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พระอารามหลวง เล่ม ๒

ผู้จัดพิมพ์  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

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

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

ที่ปรึกษา   ๑. นายเกรียงศักดิ์   บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา

    ๒. นายสด แดงเอียด ผู้ทรงคุณวุฒิ

   ๓. นายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา

   ๔. นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา

คณะทำางานปรับปรุงหนังสือ ครั้งที่ ๒

  ๑. นายสำารวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา

  ๒. นายพจนาถ ปัญญาศิลป์  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�าน�า

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไดจั้ดพมิพห์นังสือ “พระอารามหลวง ครัง้ที ่๑ เมื่อปีพุทธศกัราช 

๒๕๕๑ เป็นการรวบรวมประวัติความเป็นมา สถานะและที่ตั้ง ส่ิงสำาคัญในพระอารามหลวงทั่วประเทศ  

จำานวน ๒๙๐ พระอาราม โดยแบง่การจัดพมิพอ์อกเปน็ ๒ เลม่ คอื พระอารามหลวง เล่ม ๑ และพระอารามหลวง  

เล่ม ๒ เนื่องจากมเีน้ือหาจำานวนมากไมส่ามารถจะจัดพมิพ์ใหค้รบถว้นภายในเลม่เดยีวได ้เพราะจะทำาใหห้นังสือ

มีความหนามากเกินไป 

 การจัดพิมพ์หนังสือพระอารามหลวงครั้งน้ี เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีวัดราษฎร์ที่ได้รับ 

การยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเพิ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ อีก จำานวน ๒๐ พระอาราม กรมการศาสนา 

จึงได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมการศาสนา และเพื่ออำานวยความสะดวกในการศึกษา

ค้นคว้าอ้างอิงแก่ส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงบริษัท ห้างร้าน คณะบุคคล หรือบุคคล ในการขอรับผ้าพระกฐิน

พระราชทาน จึงไดจั้ดทำาข้อมลูประวัตขิองพระอารามหลวงใหค้รบถว้นทัง้ ๓๑๐ พระอาราม และจัดพมิพข์ึน้ใหม ่

ยังคงประวัติพระอารามหลวง และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกด้วย โดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้อง โดยแบ่งการจัดพิมพ์ออกเป็น ๒ เล่ม เช่นเดียวกับการจัดพิมพ์ครั้งแรก 

 กรมการศาสนา ขอกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสพระอารามหลวงทั้ง ๒๐ พระอาราม ที่ ได้รับ 

การยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ที่ให้ความเมตตาในการตรวจสอบความถูกต้องของประวัติ และขอขอบคุณ 

สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๑๖ จังหวัด ที่ ได้ช่วยประสานงานในการจัดทำาประวัติและภาพถ่าย 

ของพระอารามหลวงในพื้นที่ ทำาให้ได้รับข้อมูลพระอารามหลวงที่ครบถ้วน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ 

ชุดน้ีจักอำานวยประโยชน์แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ไปถวาย ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจให้ได้รับความสะดวกในการค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 

พระอารามหลวงเพื่อจะไดร้ว่มกนัทำานุบำารงุพทุธศาสนสถาน ธำารงรกัษาสถาบนัศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 

ให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป 

     (นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์)

               อธิบดีกรมการศาสนา



ค�าน�า

ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑

 พระอารามหลวง มีความหมายว่า วัดที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์  

วัดที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวายพระเจ้าแผ่นดิน หรือวัดที่ได้รับยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวง ปัจจุบัน 

มีพระอารามหลวงทั้งส้ิน ๒๙๐ พระอาราม ในแต่ละปี พระมหากษัตริย์จะเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน 

ยังพระอารามหลวงที่สำาคัญ ๑๖ พระอาราม ด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

พระบรมวงศานุวงศ์ แทนพระองค์ ส่วนพระอารามหลวงนอกจากน้ีจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน บุคคล นำาไปถวาย เรียกว่า กฐินพระราชทาน และผู้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพ 

กฐินพระราชทานจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาต โดยจะต้องยื่นแสดงความจำานงไปที่กรมการศาสนา  

เพื่อกรมการศาสนาจะได้ดำาเนินการขอพระบรมราชานุญาตเป็นปี ๆ ไป ดังน้ัน ในแต่ละปีจะมีส่วนราชการ 

บริษัท ห้างร้าน บุคคล มีจิตศรัทธา ขอรับเป็นเจ้าภาพเพื่อน้อมนำาผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายยัง 

พระอารามหลวงตา่ง ๆ  เปน็จำานวนมาก เพื่ออำานวยความสะดวกในการคน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัพระอารามหลวง  

กรมการศาสนาจึงได้รวบรวมประวัติความเป็นมา สถานะและที่ตั้ง ตลอดจนสิ่งสำาคัญในพระอารามหลวง 

ทั่วประเทศมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม แต่เนื่องจากพระอารามหลวงมีจำานวนมาก ไม่สามารถจะจัดพิมพ์ให้จบ 

ภายในเล่มเดียวได้ เพราะจะทำาให้หนังสือมีขนาดหนามากเกินไปจึงได้แบ่งการจัดพิมพ์เป็น ๒ เล่ม  

เรียกว่า พระอารามหลวง เล่ม ๑ และพระอารามหลวง เล่ม ๒ ในตอนท้ายของหนังสือได้นำาเอาความรู้ 

เกี่ยวกับกฐินมาลงไว้ เนื่องจากกฐินและพระอารามหลวงมีความเกี่ยวข้องกัน

 การจัดพิมพ์หนังสือพระอารามหลวงของกรมการศาสนาครั้งน้ี มีความจำากัดทั้งเวลาและ 

ข้อมูลของพระอารามหลวงต่าง ๆ บางพระอารามได้รับข้อมูลมามากแต่ไม่สามารถจะนำามาลงได้ทั้งหมด 

บางพระอารามได้รับข้อมูลมาน้อยไม่สามารถจะนำามาลงได้ครบถ้วน ดังน้ัน หากข้อมูลของพระอารามใด 

ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดในส่วนใด กรมการศาสนาต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาส

ต่อไปหากได้จัดพิมพ์ขึ้นอีก ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

     (นายสด แดงเอียด)

     อธิบดีกรมการศาสนา



ค�าชี้แจง

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒

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

สถานะและที่ตั้ง ส่ิงสำาคัญของพระอารามหลวงทั่วประเทศ จำานวนทั้งสิ้น ๓๑๐ พระอาราม โดยการพิมพ์ 

ครัง้ที ่๒ ไดเ้พิม่เตมิข้อมลูประวัตวัิดราษฎรท์ี่ไดร้บัการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ตัง้แตวั่นที ่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”  



 การจัดพิมพ์ครั้งน้ี ได้มีการจัดเรียงลำาดับข้อมูลพระอารามหลวงใหม่ทั้งหมด 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 

ครั้งแรก แต่ได้นำาไปเรียงไว้กับพระอารามหลวงอื่น ในเขตหรือในจังหวัดน้ัน ๆ ตามลำาดับพยัญชนะไทย  

(ก - ฮ)

 ๕. ข้อมูลและรูปภาพของพระอารามหลวงบางแห่ง ได้มีการเพิ่มเติมแก้ไขจากการจัดพิมพ์ครั้งแรก

 ๖. พระอารามหลวง เล่ม ๑ มีประวัติพระอารามหลวง จำานวน ๑๔๑ พระอาราม โดยเรียงลำาดับ

จังหวัดตามพยัญชนะไทย ตั้งแต่ ก - ต เริ่มจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ลำาดับสุดท้ายคือ 

จังหวัดตาก

 ๗. พระอารามหลวง เล่ม ๒ มีประวัติพระอารามหลวง จำานวน ๑๖๙ พระอาราม โดยเรียงลำาดับ

จังหวัดตามพยัญชนะไทย ตั้งแต่ น - อ เริ่มจากพระอารามหลวงในจังหวัดนครนายก ลำาดับสุดท้ายคือ 

จังหวัดอำานาจเจริญ



คำานำา

คำาชี้แจง 

บทนำา  ๑

 ประวัติการสร้างวัดในพระพุทธศาสนา  ๑

 ประวัติการสร้างวัดในประเทศไทย ๒

 ประเภทของวัด ๔

 ประวัติวัดหลวงหรือพระอารามหลวง ๔

 วัดที่สมควรได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ๖

 ลำาดับชั้นของพระอารามหลวง ๖

 พระอารามหลวง จำานวน ๑๘ วัด ที่รับพระกฐินหลวง ๗

 ประวัติพระอารามหลวง จำานวน ๑๖๙ วัด ๘

จังหวัดนครนายก จำานวน ๒ วัด

 วัดพราหมณี ๙

 วัดอุดมธานี ๑๑

จังหวัดนครปฐม จำานวน ๕ วัด

 วัดพระงาม ๑๔

 วัดพระปฐมเจดีย์ ๑๗

 วัดพระประโทณเจดีย์ ๒๒

 วัดไร่ขิง ๒๕

 วัดเสนหา ๒๘

จังหวัดนครพนม จำานวน ๑ วัด

 วัดพระธาตุพนม ๓๑

จังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๖ วัด

 วัดบึง ๓๗

 วัดพระนารายณ์มหาราช ๔๐

 วัดพายัพ ๔๓

 วัดวชิราลงกรณวราราม ๔๖

 วัดสะแก ๔๙

 วัดสุทธจินดา ๕๑

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน ๔ วัด

 วัดแจ้ง ๕๔

 วัดท่าโพธิ์ ๕๖

 วัดพระมหาธาตุ ๕๘

 วัดมะนาวหวาน ๖๒

จังหวัดนครสวรรค์ จำานวน ๔ วัด

 วัดตากฟ้า ๖๕

 วัดนครสวรรค์ ๖๗

 วัดโพธาราม ๖๙

 วัดวรนาถบรรพต ๗๑

จังหวัดนนทบุรี จำานวน ๖ วัด

 วัดเขมาภิรตาราม ๗๔

 วัดเฉลิมพระเกียรติ ๗๖

 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ๗๙

 วัดบางไผ่ ๘๒

 วัดบัวขวัญ ๘๕

 วัดปรมัยยิกาวาส ๘๘

จังหวัดนราธิวาส จำานวน ๑ วัด

 วัดชลธาราสิงเห ๙๐

จังหวัดน่าน จำานวน ๔ วัด

 วัดบุญยืน ๙๒

 วัดพญาภู ๙๖

 วัดพระธาตุช้างค้ำา ๙๙

 วัดพระธาตุแช่แห้ง ๑๐๓

จังหวัดบึงกาฬ จำานวน ๑ วัด

 วัดเซกาเจติยาราม ๑๐๖

จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน ๑ วัด

 วัดกลาง ๑๐๙

จังหวัดปทุมธานี จำานวน ๓ วัด

 วัดเขียนเขต ๑๑๑

 วัดจันทน์กะพ้อ ๑๑๓

 วัดชินวราราม ๑๑๕

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำานวน ๔ วัด

 วัดเกาะหลัก ๑๑๗

 วัดเขาโบสถ์ ๑๑๙

 วัดคลองวาฬ ๑๒๑

 วัดธรรมิการาม ๑๒๓

หน้า หน้า

สารบัญ



สารบัญ (ต่อ)

จังหวัดปราจีนบุรี จำานวน ๒ วัด

 วัดแก้วพิจิตร ๑๒๕

 วัดบางกระเบา ๑๒๗

จังหวัดปัตตานี จำานวน ๒ วัด

 วัดตานีนรสโมสร ๑๒๙

 วัดมุจลินทวาปีวิหาร ๑๓๑

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน ๑๕ วัด

 วัดกษัตราธิราช ๑๓๓

 วัดชุมพลนิกายาราม ๑๓๖

 วัดชูจิตธรรมาราม ๑๓๙

 วัดตูม ๑๔๒

 วัดนิเวศธรรมประวัติ ๑๔๔

 วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ๑๔๗

 วัดพนัญเชิง ๑๔๙

 วัดพุทไธศวรรย์ ๑๕๒

 วัดพรหมนิวาส ๑๕๔

 วัดวิเวกวายุพัด ๑๕๖

 วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ๑๕๘

 วัดศาลาปูน ๑๖๐

 วัดสุวรรณดาราราม ๑๖๓

 วัดเสนาสนาราม ๑๖๖

 วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ๑๖๙

จังหวัดพังงา จำานวน ๑ วัด

 วัดประชุมโยธี ๑๗๑

จังหวัดพัทลุง จำานวน ๑ วัด

 วัดคูหาสวรรค์ ๑๗๓

จังหวัดพิจิตร จำานวน ๒ วัด

 วัดท่าหลวง ๑๗๖

 วัดมงคลทับคล้อ ๑๗๘

หน้า หน้า

จังหวัดพิษณุโลก จำานวน ๑ วัด

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ๑๘๐

จังหวัดเพชรบุรี จำานวน ๔ วัด

 วัดคงคาราม ๑๘๔

 วัดมหาธาตุ ๑๘๖

 วัดมหาสมณาราม ๑๘๙ 

 วัดใหญ่สุวรรณาราม ๑๙๑

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำานวน ๓ วัด

 วัดเพชรวราราม ๑๙๓

 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๑๙๖

 วัดมหาธาตุ ๑๙๘

จังหวัดแพร่ จำานวน ๒ วัด

 วัดพระธาตุช่อแฮ  ๒๐๐

 วัดพระบาทมิ่งเมือง  ๒๐๓

จังหวัดพะเยา จำานวน ๑ วัด

 วัดศรีโคมคำา ๒๐๖

จังหวัดภูเก็ต จำานวน ๑ วัด

 วัดมงคลนิมิตร ๒๐๙

จังหวัดมหาสารคาม จำานวน ๑ วัด

 วัดมหาชัย ๒๑๒

จังหวัดมุกดาหาร จำานวน ๑ วัด

 วัดศรีมงคลใต้ ๒๑๕

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำานวน ๑ วัด

 วัดจองคำา ๒๑๘

จังหวัดยะลา จำานวน ๓ วัด

 วัดพุทธาธิวาส ๒๒๑

 วัดพุทธภูมิ ๒๒๓

 วัดเมืองยะลา ๒๒๕

จังหวัดยโสธร จำานวน ๒ วัด

 วัดมหาธาตุ ๒๒๘

 วัดศรีธรรมาราม ๒๓๑



จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน ๓ วัด

 วัดกลางมิ่งเมือง ๒๓๔

 วัดบึงพระลานชัย ๒๓๖

 วัดบูรพาภิราม ๒๓๙

จังหวัดระนอง จำานวน ๑ วัด

 วัดสุวรรณคีรีวิหาร  ๒๔๑

จังหวัดระยอง จำานวน ๒ วัด

 วัดป่าประดู่ ๒๔๓

 วัดลุ่ม ๒๔๖

จังหวัดราชบุรี จำานวน ๘ วัด 

 วัดเขาวัง ๒๔๘

 วัดช่องลม ๒๕๐

 วัดบัวงาม ๒๕๒

 วัดมหาธาตุ ๒๕๔

 วัดศรีสุริยวงศาราม ๒๕๗

 วัดสัตตนารถปริวัตร ๒๕๙

 วัดสุรชายาราม ๒๖๓

 วัดหนองหอย ๒๖๖

จังหวัดลพบุรี จำานวน ๔ วัด 

 วัดกวิศราราม  ๒๖๙ 

 วัดมณีชลขันธ์ ๒๗๒

 วัดสิริจันทรนิมิตร ๒๗๔

 วัดเสาธงทอง ๒๗๖

จังหวัดลำาปาง จำานวน ๔ วัด 

 วัดจองคำา  ๒๗๙

 วัดบุญวาทย์วิหาร ๒๘๒

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ๒๘๔

 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ๒๙๐

จังหวัดลำาพูน จำานวน ๒ วัด

 วัดพระธาตุหริภุญชัย ๒๙๓

 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ๒๙๗

จังหวัดเลย จำานวน ๑ วัด

 วัดศรีสุทธาวาส ๓๐๐

จังหวัดศรีสะเกษ จำานวน ๓ วัด

 วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ๓๐๓

 วัดมหาพุทธาราม  ๓๐๕

 วัดหลวงสุมังคลาราม  ๓๐๘

จังหวัดสกลนคร จำานวน ๒ วัด

 วัดแจ้งแสงอรุณ ๓๑๑ 

 วัดพระธาตุเชิงชุม ๓๑๓

จังหวัดสงขลา จำานวน ๕ วัด

 วัดโคกสมานคุณ  ๓๑๖

 วัดชัยมงคล  ๓๑๘

 วัดในวัง ๓๒๑

 วัดโพธิ์ปฐมาวาส ๓๒๓

 วัดมัชฌิมาวาส ๓๒๕

จังหวัดสตูล จำานวน ๑ วัด

 วัดชนาธิปเฉลิม ๓๒๘

จังหวัดสมุทรปราการ จำานวน ๖ วัด

 วัดกลาง ๓๓๐

 วัดทรงธรรม ๓๓๒

 วัดบางพลีใหญ่ใน ๓๓๕

 วัดโปรดเกศเชษฐาราม ๓๓๘

 วัดไพชยนต์พลเสพย์ ๓๔๐

 วัดอาษาสงคราม ๓๔๒

จังหวัดสมุทรสงคราม จำานวน ๕ วัด

 วัดเกตการาม ๓๔๕

 วัดเจริญสุขาราม ๓๔๗

 วัดประดู่ ๓๔๙

 วัดเพชรสมุทร ๓๕๑

 วัดอัมพวันเจติยาราม ๓๕๔

หน้า หน้า

สารบัญ (ต่อ)



สารบัญ (ต่อ)

จังหวัดสมุทรสาคร จำานวน ๓ วัด

 วัดเจษฎาราม ๓๕๗

 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ๓๖๐

 วัดสุทธิวาตวราราม ๓๖๒

จังหวัดสระแก้ว จำานวน ๑ วัด

 วัดสระแก้ว ๓๖๔

จังหวัดสระบุรี จำานวน ๓ วัด

 วัดเขาแก้ว ๓๖๖

 วัดพระพุทธบาท ๓๖๘

 วัดสมุหประดิษฐาราม ๓๗๑

จังหวัดสิงห์บุรี จำานวน ๓ วัด

 วัดโบสถ์ ๓๗๓

 วัดพระนอนจักรสีห์ ๓๗๕

 วัดพิกุลทอง ๓๗๗

จังหวัดสุโขทัย จำานวน ๔ วัด

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ๓๗๙

 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ๓๘๒

 วัดสว่างอารมณ์ ๓๘๕

 วัดหนองโว้ง ๓๘๘

จังหวัดสุพรรณบุรี จำานวน ๒ วัด

 วัดป่าเลไลยก์  ๓๙๑

 วัดสองพี่น้อง ๓๙๔

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำานวน ๔ วัด

 วัดไตรธรรมาราม ๓๙๗

 วัดธรรมบูชา ๓๙๙

 วัดพระบรมธาตุไชยา ๔๐๒

 วัดพัฒนาราม ๔๐๘

จังหวัดสุรินทร์ จำานวน ๒ วัด

 วัดบูรพาราม ๔๑๐

 วัดศาลาลอย ๔๑๒

หน้า หน้า

จังหวัดหนองคาย จำานวน ๑ วัด

 วัดโพธิ์ชัย ๔๑๕

จังหวัดหนองบัวลำาภู จำานวน ๒ วัด

 วัดพิศาลรัญญาวาส ๔๑๘

 วัดศรีสระแก้ว  ๔๒๐

จังหวัดอ่างทอง จำานวน ๓ วัด

 วัดไชโย ๔๒๒

 วัดป่าโมก ๔๒๔

 วัดอ่างทอง ๔๒๖

จังหวัดอุดรธานี จำานวน ๒ วัด

 วัดโพธิสมภรณ์ ๔๒๘

 วัดมัชฌิมาวาส ๔๓๐

จังหวัดอุทัยธานี จำานวน ๑ วัด

 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  ๔๓๒

จังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวน ๒ วัด

 วัดคลองโพธิ์ ๔๓๕

 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ๔๓๗

จังหวัดอุบลราชธานี จำานวน ๓ วัด

 วัดมหาวนาราม  ๔๔๐

 วัดศรีอุบลรัตนาราม  ๔๔๒

 วัดสุปัฏนาราม ๔๔๕

จังหวัดอำานาจเจริญ จำานวน ๑ วัด

 วัดสำาราญนิเวศ ๔๔๘

ความรู้เรื่อง “กฐิน” ๔๕๐

 กฐินหลวง ๔๕๓

 กฐินราษฎร์ ๔๕๗

บรรณานุกรม ๔๖๗

คำาสั่งกรมการศาสนา ที่ ๒๑๙/๒๕๖๔ ๔๖๘

คำาสั่งกรมการศาสนา ที่ ๒๐๘/๒๕๕๑ ๔๗๐



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  1

 วัด คือ ศาสนสถานใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซ่ึงหมายถึงตัวอาคารและปูชนียวัตถุ รวมถึง

บริเวณวัด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์และการบำาเพ็ญศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ในสมัยพุทธกาล 

การประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนา ไม่จำาเป็นต้องมีอาคารแบบถาวร เพียงแต่กำาหนดขอบเขต 

หรือใช้สถานที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรืออาคารที่มีอยู่แล้วตามสภาพความจำาเป็น และความเหมาะสม 

ต่อสถานการณ์ ครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับนับถือกันแพร่หลาย มีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

มากขึ้น มีผู้ศรัทธามากข้ึน วัดก็กลายเป็นส่ิงสำาคัญที่จะต้องก่อสร้างขึ้นอย่างถาวร ประณีตตามประเพณี 

ที่ถือปฏิบัติกันและตามกำาลังศรัทธาบารมีของผู้สร้าง หากผู้สร้างมีศรัทธามีบารมีสูง อาจจะเป็นผู้ปกครอง

แผ่นดิน หรือพระมหากษัตริย์ก็ย่อมจะก่อสร้างวัดได้ใหญ่โต ประณีต และตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยวัสดุที่มีค่า

และฝีีมือของช่างชั้นสูง

ประวัติการสร้างวัดในพระพุทธศาสนา

 วัดในพระพุทธศาสนามีมาแต่สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และมีพุทธประสงค์จะแสดง  

พระธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จึงได้เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธพร้อมด้วย 

พระสงฆ์สาวก ในครั้งน้ัน พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชอุทยานเวฬุวันให้เป็นพระอารามที่ประทับ 

ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก เรียกชื่อว่า เวฬุวนาราม วัดเวฬุวนารามจึงเป็นวัดแห่งแรก 

ในพระพุทธศาสนา วัดในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกจะประทับอาศัยอยู่เพียงช่ัวคราว  

เมื่อเสด็จจาริกไปส่ังสอนในที่อื่น พระอารามก็จะว่างไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำา ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้า 

เสดจ็ดับขนัธปรนิพิพานแลว้ จงึไดม้วีดัทีม่พีระสงฆอ์ยูป่ระจำา สมเดจ็กรมพระยาดำารงราชานภุาพ ไดท้รงอธบิาย 

ไว้ว่า “น่าจะมีมูลเหตุมาจากการที่พุทธสาวกที่รำาลึกถึงพระพุทธองค์ แล้วพากันไปสักการะสังเวชนียสถาน 

แห่งใดแห่งหน่ึง จึงเกิดเป็นตำาบลที่สมาคมของพวกพุทธบริษัททั้งพระและคฤหัสถ์ มีผู้ศรัทธาสร้าง 

ที่อยู่อาศัยถวายพระสงฆ์ และมีพระสงฆ์ที่สมัครใจอยู่ประจำา ทำาการบำารุงรักษาสังเวชนียสถานเพื่อการกุศล 

จึงเกิดมีวัดที่มีพระสงฆ์อยู่เป็นประจำาขึ้น” เมื่อมีการสร้างวัด ณ ที่อื่นในเวลาต่อมา ก็ย่อมมีการสร้าง 

สิ่งสักการบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรูป สถูป เจดีย์ ในวัด จึงมีทั้งส่วนที่เป็น 

พุทธาวาสและสังฆาวาส

บทน�า



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  2

ประวัติการสร้างวัดในประเทศไทย

 ด้วยเหตุที่ วัดหรือศาสนสถานมักสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เพราะเป็นการสร้างด้วย 

ศรัทธาอันสูงส่ง ถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ จะเห็นได้จากโบราณสถานที่มีอยู่มากมายทั่วทุกภาค 

ของประเทศไทยที่มีอายุสมัยต่าง ๆ กันนับร้อยนับพันปี ส่วนใหญ่ได้แก่สิ่งก่อสร้างประเภทศาสนสถาน

 โบราณสถานดังกล่าว เป็นหลักฐานให้เราได้ทราบว่าในแผ่นดินไทยเราน้ีได้มีการสร้างวัด 

ในพระพุทธศาสนามาแล้วเป็นเวลานับ ๑,๐๐๐ ปี ทั้งน้ี 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

รวมทั้งได้พบโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพทางศาสนาที่มีลักษณะศิลปะอินเดียอย่างแท้จริง น่าเชื่อได้ว่า 

เป็นของที่พ่อค้าชาวอินเดียนำาติดตัวมา เช่น พระพุทธรูปแบบศิลปะอมราวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๖-๙)  

แบบคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑) เป็นต้น

 การเข้ามาติดต่อค้าขายหรือเข้ามาโดยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของชาวอินเดีย ซ่ึงส่วนหน่ึงได้มา 

ตั้งหลักแหล่งเป็นสถานการค้าหรือทำามาหากินอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทำาให้วัฒนธรรมอินเดียแพร่ไปสู่ 

คนพื้นเมือง และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม เกิดเป็นวัฒนธรรมรูปแบบเฉพาะขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ  

เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒

 โบราณวัตถุและโบราณสถาน เป็นรูปแบบวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ที่เหลือให้เราได้เห็น 

เป็นประจักษ์พยานและศึกษาค้นคว้า ล้วนเป็นของที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาเป็นสำาคัญ เริ่มตั้งแต่วัฒนธรรม 

ที่รู้จักในชื่อ “ทวาราวดี” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ เจริญขึ้น 

ทางภาคกลาง และแพร่หลายไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระพุทธศาสนาในสมัยนี้เป็นพระพุทธศาสนา 

ลัทธิเถรวาท (หินยาน) เป็นหลัก โบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีที่ได้พบส่วนใหญ่เป็นสถูปรูปแบบ

ต่าง ๆ เหลือเพียงส่วนฐานหรือเหนือขึ้นมาเล็กน้อย เช่น พบเป็นกลุ่มใหญ่ที่เมืองโบราณที่อำาเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณตำาบลคูบัว อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง  

อำาเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์เปน็ตน้ ทีเ่ปน็วหิารพบเพยีงสว่นนอ้ยเหลอือยูเ่พยีงสว่นฐาน เชน่ทีเ่มอืงโบราณ

อู่ทอง ที่หน้าวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ที่วัดธรรมจักรเสมาราม อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 

จึงกล่าวได้ว่าโบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีนี้ คือวัดในพระพุทธศาสนาสมัยแรก ๆ ของประเทศไทย



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  3

 ในขณะที่วัฒนธรรมแบบทวาราวดีเกิดขึ้นในภาคกลางน้ัน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ก็มีวัฒนธรรมแบบขอมหรือเขมรโบราณอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘ ได้พบโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

จำานวนมาก โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคลงมาทางภาคตะวันออกถึงจังหวัดปราจีนบุรี และ 

ภาคกลางบางส่วน เช่นที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี โบราณสถานเหล่าน้ี 

มีทั้งของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ โดยช่วงต้นพุทธศตวรรษมักจะเป็นศาสนาพราหมณ์ เช่น ปราสาท

เขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตำ่า จังหวัดบุรีรัมย์ และปราสาทอื่น ๆ อีกมากมาย 

เป็นพุทธสถานก็มี เช่น ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ศาสนาพุทธ 

ลัทธิมหายาน ได้กลายเป็นศาสนาที่ได้รับการนับถือแพร่หลายแทนที่ศาสนาพราหมณ์ โบราณสถาน 

จึงเป็นพุทธสถานหรือวัดในพระพุทธศาสนา เช่น พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี ปราสาทเมืองสิงห์  

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

 ส่วนในภาคใต้ก็มีรูปแบบศิลปะหรือวัฒนธรรมที่เรียกกันว่าศรีวิชัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘ 

โบราณสถานส่วนใหญ่เป็นพุทธสถานตามอิทธิพลทางศาสนาที่เข้ามาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

ซ่ึงเป็นพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ตัวอย่างโบราณสถานแบบศรีวิชัย ได้แก่ วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแก้ว  

วัดหลง อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีกลุ่มพุทธสถานกลุ่มใหญ่ที่อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

ซ่ึงภายในอาคารมีพระพิมพ์และสถูปจำาลองบรรจุอยู่เป็นจำานวนมาก อย่างไรก็ตามในสมัยน้ันได้มีพุทธศาสนา

ลัทธิเถรวาทที่เข้ามาจากลังกา โบราณสถานที่ปรากฏ เช่น พระสถูปองค์เดิมภายในพระเจดีย์ วัดมหาธาตุ 

วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเป็นพระสถูปที่สร้างตามแบบศิลปะลังกา ในนิกายเถรวาท 

หรือหินยาน ส่วนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ก็มีปรากฏอยู่บ้าง เช่น ที่ เขาคา อำาเภอสิชล  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ครั้นเมื่ออาณาจักรไทยที่ตั้งแว่นแคว้นเป็นรัฐอิสระอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนประเทศไทย  

รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นก่อตั้งเป็นประเทศขึ้นในสมัยสุโขทัย ศาสนาพุทธที่เดิมเป็นพุทธในนิกายมหายาน  

ได้เปล่ียนเป็นพุทธลัทธิเถรวาทหรือหินยานที่เข้ามาจากลังกา 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 ส่ิงที่เหลืออยู่ก็คือ เทวาลัย 

หรืออาคารที่สร้างถวายเป็นที่สถิตของพระเจ้า หรือเป็นอาคารที่เก็บคัมภีร์ ประดิษฐานรูปเคารพซ่ึงสร้าง

ด้วยอิฐ หิน และศิลาแลง ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์หรือพราหมณ์ พุทธสถานก็เช่นเดียวกันที่มีอายุ 

อยู่ในสมัยแรก ๆ จะพบแต่ซากเจดีย์ ซากวิหาร หรือซากโบสถ์ ซ่ึงเป็นส่วนพุทธาวาสไม่พบส่ิงก่อสร้าง 

ที่เป็นสังฆาวาสอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ ทั้งนี้เข้าใจว่าอาคารที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์คงจะสร้างด้วยไม ้

เพราะเป็นวัสดุที่หาง่ายและเหมาะต่อการอยู่อาศัยในภูมิอากาศที่ร้อนชื้นของประเทศไทย จึงได้ผุพัง 

เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา คงเหลือแต่ส่วนของพุทธาวาส ได้แก่ ซากเจดีย์ วิหาร พระพุทธรูป ซึ่งสร้างด้วย

วัสดุที่ทนทานถาวรกว่า
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ประเภทของวัด

 วัดในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ วััดหลวัง หรือพระอารามหลวัง วััดราษฎร์  

และสำำานัักสำงฆ์์ โดยสามารถอธิบายความได้ ดังนี้

 วัดหลวง หรือพระอารามหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสร้าง 

หรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมี ผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง หรือวัดที่ 

ราษฎรสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง ปัจจุบันมีจำานวน 

ทั้งสิ้น ๓๑๐ วัด 

 วัดราษฎร์ คือ วัดที่ประชาชนสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ ซึ่งมีจำานวนมากกว่าวัดหลวง

 สำานักสงฆ์ ได้แก่ ที่พักสงฆ์ แม้ในทางกฎหมายจะเรียกว่า วัด แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก 

ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

 แต่จะกล่าวโดยสรุป วัดจะแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

และวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา คือวัดที่มีอุโบสถเป็นที ่

ทำาสังฆกรรม คำาว่า วิสุงคามสีมา ในที่น้ีหมายถึงเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที ่

สร้างอุโบสถ ซ่ึงเป็นเขตพิเศษสำาหรับให้พระสงฆ์ทำาสังฆกรรม ส่วนวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

ยังไม่มีอุโบสถ พระสงฆ์ไม่สามารถทำาสังฆกรรมได้

ประวัติวัดหลวงหรือพระอารามหลวง

 โบราณสถานที่เป็นวัดสมัยต่าง ๆ เหล่าน้ัน ส่วนหน่ึงและอาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวัดที ่

พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น จึงเรียกกันว่า วััดหลวัง เพราะการสร้างวัดจะต้องใช้กำาลังคนกำาลังทรัพย์

มากมาย ผู้ที่สร้างวัดตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา จึงมักจะเป็นกษัตริย์หรือเศรษฐีที่มีฐานะสูงทั้งใน

สังคมและทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นจากพุทธประวัติว่า ผู้สร้างวัดถวายได้แก่กษัตริย์แห่งแคว้นต่าง ๆ เช่น  

พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ ได้สร้างวัดเวฬุวนาราม ซ่ึงเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา และ

เศรษฐีที่มีฐานะมั่งคั่งเป็นที่ยกย่อง เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร นางวิสาขา  

มหาอุบาสิกา เศรษฐีนี ผู้สร้างวัดบุพพาราม 

 สำาหรับวัดโบราณก่อนสมัยสุโขทัย ที่เหลือเป็นโบราณสถานในประเทศไทย ปัจจุบันมีหลักฐาน 

ที่เชื่อถือได้ว่า เป็นวัดหลวงหรือวัดที่กษัตริย์หรือราชวงศ์ทรงสร้าง คือ ศิลาจารึก ซ่ึงบางหลักมีข้อความ

กล่าวชัดเจนถึงการสร้างวัดของพระราชา บางหลักไม่ได้ระบุชัดเจน แต่กล่าวถึงการอุปถัมภ์ การถวายที่ดิน 

ข้าทาส ส่ิงของต่าง ๆ แก่วิหารหรือศาสนสถานของพระราชาหรือพระราชวงศ์ ศิลาจารึกบางหลักที่พบ  

ณ โบราณสถานน้ัน ๆ เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า เป็นวัดที่สร้างหรืออุปถัมภ์โดยพระมหากษัตริย์หรือ  

พระราชวงศ์ เช่น ศิลาจารึกหินขอน ๑ มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ ตัวอักษรปัลลวะ (รูปอักษรแบบ 

ที่ใช้อยู่ในราชวงศ์ปัลลวะในประเทศอินเดียตอนใต้) ภาษาสันสกฤตจารึกลงบนเสาส่ีเหล่ียม ตั้งอยู่บริเวณ

สถานบ้านหินขอน อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดในพระพุทธศาสนา 

เพราะมีเสาศิลาตั้งคู่กันเป็นใบเสมา 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 ตำาบลเวียงศักดิ์  

อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากได้เคลื่อนย้ายนานแล้ว และหลักฐานต่าง ๆ  

ไม่สอดคล้องกัน เป็นเหตุให้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าศิลาจารึกหลักน้ีได้มาจากโบราณสถานใด ศิลาจารึก

ดังกล่าวจารึกด้วยอักษรหลังปัลลวะภาษาสันสกฤต ระบุพุทธศักราช ๑๓๑๘ มีข้อความกล่าวถึงการสร้างวัด 

ของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยว่า ได้สร้างอาคารอิฐ ๓ หลัง ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมาร  

ของพระโพธิสัตว์ และยังมีพระบรมราชโองการให้พระเถระราชาคณะสร้างสถูปอีก ๓ องค์ นอกจากน้ี 

ยังมีศิลาจารึกอีกเป็นจำานวนหลายหลักจารึกขึ้นในช่วงสมัยต่าง ๆ ที่กล่าวถึงกษัตริย์หรือราชวงศ์ ตลอดจน 

ผู้มีตำาแหน่งสูง สร้าง อุปถัมภ์ และถวายสิ่งของ ที่ดิน หรือทาส แก่พระศาสนา ซึ่งมีทั้งที่เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์

และวัดในพระพุทธศาสนา

 เมื่อถึงสมัยสุโขทัย มีการจารึกเรื่องราวของบ้านเมืองและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์

ลงในศิลาจารึก ซ่ึงบอกให้ทราบว่า พระมหากษัตริย์ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 

ซึ่งเข้ามาจากลังกาอย่างลึกซึ้ง ทรงทำานุบำารุง ตลอดจนให้ประชาชนนับถือและปฏิบัติ จารึกหลายหลักกล่าวถึง 

การสร้างวัดของพระมหากษัตริย์ประกอบกับหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นว่ามีวัดจำานวนมาก ทั้งวัดในเมือง  

(ฝี่ายคามวาสี) และวัดนอกเมือง (ฝี่ายอรัญวาสี) ในเขตอรัญญิกในเมืองสุโขทัยและเมืองบริวาร จึงเชื่อได้ว่า 

วัดเหล่า น้ีส่วนใหญ่เป็็นัวััดหลวังท่ี่�สำร้างและอุป็ถััมภ์์โดยพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในรัชกาล 

พ่อขุนรามคำาแหง และพระมหาธรรมราชาลิไท ซ่ึงครองราชย์เป็นเวลานาน และได้ทำาการฟ้�นฟูบำารุง 

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก แม้ในศิลาจารึกจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดสร้างวัดใดบ้าง 

 ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองในเอกสารต่าง ๆ เช่น  

พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ เป็นต้น เรื่องราวเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างวัด 

แทบทุกรัชกาล ยกเว้นรัชกาลที่ครองราชย์เพียงระยะส้ัน หรือมีเหตุการณ์ที่บ้านเมืองไม่ปกติ ถึงสมัย 

กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์แม้ในช่วงต้น ๆ ยังต้องคอยรบทัพจับศึกเพื่อป้องกันเอกราชและบ้านเมือง  

แตพ่ระมหากษัตรย์ิตัง้แต่สมยักรงุธนบุร ีกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลที ่๑ ถงึรชักาลที ่๕ กท็รงสรา้งและปฏิสงัขรณ์

วัดเป็นจำานวนมาก รวมทั้งเจ้านายในพระบรมราชวงศ์ก็ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์ด้วย 

 หลังจากรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา สถานการณ์บ้านเมืองเปล่ียนไป เนื่องจากรับกระแสวัฒนธรรม 

ทางตะวันตกมากขึ้น จึงจำาเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาประเทศให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม 

พระมหากษัตริย์ยังทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ตลอดจนวัดวาอารามอย่างสมำ่าเสมอ  

แตใ่นสมยัน้ีความจำาเปน็ในการสรา้งวัดลดน้อยลง เมื่อเทียบกับความจำาเปน็ในการพัฒนาประเทศและประชาชน

ในด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข จึงไม่ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา  

ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่ เว้นแต่รัฐบาลหรือประชาชนสร้างถวาย 
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วัดที่สมควรได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง

 วัดทีส่มควรไดร้บัยกฐานะเป็นพระอารามหลวง จะตอ้งเป็นวดัทีมี่เสนาสนะถาวรวัตถุ หรือมปีชูนยีวัตถุ 

ที่เป็นโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ หรือศิลปะวัตถุ เป็นวัดที่มีการปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการศึกษา

และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นหลักฐาน เป็นวัดที่มีการพัฒนาและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อสาธารณชน มีพระสงฆ์จำาพรรษาตั้งแต่ ๒๐ รูปขึ้นไป ติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี ถึงปีที่ได้รับการพิจารณา 

ให้เป็นพระอารามหลวง เป็นวัดสำาคัญของท้องถิ่น หรือเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของทางราชการ 

เป็นประจำา หรือเป็นวัดสำาคัญทางประวัติศาสตร์ และต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  

ลำาดับชั้นของพระอารามหลวง

 การจัดลำาดับชั้นของพระอารามหลวง เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงทรงโปรดให้จัดระเบียบแบ่งลำาดับช้ันพระอารามหลวงออกเป็น ๓ ช้ัน คือ  

ช้ันเอก ช้ันโท และช้ันตรี แต่ละช้ันยงัแยกระดับออกไปอีกหลายระดับ โดยมีสรอ้ยต่อทา้ยชื่อวดัตามฐานะ ดงัน้ี 

 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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พระอารามหลวง จำานวน 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. วัดโสมนัส วิหาร กรุงเทพมหานคร

  ๑๘. วัดพระพุทธบาท สระบุรี

 พระอารามเหล่าน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำาเนินไปถวายผ้าพระกฐิน 

ด้วยพระองค์เอง แต่มิได้เสด็จไปทั้ง ๑๘ วัด จะเสด็จพระราชดำาเนินเพียงบางวัดเท่าน้ัน นอกจากน้ัน 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี หรือผู้ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์

ไปถวาย ส่วนพระอารามหลวงนอกจากน้ีอีกจำานวน ๒๙๒ วัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน บุคคล นำาไปถวาย



ประวัติพระอารามหลวง 

จ�านวน ๑๖๙ วัด
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วัดพราหมณี

 

ประวัติความเป็นมา

 วัดพราหมณี เป็นวัดที่สร้างข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  

ตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖  

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพราหมณ ีเปน็พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนดิสามญั สงักัดคณะสงฆ์มหานกิาย ตัง้อยู่เลขที ่๕๙ หมูท่ี ่๕ 

ถนนนครนายกสาริกา-วังตะไคร้-นางรอง ตำาบลบ้านใหญ่ อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีที่ดิน 

ตั้งวัด ๑๒ ไร่ 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๔๔๐ มีขนาดกว้าง  

๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลด  

๒ ช้ัน มุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

คันทวย หน้าบันประดับลายปูนปั�น

 พระประธาน เปน็เน้ือทองสำารดิ ปางสมาธ ิมขีนาด  

หนา้ตัก ๔๙ น้ิว สงู ๑ เมตร จวีรลายดอกพิกุล มพีระโอษฐ์สแีดง 

มีนามว่า “พระวิมลโฉมเฉลา” ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อ

ปากแดง” 

 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ 

มีขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก
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วัดอุดมธานี

ประวัติและความเป็นมา

 วัดอุดมธานี เดิมชื่อ วััดแก้วัตา กล่าวกันว่าแม่แก้วตา ชาวเวียงจันทร์เป็นผู้สร้าง ได้อพยพมา 

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ต่อมาแม่สาวหนู เชื้อสายชาวเวียงจันทน์ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ยกบ้าน

และที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับวัดแก้วตาให้สร้างเป็นวัด ให้ชื่อว่า วััดอุดม จนถึงสมัยพระญาณนายก  

(ปลื้ม จนโทภาโส) เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัด ได้สร้างความเจริญให้กับวัดอุดม

 ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ พุทธศาสนิกชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดแก้วตาและวัดอุดม ได้พิจารณา 

ถึงความเหมาะสมให้รวมวัดแก้วตาและวัดอุดมให้เป็นวัดเดียวกัน ชื่อว่าวััดอุดมรัตนัาวัาสำ ได้สร้าง 

พระอุโบสถหลังใหม่ ในช่วงที่อยู่ระหว่างการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้เสด็จเมืองนครนายกและได้เสด็จไปเยี่ยมวัดอุดมรัตนาวาส 

ได้พระราชทานชื่อวัดให้ใหม่ว่า วััดอุดมธาน่ั ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน 

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

สถานะและที่ตั้ง

 วัดอุดมธานี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ตำาบลบ้านใหญ่ อำาเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงโรง มีระเบียงและเสารองรับพาไล 

โดยรอบ หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังประดับ

ลายปูนปั�นรูปเทพพนม อยู่ท่ามกลาง ลายพันธุ์

พฤกษา ผนังภายในมีจิตรกรรมเขียนภาพเรื่อง 

พุทธประวัติ มีกำาแพงแก้วล้อมรอบที่กึ่งกลางกำาแพง

แก้วแต่ละด้านทำาเป็นช่องทางเดิน ภายในกำาแพงแก้ว

มีซุ้มเสมา ทั้ง ๘ ทิศ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง 

ปางสมาธ ิขนาดหน้าตกักวา้ง ๕ ศอก ๔ น้ิว พระนามวา่ 

หลวังพ่อพุที่ธสำัมฤที่ธิ�สำิที่ธิโชค

 พระบรมธาตุ เจดีย์  วิ หารหลวงพ่อ 

พุทธสัมฤทธิ�สิทธิโชคนครนายกอภิปูชนีย์ เป็น

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะสถาปัตยกรรม

ไทย หลังคาทรงจตุรมุข ซ้อน ช้ันทรงปราสาท 

มุงกระเบื้อง มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับ

กระจก ด้านล่างทำาเป็นอาคารแบบจตุรมุข กึ่งกลาง

ของหลังคาทรงจตุรมุขเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ 

ทรงระฆัง สีทอง ซ่ึงทำาเป็นรั้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบ 

ฐานเจดีย์ ที่กึ่งกลางเจดีย์ซ่ึงทำาเป็นฐานบัว เป็น 

ซุ้มจรนำาไว้ทั้งส่ีทิศ ภายในองค์พระมหาเจดีย์เป็น

ที่บรรจุพระบรมสำาร่ริกธาตุ อยู่บนยอดมณฑป 

ฐานยกพื้นสูง บนฐานมีพื้นระเบียงโดยรอบ มีบันได 
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ประดับราวรูปนาคทางด้านหน้า ส่วนภายในมณฑป 

จตุรมุข ประดิษฐานพระพุที่ธสัำมฤที่ธิ�สำิที่ธิโชค 

นัครนัายกอภ์ิป็ูชนั่ย์ และรอยพระพุที่ธบาที่จำำาลอง

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หลายองค์

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๒ ช้ัน ลักษณะทรงจตุรมุข ช้ันบนหอระฆัง ช้ันล่าง 

หอกลอง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๑
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วัดพระงาม

ประวัติความเป็นมา

 วัดพระงาม เป็นวัดโบราณ ภายในมีซากเจดีย์ขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยทวาราวดี 

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จเยี่ยมวัดต่าง ๆ  

ได้ทรงปรารภว่า วัดพระงามน่าจะสร้างในสมัยเดียวกับเมืองนครปฐมเป็นราชธานี ชื่อทวาราวดี เพราะ 

มีโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณน้ี ล้วนเป็นของเก่าสมัยทวาราวดีทั้งส้ิน เช่นเดียวกับที่ขุดได้บริเวณ 

องค์พระปฐมเจดีย์ มีพระพุทธรูปสำาริด พระพิมพ์ดินเผา ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

บางส่วนที่แตกหักได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์องค์พระปฐมเจดีย์

 วัดพระงามได้รกร้างไปตามสภาพของบ้านเมือง และเจริญรุ่งเรืองเมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ ต่อมา 

เมื่อรัชกาลที่ ๔ ข้ึนครองราชย์ ได้ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องจากเมื่อครั้งที่พระองค์

ทรงผนวชอยู่ได้เสด็จธุดงค์มานมัสการและปักกลดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ 

ได้ทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างเป็นนิมิตมหัศจรรย์ที่องค์พระปฐมเจดีย์องค์เดิม ทรงมั่นพระทัยว่าเจดีย์องค์เดิม

เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงให้ทรงปรับปรุงพระปฐมเจดีย์เป็นรมณียสถานดังที่ปรากฏในปัจจุบัน 

 หลังจากบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์มาเป็นเวลา ๕๒ ปี มีพระภิกษุ ๒ รูป คือ 

พระวินัยธรจุ้ย และพระอาจารย์ฮะ มาจำาพรรษาที่วัดน้ีซ่ึงขณะน้ันเป็นวัดร้าง ได้แผ้วถางที่ว่างเปล่า 

พบกุฏิโบราณ ๑ หลัง วิหารบนเนินดิน มีพระพุทธรูปเก่า และซากเจดีย์ใหญ่หักอยู่ ๑ องค์ ซากเจดีย์ 

ได้พังทลายตามกาลเวลา ตลอดระยะเวลาที่พระอาจารย์ฮะ และพระวินัยธรจุ้ย จำาพรรษาอยู่ที่วัดพระงาม 

ได้ทำาการพัฒนาวัด สร้างกุฏิ จนชาวบ้านมีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนสร้างกุฏิ และพระอุโบสถ เมื่อ 

สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพได้ทรงสำารวจวัด และทรงเรียกว่า วััดพระงาม เนื่องจากค้นพบ 

เครื่องดินเผาที่เป็นเศียรพระพุทธรูปที่งดงามได้ที่วัด จึงเป็นชื่อเรียกมาจนทุกวันน้ี ต่อมาวัดพระงาม 

ได้ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์จากเจ้าอาวาสองค์ต่อ ๆ มา จนวัดพระงามเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันน้ี ได้รับ 

ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ 



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  15

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระงาม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ตำาบลพระปฐมเจดีย์ 

อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๔๘ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�น 

ลายไทย มีกลีบบัวหัวเสา ซุ้มประตูและหน้าต่าง 

ปูนปั�นลายไทย มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๐๔ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

ลงรักปิดทอง 

 พระวิหาร อยู่บนเนินดิน เป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง สร้างในสมัย 

กรุงศรีอยุธยา 
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 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หลังคา

มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันประดับลายปูนปั�น

 หอระฆััง หลังเก่า เป็นอาคารไม้ช้ันเดียว 

พื้นยกสูง ลักษณะทรงไทย มุงกระเบื้อง หลังใหม่ เป็น

อาคาร คอนกรตีเสรมิเหลก็ ๒ ช้ัน ลกัษณะทรงจตรุมขุ 

หลังคาลด ๒ ช้ัน ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

มียอดมณฑป หน้าบันประดับลายปูนปั�น



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  17

ประวัติความเป็นมา

 วัดพระปฐมเจดีย์ ประวัติการสร้างไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ตามตำานานพื้นบ้านกล่าวว่า พระยากง 

และพระยาพาน พ่อลูกซ่ึงไม่เคยรู้จักกัน พระยาพานผู้เป็นลูกได้กระทำาปิตุฆาต คือ ฆ่าบิดาของตนเอง  

แต่เมื่อได้รู้ความจริงจึงได้สร้างพระเจดีย์สูงเท่านกเขาเหินภายในบรรจุพระเขี้ยวแก้ว เพื่อเป็นการล้างบาป

 พระเจดีย์องค์เดิมเป็นรูปคล้ายบาตรควำ่า แบบพระเจดีย์ 

สาญจี ในประเทศอินเดีย สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึง

สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยเดียวกัน แต่รูปลักษณะของพระเจดีย์

จะเห็นว่ามีการซ่อมแซมและต่อเติมกันต่อมาหลายยุค หลายสมัย

 พระปฐมเจดีย์ถูกทิ้งร้าง และทรุดโทรมก่อนสมัยกรุงศรี 

อยุธยาเป็นเวลาหลายร้อยปี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  

เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ขณะทรงผนวชอยู่ที่วัดสมอราย หรือวัดราชาธิวาส  

ได้เสด็จธุดงค์มาที่เมืองนครปฐม ซ่ึงเวลาน้ันเป็นป่ารก ทรงเห็นว่า 

พระเจดีย์เก่าแก่จึงทรงเรียกว่า พระป็ฐมเจำด่ย์ ครั้นเมื่อเสด็จ 

ครองราชย์สมบัติแล้ว โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์  

ในระหว่างการปฏิสังขรณ์ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปดูแลการปฏิสังขรณ์  

และบูชาองค์พระเจดีย์อยู่เนือง ๆ และโปรดให้ขุดคลองเจดีย์บูชา  

และคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อให้การเดินทางไปมาสะดวกข้ึน และโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นทางทิศตะวันออก 

ใกล้ ๆ กับองค์พระเจดีย์พระราชทานนามว่า พระราชวัังป็ฐมนัคร 

วัดพระปฐมเจดีย์์



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  18

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงมีพระราชศรัทธาในการปฏิสังขรณ์องค์พระปฐม 

เจดีย์  และพระอาราม โดยร่วมกับพระบรม 

วงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้มีจิตศรัทธา ทุกคราว

ที่เสด็จจะนำาอิฐขึ้นไปน่ังร้านแล้วทรงก่ออิฐถือปูนด้วย

พระองค์เอง นอกจากน้ียังทรงสร้างพระวิหารทิศ 

ทั้ง ๔ ทิศ พระระเบียงกลมล้อมรอบองค์พระเจดีย์  

หอระฆังด้านนอกพระระเบียง ๒๔ หอ พระอุโบสถ  

รูปจำาลองพระปฐมเจดีย์องค์เดิม เป็นต้น

 การปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์พร้อมส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สำาเร็จในสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำาเนินทรงยกยอดพระปฐมเจดีย์ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  

พุทธศักราช ๒๔๓๑ โปรดให้สร้างพระระเบียงชั้นนอกเพิ่มขึ้นและให้สั่งกระเบื้องเคลือบสีทองมาจากเมืองจีน

เพื่อประดับหุ้มองค์พระเจดีย์ทั้งองค์ เสร็จเรียบร้อยสมัยรัชกาลที่ ๖

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้บูรณะบันไดหน้าด้านเหนือที่สมเด็จพระศรี 

พัชรินทราบรมราชินีนาถทรงสร้างไว้ และโปรดให้หล่อพระพุทธรูปยืน ปางห้ามสมุทร จากพระพุทธรูปเก่า 

ทีท่รงพบทีเ่มืองศรีสชันาลัย เพียงส่วนพระเศียร พระหัตถ ์และพระบาท แล้วถวายพระนามว่า พระร่วังโรจำนัฤที่ธิ� 

ศร่อินัที่ราทิี่ตย์ธรรโมภ์าสำ มหาวัชิราวัุธราชปู็ชน่ัยบพิตร และอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ซุ้มด้านหน้า

ของพระวิหารหลังเหนือที่โปรดให้สร้างใหม่ พร้อมทั้งรับส่ังว่าเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วให้บรรจุพระอังคาร

ของพระองค์ไว้ใต้ฐานของพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ และโปรดให้พระยาอนุศาสน์จิตรกร เขียนภาพให้เห็น 

พระปฐมเจดีย์องค์ปัจจุบันที่สวมครอบพระเจดีย์องค์เดิม มีภาพเหล่าเทวดา นักพรต พญานาค คนธรรพ์  

มาชุมนุมนมัสการพระปฐมเจดีย์ และโปรดให้สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ออกแบบพระอุโบสถ 

หลังใหม่แทนพระอุโบสถเดิม แต่สร้างได้เพียงเล็กน้อยก็เสด็จสวรรคต



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  19

 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเ จ้าอยู่หัว โปรดให้สร้าง 

พระอุโบสถต่อจนเสร็จ ภายในประดิษฐานพระพุที่ธรูป็ศิลาสำมัยที่วัาราวัด่

ประทับน่ังห้อยพระบาท ปางแสดงปฐมเทศนาซ่ึงได้มาจากวัดหน้าพระเมรุ 

พระองค์ทรงประกอบพิธีสมโภชพระปฐมเจดีย์ พร้อมกับบรรจุพระบรม 

ราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใต้ฐานชุกชี 

พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ตามพระราชประสงค์

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ส่วนที่ชำารุดทรุดโทรมตลอดมา 

โดยเฉพาะการบูรณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ นับเป็นการปฏิสังขรณ์ 

ทั้งองค์พระเจดีย์

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ตำาบลพระปฐมเจดีย์ 

อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕๖ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์โบราณ  

ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด แต่จากรูปทรงของ 

พระเจดีย์เป็นลักษณะสถูปทรงบาตรควำ่าแบบเจดีย์

สาญจีที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ในประเทศ

อินเดีย แต่จากโบราณวัตถุและโบราณสถานที่พบ 

เป็นจำานวนมากในบริเวณน้ี อยู่ในสมัยทวาราวดี

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ จึงสันนิษฐานได้ว่า

อย่างน้อยที่สุดพระปฐมเจดีย์คงจะมีอายุอยู่ในช่วง

เวลานั้น

 พระเจดีย์องค์ปัจจุบันสร้าง ข้ึนครอบ 

พระเจดีย์องค์เดิม โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่มาสำาเร็จเรียบร้อย 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติม และบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

 พระปฐมเจดีย์เป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงกลม ฐานผายกว้าง มีพุทธบัลลังก์ฐานส่ีเหล่ียม  

ซ้อนระฆัง มียอดนภศูล และมหามงกุฎสวมบนยอด องค์พระเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทอง 

รอบสถูปมีลานพระระเบียงล้อมอยู่โดยรอบ บนพระระเบียงทั้ง ๔ ทิศ มีพระวิหารทิศตั้งอยู่



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  20

 พระวิหารทิศตะวันออก พระวิหารหลวงเป็นอาคารก่ออิฐ

ถือปูน หลังคาลด ๓ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเคลือบสี ซุ้มประตูหน้าต่าง 

เป็นตราพระราชลัญจำกรในัพระบาที่สำมเด็จำพระจำอมเกล้าเจำ้าอยู่หัวั 

คือ ลายหงสำ์ล้อมมงกุฎ มุขด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปฉลอง

พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในประดิษฐาน 

พระพุที่ธสำิหิงสำ์ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑.๒๐ เมตร ประดิษฐาน 

ในซุ้มจระนำา 

 ผนังด้านหลังพระประธานเป็นภาพจิตรกรรมแสดงให้เห็น

พระปฐมเจดีย์องค์ปัจจุบันที่สร้างครอบทับพระเจดีย์องค์เดิมไว้ภายใน 

เขียนโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนสมัย 

รัชกาลที่ ๖ ผนังด้านข้างเป็นภาพแถวของเทวดา ครุฑนาค และนักบวช

ต่างศาสนา หันหน้านมัสการพระปฐมเจดีย์ เบ้ืองหน้าพระประธาน 

มีพระแท่นมัสการทำาด้วยศิลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดนำามาประดิษฐานไว้ 

 พระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ�  อยู่ด้านหน้าติดกับ 

พระวิหารด้านทิศเหนือ สร้างสมัยรัชกาลที่ ๖ เพื่อประดิษฐาน 

พระร่วังโรจำนัฤที่ธิ�  พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย  

(ห้ามสมุทร) เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว โปรดให้หล่อขึ้นจากพระพุทธรูป โบราณสมัยสุโขทัย 

ที่พระองค์พบที่เมืองศรีสัชนาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ 

เมื่อครั้งยังดำารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

แต่พบเพียงส่วนพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทเท่าน้ัน  

จึงโปรดให้ช่างทำาหุ่นรูปปั�นขี้ผ้ึงปฏิสังขรณ์ใหม่ให้เต็มบริบูรณ์

ทั้งองค์ โดยมีพิธีหล่อที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๔๕๖ และพระราชทานนามว่า พระร่วัง 

โรจำนัฤที่ธิ�  ศ ร่อินัที่ราที่ิตย์ธรรโมภ์าสำ มหาวัชิราวัุธ 

ราชปู็ชน่ัยบพิตร ที่ฐานพระพุทธรูปบรรจุ พระสำร่รังคารของ

พระบาที่สำมเด็จำพระมงกุฎเกล้าเจำ้าอยู่หัวั

 พระเจดีย์องค์เดิมจำาลอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จำาลองพระเจดีย์ 

องค์เดิมไว้ทางด้านทิศใต้นอกพระระเบียง และโปรดให้จำาลองพระเจดีย์แบบพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช

ไว้ทางด้านทิศตะวันตก
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 พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้

กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ออกแบบก่อสร้างใหม่

แต่สร้างเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะ

ทรงไทย หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง หน้าบันลาย

ปูนปั�น รูปเสมาธรรมจักรกวางหมอบ มีเสมาหินอ่อน

ติดอยู่ที่มุมทั้งส่ีทิศ เสมาสลักเป็นรูปท้าวจตุโลกบาล 

ประจำาทิศ ท้าวธตรส ท้าววิรุฬปักษ์ ท้าววิรุฬหก  

และท้าวเวสสุวรรณ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดี ประทับน่ังห้อยพระบาท แสดงปางปฐมเทศนา  

มีพระนามว่า พระพุที่ธนัรเชษฐ เศวัตอัศนััยมุนั่ ศร่ที่วัาราวัด่ป็ูชนั่ยบพิตร 

 พิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์  

เริ่มขึ้นจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ดำารงราชานุภาพ เมื่อครั้งสมัยรัชกาลของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงรวบรวม

โบราณวัตถุที่พบในเมืองนครปฐม มาเก็บรักษา

ไว้รอบพระระเบียงพระปฐมเจดีย์ เมื่อมีมากขึ้น 

จึง ได้ย้ ายไปรวบรวมเก็บรักษาไว้ที่ พระวิหาร 

ตรงข้ามพระอุโบสถ ภายหลังได้ประกาศเป็นสาขา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชื่อ พิพิธภ์ัณฑสำถัานั 

แห่งชาติพระป็ฐมเจำด่ย์ ต่อมาได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งใหม่ทางทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์  

และทำาพิธีเปิดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๔



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  22

วัดพระประโทณเจดีย์์

ประวัติความเป็นมา 

 วัดพระประโทณเจดีย์ เป็นวัดโบราณ สร้างข้ึนในสมัยทวาราวดี ที่ตั้งวัดเดิมอยู่ห่างจาก 

องค์พระประโทณเจดีย์ไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ย้ายมาตั้งที่ปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๔ 

อยูห่า่งจากองคพ์ระประโทณเจดย์ีทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนอื ประมาณ ๒๐ เมตร ในปพีทุธศกัราช ๒๔๕๖ 

ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

สถานะและที่ตั้ง

  วัดพระประโทณเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ ถนนเพชรเกษม 

ตำาบลพระประโทน อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗๔ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระ อุ โบสถ  อยู่ บนลานประ ทักษิณ 

หน้าองค์พระประโทณเจดีย์ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก สถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคาด้านหน้า

ลด ๓ ช้ัน ด้านหลังลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�น

ประดับครุฑ  มี ใบ เสมา ติดอ ยู่ที่ ผ นังด้ านนอก 

รอบพระอุโบสถ มีบันไดทางข้ึนด้านข้างซ้ายขวา 

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๔ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง 

ปางมารวิชัย อยู่บนลานพระประโทณเจดีย์ คู่กับ 

พระอุโบสถ

 พ ร ะ วิ ห า ร  อ ยู่ บ น ล า นป ร ะ ทั ก ษิ ณ 

หน้าองค์พระประโทณเจดีย์ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย หลังคา 

ด้ า น หน้ า ล ด  ๓  ช้ั น  ด้ า น หลั ง ลด  ๒  ช้ั น 

มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั�น ลงรักปิดทอง 

ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน พระนามว่า

หลวังพ่อ โต  และมีพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ 

อีกหลายองค์ รวมทั้งรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส และ 

พระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ
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 พระประโทณเจดีย์ อยู่บนลานกว้างยกสูง 

จากระดับพื้น บริเวณเดียวกับพระอุโบสถและ 

พระวิหาร ลักษณะเป็นยอดปรางค์ ตอนล่างเป็น 

รูปทรงแปดเหล่ียม ตอนกลางเป็นทรงส่ีเหล่ียม 

มีซุ้มจระนำาประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

ทั้ง ๔ ด้าน ยอดพระเจดีย์เป็นรูปทรงกลม ภายใน

พระเจดีย์ประดิษฐานองค์พระเขี้ยวแก้ว และ 

ทะนานทองตวงพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระเจดีย์ 

ที่มีความสำาคัญ เป็นสัญลักษณ์ประจำาจังหวัด

 เจดีย์จุลประโทณ ลักษณะก่ออิฐถือปูน 

อยู่ห่างจากพระประโทณเจดีย์ไปทางทิศตะวันออก

ประมาณ ๕๐๐ เมตร เดิมเป็นที่เก็บวัตถุโบราณ เช่น 

พระพุทธรูป ลูกประคำา ต่อมาได้พังทลายลง ปัจจุบัน 

ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพียงแต่ฐานพระเจดีย์

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ ลักษณะ

ทรงไทย ยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้ายกชานสูง 

มีบันไดซ้ายขวา

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๑๘
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วัดไร่ขิิง

ประวัติความเป็นมา

 วัดไร่ขิง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยดำารงสมณศักดิ ์

ที่พระธรรมราชานุวัตร ได้ชักชวนพุทธศาสนิกชนช่วยกันก่อสร้างขึ้น ตั้งชื่อวัดตามตำาบล การสร้างวัด 

ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ พระธรรมราชานุวัตร (อาจ) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน จึงมาสร้างต่อจนแล้วเสร็จ ต่อมา 

ปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจเยี่ยมวัด 

ในเขตสามพรานและได้ทรงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า วััดมงคลจำินัดาราม ภายหลังกลับมาใช้ชื่อ วััดไร่ขิง เหมือนเดิม 

และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

สถานะและที่ตั้ง

 วัดไ ร่ขิง เ ป็นพระอารามหลวงช้ันตรี 

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนฝัี�งแม่นำ้าท่าจีน ตำาบลไร่ขิง 

อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีที่ดินตั้งวัด  

เนื้อที่ ๑๖๕ ไร่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงโรง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา  หางหง ส์  ห น้ า บัน เ ป็น ไ ม้ แกะส ลัก 

ลายดอกพุดตาน ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น

เครือเถา เหนือบานประตูด้านนอกเป็นลายรดนำ้า 

รูปท้าวจตุโลกบาลด้านในเป็นรูปอสูรยักษ์ เซ่ียวกาง 

รูปสัตว์ตามจินตนาการ บานหน้าต่างเป็นลายรดนำ้า 

รูปต้นไม้ด้านในเป็นภาพเขียนสีรูปดอกไม้  พระประธาน เปน็พระพทุธรปูสำารดิ ปางมารวชิยั 

ลกัษณะคลา้ยเชยีงแสน พระนามวา่ หลวังพอ่วัดัไรขิ่ง

 พระวิหารทิศ จำานวน ๔ หลัง อยู่ภายใน

กำาแพงแก้วรอบพระอุโบสถทั้ง ๔ มุม เป็นอาคาร 

ก่ออิฐถือปูน หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ืองดินเผา 

๓ หลัง และมุงกระเบื้องเคลือบ ๑ หลัง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�นลายเทพพนม พระ

วิหารด้านทิศเหนือสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ 

ด้านทิศใต้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ ด้านทิศ

ตะวันออกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ และ 

ด้านทิศตะวันตกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๑

 ศาลาจตุ รมุ ข  อ ยู่ด้ านหน้ าและด้ าน

หลังของพระอุโบสถ ลักษณะทรงไทย หลังคา 

มุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน 

ทั้ง ๔ ด้าน ประดับลายปูนปั�นเล่าเรื่องพุทธประวัติ  

ขอบล่างเป็นรูปปั�นราหูอมจันทร์
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 พระมณฑปกลางสระนำ้า เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทยจตุรมุข 

ยอดทรงมณฑป สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ 

ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำาลอง มีกำาแพงแก้ว

ล้อมทั้ง ๔ ด้าน และมีซุ้มประตู ๔ ด้าน แต่ละซุ้ม 

มีรูปปูนปั�นยักษ์คู่ประจำาเป็นนายทวารบาล 

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๓ ช้ัน หลังคาทรงไทย ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ ยอดทรงมณฑป ช้ันล่างและช้ันบนสุด 

เป็นแบบจตุรมุข ชั้น ๒ รูปทรงแปดเหลี่ยม มีระเบียง

โดยรอบ   

 หลวงพ่ อวั ด ไ ร่ ขิ ง  เป็ นพระพุทธรู ป 

เน้ือทองสำาริด ประทับน่ังปางมารวิชัยแบบประยุกต์ 

มีลักษณะผ่ึงผายคล้ายเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงาม 

ตามแบบกำาแพงเพชร อัญเชิญมาจากกรุงเก่า  

(พระนครศรีอยุธยา)
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วัดเสนหา

ประวัติความเป็นมา

  วัดเสนหา สร้างข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๒ โดยนายเพิ่มเสนหา บุญนาค เป็นบุตรของพระยา 

ศรีสรราชภักดี (วัน บุญนาค) เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คลองบางหลวง จังหวัดธนบุรี ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้ลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพค้าขาย อยู่ตำาบล 

พระปฐมเจดีย์ มีฐานะมั่งคั่ง ได้ถวายที่ดินซ่ึงอยู่ใกล้เขตพระราชวังสนามจันทร์ให้สร้างเป็นวัด โดยมี 

พระเถระผู้ใหญ่ ๒ รูป คือ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส จังหวัด

พระนคร กับพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับที่ดินเป็นประธาน 

ช่วยอุปการะตั้งเป็นสำานักสงฆ์ และได้จัดพระสงฆ์สามเณรมาอยู่จำาพรรษา และได้ตั้งพระครูสังวรวินัย 

(อาจ ชุตินฺธโร) เป็นเจ้าสำานักปกครอง 

 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานทรพัยส์ว่นพระองคใ์หเ้ปน็ทนุเริม่แรกสรา้ง

พระอุโบสถ และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๗

สถานะและที่ตั้ง 

 วัดเสนหา เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี 

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่  ๕๘๘ หมู่ที่  ๗ ตำาบล 

พระปฐมเจดีย์  อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม มีที่ดินตั้งวัด เ น้ือที่  ๓๖ ไร่ ๒ งาน 

๔๐ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�น  

ประดับกระจก มีระเบียง เสารองรับพาไลโดยรอบ  

หัวเสาประดับปูนปั�น ปิดกระจกลายกลีบบัว ซุ้มประตู

และหน้าต่างปูนปั�น ประดับกระจก

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง 

จำา ล อ ง จ า กพร ะพุ ท ธ ชิ น สี ห์  วั ด บ ว ร นิ เ ว ศ วิ ห า ร 

กรุงเทพมหานคร พระนามว่า พระสำัพพัญญููพุที่ธนัิมิต

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า

 ใบระกา หางหงส์

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ ยกพื้น 

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ประดับ

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูป 

พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว ประดับรอบด้วยลาย

ดอกไม้
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 พระมณฑป ลักษณะก่ออิฐถือปูน ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ปางคันธาราราฐ

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

๒ ชั้น หลังคาทรงไทยจตุรมุข
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วัดพระธาตุพนม

ประวัติความเป็นมา 

 วัดพระธาตุพนม เป็นวัดโบราณ โดยพญาสุมิตธรรมวงศา เจ้าเมืองมรุกขนครให้พลเทวอำามาตย์

สร้างกุฏิวิหารให้พระอรหันต์ ๕ องค์ อยู่จำาพรรษาบริเวณรอบองค์พระบรมธาตุ คือพระมหาสุวรรณปราสาท

เถระและพระจุลสุวรรณปราสาทเถระ อยู่ทางด้านทิศใต้พระมหารัตนเถระและพระจุลรัตนเถระอยู่ทาง 

ด้านทิศตะวันตก พระสังขวิชชเถระ อยู่ทางด้านทิศเหนือ ต่อมาก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมและ 

วัดพระธาตุหลายยุคหลายสมัย และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๙ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระธาตุพนม เป็นพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๓ ถนนชยางกูร  

ตำาบลธาตุพนม อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันประดับลายปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น อยู่ด้านหน้าพระธาตุ คู่กับพระวิหาร 
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

พระนามว่า พระองค์แสำนัศาสำดา 

 พระวิหารหลวง หรือวิหารหอพระแก้ว  

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง

เคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน 

ประดับลายปูนปั�น อยู่คู่กับพระอุโบสถทางด้านหน้า

องค์พระธาตุพนม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุที่ธมารวัิชัยศาสำดา

 องค์ พ ระธ าตุ พนมบรม เ จดี ย์  เ ป็ น 

ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ เคารพกราบไหว้

สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ 

ชาวต่างประเทศมานานนับพันปีในแถบแม่นำ้าโขง 

อันได้แก่ชาวไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

เพราะเป็นที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุส่วนที่เรียกว่า 

“พระอุรังคธาตุ” ของพระพุทธเจ้า พระธาตุพนม 

ตั้งอยู่ริมฝัี�งขวาแม่นำ้าโขง อำาเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม สูงจากพื้นดิน ๕๓ เมตร องค์ฉัตรทำาด้วย

ทองคำาหนักประมาณ ๑๖ กิโลกรัม ปลายยอดปลี 

เป็นบัวตูมเงินล้อมด้วยเพชร จำานวน ๒๐๐ เม็ด

องค์พระธาตุพนม ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดย

ลำาดับ

 การบูรณะครั้งที่ ๑ ในราวพุทธศักราช ๕๐๐ 

โดยมีพญาสุมิตธรรมวงศา แห่งเมืองมรุกขนคร  

และพระอรหันต์ ๕ องค์ เป็นประธาน ในการบูรณะ

ครั้งน้ัน ได้เอาอิฐซ่ึงเผาให้สุกดีแล้วมาก่อต่อเติมจาก

ยอดพระธาตุพนมองค์เดิมให้สูงขึ้นไปอีกประมาณ 

๒๔ เมตร (สันนิษฐานดูตามลักษณะก้อนอิฐหลังจาก 

อง ค์ พ ร ะธ าตุ พ นม หั ก พั ง ล ง )  แ ล้ ว อัญ เ ชิญ 

พระอุรังคธาตุออกจากอุโมงค์เดิม ซ่ึงทำาการบรรจุ 

ตั้งแต่สมัยพระมหากัสสปเถระ ขึ้นไปประดิษฐาน 

ไว้ใหม่ที่ใจกลางพระธาตุช้ันที่สอง แล้วปิดประตู 

อย่างมิดชิด
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 การบูรณะครั้ งที่  ๒ เมื่อพุทธศักราช 

๒๑๕๗ โดยมีพระยานครหลวงพิชิตราชธานี 

ศรีโคตบูร แห่งเมืองศรีโคตบูร เป็นประธาน ได้โบก 

สะทายตีนพระธาตุทั้งส่ีด้าน และสร้างกำาแพงรอบ 

พระธาตุ พร้อมทั้งซุ้มประตู และเจดีย์หอข้าวพระ 

ทางทิศตะวันออกพระธาตุ ๑ องค์ 

 การบูรณะครั้ งที่  ๓ เมื่อพุทธศักราช 

๒๒๓๖-๒๒๔๕ โดยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก 

แห่งนครเวียงจันทน์เป็นประธาน การบูรณะครั้งน้ี 

ไ ด้ ใ ช้ อิ ฐ ก่ อ ต่ อ เ ติ ม จ า ก พ ร ะ ธ า ตุ ช้ั น ที่ ส อ ง 

ซ่ึงทำาการบูรณะในพุทธศักราช ๕๐๐ ให้สูงข้ึนอีก

ประมาณ ๔๓ เมตร ได้มีการปรับปรุงที่ประดิษฐาน

พระอุรังคธาตุใหม่ โดยสร้างอูบสำาริดครอบเจดีย์

ศิลาอันเป็นที่บรรจุบุษบกและผอบพระอุรังคธาตุไว้ 

อย่างแน่นหนาและได้บรรจุพระพุทธรูปเงิน ทอง 

แก้ว มรกต และอัญมณีอันมีค่าต่าง ๆ ไว้ภายใน 

อูบสำาริดและนอกอูบสำาริดไ ว้มากมาย มีจารึก 

พระธาตุพนมว่า ธาตุปะนม (ประนม)

 การบู รณะครั้ งที่  ๔  ใน พุทธศักราช 

๒๓๕๐-๒๓๕๖ โดยเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ 

เป็นประธาน ได้ทำาฉัตรใหม่ด้วยทองคำา ประดับ

ด้วยเพชรพลอยสีต่าง ๆ ประมาณ ๒๐๐ เม็ด และ 

ได้ทำาพิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเจดีย์ในปีพุทธศักราช 

๒๓๕๖ (ฉัตรน้ีได้นำาลงมาเก็บรักษาไว้ที่วัดพระธาตุ 

พนมวรมหาวิหาร ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๗)

 การบูรณะครั้งที่ ๕ โดยพระครูวิโรจน์ 

รัตโนบล วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

ประธาน ได้ซ่อมแซมโบกปูนองค์พระธาตุพนมใหม่ 

ลงรักปิดทองส่วนบนประดับแก้วติดดาวที่ระฆัง 

แผ่แผ่นทองคำาหุ้มยอด ปูลานพระธาตุ ซ่อมแซม 

กำาแพงชั้นในและชั้นกลาง

 การบูรณะครั้งที่ ๖ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ 

สร้ า ง เสริ มครอบพระธาตุพนมองค์ เดิ มด้ วย

คอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ชั้นที่ ๓ ขึ้นไป และต่อยอด

ให้สูงขึ้นไปอีก ๑๐ เมตร รวมเป็น ๕๗ เมตร
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 ปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ รัฐบาลได้ทำาฉัตรใหม่ 

ด้วยทองคำาซ่ึงเป็นของวัดที่ได้จากประชาชนบริจาค

และได้ทำาพิธียกฉัตรในปีน้ัน ฉัตรทองคำามีเน้ือทอง

ของวัดอยู่ประมาณ ๗ กิโลกรัม นอกน้ันเป็นโลหะ 

สีทองหนักประมาณ ๒๐ กิโลกรัม ฉัตรหนักทั้งหมด 

๑๑๐ กิโลกรัม โบกปูนตั้งแต่ยอดซุ้มประตูพระธาตุ 

ช้ันที่ ๑ จนถึงยอดสุดใช้เวลาทำางานอยู่ ๑ เดือน 

จึงแล้วเสร็จ

 พุทธศักราช ๒๕๐๐ ได้ลงรักปิดทอง 

พระธาตุพนมส่วนยอดประมาณ ๑๐ เมตรจนถึง 

ก้านฉัตร

 พุทธศักราช ๒๕๑๑ ลงรักปิดทองลวดลาย

อง ค์พระธาตุพนม ช่วงบน ซ่ึ งทำาการประดับ 

ในพุทธศักราช ๒๔๘๓-๒๔๘๔ ส่วนยอดสูงประมาณ 

๕ เมตร  ไ ด้ เ อ าแ ผ่นทอง เหลื องหุ้ ม แ ล้ วจึ ง 

ลงรักปิดทอง

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช 

๒๕๑๘ องค์พระธาตุพนมได้หักล้มลงไปทางทิศ 

ตะวันออกทั้ งองค์ ทับวัตถุก่อสร้าง ซ่ึงอยู่ ใน 

บริเวณน้ัน เช่น หอพระทางทิศเหนือและทิศใต้ 

ศาลาการ เป รียญและพระ วิหารหอพระแก้ ว 

เสียหายหมด ทั้งน้ีสืบเนื่องมาจากฐานหรือพระธาตุ

ช้ันที่ ๑ ซ่ึงสร้างในสมัยแรกน้ันเก่าแก่มาก และ 

ไม่สามารถทานนำ้าหนักส่วนบนได้ จึงเกิดพังทลาย 

ลงมาดังกล่าว

 วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

หลังจากองค์พระธาตุพนมพังทลายแล้ว ๒๐ วัน 

เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ลงมือทำาการรื้อถอนและ 

ขนย้ายซากปรักหักพังขององค์พระธาตุพนม 

 วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

ทำาพิธีบูชาพระธาตุพนมและบวงสรวงดวงวิญญาณ 

ข อ ง บ ร ร พ บุ รุ ษ ต ล อ ด ถึ ง เ ท พ เ จ้ า ผู้ พิ ทั ก ษ์ 

องค์พระธาตุพนม และอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที ่

พระธาตุจำาลองช่ัวคราว ทั้ง น้ี เพื่อความสะดวก 

ในการก่อสร้างพระธาตุพนมองค์ใหม่ เมื่อสร้าง 

พระธาตุพนมองค์ใหม่เสร็จแล้ว จึงได้อัญเชิญ 

มาประดิษฐาน ณ ที่เดิม
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 วันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘  

(หลังจากองค์พระธาตุพนมหักพังแล้ว ๖๒ วัน) ได้พบ 

พ ร ะ อุ รั ง ค ธ า ตุ ห รื อ ก ร ะ ดู ก ส่ ว น หั ว อ ก ข อ ง 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ในผอบแก้ว 

หรือหลอดแก้ว ซ่ึงมีสัณฐานคล้ายรูปหัวใจ ผอบแก้ว

ใบน้ีหุ้มทองมีช่องเจาะส่ีด้าน มีฝีาทองคำาปิดสนิท 

สูง ๒.๑ เซนติเมตร มีสีขาวแวววาวมาก คล้ายกับ

แก้วผลึก ภายในผอบมีนำ้ามันจันทน์หล่อเล้ียงอยู่และ

มีพระอุรังคธาตุบรรจุอยู่ ๘ องค์

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

ได้จัดสมโภชพระอุรังคธาตุขึ้นรวม ๗ วัน ๗ คืน  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาทรงเป็น

ประธานในพิธี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ 

 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

พระเทพรัตนโมลี เป็นประธาน ได้ทำาพิธีลงเข็ม 

รากพระธาตุพนมเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้าง 

พระธาตุพนมองค์ใหม่

 วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

รั ฐบาลไ ด้จัดพระราชพิธีบรรจุพระอุรั งคธาตุ 

โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จ

เป็นประธานยกฉัตรพระธาตุในวันที่ ๒๒ มีนาคม 

พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิ เบศร มหาภู มิพลอ ดุลย เดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เสด็จมาทรงบรรจุพระอุรังคธาตุ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม 

พุทธศักราช ๒๕๒๒

  พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง หน้าบัน

ประดับลายปูนปั�น อยู่นอกเขตพุทธาวาส ทางด้าน 

ทิศเหนือ ภายในประดิษฐานพระพุที่ธไสำยาสำน์ั และ

พระพุที่ธบาที่จำำาลอง ตามตำานานกล่าวว่าบริเวณน้ี 

เคยเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุก่อนที่จะนำาไป 

บรรจุภายในอุโมงค์ภูกำาพร้า (บริเวณที่ตั้งองค์ 

พระธาตุพนม) 
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 หอข้าวพระ เ ป็นอาคารทรงมณฑป  

ลักษณะคล้ายปราสาทผ้ึงสมัยโบราณ ลักษณะศิลปะ

พื้นเมืองอีสาน พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้าง

ขึ้น ๒ หลัง คือ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

เมื่อครั้งพระธาตุพนมล้ม หอข้าวพระทั้ง ๒ หลัง 

ได้พังทลายลงด้วย แต่ปัจจุบันได้จำาลองหอข้าวพระ

ด้านทิศตะวันตก ประดิษฐานที่กำาแพงแก้วช้ันนอก

ด้านทิศเหนือ หอข้าวพระน้ีใช้เป็นที่ถวายข้าวบูชา 

พระธาตุซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันต่อมา 
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วัดบึง

ประวัติความเป็นมา

 วัดบึง เป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๒๒๐ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

แห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่า เป็นวัดที่เจ้านาย หรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นสร้างขึ้น เพราะมีหลักฐาน

ทางโบราณคดีทั้งทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ภายในวัดประกอบด้วย ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ 

ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น พระอุโบสถ ตู้พระธรรม และภาพจิตรกรรม เป็นต้น ซ่ึงมรดกทาง 

วัฒนธรรมเหล่าน้ีได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและปฏิสังขรณ์ให้คงสภาพเดิมตลอดมา โดยเหตุที่วัดน้ีตั้งอยู่ 

กลางบึง จึงเรียกกันว่า วััดบึง ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

  

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบึง เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิด

สามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ ถนนจอมพล ตำาบลในเมือง 

อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีที่ดิน

ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๖๘ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลั กษณะทรง เ รื อสำา เ ภ า  หลั งค าลด  ๒  ช้ั น 

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
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ประดับด้วยกระจกสี หน้าบันด้านทิศตะวันออก 

เป็นไม้แกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

อยู่ท่ามกลางลายก้านขด หน้าบันด้านทิศตะวันตก

เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่ท่ามกลางลายก้านขด 

ฐานมีลวดลายบัวโค้ง เป็นฐานสำาเภา เรียกตาม

ภาษาช่างว่า โค้งปากตะเภา ผนังภายในมีจิตรกรรม 

เขียนบรรยายพระพุทธประวัติ จำานวน ๑๔ ภาพ 

ผนังด้านนอกมีทวย ๒ ข้าง ข้างละ ๖ ตัว เป็นไม้ 

แกะสลักรูปนาค ประดับกระจกสี ประตูทางเข้า 

ด้ านหน้ ามี  ๓  ประตู  ด้ านหลั ง มี  ๒ ประตู 

อกเลาประตูไม้แกะสลัก มีหน้าต่าง ๒ ด้านด้านละ 

๕ ช่อง มีราวบันไดหินทรายแกะสลักรูปพญานาค 

บันไดกลางด้านหน้าปั�นเป็นรูปพญานาค ๗ เศียร 

อีก ๔ บันได ปั�นเป็นรูปพญานาค ๕ เศียร มีเสมา

หินทรายทั้ง ๘ ทิศ และเป็นเสมาคู่ ประดิษฐาน 

อยู่บนฐานซ่ึงตอนล่างเป็นฐานสิงห์ ตอนบนเป็น 

บัวเกสรรอบพระอุโบสถ ปูด้วยกระเบ้ืองดินเผา 

ด่านเกวียน มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ ก่อด้วยอิฐถือปูน  

มีเหล็กดัดอยู่ตอนบนประดับไว้สวยงาม

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วิชัย ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ ศอก 

พระพักตร์ค่อนข้ าง เป็นรูป ส่ี เห ล่ียม ลักษณะ

ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีพระพุทธรูป 

ปางห้ามสมุทร ลักษณะศิลปะสมัยลพบุรี ขนาดสูง 

๖๒ น้ิว ประดิษฐานรอบองค์พระประธาน จำานวน 

๖ องค์ 
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 พระเจดีย ์ลกัษณะกอ่อฐิถอืปนู สร้างพรอ้ม

พระอุโบสถ ขนาดกว้างยาว ๑๐ เมตร สูง ๒๕ เมตร 

ฐานสู ง  ๓  เมตร  มี รู ป ปั� นสิ งห์ คู่ ป ระดั บอยู่ 

ด้ านหน้ าทางทิศตะวั นออก ภายในบรรจุ อั ฐิ 

อดีตเจ้าอาวาส

 พระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร

สมเ ด็จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆป ริณายก 

ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ วัดบึง เมื่อ 

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ เพื่อประดิษฐานไว้ที่บุษบก 

ในพระอุโบสถ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ลักษณะทรงไทยประยุกต์ 

ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อปี

พุทธศักราช ๒๕๓๐ ชื่อว่าศาลาพระปทุมญาณมุนี  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา 

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๒ ช้ัน ลักษณะทรงบุษบก มีชื่อว่ า หอระฆัง 

จาตุรงคกุล
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วัดพระนาราย์ณ์มหาราช

ประวัติความเป็นมา 

 วัดพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดโบราณ เดิมเรียกว่า วััดกลาง บ้าง วััดกลางนัคร บ้าง 

สร้างพร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 วัดพระนารายณ์มหาราช ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุที่ทรุดโทรมตาม 

กาลเวลามาตามลำาดับของเจ้าอาวาสผู้ปกครอง ต่อมา พระเริงรุกปัจจามิตร ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ ๓ 

ทำารายงานเสนอพระยากำาธรพายัพทิศ ข้าหลวงฯ จังหวัด ขอพระราชทานยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ ในรัชกาลที่ ๘ มีนามเต็มว่า วััดกลางนัครวัิหาร ต่อมารัชกาลที่ ๙ โปรด 

พระราชทานนามว่า วััดพระนัารายณ์มหาราช เป็นวัดที่ใบพัทธสีมาคู่ซ้อนบนเชิงฐาน

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระนารายณ์มหาราช เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๗๕ 

ถนนจอมพล ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีที่ดินตั้งวัด เน้ือที่ ๒๘ ไร่ 

๗๖ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันด้านหน้าลายปูนปั�น 

รูปพระอินทร์ทรงช้างเอรา วัณ ด้ านหลังเป็น 

รูปพระนารายณ์ทรุงครุฑตั้งอยู่บนเกาะกลางสระบัว 

เกาะเป็นรูป ส่ี เห ล่ียมจตุ รัส อยู่บนพื้นที่ทักษิณ 

ทรวดทรงของพระอุโบสถหัวงอนท้ายงอน อ่อนกลาง 

คล้ายรูปเรือสำาเภา มีบัวประกอบคอเสา เสากลม 

ทางทิศตะวันออกมีประตู ๓ ประตู ด้านหลัง 

มี ๒ ประตู

 พระประธาน เป็ นพระพุทธ รูปปูนปั� น  

ปางมารวิ ชั ย  ประดิษฐานอยู่ บนชุกชีหน้ าตั ก 

กว้าง ๒ เมตร สูงถึงพระรัศมี ๒.๗๐ เมตร 

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

 พระวิ หารหลวง สร้ างขึ้ นพร้อมกับ 

การสร้างเมืองนครราชสีมา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบื้อง หน้าบันลายปูนปั�น ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระนามว่า  

พระที่ศพลญาณป็ระที่านับารม่

 ศาลพระนารายณ์ เป็นเทวรูปจำาหลัก 

ด้วยหินทราย เป็นที่ประดิษฐานพระนารายณ์ และ 

พระพิฆเนศวร์

 ศาลหลักเมือง เ ป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะทรงจตุรมุข หลังคามุงกระเบ้ือง 

หลักเมืองเป็นไม้ถูกแขวนไว้ มิได้ฝีังเหมือนหลักเมือง

ของเมืองอื่น 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  

๒ ช้ัน หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร  

ยาว ๓๙ เมตร
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 ผ้าทิพย์พระประธาน เป็นรูปสามช้ันซ้อน 

เขียนลายรดนำ้า แบ่งเป็นสามตอน ตอนบนเป็น 

รูปสามเหล่ียม หน้า จ่ัวหันมุมแหลมลงข้างล่าง 

ในรูปสามเหล่ียมน้ีเขียนเป็นลายรดนำ้ามีจักรสอดอยู่

บนตรี ใต้ลงมาถึงตอนกลางเป็นรูปท้าวจตุโลกบาล

ทรงพระขรรค์ ตอนล่างเขียนเป็นรูปราชสีห์หันหน้า

ไปทางทิศใต้

 ภาพผ้าทิพย์ดังกล่าวน้ีเขียนข้ึนในคราว 

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสวัดพระนารายณ์มหาราช 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๓ พระองค์

เสด็จข้ึนสู่พระวิหาร มีพระสงฆ์ราชาคณะซ่ึงมา

จากกรุงเทพฯ มีพระราชกวี ผู้อำานวยการศึกษาเป็น

ประธานสงฆ์ และมีพระครูฐานานุกรมอันดับจาก

วัดต่าง ๆ มาประชุมพร้อมกันที่พระวิหาร เพื่อสวด

ชัยมงคลคาถาถวายการรับเสด็จ เมื่อพระองค์ 

ท่านเสด็จพระราชดำาเนินลงจากพระวิหาร ทรง

พระราชดำาเนินข้ามสะพานไปเพื่อทอดพระเนตร 

พร ะอุ โ บ ส ถ ซ่ึ ง ตั้ ง อ ยู่ บ น เ ก า ะ กล า ง ส ร ะบั ว 

ด้านตะวันออก เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียน

นมัสการพระพุทธรูปเสร็จแล้วได้เสด็จพระราชดำาเนิน 

ไปทอดพระเนตรศาลเทวรูปต่าง ๆ ซ่ึงชาวเมืองน้ัน

เรียกว่า หอนารายณ์

 พระเจดีย์ เป็นพระเจดีย์คู่กับพระวิหารอยู่ทางทิศตะวันตกพระวิหาร ได้ถูกข้าศึกทำาลายส้ิน 

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๙ พร้อมกับพระวิหาร ต่อมาพันเอกพระยาประสิทธิศิลการ (สะอาด สิงหเสนี) 

ได้จัดการบูรณะขึ้นใหม่ขณะดำารงตำาแหน่งเทศาภิบาล สำาเร็จราชการมณฑลนครราชสีมาจวนจะสำาเร็จอยู่

แล้วบังเอิญมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน พระเจดีย์พังทลายลงมาเป็นอันต้องทิ้งให้พังอยู่ไม่มีใครทำาขึ้นใหม่ มีแต่รื้อ 

ขุดเอาอิฐ เอาดินไปถมที่อื่น พระเจดีย์เวลานี้ยังเหลือแต่ฐาน
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วัดพาย์ัพ 

ประวัติความเป็นมา

  วัดพายัพ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งทรงครอง 

กรุงศรีอยุธยา ทรงเลือกสถานที่ในการสร้างเมืองนครราชสีมา ให้ช่างชาวฝีรั่งเศสเขียนแปลนก่อสร้าง 

เป็นรูปเหล่ียม มีคูคลองนำ้าล้อมรอบกั้นข้าศึก มีกำาแพงประตู ๔ มุมเมือง และได้ทรงสร้างวัดขึ้นภายใน 

กำาแพงเมือง จำานวน ๖ วัด คือ วัดพระนารายณ์มหาราช วัดบูรพ์ วัดสระแก้ว วัดบึง วัดพายัพ วัดอิสาน  

ในวัดพายัพมีวัตถุโบราณ คือ พระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก ลงรักปิดทอง พระอุโบสถลักษณะทรงเรือสำาเภา

โต้คลื่น และใบเสมาพระอุโบสถหลังเก่า เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์กว่า ๓๐๐ ปี 

สถานะและที่ตั้ง 

 วัดพายัพ เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๘ ถนนชุมพล ตำาบลในเมือง  

อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕๖.๔๕ ไร่

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงเรือสำาเภาสมัยอยุธยา หลังคาลด ๓ ชั้น 

มุงกระเบื้อง ผนังเป็นหินอ่อน ประกอบด้วยมุขทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้เป็นปริศนาธรรมดุจเรือสำาเภาที่ขนส่ง 

สรรพสัตว์ข้ามห้วงทะเล คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปให้ถึงฝัี�งพระนิพพาน สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสถาปนาสร้างเมืองนครราชสีมา มีพิธีวางศิลาฤกษ์วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๓๐  
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 พระประธาน เปน็พระพทุธรปูปางปฐมเทศนา

ห้อยพระบาท หล่อด้วยทองเหลือง ลงรักปิดทอง  

สูง ๓.๖๙ เมตร จำาลองแบบมาจากพระพุทธรูป 

ในถำ้าอชันตา ประเทศอินเดีย 

 หอประชุมสงฆั์ และศาลาหอฉััน เป็น 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง 

ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา 

หน้าตัก ๕๓ น้ิว จำาลองแบบมาจากพระพุทธรูป 

ในพิพิธภัณฑ์สารนาถ ประเทศอินเดีย 

 รปูเหมอืนอดตีเจา้อาวาส คอื พระศรวีราภรณ ์

(พิศวง พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพายัพ และ 

อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นผู้บุกเบิก 

พัฒนาวัดพายัพ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ 
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 พระพุทธรูปอุลกมณี เป็นพระพุทธรูป

โบราณ อายุกว่า ๓๐๐ ปี มีอยู่หลายองค์ที่คงสภาพ 

สมบูรณ์ คือ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปอินเดีย 

สมัยคุปตะ เนื้อหินทราย ภายในองค์พระจะมีอุลกมณี

ผสมอยู่ทั้งองค์ มีแร่อุลกมณีอยู่ด้านในองค์พระ 

แสดงว่าเป็นพระพุทธรูปทำามาจากอินเดีย หรือ 

ช่างชาวอินเดียมาช่วยสร้างวัดพายัพ และได้สร้าง

พระพุทธรูปไว้สักการบูชาประจำาวัด 

 พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี เป็นพระพุทธรูป

สมัยลพบุรี เนื้อศิลา ลงรักปิดทอง และมีพระพุทธรูป 

โบราณศิลปะสมัยต่าง ๆ อีกจำานวนหลายองค์ ซ่ึง

ทางวัดได้ประดิษฐานไว้ในถำ้าหินงอกหินย้อย เปิดให้

ประชาชนสักการบูชาอธิษฐาน ทำาบุญไหว้พระ 

 ใบเสมาหินแกะสลัก เขตสีมาอุโบสถเก่า 

ศิลปะแบบลังกา (แสดงว่าวัดพายัพได้บูรณะใหม่ 

และได้นำาศิลปะสมัยสุโขทัยมาบูรณะ) เพราะศิลปะ

แบบน้ีมาจากลังกา เนื่องจากกษัตริย์ราชวงศ์

พระร่วงได้ศึกษาพุทธศาสนามาจากประเทศลังกา 

(ใบเสมาน้ีได้นำาไปปักเขตพุทธาวาส วัดป่าคูเมืองเก่า 

อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ) 
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วัดวชิราลงกรณวราราม

ประวัติและความเป็นมา

 วัดวชิราลงกรณวราราม สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ โดยนางทิพย์ นิยมเหตุ มีความประสงค์ 

จะสร้างวัด เพื่อเป็นจุดรวมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและเป็นสถานศึกษาทางโลกคือโรงเรียนกลางดง 

(หนองนำ้าแดง) ถนนมิตรภาพ อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นสถานศึกษาทั้งทางโลก 

และทางธรรมควบคู่กันไป จึงได้หารือกับพระธรรมปาโมกข์ (ทิม อุฑาฒิโม) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ 

สถิตมหาสีมาราม ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ได้เข้าไปวัดสุทธจินดา ปรึกษากับพระราชสุทธาจารย์  

(โชติ คุณสมฺปนฺโน) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแล้วเสร็จ พร้อมนี้ 

นางทิพย์ นิยมเหตุ ได้ขอร้องพระธรรมปาโมกข์ (ทิม) นำาความกราบทูลขอพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วา่ เธอมีความประสงค์ทีจ่ะสร้างวัด 

ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นามวัดว่า วััดวัชิราลงกรณ 

เปน็วัดในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้แต่งตั้งให้พระราชสุทธาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม 

ราชานุญาตให้ยกวัดวชิราลงกรณวราราม เป็นพระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีสถาปนา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดวชิราลงกรณวราราม เป็นพระอารามหลวง 

ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนราชสุทธาจารย์ 

หมู่ที่  ๑ ตำาบลหนองนำ้าแดง อำา เภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา มีที่ดินตั้งวัด เน้ือที่ ๑๓๑ ไร่ 

๓ งาน ๗๙ ตารางวา 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันลายปูนปั�น ซุ้มประตู

หน้าต่างลายปูนปั�น มีระเบียง มีเสารับพาไลโดยรอบ 

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 

(ขณะพระชนม์ ๙ ชันษา) ได้เสด็จพระราชดำาเนิน 

ทรงประกอบพิธี ว างศิลากฤษ์  เมื่อวั นที่  ๑๖  

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

พระนามว่า พระพุที่ธมหาวั ชิราลงกรณบวัร

พัฒนัาสำามัคค่ยป็ระสำาธนั์  สำัป็ตป็ดลยุพราช

เที่พรักษานัามาภ์ิไธย ที่ศบารม่ธรรมวัิสำัยสำถัิต

พิชิตมาร วัชิรอลังการ สำยามนัวัภ์ูบาลนัฤมิต 

สำันัติศิริพิศิษฐโรจำนัป็ระสำงค์ โลกวิัทีู่ธำารงป็าริสำุที่ธิ� 

วัิมุตตป็ัญญาป็รมาภ์ิธานั ฤที่ธิอนัันัตกาลมารวัิชัย 

บรมไตรโลกนัาถั รัชที่ายาที่ธรรมรังสำรรค์มหันัต

เดชามหารังสำฤษฎ์ เมื่อวันพฤหัสดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 

เจา้อยู่หวั เมื่อครัง้ดำารงพระอสิรยิยศทีส่มเด็จพระบรม

โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็แทนพระองค์ 

ทรงประกอบพระราชพิธีหล่อพระพุทธปฏิมากร 

องค์พระประธาน ณ โรงหล่อกรมศิลปากร 
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 พระมณฑป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พื้นปูด้วยหินอ่อน ภายในประดิษฐานรอยพระพุที่ธบาที่ 

และพระบรมสำาร่ริกธาตุ

 พระพุทธรูปปางนาคปรก ประดิษฐาน 

บนยอดเขาวัดวชิราลงกรณวราราม

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร  

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ หนา ๓ เมตร

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร
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วัดสะแก

ประวัติความเป็นมา

 วัดสะแก เป็นวัดโบราณ สร้างปีพุทธศักราช ๒๒๓๐ สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนา

ให้เจริญรุ่งเรืองโดยลำาดับ อยู่นอกเขตกำาแพงเมือง สาเหตุที่ชื่อวัดสะแก ยังไม่ทราบความเป็นมาที่แน่ชัด 

สันนิษฐานว่าคงจะเรียกกันมาตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งวัด แต่เดิมบริเวณแถวน้ีเป็นที่ราบสูง มีป่าไม้ 

นานาชนิดโดยเฉพาะต้นสะแก คงจะมีอยู่เป็นจำานวนมาก เมื่อทางราชการได้ย้ายตัวเมืองมาสร้างข้ึน 

ณ บริเวณน้ี (ที่ตั้งปัจจุบัน) ทำาให้มีความเจริญมากขึ้น สภาพส่ิงแวดล้อมเดิมได้เปล่ียนแปลงไป คงเหลือไว้ 

แต่ชื่อเสียงเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นเท่าทุกวันนี้

 วัดสะแกอยู่นอกเขตกำาแพงเมือง มีเจดีย์เก่าอยู่องค์หน่ึง ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ เจดีย์ได้พังมา

เพราะชำารุดทรุดโทรม กรุพระแตกออกมา ปรากฏว่าเป็นพระเก่าสมัยอยุธยา หรืออาจนานไปถึงสมัยลพบุรี 

มีพระนาคปรก พระอู่ทอง พระมงคลวัดตะไกร พระขุนแผน พระดังกล่าวเป็นเน้ือชิน จึงได้สันนิษฐานว่า 

วัดนี้คงจะสร้างมาก่อนการสร้างเมืองนครราชสีมา หรือไล่เลี่ยกับการสร้างเมืองนครราชสีมา ได้รับยกฐานะ

เป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดสะแก เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา 



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  50

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงจตุรมุข มียอดปราสาท ๗ ชั้น หลังคาลด 

๓ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

ประดับกระจก ลงรักปิดทอง หน้าบัน ๔ หน้า หน้าบัน 

ด้านทิศตะวันออกปั�นลายไทยและรูปพระนารายณ์

บรรทมสินธุ์ และพระมโหสถบัณฑิต หน้าบันด้าน 

ทิศตะวันตกปั�นลวดลายไทยและรูปพระนารายณ์ 

บรรทมสินธุ์ และพระเตมีย์ หน้าบันด้านทิศเหนือ 

ปั� นลายไทยและ รูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ 

และพระภูริทัต หน้าบันด้านทิศใต้ปั�นลายไทยและ 

รูปพระเวสสันดร ด้านในปูด้วยไม้และกระเบื้อง 

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ ด้านหน้ามีศาลาราย ๒ หลัง 

ด้านทิศเหนือและตะวันตกมีพระวิหารคด

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 

ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๒ เมตร พระนามว่า 

พระพุที่ธรัตนัโกสำินัที่ร์ชินัราช

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้อง หน้าบันประดับลายปูนปั�น

 พระ วิหารคด เป็ นอาคารคอนกรี ต 

เสริมเหล็ก ๒ หลัง หลังที่ ๑ อยู่ด้านทิศตะวันตก  

หลังที่ ๒ อยู่ด้านทิศเหนือพระอุโบสถ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ๓ ชั้น ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หลังคา

มุงกระเบื้อง ชั้น ๑ เป็นที่พักอาศัยอาคันตุกะ ชั้น ๒ 

เป็นที่บำาเพ็ญกุศลและประกอบพิธีต่าง ๆ ชั้น ๓ เป็น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

๒ ชั้น ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง ประดับ

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นลายเทพพนม
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วัดสุทธจินดา

ประวัติความเป็นมา

 วัดสุทธจินดา สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๗ โดยการรวมวัด ๒ วัดให้เป็นวัดเดียวกัน คือ 

วัดสมบูรณ์จิ�วและวัดบรมจินดา เนื่องจากทางราชการได้ย้ายศาลาว่าการมณฑลนครราชสีมา จากกลางเมือง 

อยู่ทางทิศเหนือของวัดพระนารายณ์มหาราช มาตั้งที่มุมกำาแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยสร้างเป็น 

อาคารตึก ๒ ช้ัน ได้รื้อกำาแพงเมืองทางทิศตะวันตก เพื่อให้มองเห็นศาลาว่าการและสนามภายในถนัด 

ชัดแจ้ง และเป็นเหตุให้มองเห็นวัดบรมจินดาและวัดสมบูรณ์จิ�วซ่ึงเป็นวัดที่กำาลังอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม 

ไม่รับกันกับศาลาว่าการที่สร้างข้ึน ทางราชการคิดที่จะพัฒนาวัดข้ึนใหม่ให้มีสภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ บรรดา

ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ พลเรือน คหบดี และพ่อค้า มีพระยาเพ็ชรปาณี (ดั่น รักตประจิต) สมุหเทศาภิบาล

มณฑลนครราชสีมา เห็นว่านครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองเอกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมวัด

สมบูรณ์จิ�วกับวัดบรมจินดา ให้เป็นวัดเดียวกันและสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นที่สถิตของพระมหาเถระผู้ดำารง

ตำาแหน่งเจ้าคณะมณฑล ได้กราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

สกลมหาสังฆปริณายก ขอประทานพระอนุมัติรวมวัดสร้างใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๘

 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ประทานอนุมัติ และได้ประทานนามวัดว่า วััดสำุที่ธจำินัดา และโปรดให้ยก

ฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดสุทธจินดา เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗๔ ถนนราชดำาเนิน 

ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๙๑ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคา ๓ ช้ัน มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ มีมุขลดหน้า หลัง หน้าบันเป็นรูปเทพพนม 

มีพระบรมรูปปูนปั�นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อานันทมหิดล รัชกาลที่  ๘ อยู่ เหนือ ซุ้มประตู 

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐

 

 พระป ร ะ ธ า น  เ ป็ น พ ร ะพุ ท ธ รู ป หล่ อ

ด้วยโลหะ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะ 

ต่าง ๆ ปางมารวิชัย ขนาดองค์จากทับเกษตรถึงยอด

พระรัศมี สูง ๑.๘๓ เมตร หน้าตักกว้าง ๑.๔๕ เมตร 

พระนามว่า พระพุที่ธสำ่หนัาที่

  พระพุทธรูป (สมเด็จพระเจ้าองค์ดำา 

สุทธจินดา) พระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าองค์ดำา 

สุทธจินดา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย น่ังขัด 

สมาธิราบ หล่อด้วยโลหะสำาริด พระรัศมีทรงบายศรี 

ฐานพระเมาลี มีวงรัดกลีบบัว ๔ กลีบ พระเกศา 

เป็นลักษณะคล้ายปุ่มเปลือกขนุนไม่เป็นระเบียบ 

วงพระพักตร์ ๔ เหลี่ยมรับกับพระกรรณ (หู) ที่ย้อย

ลงมาเสมอพระหนุแหลม พระขนงนูนโก่ง พระเนตร

เหลือบตำ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็กมีเส้นรอบ 

พระอังสาทั้งสองข้างอวบดูแข็งแรง พระกรกลม

กลึงได้สัดส่วน พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา 

พระหัตถ์ขวาวางควำ่าลงที่พระชานุ พระองคุลี 

ชี้พระธรณี ปลายพระองคุลีงอน จีวรแนบติดพระองค์ 

ชายสังฆาฏิตัดยาวถึงพระนาภี ชายอันตรวาสก 

เ ป็นเส้นที่ครึ่ ง น่อง ประทับน่ังบนฐานเขียงรูป 

๗ เหลี่ยม เหตุที่ถวายนามพระสมเด็จพระเจ้าองค์ดำา 

สุทธจินดา เนื่องด้วยผิวพรรณขององค์พระสีดำา 

พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ จึงได้ถวายนามว่า

สำมเด็จำพระเจำ้ าองค์ดำา  นามพระเจ้ าองค์ดำา น้ี 

ปรากฏว่ามีหลายองค์ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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จึงให้ชื่อว่า สำุที่ธจำินัดา ต่อท้ายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็น 

ของวัดสุทธจินดา

 พระแก้ว ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 

๖.๕ เซนติเมตร สูงจากฐาน ๓๔.๕ เซนติเมตร 

ชนดิแกว้ ประทบัน่ังบนฐานไม ้๕ ช้ัน สลกัลายกระหนก

ปิดทอง 

 พระพุทธรูป ยืนทรงเครื่อง ปางประทานอภัย 

ยื นบนฐาน บั วและมี ฐ านแปด เห ล่ี ยมรอง รับ 

ลงรักปิดทอง มีห่วงยึดฉัตร ปก. ๑๕ เซนติเมตร 

สูงจากฐาน ๕๖ เซนติเมตร ชนิดทองเหลือง ลงรัก 

ปิดทอง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

 พระพุทธรูป ปางมารวิชัย เกศบัวตูม 

เม็ดพระศกหนามขนุน จีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาว 

ปลายตัดตรงเหนือพระนาภี นั่งขัดสมาธิราบ บนฐาน 

บัวหงายที่ซ้อนบนฐานเรียบ ที่มุมขวาล่างด้านหน้า

ชำารุด หน้าตักกว้าง ๙ เซนติเมตร สูงจากฐาน 

๑๘ เซนติเมตร ศิลปะสมัยอยุธยา

 พระพุทธรูปสำาริด ปางมารวิชัย เม็ดพระศก

รูปก้นหอย เกศบัวตูม สังฆาฏิยาว ปลายแฉกเข้ียว

ตะขาบเหนือพระถัน น่ังขัดสมาธิเพชร ฐานบัวควำ่า 

บัวหงาย หน้าตักกว้าง ๑๗ เซนติเมตร สูงจากฐาน

 ๓๑.๕ เซนติเมตร 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 

ลักษณะทรงไทยโบราณ หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ 

เสาซีเมนต์ หน้าบันปั�นลวดลาย ฝีาไม้สักทำาเป็นลูกฟัก

เปิดปิดได้ตลอด

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๐๐
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วัดแจ้ง

ประวัติความเป็นมา

 วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ สร้างข้ึนในสมัยสุโขทัย ประมาณพุทธศักราช ๑๘๒๓ พระมหาเถรอนุรุทธ 

และคณะ ซ่ึงย้ายมาจากเมืองยสโสทร หรือจังหวัดยโสธรปัจจุบัน มาบูรณะพัฒนาวัดเจริญรุ่งเรืองมาตาม 

ลำาดับ ครั้นถึงปีพุทธศักราช ๒๓๓๐ วัดแจ้งได้ทรุดโทรมลง ได้มีคุณชีซ่ึงเป็นพี่สาวของเจ้าพระยานครพัฒน์  

เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมกับท่านผู้หญิงผู้เป็นมารดาของเจ้าพระยานครพัฒน์ ได้มาทำา 

การบูรณปฏิสังขรณ์ พร้อมกับได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดประดู่พัฒนาราม จึงกล่าวได้ว่าวัดทั้งสองเป็นวัดแม่ 

วัดลูกกัน คือแม่สร้างวัดประดู่พัฒนาราม ส่วนลูกสร้างวัดแจ้ง นับว่าเป็นวัดสำาหรับเจ้าผู้ครองเมืองนคร 

ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึง ตระกูล ณ นคร สืบต่อมาจนทุกวันนี้

 วัดน้ี นอกจากเป็นวัดที่เจ้าเมืองนคร คือ ต้นตระกูล ณ นคร จัดสร้างข้ึนและทำานุบำารุงตลอด 

มาแล้ว เมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จปราบก๊กเจ้านคร ได้มาทรงประกอบพิธีปลุกเสกเพื่อ 

ความศักดิ์สิทธิ์ที่พระอุโบสถวัดน้ีด้วย นอกจากน้ียังมีเก๋งเก็บพระบรมอัฐิพระเจ้าตากสินและอัฐิของเจ้านคร 

และบรวิารญาตมิติรอกีดว้ย นบัวา่เปน็วดัประวตัศิาสตรท์ีไ่ดร้บัการบรูณะพฒันาจากสกลุ ณ นคร และประชาชน

อย่างดีตลอดมา ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดแจ้ง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ ถนนราชดำาเนิน ตำาบลปากพูน  

อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๕.๑๐ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะแบบมหาอุด หลังคามุงกระเบื้อง ประดับ

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�นตรงกลาง

เป็นพระพุทธรูปน่ังปางสมาธิ มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

มีนามว่า พระพุที่ธสำิหิงค์ 

 ตึกกษัตริย์ หรือเก๋งเจ้าพระยานคร เป็น 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะศิลปกรรม 

แบบจีน หลังคามุงกระเ บ้ือง ภายในบรรจุอัฐิ 

เจ้าพระยานคร (หนู) และอัฐิหม่อมทองเหมียว  

(มเหสี)

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ลักษณะทรงไทย หลังคา 

มุงกระเบ้ือง ช้ันบนและช้ันล่างประดิษฐานพระพุทธรูป

ปางสมาธิ

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

๒ ชั้น ชั้นบนหอระฆัง ชั้นล่างหอกลอง
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วัดท่าโพธิ�

ประวัติความเป็นมา

 วัดท่าโพธิ์ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๗ เป็นวัดโบราณ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยเจ้าพระยา

นครศรีธรรมราช (พัด) ได้อุทิศพื้นที่ของวังเดิมให้สร้างวััดที่่าโพธิ� ขึ้นใหม่ อยู่ห่างจากวัดเดิมไปทางเหนือ

ประมาณ ๔๐ เมตร และได้มีการปลูกต้นโพธิ์บริเวณหน้าวัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวัดมีส่ิงปลูกสร้าง 

เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัด) คือ กำาแพงวัดสร้างลักษณะใบเสมาคล้ายรูปพัด 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐

สถานะและที่ตั้ง

 วัดท่าโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี  

ชนิ ดสามัญ  ตั้ ง อ ยู่ ถนนท่ า โพธิ์  ตำาบลท่ า วั ง 

อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๙๑ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลด ๓ ช้ัน มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ หน้าบันปูนปั�นตรงกลางเป็นรูปดอกบัว อยู่ระหว่างเรือนแก้ว ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับ 

ลายปูนปั�น บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้ มีซุ้มเสมา ๘ ซุ้ม รอบพระอุโบสถ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๔

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั�นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด ๓ ช้ัน ลักษณะทรงไทย มุงกระเบ้ือง 

หน้าบัน ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั�น 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ ภายในประดิษฐาน 

พระพุทธรูปปางสมาธิ 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง ภายในประดิษฐาน 

พระพุทธรูปปางสมาธิ

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทรงมณฑป ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๔๙๔ ช้ันบนเป็นหอระฆัง ช้ันล่างเป็น

หอกลอง

  หอรัตนนุสรณ์ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช  

(ม่วง) สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ 
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วัดพระมหาธาตุ

ประวัติความเป็นมา

 วัดพระมหาธาตุ จากตำานานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 

ในปีพุทธศักราช ๑๐๙๘ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นวัดที่กษัตริย์ทรงสร้างขึ้น 

ในระยะใกล้เคียงกับการสร้างอาณาจักรศรีวิชัย เดิมไม่มีภิกษุจำาพรรษา เพราะเป็นเขตพุทธาวาส การบำารุง 

รักษาโบราณสถานภายในวัดพระมหาธาตุ เจ้าผู้ครองนครร่วมกับพระเถระช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ 

เป็นครั้งคราว 

 สมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้นำาทองแดงหล่อปิดทอง ยอดพระบรมธาตุ

และสร้างพระระเบียงโดยรอบ ทั้งหมด ๑๖๕ ห้อง พระพุทธรูป ๑๖๕ องค์ สร้างกำาแพง ๔ ด้าน สร้างวิหาร

สามจอม และพระรูปพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 

 สมัยธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราชได้บูรณะวิหารทับเกษตร วิหารหลวง และศาลา กุฏิ 

ในพระอาราม ถมทรายเทปูน รอบพระบรมธาตุเจดีย์ ยกพื้นสูง เรียกกันว่า ทางเดินพระเจ้าตากสิน 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในระหว่าง 

ปีพุทธศักราช ๒๔๓๗-๒๔๔๑ โดยพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปฎมาภิบาล (ปาน) และต่อมาก็ได้มี 

การบูรณปฏิสังขรณ์อีกหลายครั้ง 
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 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองนครศรีธรรมราช 

ทรงพระราชดำาริว่าสมควรให้พระสงฆ์มาดูแลวัดพระมหาธาตุ จึงรับส่ังให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า 

ยุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ซ่ึงขณะน้ันทรงดำารงตำาแหน่งอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ ได้นิมนต์พระครู

วินัยธร (นุ่น) ให้มาปกครองวัด จึงมีพระภิกษุอยู่จำาพรรษามาถึงทุกวันนี้ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๘

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวง 

ช้ัน เอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้ งอยู่ เลขที่  ๔๓๕ 

ถนนราชดำา เนิน  ตำาบลในเมือง อำา เภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีที่ดิน 

ตั้งวัด เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๒ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ (พระวิหารหลวง) เป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูนหลังคาลด ๓ ช้ัน มุงกระเบ้ือง ประดับ

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นไม้แกะสลัก 

ตรงกลางประดบัพระนารายณ์ทรงครุฑ ซุ้มประตูและ

หน้าต่างลายปูนปั�น สร้างขึ้นสมัยสุโขทัย 

 พระประธาน ปางมารวิชัย พระนามว่า  

พระศร่ศากยมุนั่ศร่ธรรมราช

 พระบรมธาตุเจดีย์ ลักษณะทรงระฆังควำ่า 

ปากระฆังติดกับพื้นกำาแพงแก้ว ความสูงของพื้น 

ถึงยอดสูง ๓๗ วา ฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ศอก 

ยอดหุ้มด้วยทองคำาหนัก ๘๐๐ ช่ัง มีปล้องไฉน 

๕๒ ปล้อง หน้ากระดานปล้องไฉนมีพระเวียน 

๘ องค์ มีบัวควำ่าบัวหงายหุ้มด้วยทองคำา มีทอง 

รูปพรรณผูกแขวนบนปลียอดทองคำา บนยอดสุด 

มีบาตรนำ้ามนต์ ๑ ใบ รอบองค์พระเจดีย์ มีกำาแพงแก้ว

๔ ด้าน รอบกำาแพงแก้วมีใบเสมา และรั้วเหล็ก
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รอบกำาแพงแก้ว ฉัตร บังสูรย์ และกระดิ่งเป็น 

ระฆังห้อย ฐานพระบรมธาตุเจดีย์รูปส่ีเหล่ียมจตุรัส 

มีหัวช้างยื่นออกจากฐาน ๒๒ หัว เป็นที่ประดิษฐาน

พระบรมธาตเุจดยี ์และเปน็ทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 พระวิหารภิเนษกรมณ์ (วิหารพระทรงม้า) 

ตดิกบัองค์พระบรมธาตเุจดีย์ พระวิหาร มภีาพปั�นตอน

ทีพ่ระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวชทรงม้ากณัฐกะ แวดล้อม

ด้วยเทพยดาเป็นบริวารตามเสด็จ

 พระวิหารเขียน และพระวิหารโพธิ์ลังกา 

เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บโบราณวัตถุลำ้าค่านานาชนิด และ 

เครื่องทองรูปพรรณที่ใหญ่โตที่สุดในภาคใต้
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 พระวิหารทับเกษตร เ ป็นพุทธวิหาร 

ล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ มีพระพุทธรูปยืน 

เรียงรายและน่ังล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 

ทั้ง ๔ ทิศ

 พระวิหารสามจอม เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง ภายในประดิษฐาน 

พระพุทธรูปแทนองค์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

 พระวิหารสุภูติเถระ เป็นที่ประดิษฐาน 

พระกัจจายนะ

 พระวิหารพระระเบียง เป็นพุทธวิหาร 

ล้ อมรอบพระมหาธาตุ เ จดี ย์  มี พ ระพุ ทธรู ป 

นั่งเรียงราย ๑๗๒ องค์ เป็นที่ซึ่งบรรพบุรุษในสิบสี่หัว

เมืองสร้างไว้ ๑๖๕ ห้อง

 พระวิหารธรรมศาลา มีพระพุทธรูป 

ทรงเครื่องปางห้ามญาติ 

 พระพุทธบาทจำาลอง สร้างเป็นมณฑป 

บนเนินสูง
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วัดมะนาวหวาน

ประวัติความเป็นมา

 วัดมะนาวหวาน สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่สร้างมาพร้อม ๆ กับการสร้างพระบรมธาตุ

นครศรีธรรมราช ในสมัยน้ันเกิดโรคระบาดข้ึนในตัวเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าพระยาสองพี่น้อง คือ 

เจ้าพระยาจันฑีและพระนางเลือดขาว ได้อพยพหนีมาทางทิศตะวันตก พร้อมด้วยหลวงปู่อินและหลวงปู่จัน 

และพระสงฆ์อนุจรอีกจำานวนหน่ึง ต่อมาได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะและบำารุงรักษาวัดมะนาวหวาน ได้รับ 

ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

สถานะและที่ตั้ง

 วัดมะนาวหวาน เป็นพระอารามหลวงชั้นตร ี

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๔ ตำาบลช้างกลาง 

อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีที่ดิน 

ตั้งวัด เนื้อที่ ๓๘ ไร่ 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทรงไทยประยุกต์ หลังคาลด ๓ ช้ัน มุงกระเบ้ือง 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตู 

และหน้ าต่ างประดับลายปูน ปั� น  สร้ าง เมื่ อปี 

พุทธศักราช ๒๕๑๐
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 พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

ศิลปะสมัยสุโขทัย พระนามว่า พระพุที่ธวิัชิตมาร 

ป็ระที่านัสำันัติสำุขสำวััสำดิ�  นัรสำ่ ห์ธรรมานัุศาสำก์  

ไตรโลกนัาถัธรรมบพิตร 

 พระเจดีย์ ๒ องค์ อยู่หน้าพระอุโบสถ

เรียกกันว่า เจดีย์สองพี่ น้อง คือ เจดีย์สมภาร 

อินสมภารจันมีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์ ก่อสร้างด้วย

อิฐ ขนาดกลาง ฐานกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 

๓ เมตร เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุอนุสรณ์ท่านสมภาร

อินและสมภารจัน เจ้าอาวาสสองรูปที่เป็นพี่น้องกัน 

ผู้สร้างและบำารุงรักษาวัดมะนาวหวาน ปัจจุบัน 

พระเจดี ย์ ได้รับการบูรณะเป็นเจดี ย์มีลักษณะ

สถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตามพระราชปรารภ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำาเนินมายกช่อฟ้าพระอุโบสถ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

 พระปฐมปฏิมาประธาน พิศิษฐ์อรรถการ

รังสรรค์ เทวัญมานุสสปูชนีย์ พุทธบารมีภิบาลชน

(หลวงพ่อเดิม) เป็นพระพุทธรูปปูนปั�นปางมารวิชัย 

สร้ าง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประดิษฐาน 

ในพระวิหารน้อย

 พระพุทธรูปเชียงแสน เป็นพระพุทธรูป

สร้างด้วยทองสำาริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ น้ิว 

ประดิษฐานในกุฏิเจ้าอาวาส
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 ศาลาเฉั ลิมพระเกียรติ  เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ืองภายใน

ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำาลองหล่อด้วยโลหะผสม 

ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ น้ิว สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน 

เททองหล่อ พร้อมทรงเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ  

๖๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที ่ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ โดยพระราชทานพระนามาภิไธย 

สธ. ตราประจำาพระองค์ประดิษฐานบนผ้าทิพย์

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หลังคามุงกระเบ้ือง 

มีขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร 

สูง ๑๒ เมตร
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ประวัติความเป็นมา

 วัดตากฟ้า เดิมเรียกว่า วััดตากนิัยมธรรม โดยนำาเอาชื่อท้ายของพระครูนิยมธรรม ผู้ให้ 

ความอุปถมัภว์ดัมาตอ่ท้าย วดัตากฟา้ ได้รับการประกาศตัง้ใหเ้ปน็วดั เมื่อวนัที ่๗ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๑๐  

และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ 

เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานวิ สุงคามสีมา โดยมีเขต 

วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร รวมอุปจารของวัดคิดเป็นเนื้อที่ ๘๐๐ ตารางวา ผูกพัทธสีมา 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

สถานะและที่ตั้ง

 วัดตากฟ้า เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำาบลตากฟ้า อำาเภอตากฟ้า  

จังหวัดนครสวรรค์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา

วัดตากฟ้้า
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย

ประยุกต์ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีชานและเสาหาน 

โดยรอบ หลังคาแบบปีกนกลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเซรามิค  

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับปูนปั�นลายดอกพุดตาน 

บานประตูไม้สักลงรักประดับมุกรูปพระสุนทรีวาณี บานหน้าต่าง 

ไม้สักลงรักประดับมุกลายสิบสองนักษัตรและสัตว์มงคล

 พระประธาน เปน็พระพทุธรปูโลหะปดิทอง ปางมารวิชยั 

ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว

 พระมหามณฑปเฉัลิมพระเกียรติ 

ครองราชย ์๕๐ ป ีเปน็อาคารคอนกรีตเสรมิเหลก็

ทรงไทยจตุรมุข มียอดมณฑปหลังคาลด ๓ ชั้น 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์

 หลวงพ่อตากฟ้้า หรือหลวงพ่อหิน เป็นพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย แกะสลักจากหินทราย

ทั้งก้อน ฝีีมือช่างสกุลทวาราวดีมีอายุประมาณ ๑,๒๐๐ ปี เดิมอยู่ที่เมืองเก่าไพศาลี อำาเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้ไปประดิษฐานอยู่ ณ วัดหินปักทุ่ง อำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และภายหลัง 

เจ้าอาวาสวัดหินปักทุ่งได้ถวายหลวงพ่อตากฟ้าให้แก่วัดตากฟ้า 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดนครสวรรค์ เป็นวัดโบราณ เดิมเรียกว่า วััดหัวัเมือง และมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า วััดโพธิลังการาม

เนื่องจากมีผู้นำาต้นโพธิ์จากประเทศศรีลังกามาปลูกที่หน้าวัดริมแม่นำ้าเจ้าพระยา และมีเจดีย์ใหญ่อยู่ใกล้ 

ต้นโพธิ์น้ัน ปัจจุบันทั้งเจดีย์และต้นโพธิ์ไม่มีให้เห็นแล้ว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เสนาสนะสงฆ์ชำารุดทรุดโทรด ตำาแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งหลวงพ่อเคลือบซ่ึงเป็น 

เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน อำาเภอปากนำ้าโพ มาเป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ  

สร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วััดนัครสำวัรรค์ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดนครสวรรค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๒ ถนนโกสีย์ ตำาบลปากนำ้าโพ

อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา

วัดนครสวรรค์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หนา้บนัประดับลายปูนปั�น ซุ้มประตแูละหน้าตา่งลาย

ปูนปั�น สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๙

  

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง  

ปางมารวชิยั ขนาดหนา้ตกักวา้ง ๒.๕๐ เมตร พระนามวา่ 

หลวังพ่อศร่สำวัรรค์

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันประดับลายปูนปั�น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐.๕๐ เมตร

 พระปรางค์ สร้างด้วยอิฐโบราณแผ่นใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงจตุรมุข 

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ 

 หลวงพ่อสองพี่น้อง (พระพุทธรูป

ใหญ่ หันหลังให้กัน) สาเหตุที่สร้างมีเล่ากันเป็น  

๒ นัย คือ นัยแรก ว่ามีคู่บ่าวสาวยกขันหมาก

มาแต่งงานกัน แต่เกิดทะเลาะวิวาทกันทำาให้ล้ม

เลิกการแต่งงานจึงสร้างพระพุทธรูปหันหลังให้กัน อีกนัยหน่ึงในยุคที่ไทย

กับพม่ายุติสงครามลง จึงได้สร้างพระหันหลังไว้เป็นอนุสรณ์ว่าต่อไป 

จะต่างคนต่างอยู่ แต่จุดประสงค์แท้จริงสันนิษฐานว่าสร้างเพื่อความเป็น 

สิริมงคล สำาหรับสักการบูชา
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ประวัติความเป็นมา

 วัดโพธาราม สร้างสมัยรัตนโกสินทร์ อยู่ริมแม่นำ้าปิง หมู่กุฏิสงฆ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออก  

บริเวณที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๒๐ วัดได้มี 

การบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยลำาดับ ต่อมาวัดโพธารามประสบอัคคีภัยพร้อมตลาดปากนำ้าโพ เหลือแต่ที่ดิน  

พระครูธรรมบาล ได้วางโครงการพัฒนาวัดขึ้นใหม่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

โปรดให้เข้าเฝี้า ทรงพอพระทัยโครงการและมอบให้ดำาเนินการสร้างวัด

 วัดโพธาราม ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  

มีภิกษุ สามเณรจำานวนมาก ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖

สถานะและที่ตั้ง

 วัดโพธาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗๔ ถนนโกสีย์ ตำาบลปากนำ้าโพ 

อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา  

หางหงส์ หน้าบันลายปูนปั�น พื้นปูด้วยหินอ่อน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒

วัดโพธาราม
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะ ปางมารวิชัย 

ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ฟุต ๑๔ เซนติเมตร หล่อที่วัดระฆัง 

โฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ พระนามว่า 

พระโพธานัุชินัราช พร้อมพระอัครสาวกซ้ายขวา

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๒ ช้ัน ลักษณะทรงไทย หลั งคามุ งกระเ บ้ือง เคลือบ  

พื้นชั้นบนปูด้วยไม้สัก ชั้นล่างปูด้วยกระเบื้อง

 พระเจ ดีย์  มี  ๒ อง ค์  ลั กษณะก่อ อิฐถื อ ปูน  

องค์ห น่ึ งอยู่ ติ ดกำาแพงวัด  อี กองค์ห น่ึ งอยู่ เ ขตอาคาร 

พาณิชย์ นอกเขตวัด 

 หอระฆังัและหอกลอง เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 

๓ ชั้น สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

 หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูป 

ปางขัดสมาธิเพชร เดิมเป็นพระประธานอยู่ใน

พระอุโบสถหลังเดิม ภายหลังเกิดไฟไหม้วัด

พร้อมกับตลาดปากนำ้าโพ เหลือแต่เพียง 

หลวงพ่อเพชรองค์เดียว พระครูสวรรค์นครา

จารย์ จงึได้นำามาประดิษฐานไว้หนา้พระอุโบสถ

หลังใหม่ 

 ตน้พระศรีมหาโพธิ� นำามาจากพุทธคยา 

สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ)  

วดัสระเกศ มาปลูกในงานสมโภชพระอารามหลวง 

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗
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ประวัติความเป็นมา

 วัดวรนาถบรรพต เป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อพุทธศักราช ๑๙๖๒ สมัยสุโขทัย โดยพญาบาลเมือง 

เพื่ออุทิศแด่พญารามผู้น้อง ที่ได้ ส้ินพระชนม์ระหว่างศึกสงครามกับหัวเมืองฝี่ายใต้ ตามหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในศิลาจารึก ๒ หลัก วัดวรนาถบรรพต เดิมชื่อว่า วััดกบ หรือวััดเขากบ ตามชื่อ 

ของภูเขา หรือเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ชื่อว่า วััดป็ากพระบาง ต่อมาสมเด็จพระวันรัตน์  

(เฮง เขมจารี) เจ้าคณะมณฑลได้มาตรวจการคณะสงฆ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วััดวัรนัาถับรรพต

 ในอดีตวัดวรนาถบรรพต เคยเป็นวัดร้าง สิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่คือ ซุ้มเสมาของอุโบสถ ซากวิหาร

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) เจดีย์ใหญ่ และรอยพระพุทธบาทจำาลองบนยอดเขากบ ดังปรากฏในศิลาจารึก

สมัยสุโขทัย ๒ หลัก ที่พญาบาลเมือง สร้างวัดเขากบ และจากการเป็นวัดร้างมานานไม่ทราบว่าใครเป็น 

เจ้าอาวาส จนในปีพุทธศักราช ๒๔๑๕ หลวงพ่อทอง ได้เดินธุดงค์จากจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาปักกลด 

ที่วัดเขากบ และชาวบ้านนิมนต์ให้อยู่วัดเขากบจึงทำาให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ ต่อมาคณะสงฆ์ได้นิมนต์ 

พระสมุห์ทองใบ วฑฺฒนสีโล (พระครูนิวิฐธรรมคุณ) มาช่วยเหลือ ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส  

และมีเจ้าอาวาสองค์ต่อ ๆ มา จนถึงปัจจุบัน

สถานะและที่ตั้ง

 วัดวรนาถบรรพต เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ ถนนธรรมวิถี  

ตำาบลปากนำ้าโพ อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีที่ดินตั้งวัด เน้ือที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน  

๑๐ ตารางวา

วัดวรนาถบรรพต
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ลกัษณะทรงไทย หลังคาลด ๓ ช้ัน มงุกระเบ้ืองเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับลาย

ปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น พื้นและ 

ผนงัปดูว้ยหนิออ่น ผนังภายในมภีาพจิตรกรรม มวีหิาร

คตรอบ ๓ ด้าน 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง หน้าบัน 

ประดับลายปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่างลาย 

ปูนปั�น ภายในประดิษฐาน พระพุที่ธไสำยาสำนั์  

ขนาดยาวประมาณ ๑๐ วาเศษ และรอยพระพทุี่ธบาที่

จำำาลองข้างซ้้าย

 รอยพระบาทจำาลองสมัยสุโขทัย จากตำานานที่อยู่ในเรื่องมหาวงศ์กล่าวว่า ครั้งหน่ึงพระพุทธเจ้า

เสด็จลังกาทวีปทรงส่ังสอน พวกชาวเกาะจนเกิดความเลื่อมใสและจะเสด็จกลับไปมัชฌิมาประเทศ จึงได้ทำา

ปาฏิหาริย์เหยียบรอยพระบาทประดิษฐานไว้ยอดเขา

 จากหลกัฐานเมอืงสโุขทยักลา่ววา่ รอยพระพทุธบาทจำาลองทีพ่ระเจา้ลไิทนำามา เปน็รอยพระพทุธบาท

ทีท่างลังกาทวีปได้สง่มาเป็นบรรณาการแก่กรงุสุโขทัย ทีไ่ด้จดัสง่พระสงฆ์ไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้

ตั้งนิกายสยามวงศ์ขึ้นที่ลังกา รอยพระพุทธบาทจำาลองที่ส่งมามี ๒ รอย คือ รอยซ้ายประดิษฐานไว้ที่ยอดเขา

ปากพระบาง คือ เขากบ จังหวัดนครสวรรค์ รอยขวานำาขึ้นไปยังเมืองสุโขทัย ประดิษฐานไว้ที่วัดตระพังทอง 

ปัจจุบันมีหลักฐานปรากฏอยู่ 
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 พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) เป็นปูชนียวัตถุที่สร้างในสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ติดกับเจดีย์องค์ใหญ่ 

สมัยสุโขทัย

 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงสุโขทัย ภายในบรรจุพระบรมธาตุ ๒ องค์ 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ  

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๘.๔๐ เมตร สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๓๔
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ประวัติความเป็นมา

 วัดเขมาภิรตาราม เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อว่า วััดเขมา หรือวััดเข็นัมา มีอายุมากกว่า ๖๐๐ ปี  

จากบันทึกที่ ว่า ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา  

วัดเขมานี้มีอยู่แล้ว 

 สมัยรัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระอัครมเหสี มีพระราชศรัทธาทรงรับไว้ 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมารัชกาลที่ ๔ ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้ง และพระราชทานสร้อยต่อท้ายชื่อวัด 

ว่า ภ์ิรตาราม และทรงสร้างพระมหาเจดีย์ ศาลาการเปรียญ ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนต่าง ๆ ภายใน 

บริเวณวัดจนบริบูรณ์ มาถึงในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงปฏิสังขรณ์และโปรดให้รื้อพระที่น่ังมูลมณเฑียร  

ในพระบรมมหาราชวัง ไปสร้างโรงเรียนของวัดนี้

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๘  

ตำาบลสวนใหญ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๙ ตารางวา

วัดเขิมาภิิรตาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เปน็อาคารก่ออฐิถอืปนู 

หลงัคาลด ๓ ช้ัน ประดบัชอ่ฟา้ ใบระกา หางหงส์  

สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

 พระประธานเป็นพระพทุธรปูปนูปั�น  

ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง  

๒.๙๐ เมตร สูง ๔ เมตร สร้างในปีพุทธศักราช 

๒๓๗๑ มีพระอัครสาวกซ้ายขวา และพระอสีติ 

มหาสาวกล้อมรอบ

  พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างในสมัย

รัชกาลที่ ๔ 

  พระมหาเจดีย์ ลักษณะทรงระฆัง สูง ๑๕ วา  

อยู่บนฐานสูง ส่ีเหล่ียม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีเจดีย์

องค์เล็กประดิษฐานอยู่บนฐานทั้ง ๔ มุม  

  พระอินแปลง หน้าตักกว้าง ๗๙ เซนติเมตร  

สูง ๑๐๘ เซนติเมตร อัญเชิญมาจากพระราชวังจันทรเกษม 

อยุธยา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดให้สร้างข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๐ โดยมีพระราชดำาริว่า  

บริเวณป้อม ริมฝัี�งตะวันตกของแม่นำ้าเจ้าพระยาตลาดขวัญ เมืองนนทบุร ี 

ซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมของพระอัยกา พระอัยกี และเป็นสถานที่ประสูติ

ของสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชชนนีพันปีหลวง จึงโปรดให้พระยา

พระคลัง (ดิศ บุนนาค) ตำาแหน่งสมุหกลาโหม เป็นแม่กองสร้างวัดขึ้น

ในบริเวณน้ัน ให้สร้างกำาแพงก่ออิฐถือปูนรอบวัด บนกำาแพงประดับ

ด้วยใบเสมา ที่มุมกำาแพงทั้ง ๔ มุม มีป้อมปราการ เช่นเดียวกับ

กำาแพงพระบรมมหาราชวัง กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๙ เมตร  

สูง ๒.๗๐ เมตร แต่การสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างจนแล้วเสร็จ

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖ ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา

ฝัี�งตะวันตก ตำาบลบางศรีเมือง อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัด เน้ือที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน  

๒๒ ตารางวา 

วัดเฉลิมพระเกีย์รติ



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  77

สิ่งสำาคัญ

 พ ร ะ อุ โ บ ส ถ  เ ป็ น

อาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน 

หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบื้อง

รางดินชนิดกาบกล้วย ถือปูน 

ทับแนว ทำาเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน  

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

หน้าบันด้านหน้าและด้านหลัง  

ประดับกระเบื้องเคลือบ สลับ 

ลวดลายใบดอกพุดตาน และ 

กระจังฐานพระ ช่อฟ้า ลำายอง รวยระกา หัวนาค ทำาด้วยกระเบ้ืองเคลือบ 

สลับลายเช่นเดียวกัน มีกำาแพงแก้วล้อมรอบอาคารทุกหลัง บานประตูและ

หน้าต่างภายนอกเขียนลายทองรดนำ้า ตอนบนเป็นรูปพระวิมาน พระราชลัญจกร 

ในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนล่างเป็นรูปกระต่ายอยู่ภายใน 

วงพระจันทร์เต็มดวง ซ่ึงมีความหมายถึงนามของ พระอัยกีเพ็ง และพระอัยกาจัน

ด้านในเป็นรูปเขียนสีรูปกอบัว ดอกบัว นก และสัตว์นำ้า ซุ้มประตูและหน้าต่าง 

เป็นลายปูนปั�นยกดอกเป็นดอกพุดตานล้อมรอบด้วยเบญจอาวุธ สมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งเจ้าพระยาพระคลัง  

เป็นแม่กองก่อสร้างในรัชกาลที่ ๓ พุทธศักราช ๒๓๙๐) ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา

ในรัชกาลที่ ๔ พุทธศักราช ๒๓๙๔ 

 พระประธาน  เป็นพระพุทธรูป  ห ล่อ ด้วย

ทองแดงทั้งองค์ ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุที่ธ

มหาโลกาภิ์นัันัที่ป็ฏิิมากร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พ ร ะ น่ั ง เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว  โ ป ร ด ใ ห้ ขุ ด แ ร่ ท อ ง แด ง  

ที่ อำา เภอจันทึก  เมืองนครราชสีมา ได้แร่ทองแดง 

เป็นจำานวนมาก พระองค์มีพระราชประสงค์จะใช้ทองแดงน้ี 

เพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงโปรดให้นำาไปหล่อ 

เป็นพระพุทธรูปพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ  

ในพระอารามที่ ทรงส ร้างใหม่  ๒ พระอาราม คือ  

วัดราชนัดดา และวัดเฉลิมพระเกียรติ 
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 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน หลังคาลด ๒ ช้ัน  

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ สร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝีาผนัง 

เป็นรูปดอกไม้ร่วง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลาขาว  

ปางมารวิชัย จำาหลักด้วยหินสีขาว ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๓๓ นิ้ว พร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวา 

ไปประดิษฐานเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๑ 

 ศาลาการเปรียญหลวง เป็นอาคารก่ออิฐ 

ถือปูน สถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคาลด ๒ ช้ัน  

ประดับ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ผนังภายใน 

มีภาพจิตรกรรม และรอบเสามีภาพลายดอกไม้ร่วง 

ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย พระนามว่า 

พระพุที่ธป็ฏิิมาชัยวััฒนั์ หรือเรียกว่า พระชัย 

  พระเจดีย์ ลักษณะทรงลังกา ก่ออิฐถือปูน ฐานแปดเหลี่ยม ๒ ชั้น  

กว้าง ๓๐ เมตร สูง ๔๕ เมตร มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ สร้างในสมัย 

รัชกาลที่ ๓ สำาเร็จในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
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วัดชลประทานรังสฤษดิ�

ประวัติความเป็นมา

 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สร้างโดยกรมชลประทาน เนื่องจากในพุทธศักราช ๒๔๙๖ กรมชลประทาน

ไดด้ำาเนนิการกอ่สร้างเขื่อนเจา้พระยาขึน้ บรเิวณอำาเภอเมอืง และอำาเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท การกอ่สรา้ง

เขื่อนใหญ่แห่งนี้ จำาเป็นต้องมีการตระเตรียมงานต่างๆ เช่น โรงงานที่จะผลิตซ่อมบำารุงเครื่องมือเครื่องจักร

อู่เรือ ที่พักช่าง พนักงาน และคนงาน ตลอดจนคลังพัสดุ ซึ่งมีความจำาเป็นจะต้องสร้างท่าเทียบเรือติดแม่นำ้า

เจ้าพระยาเพื่อขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ขึ้นลง โดยจะสร้างขึ้นที่อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รัฐบาลจึงได้ตรา 

พระราชบัญญตัเิวนคนืทีดิ่นบริเวณตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด ตำาบลทา่ทราย อำาเภอเมอืงจงัหวดันนทบรุี 

พทุธศกัราช ๒๔๙๖ เพื่อเวนคนืทีด่นิให้แกก่รมชลประทาน การเวนคนืทีด่นิบรเิวณดงักลา่ว ไดถ้กูทีธ่รณสีงฆข์อง 

วัดเชิงท่าและ วัดหน้าโบสถ์ หม่อมหลวงชูชาติ กำาภู อธิบดีกรมชลประทาน ในครั้งนั้นได้มอบหมายให้นายจรูญ 

แสงงำาพาล เป็นนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารอื่น ๆ กรมชลประทาน จึงขอ

อนุญาตผ่านกรมการศาสนาถึงคณะสังฆมนตรีเพื่อ พิจารณาถึงความจำาเป็นเรื่องการเวนคืนที่ดินทั้งสองวัดให้

แกก่รมชลประทานและกรมชลประทานมอบทีด่นิและสรา้งวดัใหม่ทดแทน ซ่ึงเป็นการผาตกิรรมทดแทนการเข้า

ใช้ที่ดินของวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองบางตลาด (ปัจจุบันยังคงมีโบราณสถานเดิมของ

ทั้งสองวัดเรียกรวมกันว่า “พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์”) เมื่อคณะสังฆมนตรีอนุญาต จึงเริ่มก่อสร้างวัดใหม่

ในที่ดินของกรมชลประทานด้านทิศตะวันออก ของถนนติวานนท์ โดยรวมวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ให้เป็น

วัดเดียวกัน การย้ายวัดดำาเนินการมาตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๔๙๙ ถึงปี พุทธศักราช ๒๕๐๒ จึงเสร็จเรียบร้อย 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมวัดทั้งสองเป็นวัดเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ 
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โดยวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ จะต้องอยู่ในความอุปการะของกรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทานจึงได้กราบทูล

สมเดจ็พระสงัฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) วดัสระเกศ ขณะดำารงสมณศกัดิท์ีส่มเดจ็พระพทุธโฆษาจารย ์เพื่อ

พิจารณาตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ จึงได้นามวัดใหม่ว่า “ วัดชลประทานรังสฤษดิ์” แปลว่า “วัดที่กรมชลประทานสร้าง”

 เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ ได้มีการทำาพิธีเปิดวัด มอบถวายสังฆิกเสนาสนะ 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อ่านพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการย้ายวัด สมเด็จพระสังฆราช 

(อยู่ ญาโณทยมหาเถร) วัดสระเกศ ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประธานฝี่ายสงฆ์ 

ได้วางแผ่นศิลาฤกษ์ลงบนฐานชุกชีในอุโบสถ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ีายฆราวาส 

ได้อัญเชิญพระประธานข้ึนประดิษฐานเหนือฐานชุกชีจากน้ัน พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 

ได้อ่านประกาศแต่งตั้ง พระปัญญานันทมุนี (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นเจ้าอาวาสวัดชลประธานรังสฤษดิ์  

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช๒๕๐๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๖ เมตร 

ยาว ๕๑ เมตร ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช๒๕๐๔ และได้รับยกฐานะเป็น

พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

สถานะและที่ตั้ง

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่

เลขที่ ๗๘/๘ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัด ๔๙ ไร่

๘๔.๕ ตารางวา และที่ธรณีสงฆ์ ๑๐ ไร่ ๒๐.๒ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

  พระอุโบสถ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร  

ยาว ๓๐.๔๐ เมตร สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ประตแูละหนา้ตา่งทำาดว้ยไมแ้กะสลกัเปน็เครื่องหมายดวงตรา

กรมชลประทาน พื้นปดู้วยหินออ่น หลงัคาลด ๓ ชัน้ มุงด้วยกระเบือ้งเคลอืบ ประดับใบระกา หางหงส ์คันทวย 

หน้าบันประดับลายปูนปั�น รูปพระวรุณ 

ถื อพระขรร ค์ประทั บยื นอ ยู่ ใน ซุ้ ม

เรือนแก้ว เสด็จลีลามาบนหลังพญานาค 

ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาคกำาลัง

พ่นนำ้า ซึ่งเป็นตรากรมชลประทาน 

  พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบ

ประยุกต์หล่อด้วยโลหะปิดทองคำาเปลวทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 

๘๖ นิ้ว สูง ๑๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ 

 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๙  

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 อาคารปัญญานันทานุสรณ์ เป็นอาคาร ๕ ชั้น สร้างด้วย

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ศลิปะแบบประยกุต ์บนช้ันที ่๕ มพีทุธมหาเจดยี์

ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ๔ แผน่ดนิ (อนิเดยี-ศรลีงักา-พมา่-ไทย) 

และอัฐิธาตุของพระพรหมมังคลาจารย์และพระธรรมวิมลโมลีอดีต

เจ้าอาวาส สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๒ เป็นอนุสรณ์ 

แด่พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
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ประวัติความเป็นมา

 วัดบางไผ่ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากลักษณะส่ิงก่อสร้างภายในวัด เช่น 

พระอุโบสถหลังเก่า และพระวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเป็นวัดร้าง ภายหลัง 

พระครูสอน ได้มาจำาพรรษาและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ 

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกุมาร เสดจ็พระราชดำาเนนิประกอบพิธตีดัหวายลกูนมิติพระอโุบสถ เมื่อวันจนัทรท์ี ่๕ กมุภาพนัธ์ 

พทุธศักราช ๒๕๓๔ และได้พระราชทานนาม พระนามาภิไธย ม.ว.ก. ทีห่น้าบันพระอุโบสถ หน้าบันศาลาราย ๔ หลัง  

และหน้าบันหอพระไตรปิฎก ๔ ด้าน 

 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบางไผ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำาบลบางรักพัฒนา 

อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๘๕ ตารางวา 

วัดบางไผ่
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา 

มุงกระเ บ้ือง ประดับช่อฟ้ า 

ใบระกา หางหงส์ ซุ้มประตูและ

หน้าต่างประดับปูนปั�นลายไทย 

บานประตูและหน้าต่างเขียน 

ลายไทย ปิดทองประดับกระจก 

ภ าย ใ นมี จิ ต ร ก ร รมฝี าผนั ง

เขียนเล่าเรื่องพระพุทธประวัติ  

พื้นปูด้วยหินอ่อน มีกำาแพงแก้ว 

และศาลารายล้อมรอบทั้งสี่มุม 

  พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุที่ธศร่นัพรัตนัมุน่ั พระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

พระราชทานผ้าทิพย์ประดับพระนามาภิไธย ม.ว.ก. หน้าพระประธาน
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 หอพระไตรปิฎก เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ 

ทรงไทยจตุรมุข หลังคาลด ๓ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์

 ยอดทรงปราสาท หน้าบันประดิษฐานพระนามาภิไธย ม.ว.ก.

 พระวิหาร ม ี๒ หลงั เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

  พระประธาน ในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูป 

สมัยอู่ทอง ปางสมาธิ 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดบัวขวัญ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๕ จากคำาบอกเล่าว่า สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นเพียงสำานักสงฆ์ 

กลางท้องนา เมื่อมีพระสงฆ์จำาพรรษาก็เริ่มพัฒนาเป็นวัด พระครูปรีชาเฉลิม หรือ หลวงปู่แฉ่ง  

วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ริเริ่มสร้างโดยมีผู้มีจิตศรัทธาหลายคนร่วมบริจาคที่ดิน ต่อมาหลวงพ่อฉำ่ามาเป็น 

เจ้าอาวาสและได้มรณภาพ วัดก็ว่างเว้นจากพระสงฆ์ ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระอธิการพยุง จิตฺตมโล  

จากวัดกำาแพงมาเป็นเจ้าอาวาส และได้ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อมานายบัว ฉุนเฉียว ได้บริจาคที่ดินให้สร้าง

วัดเพิ่ม เรียกชื่อนามวัดว่า วััดบัวัขวััญ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดิน เจ้าอาวาสองค์ต่อ ๆ มา ได้พัฒนาวัด 

ให้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำาดับ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบัวขวัญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำาบลบางกระสอ  

อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา 

วัดบัวขิวัญ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั�น  

บานประตูและหน้าต่างประดับลวดลายและแกะสลัก  

ผนังภายในมีจิตรกรรมเกี่ยวกับพระพุทธประวัติของ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พื้นปูด้วยหินอ่อน  

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา
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 พระวิหารหลวงพ่อโต เป็นอาคาร

คอนกรีต เสริม เหล็ก  หลั งคาลด ๒ ช้ัน  

มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันลายปูนปั�นประดับตราสัญลักษณ์ฉลอง

สิริราชสมบัติ ๕๐ ปี ซุ้มประตูและหน้าต่างลาย

ปูนปั�น ด้านข้างปิดกระจก ทาสีทอง ร่องสีแดง

ทั้งหมด พื้นปูด้วยหินอ่อน ข้างบันไดปั�นรูป 

ท้าวเวสสุวรรณทั้งสองข้าง ประดับลวดลาย 

ปิดกระจก ภายในประดิษฐานพระสังกัจจายน์  

(หลวงพ่อโต) และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  

หลายองค์

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๒ ชั้น หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ ขนาดกว้าง ๒๖.๘๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร

 เก๋งจีนเจ้าแม่กวนอิม เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะทรงแปดเหล่ียม หลังคามุงกระเบ้ือง

เสา พื้น และบันไดปูด้วยหินอ่อน ภายในประดิษฐานรูปปั�น

เจ้าแม่กวนอิม 

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะทรงจตุรมุข หลังคามุงกระเบื้อง ชั้นล่าง 

ปูกระเบื้อง ตกแต่งลวดลาย ประดับกระจก 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดปรมัยยิกาวาส เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่างพุทธศักราช 

๒๓๑๐-๒๓๒๕ โดยชาวรามัญที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เกาะเกร็ด เรียกกันว่า วััดป็ากอ่าวั 

 ปีพุทธศักราช ๒๔๑๗ พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยูร ได้ปฏิสังขรณ์

ขึ้นใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จ

พระสุดารัตน์ราชประยูร ถวายเครื่องสมณบริขารแด่พระสงฆ์และพระราชทานนามว่า วััดป็รมัยยิกาวัาสำ  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยูร 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดปรมัยยิกาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๗ ตำาบลเกาะเกร็ด 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา

วัดปรมัย์ย์ิกาวาส



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  89

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคาลด ๒ ช้ัน ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

มีพาไลล้อมรอบ หน้าบันปูนปั�นตราพระเกี้ยว ซึ่งเป็น

ตราประจำาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น ผนัง

ภายในมีภาพจิตรกรรม เล่าเรื่องพระพุทธประวัติ

และธุดงควัตร ๑๓ ตกแต่งภายในลายปูนปั�น 

ศิลปะตะวันออก เฉลียงปูด้วยศิลาขาว ศิลาดำา  

ลานพระอุโบสถปูศิลา รอบพระอุโบสถมีรั้วเหล็ก 

นำามาจากยุโรปในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซุ้มเสมามีขนาดใหญ่ ฐานกว้าง ๒ วา ทรงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าพระอุโบสถมี 

คำาจารึกหินอ่อนทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของประตูพระอุโบสถ เป็นคำาโคลงส่ีสุภาพกล่าวถึงประวัติ 

การบูรณะพระอาราม

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี มีพระอัครสาวกซ้ายขวา 

 พระมหารามัญเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงเจดีย์รามัญ ฐานกว้าง ๕ วา ๓ ศอก สูง ๖ วา  

๒ ศอก เท่ากันทั้ง ๔ ด้าน ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ 

สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๑ ภายในบรรจุพระบรมสำาร่ริกธาต ุ

 พระเจดีย์ย่างกุ้ง ลักษณะก่ออิฐถือปูน อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ

 วิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย กว้าง ๔ วา

๒ ศอก ๕ ห้อง เพดานเป็นภาพลายปฐมจุลจอมเกล้า หน้าบันปูนปั�นตราพระเกี้ยว 

ซึ่งเป็นตราประจำาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นปูศิลา ระเบียง

ลอ้มพระวิหารรปูทรงระเบียงฝีรัง่ ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระเศียรอยู่

ดา้นทศิใต ้พระพกัตรห์นัไปด้านทศิตะวนัออก ดา้นหน้าพระวิหารประดษิฐานพระพุทธ

รปูหนิอ่อนสีขาวแบบรามญั ปางมารวชิยั ดา้นหลงัพระวหิารประดษิฐานพระพทุธรปู

ประจำาจังหวัดนนทบุรี ชื่อว่า พระนันัที่มุนัินัที่์ 

  พระเจดีย์ มุ เตา ลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงรามัญ 

สภาพเอียง อยู่ด้านทิศเหนือของวัดติดกับแม่นำ้าเจ้าพระยา  

สร้างโดยชาวรามัญ

  ศาลารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดปรมัยยิกาวาส 

เพื่อสนองพระเดชพระคุณพระบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จ 

พระสุดารัตน์ราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลสมเด็จพระเทพศิรินทรา

พระบรมราชชนนีและพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 
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วัดชลธาราสิงเห

ประวัติความเป็นมา

 วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) สร้างสมัยรัชกาลที่ ๔ วัดแห่งน้ี สร้างขึ้นคู่กับชุมชน 

ชาวพุทธในอำาเภอตากใบ เดิมชื่อว่า วััดท่ี่าพรุ บางคนเรียกว่า วััดเจ๊ำะเห ในปีพุทธศักราช ๒๔๐๓ 

พระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ 

 ต่อมาในสมัยที่มหาอำานาจจากยุโรปตะวันตกเข้ามาครอบครองดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ วัดชลธาราสิงเห ได้มีบทบาทเป็นหลักแสดงอาณาเขตของแผ่นดินสยามในปี ๒๔๕๒ จนได้ชื่อว่า 

วััดพิที่ักษ์แผ่่นัดินัไที่ย ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

สถานะและที่ตั้ง 

 วัดชลธาราสิงเห เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖ หมู่ที่ ๓ ตำาบลเจ๊ะเห  

อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๔๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลด 

๓ ช้ัน ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน 

ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั�น ผนังภายใน 

มีจิตรกรรมเขียนภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ และ 

มีภาพบริเวณเชิงชายหลังคาโดยรอบ ซ่ึงทำาเป็น 

ช่องขนาดเล็กมีภาพวาดอยู่ภายในช่องกรุกระจกใส  

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  91

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปิดทอง 

ประดิษฐานอยู่บนบุษบกทรงสอบสูงประมาณ 

๑.๕ เมตร จากลักษณะบุษบกสันนิษฐานว่าเป็นรูป 

แบบคล้ายพระมอญ 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ 

 หอระฆััง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง 

๗.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๒๐
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วัดบุญย์ืน

ประวัติความเป็นมา

 วัดบุญยืน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๙ ตามตำานานกล่าวว่า เป็นวัดที่สร้างคู่กับการสร้าง 

เมืองเวียงป้อ ซ่ึงเมืองเวียงป้อสร้างข้ึนโดยพระยาป้อ เรียกชื่อเมืองตามผู้สร้างเมือง แต่นิยมเรียกกันว่า 

เวั่ยงสำา หรือ เมืองสำา เดิมพระยาป้อได้สร้างวัดเป็นเพียงสำานักสงฆ์เล็ก ๆ ให้นามว่า วััดบุญนัะ บริเวณ 

ที่ตั้งเดิมนั้นอยู่ด้านทิศใต้ของวัดบุญยืนปัจจุบันนี้ ต่อมาเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ผู้ครองนครน่าน เสด็จประพาส 

เวียงป้อ (เวียงสา) ทรงเห็นว่าวัดบุญนะคับแคบไม่อาจขยายให้กว้างขวางได้ ประกอบกับเจ้าอาวาสขณะนั้น 

คือ พระอธิการนาย (ครูบานาย) และราษฎรได้เห็นพ้องต้องกันด้วย เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญจึงได้สร้างวัดใหม่ 

ห่างจากวัดเดิมประมาณ ๓ เส้น ทางด้านทิศเหนือบนฝีั�งขวาของลำานำ้าน่าน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๙ บริเวณ

ที่ตั้งมีป่าไม้สักสมบูรณ์ จึงได้ใช้ไม้สักสร้างวิหาร กุฏิสงฆ์และศาสนวัตถุอื่น ๆ เป็นต้น และพระราชทาน 

นามวัดใหม่ว่า วััดป่็าสำักงาม ต่อมาโปรดให้หมื่นสรรพ ก่อสร้างพระวิหาร และสร้างพระพุทธรูปปางประทับยืน  

พระประธานในพระวิหาร หันพระพักตร์ไปทางด้านทิศเหนือ จึงเรียกชื่อวัดป่าสักงามว่า วััดบุญยืนั 

ตามลักษณะพระพุทธรูป และโปรดให้เจ้าราชวงศ์เชียงของ เป็นผู้แกะสลักบานประตูใหญ่พระวิหาร 

พระพุทธรูปไม้สัก พระพุทธรูปจำาลอง เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ และศาสนวัตถุอื่น ๆ อีกเป็นจำานวนมาก 

พุทธศักราช ๒๓๔๕ ให้ก่อสร้างพระเจดีย์แบบลังกาติดกับพระวิหารทางด้านทิศใต้ และพระราชทานวิสุงคามสีมา 

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๔๗ ครั้นต่อมาพระอธิการโน (ครูบาโน) เจ้าอาวาส ได้ขออนุญาตเจ้าหลวงสา 

ผู้ปกครองเมืองเพื่อก่อสร้างพระวิหารข้ึนอีกหลังหน่ึง อยู่ด้านทิศตะวันออกของพระวิหารหลังใหม่ 

เสร็จในปีพุทธศักราช ๒๓๖๐ 
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 ครั้นพุทธศักราช ๒๔๕๑ เมืองสาได้รับฐานะเป็นกิ่งอำาเภอ และพุทธศักราช ๒๔๖๑ ได้ยกฐานะ 

เป็นอำาเภอและเปลี่ยนชื่ออำาเภอเป็นอำาเภอบุญยืน ตามพระนามพระประธานวัดบุญยืน ได้มีการบูรณะ

ซ่อมแซมพระวิหาร โดยพ่อเล้ียงวงศ์บ้านป่ากล้วย เป็นช่างซ่อมแซมบูรณะ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ 

เกิดฝีนตกหนัก เป็นเหตุให้พระเจดีย์ทรุดและพังลงมา มีคณะศรัทธา นำาโดยเจ้าราชบุตร ณ น่าน ได้บริจาค

ทรัพย์บูรณะ มีช่างหมื่นจีนหลมเป็นช่างก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณะ เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ และปีนี้ 

ได้มีการเปล่ียนชื่ออำาเภออีกครั้ง โดยเปล่ียนเป็นอำาเภอเวียงสาตามชื่อเดิมที่ก่อสร้าง ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ 

คณะศรัทธาโดยการนำาของพระครูสาราธิคุณเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำาเภอเวียงสา เห็นว่าตล่ิงลำานำ้าสา

บริเวณหน้าวัดได้พังทลายอันเกิดจากนำ้าเซาะ จะเป็นอันตรายต่อพระวิหาร จึงร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงาน 

ราชการอื่น ๆ ได้ขุดคลองเปล่ียนกระแสนำ้าเพื่อมิให้เซาะตล่ิง และพระครูสาราธิคุณเห็นว่า พระวิหาร 

คับแคบไม่เหมาะสมในการประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งใหม่ โดยย้าย 

พัทธสีมาเดิมไปผูกเข้ากับพระวิหารให้กว้างขวางขึ้น พระวิหารหลังเดิมจึงกลายสภาพเป็นพระอุโบสถ 

เพื่อประกอบสังฆกรรม ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบุญยืน เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๔ ตำาบลกลางเวียง  

อำาเภอกลางเวียงสา จังหวัดน่าน มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  

ลักษณะทรงล้านนา หลังคาลด ๔ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันลายปูนปั�น 

บานประตูใหญ่แกะสลักรูปเทวดาสวยงาม บานประตู

เล็กด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง แกะสลักลายกินรีและเทวดา

ประทับสิงห์ เสาภายในวาดลายและแกะสลักสวยงาม 

มีรูปปั�นสิงห์อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ศิลปะล้านนา 
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน 

ลงรักปิดทอง ปางประทับยืนบนฐานชุกชี สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๓๔๓ โดยเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ  

เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ ๕๖ 

 พระวิหารสามพี่น้อง เป็นอาคารก่ออิฐ

ถือปูน ลักษณะแบบล้านนา หลังคามุงกระเบ้ือง  

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั�น เน้ือทองสำาริด 

ปางมารวิชัย สมัยรัตนโกสินทร์ จำานวน ๓ องค์  

ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๕ เซนติเมตร สูง ๑.๔๐ เมตร  

อยู่บนฐานชุกชีประดับลายปูนปั�น

 พระเจดีย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ 

ทรงปราสาท ศิลปะล้านนา มีขนาดกว้าง ๘ เมตร 

สูง ๑๕ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ต่อมา 

ฝีนตกหนักทำาให้ฐานพระเจดีย์ทรุดและพังลงมา 

จึงได้ทำาการบูรณะใหม่ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๐
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 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ภายใน 

ประดิษฐานพระพุทธรูปสำาริด ปางมารวิชัย สมัย 

รัตนโกสินทร์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร 

สูง ๒.๗๐ เมตร

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ  

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืน 

ลักษณะทรงเครื่องอยู่ในฉัตร สร้างด้วยไม้สัก ขนาด 

สูง ๒๓๒ เซนติเมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๔๓ 

และตู้พระธรรม

 พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยก่ออิฐ 

ถือปูน ลงรักปิดทอง ๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง  

๑.๓๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ประดิษฐานบนฐานชุกช ี

ในพระอุโบสถ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๓ 

 พระพุทธรูปจำาลอง เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ 

สร้างด้วยไม้สัก เป็นพระพุทธรูปปางยืนประทับ 

เปิดโลกและลักษณะทรงเครื่องอยู่ในฉัตร ขนาดสูง 

๒๓๒ เซนติเมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๔๓ 

ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

จังหวัดน่าน

 หีบพระธรรม ลักษณะทรงรุ้งฝีาตัด ศิลปะล้านนา ฐานปัทม์สลักภาพนูนตำ่า และปั�นรักประดับ

แสดงภาพเล่าเรื่องรูปบุคคลและสัตว์ประกอบพรรณพฤกษา มีจารึกที่ด้านหน้าของส่วนฝีาระบุว่า พระเถระ 

ชื่อ นิพพานลักการ และเจ้าผู้ครองนครน่าน คือ เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ผู้สร้างวัดบุญยืน มีฐานกว้าง 

๗๐ เซนติเมตร สูง ๑๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๑ เซนติเมตร

 บุษบก (ธรรมาสน์เอก) สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๔๓ ลักษณะก่ออิฐถือปูน มีลายกระหนกวิจิตร

งดงาม มีขนาดกว้างและยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร 

 หอกลอง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น หลังคาทรงไทยประยุกต์
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วัดพญาภิู

ประวัติความเป็นมา

 วัดพญาภู เป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๑๙๕๖ ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวไว้ว่า 

พระยาภูเข็ง (พญาภู) แห่งราชวงศ์ภูคา เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้สร้าง วััดพญาภ์ู ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืองน่าน 

ทุกพระองค์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดพญาภูตลอดมา ปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช 

เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพญาภู เช่น บูรณะพระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน เป็นเจดีย์

โบราณสถาน และมีพระพุทธรูปปฏิมากร ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน เป็นพระประธานในวิหาร ก่ออิฐถือปูน 

ปิดทองคำาเปลว ซ่ึงเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพญาภู เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ถนนสุมนเทวราช หมู่ที่ ๕ 

ตำาบลในเวียง อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทยล้านนา หลังคาลด ๒ ช้ัน 

มุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันลายปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น  

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๙
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 พระประธาน  เ ป็นพระ พุทธรูป ปูน ปั� น  

ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุที่ธนัันัที่มหามุนั่

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาลด ๒ ชั้น 

มงุกระเบือ้งเคลอืบ ประดบัชอ่ฟา้ใบระกา หางหงส ์หนา้บนัลายปนูปั�น 

ภายในประดิษฐานพระพุที่ธป็ฏิิมา ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน  

ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ ศอก และพระพุที่ธนัันัที่บุร่ศร่ศากยมุนั่

 พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปปางลีลา  

ศิลปะสุโขทัย ๒ องค์ ประดิษฐานในพระวิหาร อยู่ด้านหน้าเบื้องซ้าย 

และขวาของพระพุทธปฏิมา มีจารึกอักษรสมัยสุโขทัย เขียนไว้ที่ฐาน

พระพทุธรปู มข้ีอความตรงกนัทัง้สององค์วา่ สำมเด็จำพระยาลารผ่าสุำม 

เสำวัยราชในันัันัที่บุร่ สำถัาป็นัาเป็็นัสำมเด็จำพระเจำ้าห้าองค์ เพราะจำักให้ 

คงในัศาสำนัาห้าพันัป็ีนั่� ตั�งเป็็นัพระยาในัป็ีมะเม่ย เพ่อบุญ จำุลศักราช 

มหาศักราช (พุที่ธศักราช) ๑๙๗๐ เดือนั ๖ วัันัพุธ ๗ ยาม ป็รารถันัา

เห็นัพระศร่อริยไมตร่เจำ้า
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 พระธาตุพญาภู เป็นพระเจดี ย์ศิลปะ 

ทรงล้านนา ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร สูง ๒๕ เมตร 

สร้างในสมัยของพญาภูเข็ง (พญาภู) แห่งราชวงค์ภูคา 

ในปีพุทธศักราช ๑๙๕๖ และได้รับการปฏิสังขรณ์ 

ครั้งสำาคัญ ในสมัยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อปี

พุทธศักราช ๒๔๐๐

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๑๕

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง ๒.๖๘ เมตร ยาว ๒.๖๘ สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐

 หอกลอง เป็นอาคารไม ้ขนาดกวา้ง ๓.๖๖ เมตร 

ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ 
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วัดพระธาตุช้างค�้า 

ประวัติความเป็นมา

 วัดพระธาตุช้างคำ้า เป็นวัดโบราณ ตามพงศาวดารกล่าวว่า เจ้าผู้ครองนครน่าน ชื่อพญาภูเข่ง หรือ  

ภูเข็ง เป็นผู้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๑๙๔๙ เรียกชื่อว่า วััดหลวัง หรือ วััดหลวังกลางเมือง หรือ 

วััดหลวังกลางเวั่ยง ส่วนชื่อ วััดช้างคำ�า หรือ วััดพระธาตุช้างคำ�า มาเรียกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับ

รัชกาลที่ ๑ เพราะว่าภายในวัดมีพุทธเจดีย์หรือพระธาตุหลวงก่อเป็นช้างครึ่งตัว โผล่หน้าออกมาเอาหลัง 

หนุนองค์พระเจดีย์ไว้ทั้ง ๔ ด้าน ๆ ละ ๖ เชือก รวม ๒๔ เชือก

 มูลเหตุการสร้างวัดตามตำานานมีว่า ครั้งหน่ึงกองทัพพม่าซ่ึงมีแสนยานุภาพช้างม้ารี้พลมาจะยึด 

เอานครน่านเป็นเมืองออก เจ้านครน่านเห็นเหลือกำาลังจะรับข้าศึกได้ จึงแต่งอุบายส่งทูตไปเจรจากับ 

แม่ทัพพม่า โดยมีเงื่อนไขว่า ทั้งสองต่างเป็นชาวพุทธด้วยกัน หากจะรบกันก็จะเสียกำาลังพลเป็นจำานวนมาก 

ให้สร้างเจดีย์แข่งกัน โดยเริ่มสร้างตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนรุ่งอรุณ ฝี่ายใดสร้างเสร็จและยกฉัตรเจดีย์ 

ขึ้นได้ก่อน ก็ให้ล่ันฆ้องเป็นสัญญานฝี่ายชนะ ถ้านครน่านแพ้จะยอมเป็นเมืองออกของพม่า แต่ถ้าฝี่ายพม่า 

แพ้ต้องยกทัพกลับไป ฝี่ายแม่ทัพยอมรับเงื่อนไข ฝี่ายพม่าระดมกำาลังพลปั�นอิฐสร้างพระเจดีย์ ฝี่ายนครน่าน 

ใช้ไม้ไผ่สานสังเวียนใหญ่น้อยลดหล่ันกันเป็นช้ัน ๆ ให้มีลักษณะเหมือนพระเจดีย์ ระดมผู้คน ช้างจำานวน

มากมาย ขนดิน หิน กรวด ทราย มาถมไว้ในวังเวียง แล้วใช้ผ้าขาวหุ้ม มองเห็นแต่ไกลเหมือนองค์พระเจดีย์ 

ก่อนรุ่งอรุณขึ้นเล็กน้อยและยกช่อฉัตร ล่ันฆ้องชัยเป็นสัญญานชัยชนะ ฝี่ายพม่าคงสร้างเสร็จแต่พระเจดีย์ 

ไม่ทันยกฉัตรข้ึน จึงเป็นฝี่ายยอมแพ้ และยกทัพกลับ บัดน้ันเจ้านครน่าน ทรงเห็นว่า เพื่อเป็นอนุสรณ์ 
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ในชัยชนะ จึงทรงให้สร้างเจดีย์องค์จริงขึ้นและสร้างวัดข้ึน ณ บริเวณที่สร้างเจดีย์เทียม กับโปรดให้สร้าง 

รูปช้างโผล่หัวครึ่งตัวรอบฐานพระเจดีย์ชั้นที่ ๒ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ช้างมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการคำ้าจุน 

พระเจดีย์

 วัดพระธาตุช้างคำ้า ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด จากเจ้าผู้ครองเมืองต่อ ๆ มา 

เจ้าอาวาสทุกยุค และจากฝ่ีายปกครองบ้านเมือง พร้อมด้วยทายกทายิกา ได้รับยกฐานะเป็น 

พระอารามหลวง ปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระธาตุช้างคำ้าวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่  ๑๓ 

ถนนสุริยพงษ์ ตำาบลในเวียง อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด ๓ ช้ัน มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์  หน้าบันประดับลายปูนปั�น 

ซุ้มประตูลายปูนปั�น มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียว 

 พระประธาน  เ ป็นพระพุทธ รูปปู นปั� น 

ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐.๒๖ เมตร 

สูงจากฐานถึงยอดพระเกตุมาลา ๓.๒๕ เมตร และ 

มีพระพุทธรูปอีก ๔ องค์
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 พระวิหารหลวง เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะสถาปัตยกรรมภาคเหนือ 

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ หน้าบันประดับลายปูนปั�น ทรงตั้งอยู่ 

ด้านหน้าวัดคู่กับหอพระไตรปิฎก ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะศิลปกรรมแบบ 

ล้านนา ขนาดหน้าตักกว้าง ๔.๕๐ เมตร สูงจากฐาน 

ถึงยอดพระเกตุมาลา ๖ เมตร มีชุกชีหรือฐาน 

รองรับองค์พระมีลักษณะสวยงาม พระนามว่า  

พระเจำ้าหลวัง และมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำานวน 

๑๖ องค์     

 พระวิหารทันใจ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันประดับลายปูนปั�น ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปปูนปั�น ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง  

๑ .๗๘ เมตร สู ง  ๒ .๓๕ เมตร พระนามว่ า 

พระเจำ้าที่ันัใจำ

 พระธาตุเจดีย์ช้างคำ้า ลักษณะก่ออิฐถือปูน 

ทรงลังกา ส่วนยอดหุ้มทองและมีฉัตร มีฐานสี่เหลี่ยม

จตุรัส ซ้อนกัน ๓ ช้ัน ฐานล่างกว้างด้านละ ๙ วา 

สูงจากพื้นดินถึงยอด ๑๖ วา ๒ ศอก ฐานช้ันที่ ๒ 

ทำารูปช้างโผล่หน้าลอยออกมาครึ่งตัว ขาหน้าทั้งคู่ยืน

พ้นออกมานอกเหลื่อมฐานรองรับองค์เจดีย์ไว้ อยู่ใน

เขตพุทธาวาสตรงแนวตะวันตกด้านหลังวิหารหลวง 

ภายในบรรจุ พระบรมสำาร่ริกธาตุ ชาวบ้านเรียกว่า 

พระธาตุหลวัง
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 พระเจดีย์ทิพย์ ลักษณะส่ีเหล่ียมจตุรัส 

ขนาดกว้างด้านละ ๓ วา สูง ๗ วา ๒ ศอก ภายใน

บรรจุ พระบรมธาตุ

 หอพระไตรปิฎก เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หลังคาลด ๓ ช้ัน มุงกระเบ้ือง ประดับ 

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันส่วนบนเป็นไม้ 

ประดับครุฑ ส่วนล่างประดับลายปูนปั�น ภายใน 

ประดิษ ฐ์พระ พุที่ธ นัันัที่ บุร่ ศ ร่ศากยมุ นั่  เป็ น  

พระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัยหล่อด้วยทองสำาริด

อย่างดีมีส่วนทองผสมประมาณ ๖๕ เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนสูง ๑๔๕ เซนติเมตร  

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางสมาธิ

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๒ ช้ัน หลังคามุงกระเบื้อง ช้ันบนหอระฆัง ช้ันล่าง

หอกลอง
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วัดพระธาตุแช่แห้ง

ประวัติความเป็นมา

 วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๙๖ โดยเจ้าพระยาการเมือง 

เจ้านครน่านสร้างพระเจดีย์บนดอยภูเพียงแช่แห้ง และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๗ องค์ จากกรุงสุโขทัย 

มาประดิษฐานไว้ที่องค์พระธาตุ

 ในปีพุทธศักราช ๒๐๑๙ เจ้าหลวงเท้าขาก่านได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ และหล่อเต้าปูน

สำาริดลักษณะเกล้ียงกลมขนาดใหญ่ และทรงนำาพระบรมสารีริกธาตุลงบรรจุไว้ในเต้าปูนสำาริดน้ัน จากน้ัน 

ขุดฐานลึกลงไป ๑ วา แล้วอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ พระพิมพ์เงินพิมพ์ทองคำาลงประดิษฐานไว้ 

ในหลุมนั้น และก่ออิฐถือปูนเป็นเจดีย์ครอบขึ้นสูงเหนือผิวดิน ๑ วา ต่อมาได้ก่อเจดีย์ครอบสูง ๖ วา อีกชั้น

 พุทธศักราช ๒๐๒๘ พระเจ้าติโลกราช 

เจ้าเมืองเชียงใหม่ โปรดให้ท้าวอ้ายยวมมาครอง

เมืองน่าน สร้างเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เดิมให้สูงใหญ่

กว่าเดิม คือ กว้าง ๑๐ วา สูง ๑๗ วา ใช้ระยะเวลา 

๔ ปี จึงแล้วเสร็จ และได้ทำาการสมโภชพระเจดีย์ 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๔๙
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ 

ตำาบลม่วงตื�ด กิ่งอำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘๐ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลั กษณะทรง ไทย ล้านนา  ห ลังคาลด ๓  ช้ั น 

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น บานประตูและ

หน้าต่างเป็นไม้แกะสลักประดับกระจก

 พระประธาน เปน็พระพทุธรปูปางสมาธ ิและ

มีพระพุทธรูปปางอื่น ๆ จำานวน ๔ องค์

 พระวิหารหลวง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  

ลั กษณะทรง ไทย ล้านนา  ห ลังคาลด ๓  ช้ั น 

มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

ซุ้มประตูลายปูนปั�น อยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์ 

พระธาตุ เป็นวิหารขนาดใหญ่ ๖ ห้อง ห้องกลาง 

มีขนาด ๓ ห้อง และต่อช้ันลดออกไปทางด้านหน้า 

๒ ห้อง และด้านหลัง ๑ ห้อง ดังน้ัน หากดูจาก 

ภายนอกจะมองเห็นเป็นอาคารขนาดใหญ่ หลังคา

ลาดตำ่าลงมาเป็น ช้ันซ้อนด้านละ ๓ ช้ัน และ 

มีชั้นลดด้านหน้า ๒ ชั้น ด้านหลัง ๑ ชั้น มีประตูทาง

ด้านหน้าและด้านข้างตรงกลาง ภายในประดิษฐาน 

พระสำังกัจำจำายนั์

 พระวิหารพระเจ้าทันใจ เป็นอาคารก่ออิฐ 

ถือปูน หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น 

ภาย ในประดิ ษฐานพระพุ ทธรู ปปางมารวิ ชั ย 

ลงรักปิดทอง พระนามว่า พระเจำ้าอุ่นัเมือง และ 

พระเจำ้าล้านัที่อง 

 พระเจดีย์พระธาตุแช่แห้ง ลักษณะก่ออิฐ 

ถือปูน อยู่บนฐานส่ีเหล่ียมจตุรัส ย่อมุมก่อเป็นช้ัน

องค์พระเจดีย์ทรงระฆังควำ่ากลมแบบลังกา มีเจดีย์

องค์เล็กรอบเจดีย์ประธาน ๔ ทิศ และมีเจดีย์ 

องค์เล็กบนช้ันถัดลงมาทั้ง ๔ มุม ยอดเจดีย์มีฉัตร

ครอบ มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ บนกำาแพงเป็นรูป 

ใบเสมา ภายในบรรจุพระบรมสำาร่ริกธาตุ สร้างเมื่อ 

พุทธศักราช ๑๘๙๖ องค์พระเจดีย์ สูง ๕๕.๕ เมตร 

กว้างด้านละ ๒๒.๕ เมตร บุด้วยแผ่นทองเหลือง
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  พระเจดีย์พระธาตุตะโก้ง (พระธาตุ 

แช่แห้งน้อย) ลักษณะก่ออิฐถือปูน อยู่บนฐาน 

สิบแปดเหล่ียมจตุรัส ปลายยอดยกฉัตร ภายใน

ประดิษฐานพระบรมสำาร่ริกธาตุ

 วิหารพระนอน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ือง ประดับ 

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในประดิษฐาน 

พระพุที่ธไสำยาสำน์ั อยู่ทางด้านหน้านอกกำาแพง

แก้วขององค์พระธาตุ วิหารก่อสร้างตามแนวยาว 

ขององค์พระ มีประตูทางเข้าด้านหลัง
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วัดเซกาเจติย์าราม

ประวัติความเป็นมา

 วัดเซกาเจติยาราม เดิมชื่อ วััดสัำนัติมหาวัันั ชาวบ้านเรียกว่า วััดดงไร่ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด  

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ ตั้งวัด เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ โดยได้รับการ

ตั้งชื่อว่า วัดบ้านเซกา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗ และเมื่อพุทธศักราช 

๒๕๕๑ ทางวัดได้ทำารายงานถึงสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเปล่ียนแปลงชื่อวัดโดยความเห็นชอบ

ของมหาเถรสมาคม และเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ไดป้ระกาศเปล่ียนแปลงชื่อวดับา้นเซกาเป็น “วดัเซกาเจตยิาราม” ไดร้บัยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อวนัที ่ 

๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเซกาเจติยาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี 

ชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘  

หมูท่ี ่๑๑ บา้นดงไรถ่นนบา้นแพง-เซกา-อดุรธาน ีตำาบลเซกา 

อำาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีที่ดินตั้งวัด ๘๐ ไร่ ๓ งาน  

๑๐ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๓๙ มีขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร 

เ ป็นอาคารทรงไทยประยุกต์  เพื่อถวาย 

พระราชกศุลพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จึงได้ขอพระราชทานตราสัญลักษณ์งานฉลอง

ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ใน พุทธศักราช 

๒๕๓๙ ประดิษฐานหน้าบันพระอุโบสถ จึงให้ 

ชื่อว่า “พระอุโบสถมหาราชา” 

 

 พระพุทธรูป นามว่า พระเจ้ามูลเมือง (องค์จำาลอง) หน้าตัก กว้าง ๑๖.๕ นิ้ว สูง ๓๒ นิ้ว เนื้อสำาริด

 พระมหาธาตุติกะเจดีย์ (เจดีย์ ๓ องค์) 

สร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ มีขนาดกว้าง  

๒๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ภายในพระมหาธาตุติกะเจดีย์ 

องค์กลางมีพระธาตุพระยอดแก้ว บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ  

และองค์ด้านขวาตั้งประดิษฐานพระเจ้ามูลเมืองเซกา  

ซ่ึงเป็นพระคูบ่า้นคูเ่มอืงของอำาเภอเซกาทีพ่ทุธศาสนกิชน

ทัว่ไปใหค้วามศรทัธาและเคารพนบัถอื เปน็พระเกา่แกแ่ละ

มีความศักดิ์สิทธิ์ และองค์พระธาตุด้านซ้ายจะเป็นรูป

เหมือนและประวัติของพระราชภาวนาโสภณ พร้อมด้วย

วัตถุมงคลต่าง ๆ
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  ศาลาเฉัลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินี สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ มีขนาด  

กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ โดยขอพระราชทานตราสัญลักษณ์ 

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง ประดิษฐานที่หน้า

บันศาลาการเปรียญ

  พระวิหารพระนาคปรก 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  

มขีนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร 

เป็นอาคารทรงไทยประยกุต ์ภายใน

ประดิษฐานพระนาคปรก 
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วัดกลาง

ประวัติความเป็นมา

 วัดกลาง เป็นวัดร้างโบราณ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)  

เสด็จผ่านขณะเดินทัพไปตีเมืองจำาปาศักดิ์ จึงโปรดให้ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ใช้ชื่อว่า วััดแป็ะใหญ่ 

สมัยกรุงธนบุรี ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๓๒๙ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วััดกลาง ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

สถานะและที่ตั้ง

 วัดกลาง เ ป็นพระอารามหลวง ช้ันตรี  ชนิดสามัญ ตั้ งอยู่ เลขที่  ๙๖ ตำาบลในเ มือง 

อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๓ ช้ัน มุงกระเบื้อง 

เคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน 

ประดับลายปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น  

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ

 พระประธาน  เป็ นพระพุทธรูปปู นปั� น 

ปางมารวชิยั พระนามวา่ หลวังพอ่โต มพีระอคัรสาวก

ซ้ายขวา

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึก 

ครึ่งไม้ ๒ ชั้น ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง

เคลือบ 

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

๒ ชั้น ทรงจตุรมุข ยกพื้นสูง
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ประวัติความเป็นมา

 วัดเขียนเขต เป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๙ โดยหม่อมเขียน ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด และมีหลวงพ่อดำา เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก หม่อมเขียน  

พร้อมด้วยเครือญาติและประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันก่อสร้างและบำารุงวัด เพื่อเป็นศาสนสมบัติ 

ในพระพุทธศาสนา

 วัดเขียนเขต เดิมชื่อว่า วััดสำาล่เขตตาราม ตามความหมายคือ อารามอันเป็นเน้ือนาบุญแห่งข้าว 

เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในทุ่งหลวงรังสิต ซ่ึงอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวกล้าและพืชพันธุ์ธัญญาหาร จึงได้นามวัดว่า  

วัดสาลีเขตตาราม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่

 เมื่อราวปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จ 

ตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดธัญบุรี และพักแรมที่วัดสาลีเขตตาราม พันตรีหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ 

และพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ ได้ทูลขอพระราชทานเปล่ียนนามวัดสาลีเขตตารามให้เหมาะสมกับ 

ชื่อผู้สร้างวัด คือหม่อมเขียน ซ่ึงเป็นมารดา และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

ทรงรับทราบแล้วพิจารณาเห็นว่าหม่อมเขียน เป็นผู้สร้างวัดโดยบริจาค ที่ดิน ทรัพย์ส่วนตัวให้กับวัด  

และยังเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา พระองค์จึงทรงเปล่ียนนามวัดสาลีเขตตาราม 

ให้มีนามของผู้สร้าง คือหม่อมเขียน ติดอยู่เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สิริมงคล แก่วงศ์สกุลสนิทวงศ์ ซ่ึงเป็น 

ผู้สร้างวัดว่า วััดเข่ยนัเขต 

วัดเขิีย์นเขิต
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ  

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ ตำาบลบึงยี่โถ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๕ ไร่

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบันปูนปั�น

ลวดลายกระหนก บานประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายเกี่ยวกับ 

พุทธประวัติ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

  พระวิหารหลวงพ่อโสธร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ 

หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบสีแดง ฝีาผนังก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ พื้นปูด้วยหินอ่อน

 พระวิหารปู� ช้ าง  สร้ างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘  

เป็นอาคาร ๒ ช้ัน ๒ ชาย ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีแดง มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

หน้าบันปูนปั�นลวดลาย ปิดทอง ประดับกระจก
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ประวัติความเป็นมา

 วัดจันทน์กะพ้อ เดิมเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม  

ฝัี�งตะวันตกของริมแม่นำ้าเจ้าพระยา มีประวัติการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

กับไทยรามัญ กล่าวคือ เมืองสามโคก เป็นเมืองเก่ามีมาตั้งแต่สมัย 

กรุงศรีอยุธยา ปลายรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองน้ี 

ได้ร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าครั้งแรก ราวพุทธศักราช ๒๑๑๒  

ครั้นถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดให้ครอบครัว 

มอญที่อพยพมาจากเมาตะปะ ตั้งหลักแหล่งที่บ้านสามโคก ในสมัยของ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครอบครัวชาวมอญได้อพยพเข้ามาอีก 

(มอญพระยาเจ่งหรือมอญเก่า) ครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ครอบครัวชาวมอญ อดทนการข่มขี่

จากพวกพม่าไม่ไหวจึงขอเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นจำานวนมาก  

ทรงโปรดให้ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองสามโคก อีกส่วนหน่ึงไปอยู่ที่ปากเกร็ด  

ส่วนพวกมอญเก่าให้ย้ายไปอยู่ที่พระประแดง

วัดจันทน์กะพ้อ
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 เมื่อชาวรามัญได้ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพมั่นคงแล้ว ก็พร้อมใจกันสร้างวัด 

เพื่อไว้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ โดยตั้งชื่อว่า วัดโก๊วะ เป็นภาษามอญ แปลว่า ต้นจันทน์กะพ้อ เพราะบริเวณ 

ที่สร้างวัดมีต้นกะพ้อข้ึนอยู่จำานวนมาก ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น วััดจำันัที่น์ักะพ้อ ได้รับยกฐานะเป็น 

พระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดจันทน์กะพ้อ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำาบลบางเตย 

อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๕๙ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

  พระอโุบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็ก ลกัษณะทรงไทยประยกุต์ผสมรามญั หลังคามงุกระเบ้ือง 

ประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั�น มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั�น ปางมารวิชัย

 พระตำาหนักสมเด็จ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน  

หลังคามุงกระเบื้อง ชั้นบนเป็นหอสวดมนต์ ชั้นล่างเป็นสำานักงาน

 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน เป็นเจดีย์โบราณ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน  

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ
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ประวัติความเป็นมา

 วัดชินวราราม เดิมชื่อว่า วััดมะขามใต้ เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้ชิดกับ 

วัดร้าง ๒ วัด คือ วัดในและวัดคลองควาย วัดมะขามใต้เป็นวัดรามัญนิกาย ในสมัยหม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์

ครั้งยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับพระรามัญมุนี (สุด) ผู้เป็นเจ้าคณะเมืองได้มอบวัดร้าง  

ทั้ง ๒ วัดนั้นให้มารวมเข้ากับวัดมะขามใต้ วัดทั้งสามจึงรวมเรียกว่า วััดมะขามใต้ แต่นั้นมา

 วัดชินวราราม เป็นวัดที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรง

ปฏิสังขรณ์ กล่าวคือ เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกทอดพระเนตรเห็น

ศาลาการเปรียญ วัดเทียนถวายซ่อมทาสีใหม่ เพราะพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (นาค) วัดอรุณราชวราราม 

กรุงเทพมหานคร มาซ่อมเพื่อประดิษฐานศพโยมของท่าน จึงเป็นเหตุสะกิด พระหฤทัยให้ทรงดำาริว่า ถ้าคราว

พระองค์ทา่นตอ้งทำาศพหม่อมมารดา ควรทำาอยา่งน้ีเป็นประโยชนม์ากดีกว่าทำาเมร ุแต่ทรงดำารถิงึถาวรวัตถุใน

ประเภทอื่นว่า ควรทำาอุโบสถดีกว่าศาลา แต่นั้นมาก็ทรงแสวงหาอุโบสถที่ทรงจะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา

 ครั้นเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๕ พระองค์ได้เสด็จไปตรวจในอำาเภอเมือง  

จังหวัดปทุมธานี เสด็จถึงวัดชินวรารามหรือวัดมะขามใต้ ทรงเห็นทำาเลวัดดีมีกุฏิหมู่หน่ึงพอเป็นที่พำานัก 

อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรได้ และมีอุโบสถซ่ึงเริ่มก่อผนังเอาไว้แล้ว ซ่ึงไม่มีใครที่จะปฏิสังขรณ์ต่อ 

ให้สำาเร็จ ก็สมพระหฤทัยที่ทรงตั้งพระปณิธานไว้ จึงทรงรับที่จะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถต่อไป 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำาบลบางแขยง 

อำาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๓ งาน 

วัดชินวราราม



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  116

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ มีกำาแพงก่ออิฐถือปูนโอบล้อม 

รอบบริเวณ ช่องประตูสำาหรับเข้าสู่พระอุโบสถ  

๔ ช่อง ภายในกำาแพงมีสีมาตั้งอยู่บนฐานย่อเหล่ียม

ก่ออิฐถือปูนครบทั้ง ๘ ทิศ หน้าบันมุขเด็จสลักลาย

เครือดอกปทุม และมีอักษรรามัญตรงกับอักษรไทย 

คือ ตัว ป ตรงกับนามย่อของหม่อมมารดา มุข 

มีเสาย่อเหล่ียม ปั�นบัวรับทุกปลายเสา ซุ้มประตู

หน้าต่างลายปูนปั�นฝีีมือจีนปนไทย บานประตู 

หน้าต่างแกะลวดลายเป็นตรากลม ๕ ดวง  

 พระประธาน สมัยสุโขทัย พระนามว่า 

พระพทุธชนิวร เดมิไดย้้ายมาจากวดัภเูขาทอง จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงได้ซ่อมใหม่เมื่อพุทธศักราช 

๒๔๖๕ 

 พระวิหาร สร้างเมื่อพุทธศักราช 

๒๔๖๖ มีมุขยื่นทางด้านตะวันออก มีประตู 

ด้านตะวันออกและตะวันตก ด้านละ ๑ ประตู 

หน้าต่างด้านข้างด้านละ ๑ บาน 
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วัดเกาะหลัก

ประวัติความเป็นมา

 วัดเกาะหลัก เป็นวัดที่สร้างข้ึนโดยประชาชนที่อาศัยในตำาบลเกาะหลัก มีหลวงพ่อจ้อยซ่ึงเดิน

ธุดงค์มาเป็นผู้นำาในการสร้าง แต่สร้างเมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐาน ชื่อวัดนี้ตั้งขึ้นตามชื่อตำาบล ในสมัยต่อมาวัด 

น้ีได้ใช้เป็นที่ถือนำ้าพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ วัดน้ีสร้างมาพร้อมกับการสร้างเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

จึงนับว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำาคัญ ได้รับการอุปถัมภ์จากประชาชนตลอดมา

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเกาะหลัก เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี 

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๐ ตำาบลประจวบคีรีขันธ์ 

อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๓๘.๙ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด ๓ ช้ัน มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกาหน้าบัน ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับ 

ลายปูนปั�น บานประตูและหน้าต่างเขียนลายรดนำ้า 

ลงรักปิดทองผนังภายในมีจิตรกรรมเขียนภาพ 

รามเกียรติ์  ระหว่างช่วงหน้าต่างด้านล่างโดย

รอบเขียนภาพทศชาติสร้างโดยพระสุเมธีวรคุณ 

(หลวงพ่อเปี�ยม) และประชาชน 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

พระนามว่า พระพุที่ธชัยนัิมิตร

 พระวิหารหลวง เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะทรงจตุรมุข หลังคามุงกระเบ้ือง 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในประดิษฐานรูป

หล่อโลหะเท่ารูปจริงของบูรพาจารย์ ๕ รูป 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ลักษณะทรงไทย หลังคา 

มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕
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วัดเขิาโบสถ์

 

ประวัติความเป็นมา

 วัดเขาโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างวัด ต่อมา 

สมัยพระครูทิมเป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างพระอุโบสถ และเจ้าอาวาสในแต่ละสมัย ได้ก่อสร้างเสนาสนะ 

ศาลาการเปรียญ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ พระครูศรีวรคุณารักษ์ ซ่ึงดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะอำาเภอ

บางสะพาน ได้สร้างพระวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำาลอง อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี ได้บูรณะพัฒนาวัด ให้มีทัศนียภาพสวยงาม ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๓๗

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเขาโบสถ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 

อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๘ ไร่ 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลด ๓ ชั้น  

มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�น 

ประดับพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั�น 

บานประตูและหน้าต่าง เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ประดับกระจก  

ผนังภายในมีจิตรกรรมเขียนภาพทศชาติมีกำาแพงล้อมรอบ

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

 พระวิหาร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทยจตุรมุข หลังคามุงกระเบ้ือง  

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันลายปูนปั�นลงรักปิดทอง  

ประดับกระจก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ภายในประดิษฐาน

พระสำังกัจำจำายนั์

 มณฑปปู�อินทร์ และปู�ท้วม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันประดับลายปูนปั�น ภายในประดิษฐานรูปหล่อปู่อินทร์ ปู่ท้วม 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลักษณะทรงไทย 

หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ช้ันบนเป็นไม้ 

ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๗

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง 

๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ช้ันบนเป็นหอระฆัง ช้ันล่างเป็นหอกลอง 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
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วัดคลองวาฬ

ประวัติความเป็นมา

 วัดคลองวาฬ เริ่มสร้างในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด สันนิษฐานว่าสร้างมาก่อนที่จะเป็น

เมืองคลองวาฬ เดิมทีวัดคลองวาฬไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันน้ี แต่ได้ย้ายสถานที่ถึง ๓ ครั้ง ๓ แห่ง 

ก่อนที่จะมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน 

 จากการบอกเล่าว่า มีพระธุดงค์องค์หน่ึงเดินธุดงค์มาจากเมืองนครศรีธรรมราชผ่านมาทาง 

คลองวาฬ ชาวบ้านเกิดศรัทธาจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำาพรรษา วัดแห่งแรกจึงเกิดขึ้นที่นี่

 การหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้ก็คงเพราะเมืองคลองวาฬสมัยก่อนเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้องรับศึก

พม่าโดยตลอดทำาให้การที่จะสร้างวัดให้มั่นคงถาวรเป็นไปได้ยาก แม้แต่จวนเจ้าเมืองก็ไม่ปรากฏหลักฐาน

แน่ชัดว่าอยู่ที่ใด ปัจจุบันวัดคลองวาฬอยู่ห่างจากเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ประมาณ ๙ กิโลเมตร 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

สถานะและที่ตั้ง

 วัดคลองวาฬ เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ 

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๙ ตำาบลคลองวาฬ อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่ ดินตั้ ง วัด เ น้ือที่  ๗๑ ไ ร่ ๒ งาน 

๙๔ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

หลังคาลด ๓ ช้ัน หน้าบันด้านหน้าปูนปั�นประดับ 

พระนามาภิไธย ภ.ป.ร. หน้าบันด้านหลังปูนปั�น 

ประดับพระนามาภิไธย ส.ก. มีเสารองรับพาไล 

โดยรอบ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๓๓ 

 พระประธาน  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน 

นามว่า พระพุที่ธชินัราชมุนั่ศร่ป็ระจำวับ

 พระวิหาร  เ ป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะ 

ทรงจตุรมุข หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ หน้าบันทั้ง ๔ ด้านปูนปั�นประดับพระนามาภิไธย ม.ว.ก. ประตู 

และหน้าต่างเป็นกระจก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

หลวงพ่อโต และรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส

 รูปหล่อพระพุทธรูปจำาลอง ๕ องค์ และรูปพระมหาเถระ  

อีก ๓ องค์ คือ

 ๑. หลวงพ่อโสธร

 ๒. หลวงพ่อบ้านแหลม

 ๓. หลวงพ่อเขาตะเครา

 ๔. หลวงพ่อไร่ขิง

 ๕. หลวงพ่อโต

 ๖. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 ๗. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิท เขมจารี)

 ๘. พระราชธรรมาภรณ์ (หวล สุขิโต) 
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วัดธรรมิการาม

ประวัติความเป็นมา

 วัดธรรมิการาม สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ โดยพระยาดำารงธรรมสาร และคุณหญิง 

ดำารงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษสิริ) ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดให้พระพี่นางเธอ อรพินท์เพ็ญภาค 

วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถแทน ทรงพระราชทานปูชนียวัตถุแก่วัด และพระราชทานทุนทรัพย์ สำาหรับสร้าง

โรงเรียนปริยัติธรรม ต่อมาทางวัดได้สร้างสะพานรัตนาวดี และถนนเลียบไหล่เขาช่องกระจกเข้าสู่ตัวจังหวัด 

ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้เกิดอุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดได้รับความเสียหายจนสภาพ 

จะเป็นวัดร้าง ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ได้รับยกฐานะเป็น 

พระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๓

สถานะและที่ตั้ง

 วัดธรรมิการาม เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ตำาบลประจวบ 

อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

  พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  

ลักษณะทรงไทยประยุกต์ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๔๖๖ 
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 พระประธาน เป็นพระพุทธชินราชจำาลอง 

ปางมารวิชัย 

 พระอุโบสถหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

 พระวิหาร ลักษณะทรงจตุรมุข ประดิษฐาน 

พระพุทธรูปสำาคัญและรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ 

รอยพระพุทธบาทจำาลอง 

 เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่ หัว ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๑ 

 ธรรมาสน์กูบช้ าง  รัชกาลที่  ๖ ทรง

พระราชทาน 

 พัทธสีมาหินลาย ๕ องค์ รัชกาลที่ ๖ 

ทรงพระราชทาน

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทรงจตุรมุขสูง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑
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วัดแก้วพิจิตร

ประวัติความเป็นมา 

 วัดแก้วพิจิตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๒๒ สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยนางแก้ว ประสังสิต ร่วมกับ 

ผู้มีจิตศรัทธา ชาวบ้านบางบริบูรณ์ บ้านปากคลองกระแจะ และบ้านคลองวัวแห่งเมืองปราจีนบุรี ศรัทธา 

ในการที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนา ได้สร้างวััดแก้วัพิ จิำตร เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง 

พระพุทธศาสนา  

 ตลอดระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวัดแก้วพิจิตร พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำาการบูรณะ

และพัฒนาวัดแก้วพิจิตรตลอดมา และครั้งที่สำาคัญโดยการนำาของท่านเจ้าพระยาภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) 

ได้ทำานุบำารุงวัด สร้างเสนาสนะถาวรและปูชนียวัตถุ และถาวรวัตถุที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรอำานวยการ 

ก่อสร้างทั้งที่เป็นของใหม่และที่แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม ได้แก่ โรงเรียนพระธรรม บาลี และหนังสือไทย 

อภัยพิทยาคาร อุโบสถ และหอไตร 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดแก้วพิจิตร เป็นพระอารามหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ถนนแก้วพิจิตร ตำาบลหน้าเมือง  

อำาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานไทย จีน เขมร และ 

ตะวันตก หลังคามุงกระเบื้อง มีมุขประเจิดทั้งหน้าและหลัง หลังคามุขประเจิดประดับปูนปั�นเป็นตัวมังกร  

ถัดลงมาเป็นหลังคาเฉลียงรอบ ๒ ช้ัน ที่สันหลังคาประดับบราลีและช่อฟ้า หน้าบันปูนปั�นเขียนสีเป็นรูป

พระอินทร์นั่งในวิมาน ตอนหน้าของหน้าบันเป็นลายกระจังฐานพระ มีสาหร่ายรวงผึ้ง มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทองสำาริด  

พระเนตร และพระอุณาโลมประดับด้วยอัญมณี 

ประทับน่ังขัดสมาธิเพชร พระนามว่า หลวังพ่ออภ์ัย  

(หลวังพ่ออภ์ัยวังศ์) 

 พระรัตนสุวรรณ เป็นพระพุทธรูปทองคำา 

ทรงเครื่อง ปางมารวิชัย สมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น 

ประดับอัญมณีที่พระอุระ และที่ปลายเศียร 

 พระนิ รันตราย เป็นพระพุทธรูปสำาริด 

กะไหล่ทอง เบ้ืองหลังมีเรือนแก้วเป็นพุ่มมหาโพธิ  

ยอดเรือนแก้วเป็นรูปมหามงกุฎ

 พระมณฑป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒ ชั้น ทรง ๘ เหลี่ยม หลังคายอดเจดีย์ มีหน้าต่าง

กระจกโดยรอบ ช้ันบนประดิษฐานพระพุทธรูป 

ประจำาวัน และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ช้ันล่างเป็นที่

บรรจุอัฐิ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ๒ ชั้น

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๓ ชั้น ลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ยอดโดมเป็นหอระฆัง
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วัดบางกระเบา

ประวัติความเป็นมา

 วัดบางกระเบา สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๘๐ เดิมชื่อว่า วััดน้ัอยนัางหงส์ำ เพราะนายน้อย 

นางหงส์ เป็นผู้สร้าง ต่อมาประชาชนเห็นว่าบริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มริมฝัี�งแม่นำ้าบางปะกง มีต้นกระเบา

ขึ้นอยู่หนาแน่น เป็นต้นไม้ยืนต้น มีผลรับประทานได้ อีกทั้งเมล็ดยังเป็นยารักษาโรคได้ จึงตั้งชื่อวัดว่า 

วััดบางกระเบา

 ในอดีตวัดบางกระเบา เป็นที่พักของทหารไทยก่อนออกสงครามอินโดจีน และรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จ

ประพาสทางแม่นำ้าบางปะกงและทรงแวะพักที่วัด พร้อมได้ถวายเรือมาดให้กับวัด เพื่อใช้ในกิจการของสงฆ์ 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบางกระเบา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี 

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ หมู่ ๖ ตำาบลบางกระเบา 

อำาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีที่ดินตั้งวัด  

เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ หน้าบันประดับลายปูนปั�น สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๑๘
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 

กว้าง ๘๙ น้ิว สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐  

พระนามว่า พระพุที่ธป็ระที่่ป็ 

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์  ห น้าบันประดับลายปูนปั� น  ภายใน 

ประดิษฐานพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ น้ิว 

พระนามว่า พระสำิที่ธิมงคล และพระสำังกัจำจำายนั์ 

 รูปหล่อหลวงพ่อจาด อดีตเจ้าอาวาส 

วัดบางกระเบา ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๔๔๑ หลวงพ่อจาดเป็นผู้มีเมตตาจิตสูง  

เป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไปศึกษาพระธรรม

วินัยที่กรุงเทพมหานคร จากน้ันก็มาจำาพรรษาอยู่ที ่

วัดบางกระเบา ได้พัฒนาปรับปรุงวัดบางกระเบา 

ที่ทรุดโทรมให้เจริญขึ้นตามลำาดับ 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะจตุรมุข หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ  

ลักษณะทรงไทย ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
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วัดตานีนรสโมสร

ประวัติความเป็นมา

 วัดตานีนรสโมสร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เดิมชื่อว่า วััดบางนัำ�าจืำด 

โดยสีตะวันกรมการเมือง (ชื่อข้าราชการในสมัยน้ัน) พร้อมกับชาวไทยศาสนาพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีน 

ได้ร่วมกันสร้างวัดในบริเวณกลางเมืองจังหวัดปัตตานี อยู่ติดแม่นำ้า

 วัดตานีนรสโมสร เป็นวัดที่ไม่มีอุโบสถ พระสงฆ์ต้องไปทำาสังฆกรรมกลางนำ้า ปีพุทธศักราช ๒๔๓๑ 

รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสแหลมมลายู เสด็จประทับที่วัดบางนำ้าจืด ทอดพระเนตรอุโบสถซ่ึงสร้าง 

เป็นของนางละนง แซ่เล่า รูปทรงแบบจีนขนาดเล็ก ไม่พอแก่การทำาพิธีถือนำ้าพิพัฒน์สัตยา จึงพระราชทาน

เงินให้หลวงจีนคณานุรักษ์ สร้างศาลาการเปรียญ สร้างพลับพลาหลังคาทรงไทยมีมุขยื่นออกไป ๔ ทิศ 

ใช้เป็นสถานที่ทำาพิธีถือนำ้าพิพัฒน์สัตยา และโปรดให้คณะกรรมการเมืองสร้างกุฏิแบบจีนเพื่อเป็นที่พำานักของ 

พระภิกษุ ต่อมาสมัยพระเทพญาณโมลี เจ้าอาวาส ได้รื้อศาลาจตุรมุขเพื่อใช้ทำาพิธีถือนำ้าพิพัฒน์สัตยา 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙

สถานะและที่ตั้ง

 วัดตานีนรสโมสร เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนปัตตานีภิรมย์  

ตำาบลอาเนาะรู อำาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับ 

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันลายปูนปั�น ซุ้มประตู

และหน้าต่างลายปูนปั�น 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

สมัยสุโขทัย

  ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ขนาดกว้าง 

๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้อง

 พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะสมัย

อยุธยา 
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วัดมุจลินทวาปีวิหาร

ประวัติความเป็นมา

 วัดมุจลินทวาปีวิหาร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๘ เดิมชื่อว่า วััดตุยง และเป็นที่พักสงฆ์ท่ายะลอ 

ในปีพุทธศักราช ๒๓๗๘ พระยาวิเชียรภักดีศรีสงคราม ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองหนองจิก ได้อพยพ

ครอบครัวไทยมาจำานวนหนึ่ง ได้นิมนต์พระพรหม ธมฺมธีโร มาจำาพรรษาที่ศาลาพักสงฆ์ท่ายะลอ ต่อมาเห็นว่า

สถานที่ไม่เหมาะสม ได้ย้ายสถานที่สร้างวัดใหม่ในปีพุทธศักราช ๒๓๘๘ มีนามว่า วััดตุยง ตามชื่อหมู่บ้าน 

 ปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสแหลมมลายู ทรงประทับ ณ วัดตุยง และ 

ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำานวน ๘๐ ช่ัง แก่พระยามุจลินทรสราภิธาน นคโรปการ

สุนทรกิจ มหิศรราชภักดี (ทัด ณ สงขลา) ผู้ว่าราชการเมืองหนองจิก ดำาเนินการสร้างพระอุโบสถ และ

พระราชทานนามว่า วััดมุจำลินัที่วัาปี็วัิหาร พร้อมทั้งได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ได้รับยกฐานะ 

เป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

 วัดมุจลินทวาปีวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ตำาบลตุยง 

อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๗๕ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญในพระอาราม

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย  

หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน 

ลายปูนปั�น สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ 

 พระประธ าน  เ ป็ นพระพุ ทธ รูปสำา ริ ดปางมาร วิ ชั ย  

สมัยเชียงแสน

 พระวิหารยอด เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงจตุรมุข 

จำาลองปราสาทพระราชวังบางปะอิน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ 

ภายในประดิษฐานรูปปั�นอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป

 พระเจดีย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ รูประฆังควำ่า 

แบบลังกา สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๒ ภายในบรรจุพระบรมสำาร่ริกธาตุ 

 พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังสี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงจตุรมุข หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๓๗ ภายในประดิษฐาน หุ่นัข่�ผ่ึ�งหลวังพ่อดำา นันัฺที่ิโย

 ศาลาจตุรมุข เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะ 

ทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง ภายในประดิษฐานพระพุที่ธอภ์ัยมงคลสำมังค ่

เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ 

จังหวัดปัตตานี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน 

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๒๒ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

๕ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๐
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ประวัติความเป็นมา

 วัดกษัตราธิราช เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วััดกระษัตรา หรือ  

วััดกระษัตราราม เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างหรือ 

ปฏิสังขรณ์ จึงได้ชื่อว่า วััดกษัตรา หรือวััดกษัตราราม หมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ ต่อมา 

กลายเป็นวัดร้าง ภายหลังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยนนามใหม่ว่า วััดกษัตราธิราช 

 ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๓๒๘-๒๓๔๙ สมเด็จเจ้าฟ้า 

กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ในรัชกาลที่ ๑ 

ได้บูรณปฏิสังขรณ์ 

 ปีพุทธศักราช ๒๓๔๙ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) ทิวงคตแล้ว  

สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ 

 ส่วนนาม วัดกษัตราธิราช สันนิษฐานว่า ได้เปลี่ยนนามในรัชกาลที่ ๕ ตามจดหมายเหตุพระราชกิจ 

รายวัน พุทธศักราช ๒๔๓๑ ครั้งเสด็จพระราชดำาเนินมายังวัดน้ี ซ่ึงได้กล่าวถึงวัดกษัตราธิราชไว้  

และได้รับพระราชทานให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดกษั ตราธิ ร าช  เป็ นพระอารามหลวงชั้ นตรี  

ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา ฝัี�งตะวันตก เลขที่ ๑๕  

หมู่ที่ ๗ ตำาบลบ้านป้อม อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา 

วัดกษัตราธิราช
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สิ่งสำาคัญ 

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลด ๒ ช้ัน  

มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�น

ประดับลายเครือเถา ลงรักปิดทอง ประดับกระจก ยกพื้นสูงมีประตู

ทางเข้าด้านหน้า ๒ ประตู ด้านนอกทำาเป็นเสาในตัวตามแบบศิลปะ

อยุธยา ยอดเสาเป็นลายบัวแวง มีทวยจำาหลักรูปพญานาครองรับ

ชายคาอยู่บนเสาทุกเสา ด้านหน้าประดับด้วยซุ้มบุษบกบัญชร ตั้งอยู่ 

บนแท่นใหญ่ ด้านหลังสร้างเป็นมุขเด็จ ประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางป่าเลไลยก์ หน้าต่างเจาะเป็นช่อง ช่วงหน้าต่างประดับลายเครือเถา

ที่เพดานและขื่อประดับลายจำาหลัก เป็นช่องกระจกดอกจอก ลงรัก 

ปิดทอง บนลานพระอุโบสถโดยรอบตั้งใบเสมาอยู่บนฐานบัว ลักษณะใบเสมา

สลักจากหิน ตรงกลางสกัดเป็นเส้นโค้งคล้ายรูปหัวใจ มีแถบยาวตัดตรงกลาง 

อันเป็นลักษณะของเสมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง  

ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พระนามว่า พระพุที่ธ

กษัตราธิราช 

 พระวิหาร มี ๔ หลัง 

 พระวิหารใหญ่ ๒ หลัง เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ด้ านหน้าพระอุ โบสถ  

ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ๕๐ เซนติเมตร 

หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้อง พระวิหารหลังทิศใต้

หน้าบันสลักภาพพราหมณ์อาลัมพายน์จับพญานาค 

ภูริทัตต์ ภายในประดิษฐาน พระพุที่ธรูป็ป็างสำมาธิ 

และพระศร่อริยเมตไตย ที่ผนังเจาะเป็นช่อง 

สำาหรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระวิหาร

ด้านทิศเหนือ หน้าบันสลักรูปพระนารายณ์ทรง

ครุฑ ล้อมรอบด้วยลายกระหนก ภายในพระวิหาร

ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ป็างถัวัายเนัตร

และป็างป็ระที่านัอภั์ย ที่ผนังมีหน้าต่างด้านละ  

๓ บาน
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 พระวิหารน้อย ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ อยู่ตรงมุมกำาแพงแก้วของพระอุโบสถ 

ด้านทิศตะวันออกและตะวันตก 

 พระปรางค์องค์ใหญ่ 

ลักษณะก่ออิฐถือปูน มีขนาดสูง  

๒๒ เมตร ๖๐ เซนติ เมตร  

ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

ตรงเรือนธาตุมีซุ้มจระนำาทั้ง ๔ ด้าน  

หน้าบัน เหนือ ซุ้มประ ดับลาย

อุณา โลม  ภาย ใน ซุ้ มจระนำา 

มีรูปจำาลองเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง

ประดับเป็นภาพนูนสูง 

 พระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มี ๔ องค์ อยู่ด้านหลัง 

พระวิหาร และเป็นที่บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาส และมีพระเจดีย์เหล่ียม 

ขนาดย่อมมีครุฑยุดนาคแบกเชิง ๑ องค์

 รอยพระพุทธบาทจำาลอง หล่อด้วยโลหะปิดทองขนาดใหญ่ 

ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลังเหนือ 

 ศาลาตรีมุข เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง มีขนาดกว้าง ๖ เมตร  

ยาว ๔๒ เมตร หน้าบันจำาหลักตราพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ ๕

 หอไตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง มีขนาดกว้าง ๓ เมตร ๖๐ เซนติเมตร 

ยาว ๗ เมตร ๘๐ เซนติเมตร 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๙ ห้อง มีมุมซ้อน หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง  

๒๔ เมตร ๔๒ เมตร 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดชุมพลนิกายาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้ 

สร้างขึ้นในบริเวณเคหสถานเดิมของพระชนนี เพื่อทดแทนบุญคุณ และสาเหตุที่เรียกวัดชุมพลนิกายาราม 

เนื่องจากเป็นที่ประชุมไพร่พลข้าหลวงเดิม 

 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  ๔ โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์  พระอุ โบสถ พระวิหาร  

ศาลาการเปรียญ กุฏิ เป็นต้น พระราชทานนามว่า วััดชุมพลนัิกายาราม ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๗๓

สถานะและที่ตั้ง

 วัดชุมพลนิกายาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันโท  

ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำาบลบางเลน  

อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด  

เนื้อที่ ๑๐ ไร่ 

วัดชุมพลนิกาย์าราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า

ใบระกา หางหงส์ มีมุขหน้า และมุขหลัง ภายในซุ้ม 

ประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตยโพธิสัตว์ หน้าบัน 

เป็นปูนปั�นรูปจตุสดมภ์มีพลช้าง พลม้า พลรถ  

พลเดินเท้า เป็นขบวนรถเดินทัพ ผนังภายในมีภาพ 

จิตรกรรม พระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ า 

ทั้ง ๗ พระองค์ บริเวณพระอุโบสถล้อมรอบด้วย

กำาแพงแก้ว ๒ ชั้น ด้านหน้าทำาเป็นรูปเจดีย์ขนาดเล็ก 

ลักษณะแบบย่อมุมไม้สิบสอง 

 พระประธาน มี ๗ องค์ เป็นพระพุทธรูปปั�น 

มีพระนามว่า พระวัิป็ัสำสำ่ พระสำิข่พระเวัสำสำภ์ู พระกกุสำันัธะ  

พระโกนัาคมนั์ พระกัสำสำป็ และพระสำมณโคดม และ

พระอัครสาวก ๔ องค์
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 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคา

ลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า  

เป็นรูปครุฑจับนาคทั้ง ๒ ด้าน หน้าบันปูนปั�นลายดอกไม้

อยู่ด้านหลังพระอุโบสถระหว่างพระเจดีย์ ๒ องค์ 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย  

และปางสมาธิ ๑๑ องค์

 พระเจดีย์ ๒ องค์ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ 

ลักษณะทรงเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง สร้างในสมัย

พระเจ้าปราสาททอง

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต  

เสริมเหล็ก ๒ ชั้น หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง

 หอระฆััง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๑๗๓ 
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วัดชูจิตธรรมาราม

ประวัติความเป็นมา

 วัดชจูติธรรมาราม ตัง้อยูใ่นมหาวชริาลงกรณราชวทิยาลยั ซ่ึงเปน็สถานทีศ่กึษาของพระภกิษสุามเณร 

โดยนายฉบับ และนางสงวน ชูจิตารมย์ และตระกูลรัตติธรรมได้ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อุฏฐายีมหาเถร) วัดมกุฏกษัตริยาราม เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธ

ศาสนา จึงได้ใช้ที่ดินเป็นสถานที่ตั้งสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง

วชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จมาวางเสาเอกเพื่อสร้างอาคารเรียน จัดตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์เปิดรับ

พระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกสามัญศึกษา บาลี และนักธรรม ตั้งแต่วันที ่

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นมา พระภิกษุเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นได้มีการปรับปรุงขยายอาคารเรียน ที่พัก 

พระอาจารย์ และทีพั่กของพระภิกษสุามเณรเพิม่ขึน้ เพื่อรองรับพระภิกษสุามเณรจากทัว่ประเทศ มกีารจัดตัง้โรงครัว 

โรงฉัน เพื่อจัดเตรียมภัตตาหาร ทำาให้มีค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้นตามลำาดับ คณะผู้บริหารพิจารณาเห็นว่า 

เพื่อความสะดวกในการอยูจ่ำาพรรษา และการทำาสงัฆกรรมของพระสงฆ ์ควรจะตัง้เปน็วัดขึน้ จงึไดท้ำาการกอ่สรา้ง

พระอุโบสถ และอาคารเสนาสนะตา่ง ๆ  และไดต้ัง้เป็นวดัโดยสมบูรณเ์มื่อวนัที ่๒๓ เมษายน พทุธศักราช ๒๕๒๐ 

และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ถวายที่ดินโดยใช้นามสกุล ๒ ตระกูล คือ ชูจิตารมย์ และรัตติธรรม จึงใช้ชื่อวัดว่า  

“วัดชูจิตธรรมาราม” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔  

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

 วัดชูจติธรรมาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ สงักัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตัง้อยู่เลขที ่๕๗ 

หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ตำาบลสนับทึบ อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด ๑๗๙ ไร่  

๑ งาน ๓๔ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

  

 พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ มีขนาดกว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๖๔ เมตร เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ศิลปะโรมันประยุกต์

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า พระพุทธมหาปฏิมากร ภปร. 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดตูม เป็นวัดโบราณ สร้างมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้เป็นที่สำาหรับลงเครื่องพิชัยสงคราม  

เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ กลายเป็นวัดร้าง

 สมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีผู้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกแล้วยกเป็นวัดมีพระสงฆ์ 

 ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 

และสิ่งปลูกสร้างเรื่อยมาตามลำาดับ 

 วัดตูม เป็นสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ทางทหาร กล่าวคือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานธงไชยเฉลิมพลแก่ทหาร เจ้าพนักงานจะอัญเชิญธงพระกระบ่ีธุช ไปประดิษฐานไว้ข้าง 

พระราชพิธีธงพระกระบี่ธุช ซึ่งเป็นธงประจำาตำาแหน่งจอมทัพ เป็นที่รวมแห่งธงไชยเฉลิมพล

สถานะและที่ตั้ง

 วัดตูม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๓ ตำาบลวัดตูม อำาเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เน้ือที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน  

๔๐ ตารางวา

วัดตูม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงโรง หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�นลายเทพพนม 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั�น ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย จำานวน ๓ องค์ 

 พระเจดีย์ มี ๒ องค์ เป็นพระเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ทรงกลม ๑ องค์ และทรงเหล่ียม ๑ องค์  

ประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถ 

 หอระฆััง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๗ 

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ือง สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำาริดทรงเครื่อง ปางมารวิชัย พระนามว่า  

หลวังพ่อที่องสำุข 

 หอกลอง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๗

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ หลังคามุงกระเบื้อง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐
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ประวัติความเป็นมา

  วัดนิเวศธรรมประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระราชวัง

บางปะอินข้ึนที่บริเวณริมแม่นำ้าเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนคร  

ต่อมาได้ขยายกำาแพงพระราชวังใหม่ให้กว้างขวางกว่าเดิม และได้ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างวัด ในปี 

พุทธศักราช ๒๔๑๙ เพื่อเป็นที่บำาเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวัง พระราชทาน

นามว่า วััดนัิเวัศธรรมป็ระวััต ิแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วััดใหม่ 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์ 

ส่วนพระองค์ โปรดให้จ้างเหมาช่างชาวตะวันตกในการออกแบบก่อสร้าง 

พระอุโบสถ และหมู่กุฏิสงฆ์ ให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

 สถาปัตยกรรมของวัดเป็นศิลปะแบบโกธิค เป็นศิลปะสมัยกลางของ 

ยุโรป ทั้งโบสถ์ หอระฆัง ศาลาการเปรียญ กุฏิ และอาคารทุกหลัง รวมทั้ง 

กำาแพง และซุ้มประตูภายในอาคารสามารถใช้ประโยชน์ในพระพุทธศาสนาได้เป็น

อย่างดี

วัดนิเวศธรรมประวัติ
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 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงทำานุอุปถัมภ์มาตลอดรัชกาล ครั้นถึงสมัยพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เขื่อนดินริมแม่นำ้า

เจ้าพระยาทั้งสองข้างวัดเริ่มผุพัง สมเด็จพระศรี 

สวรินทิราบรมราชเทวี (สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) 

โปรดให้สร้างเขื่อนใหม่ เป็นเขื่อนคอนกรีต 

 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์  

และก่อสร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติม เช่น ซ่อมแซมกุฏิ ศาลา จัดสร้างศาลาท่านำ้า สร้างรั้วคอนกรีต ถมดิน เสริมถนน 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๒  

ตำาบลบ้านเลน อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะ

มียอดแหลมเหมือนวัดในคริสต์ศาสนา บานประตูและหน้าต่าง

เป็นซุ้มยอดแหลมรับกับหลังคา ทุกบานเป็นกระจกสลับสี 

ภายในมีเพดานสูง บนเพดานและฝีาผนังตกแต่งด้วยลายปูนปั�น

ในศิลปะแบบตะวันตก ผนังบริเวณประตูทางเข้าทั้งสองข้าง 

มีคำาจารึกประวัติการสร้างวัด และพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ 

เหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องต้นทำาด้วยกระจกสีต่าง ๆ งดงามยิ่ง  

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๒๐

 พระประธาน เป็นพระพุทธ

รูปกะไหล่ทอง ประทับน่ังสมาธิ

เพชร มีพุทธลักษณะงามบริสุทธิ์ 

พระนามว่ า  พระพุ ที่ธนัฤมล 

ธรรโมภ์าสำ มีพระอัครสาวก คือ 

พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ อยู่เบื้องซ้ายและขวา เบื้องหน้าประดิษฐาน

พระพทุธรูปนิรันตราย ซ่ึงสร้างอุทศิถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

เบ้ืองขวาประดิษฐานพระพุทธรูปสำาแดงพระอาการลอยถาดมธุปายาส  

อทุศิ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เบ้ืองซ้ายเป็นพระพทุธรูปยนืจงกรม อทุศิถวายสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชและมีรูปพระสาวก ๖ องค์ ตั้งรายบนหิ้งตามฝีาผนังพระอุโบสถประจำาตามทิศ
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 พระพุ ท ธ รู ปนิ รั น ต ร าย  เ ป็ น

พระพุทธรูปประทับน่ังสมาธิเพชร พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด

ให้อัญเชิญมาพร้อมกับ พระพุที่ธนัฤมล 

ธรรโมภ์าสำ ประดิษฐานในพระอุโบสถ เพื่อ

ราษฎร ได้เคารพบูชา และเป็นที่ระลึกถึง

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ผู้ทรง

ตั้งคณะสงฆ์ฝี่ายธรรมยุติกนิกาย

 พระพุทธรูปคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝีน 

ประดิษฐานอยู่ที่ ซุ้มกำาแพงแก้วหน้าพระอุโบสถ มีแผ่นศิลาจารึก 

พระคาถา วิธีบูชา และคำาอธิษฐานขอฝีนที่ฐานพระพุทธรูป เพื่อให้ 

ชาวนาได้มาบูชาขอฝีนในต้นฤดูทำานา

 ต้นพระศรีมหาโพธิ� 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้ 

ที่ มุ ม กำา แ พ ง แ ก้ ว ห น้ า  

พระอุโบสถด้านทิศตะวันตก

เป็นต้นโพธิ์ ที่ ได้ต้น พันธุ์ มา 

จากเมืองพุทธคยา ตั้งแต่ครั้ง

รัชกาลที่ ๔

 พระตำาหนักสมเด็จฯ กรมพระยาดำารง 

ราชานุภาพ รัชกาลที่ ๕ โปรดให้สร้างพระราชทาน 

ให้สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพเมื่อครั้ง 

ทรงผนวชและจำาพรรษาที่วัดน้ี เมื่อปีพุทธศักราช 

๒๔๒๖ 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดบรมวงศ์อิศรวราราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วััดที่ะเลหญ้า  

หรือวััดที่ำาเลหญ้า เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้า ต่อมาเป็นวัดร้าง 

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำาราบปรปักษ์ ได้บูรณปฏิสังขรณ์  

และถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ และมีนามใหม่ว่า วััดบรมวังศ์อิศรวัราราม ต่อมาอาคาร 

เสนาสนะ ได้ชำารุดทรุดโทรม ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ พระพจนโกศล เจ้าอาวาส ได้บูรณปฏิสังขรณ์  

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากตระกูลมาลากุล 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบรมวงศ์อิศรวราราม เป็นพระอาราม

หลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำาบลสวนพริก 

อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนคร ศรีอยธุยา 

มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๐ ไร่ 

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา  

หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตูและหน้าต่าง 

ประดับลายปูนปั�น สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา  

กรมพระยาบำาราบปรปักษ์ เป็นผู้สร้าง

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ลงรักปิดทอง ปางสมาธิ 

พระนามว่า หลวังพ่อเพชร มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับลายปูนปั�น 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ
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ประวัติความเป็นมา

 วัดพนัญเชิง เป็นวัดโบราณ ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าสายนำ้าผ้ึงทรงสร้าง  

พระอารามน้ีข้ึนในที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก พระอัครมเหสี วัดน้ีจึงมีนามว่า  

วััดเจำ้าพระนัางเชิง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า วััดพแนังเชิง บ้าง วััดพระเจำ้าพแนังเชิง บ้าง 

 ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่า วััดพนััญเชิง ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จาก 

พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีองค์ต่อ ๆ มา โดยลำาดับ 

 ในปีพุทธศักราช ๒๓๓๙ รัชกาลที่ ๔ เสด็จมาทรงปิดทองพระพุทธรูปวัดพนัญเชิง และพระราชทาน

นามว่า พระพุที่ธไตรรัตนันัายก และเสด็จมาติดพระเนตรถมปัดอีกครั้ง ได้โปรดให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี

จัดตั้งเครื่องสังเวยตามแบบธรรมเนียมจีน ในสมัยต่อมาเจ้าอาวาสของแต่ละยุคได้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์

ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุตลอดมา

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพนัญเชิง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด 

วรวิหาร ตั้งอยู่ตำาบลคลองสวนพลู อำาเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘๒ ไร่ ๓ งาน 

๓๐ ตารางวา

วัดพนัญเชิง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบ้ือง ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ 

ทรงโรง มีมุขหน้าเป็นมุขลดไม่มีลวดลายประดับ  

ประตูด้านหน้าทำาซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ๑ องค์ 

พระยาชาวรามัญเป็นผู้สร้าง

 พระประธาน ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง  

เป็นพระพุทธรูปปูนปั�น ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย  

และมีพระพทุธรูปปางมารวิชัย อกี ๔ องค์ อยูเ่บือ้งขวา 

๒ องค์ อยู่เบื้องซ้าย ๒ องค์

 พระวิหารหลวง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรง หลังคา 

มุงกระเบ้ือง ลดมุขไม่มีลวดลาย ระหว่างประตู 

ด้านหน้าทำาซุ้มติดกับผนัง ตามฝีาผนังเจาะช่อง  

เป็นซุ้มบรรจุพระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค์ หัวเสา

ประดับกลีบดอกบัว บานประตูแกะสลักเป็นลาย 

ก้านขดยกดอกนูนออกมา ผนังภายในมีจิตรกรรม 

เล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนจีน รวมทั้งวรรณกรรมจีน  

เรื่องไซอิ�ว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั�น  

ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง ขนาดหน้า

ตักกว้าง ๑๔ เมตรเศษ สูง ๑๙ เมตร พระนามว่า 

พระพุที่ธไตรรัตนันัายก (หลวังพ่อโต) หรือชาวจีน

เรียกว่า ซ้ำาป็อกง 
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 พระวิหารหรือพระวิหารเขียน เป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง มีมุขหน้าเป็นมุขลด 

ผนังภายในมีจิตรกรรมเขียนเรื่องมารผจญ มีภาพ 

พลมาร มารผจญ มารหนี และลายกระถางต้นไม้ 

ต่าง ๆ

 ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน ๒ หลัง 

เชื่อมต่อกันมีทางเชื่อมตรงกลาง หลังคาลด ๒ ช้ัน 

มุงกระเบ้ือง หน้าบันเขียนรูปสีเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

และที่ขอบหลังคาเขียนภาพเขียน และรูปเทพธิดา

กำาลังบรรเลงดนตรี อาคารด้านหน้าเป็นอาคาร 

ช้ันเดียวเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไตรรัตนนายก

จำาลอง ส่วนอาคารด้านหลังเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบน 

เป็นที่ประดิษฐานรูปปั�นเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก  

ซ่ึงชาวจีนเรียกว่า จู๊แซเน้ีย ส่วนช้ันล่างมีรูปปั�น 

เทพเจ้ากวนอู   

 ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอูและ 

เทพเจ้าอุ่ยท้อ อยู่ริมแม่นำ้าด้านทิศเหนือของวัด  

ติดกับศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก สร้างแล้วเสร็จ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นสถานที่ประดิษฐาน 

รูปปั�นของพระสังกัจจายน์ เจ้าแม่กวนอิม (พระโพธิสัตว์) เจ้าพ่อกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) และ 

เทพเจ้าอุ่ยท้อ (เทพเจ้าผู้คุ้มครองพระศาสนา) 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดพุทไธศวรรย์ เป็นวัดโบราณ สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ 

(พระเจ้าอู่ทอง) เดิมเป็นพระตำาหนักเวียงเหล็ก หรือเรียกอีกนามหน่ึงว่า  

เวั่ยงเล็ก เป็นที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  

ทรงสร้างเป็นที่ประทับช่ัวคราว ในระยะสร้างเมืองหลวงคือกรุงศรีอยุธยา  

เมื่อสร้างเมืองหลวงเสร็จแล้ว ได้ทรงสถาปนาตำาหนัก ซ่ึงประกอบด้วยวิหาร

และพระปรางค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้เป็นวัดมีนามว่า วััดพุที่ไธศวัรรย์ 

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

ได้โปรดให้บูรณะองค์พระปรางค์มณฑปและวิหารคดของวัดน้ี ต่อมาจอมพล  

ป. พิบูลสงคราม ได้บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถบางส่วน ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๖ ทางคณะสงฆ์ได้ให้รวมวัด

นางกุยเข้ากับวัดพุทไธศวรรย์เป็นวัดเดียวกัน 

สถานะและที่ตั้ง 

  วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี 

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๘ ตำาบลสำาเภาล่ม อำาเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด 

เนื้อที่ ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา

วัดพุทไธศวรรย์์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบ้ือง 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช ๑๘๙๐  

ได้บูรณะเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ เดิมเป็นพระตำาหนักเวียงเหล็ก 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั�น ลงรักปิดทอง 

ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘ ศอกเศษ และมีพระพุทธรูป

ปูนปั�นอีก ๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอกเศษ พระพุทธรูป 

รองลงมามีทั้งหมด ๑๕ องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั�น ที่พระวิหารคด 

มีพระพุทธรูป ๑๐๘ องค์ 

 พระปรางค์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงเหล่ียม สูงประมาณ  

๑๙ วา มีซุ้มจระนำา ๔ ด้าน มีพระเจดีย์เรือนแก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ด้านหลังพระเจดีย์เรือนแก้วมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาวประมาณ  

๕ เมตร ที่ซุ้มพระปรางค์ด้านทิศตะวันตกมีพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์  

ซุ้มด้านทิศเหนือเคยเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระเทพบิดร ปัจจุบัน 

ได้อัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่หอพระเทพบิดร กรุงเทพมหานคร

 หลวงพ่อดำา เป็นพระพุทธรูปปูนปั�นสีดำา ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง หรือสมัยอยุธยาตอนต้น 

สร้างพร้อมกับพระอุโบสถ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า หลวังพ่อดำา
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ประวัติความเป็นมา

 วัดพรหมนิวาส เดิมชื่อวััดขุนัยวันั เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา และสันนิษฐานว่า  

ผู้สร้างวัดมียศเป็นขุน เป็นแม่ทัพไปรบที่เมืองโยนก (นครเชียงใหม่) มีชัยชนะกลับมา จึงได้สร้างวัดข้ึน  

ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ ๓ ได้มีผู้บูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕  

ในสมัยที่พระครูกุศลธรรมธาดา (สุดใจ เขมสีโล) เป็นเจ้าอาวาสได้ขอพระราชทานเปล่ียนนามวัดว่า  

วััดพรหมนัิวัาสำ ซึ่งหมายถึง เป็นที่สถิตของพรหม 

 ในรัชกาลที่ ๔ ได้รับการปฏิสังขรณ์อีกครั้ง เนื่องจากพระองค์เคยเสด็จประทับเมื่อครั้งทรงผนวชอยู่ 

ครั้นต่อมาบรรดาปูชนียวัตถุส่วนมากได้ชำารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การจะปฏิสังขรณ์ให้คืนสู่สภาพเดิม

กระทำาได้ยาก เพราะสิ่งปลูกสร้างภายในวัดล้วนเป็นศิลปกรรม ทางวัดจึงได้จัดทำาโครงการบูรณะพระอาราม

หลวงเป็นตอน ๆ 

สถานะและที่ตั้ง

   วัดพรหมนิวาส เป็นพระอารามหลวง 

ช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ เลขที่  ๓๗ หมู่ที่  ๔  

ตำาบลท่าวาสุกรี อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๖ ไร่

วัดพรหมนิวาส
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา  

หางหงส์ ฐานเป็นเส้นอ่อนโค้งเรียกว่า โค้งตะเภา 

เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั�น 

ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย 

 พระเจดีย์ ๒ องค์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน 

ทรงกลม ๑ องค์ และทรงเหล่ียมไม่ทาสี ๑ องค์ 

ประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถ 

 พระธาตุเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่นำามาจากประเทศอินเดีย

 หอระฆััง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ือง พื้นไม้ ขนาดกว้าง  

๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ภายในประดิษฐานพระพุที่ธรูป็สำำาริด ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง  

๘๗ เซนติเมตร 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้  

ลั กษณะทรง ไทย ห ลังคามุ งกระ เ บ้ื อง  

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗
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ประวัติความเป็นมา

 วัดวิเวกวายุพัด สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ โดยประชาชนในหมู่บ้าน เดิมเป็นสำานักสงฆ์ 

มีกุฏิ ๒ หลัง ตั้งอยู่บนแหลมคุ้ง เรียกว่า วััดช่องลม ต่อมานำ้าไหลเซาะตลิ่งพังใกล้เสากุฏิ ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๕

นายเอ่ียม ราษฎรในหมู่บ้านจิก ขอให้คณะสงฆ์และประชาชนย้ายวัดไปตั้งในที่นาของตน ซ่ึงอยู่ฝัี�งเหนือ  

ได้สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญและกุฏิเพิ่ม ๓ หลัง โดยมีพระสุวรรณวิมลศีล (หนู) เจ้าอาวาส 

วัดสุวรรณดาราราม เป็นผู้อำานวยการสร้าง และพระภิกษุเมฆ วัดกำาแพง เป็นหัวหน้า

 ปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสทางชลมารค ทรงพระราชทานนามว่า  

วััดวัิเวักวัายุพัด รัชกาลที่ ๖ ได้เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐิน 

 ปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ รัชกาลที่ ๗ เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐินต้น ต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์

อาคารเสนาสนะต่าง ๆ เรื่อยมา และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๐

สถานะและที่ตั้ง

 วั ด วิ เ ว ก ว า ยุ พั ด  เ ป็ นพระอ า ร ามหลวง ช้ั นต รี  

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำาบลคลองจิก อำาเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา

วัดวิเวกวาย์ุพัด
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สิ่งสำาคัญ 

 พระอุโบสถ เป็นอาคาร 

ก่ออิฐถือปูน  หลังคาลด ๓ ช้ัน  

มุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า  

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�น 

ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น 

พื้นปูกระเบื้องหินอ่อน สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๔๔๒ 

 พ ร ะ ป ร ะ ธ า น  เ ป็ น

พระพุทธรูปปางสมาธิ อัญเชิญมา

จากวัดท่ายวน เมืองพิจิตร เมื่อปี

พุทธศักราช ๒๔๔๕ 

  ราชูทิศเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน กว้าง ๖ เมตร สูง ๘ เมตร สร้างสมัยรัชกาลที่ ๕

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร  

ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง ขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  

ยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๑
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ประวัติความเป็นมา

 วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วััดเขาดินั

สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พระบรมราชาที่ ๑) กษัตริย์องค์ที่ ๒๑ โดยต้นตระกูลสิงหเสนี และ 

บุณยรัตพันธุ์ ได้ยกบ้าน (นิวาสสถานพระมหาราชครู) ให้สร้างวัดบนเนินดิน เรียกว่า วััดป็ากนัำ�าป็ระสำพ บ้าง  

วััดป็ากนัำ�าโพสำพ บ้าง เนื่องจากวัดตั้งอยู่บริเวณปากนำ้าประสพหรือปากนำ้าโพสพ 

 สมัยรัชกาลที่ ๓ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ดำาเนินการให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัด

 สมัยรัชกาลที่ ๕ เจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุณยรัตพันธ์ุ) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัด ถึงปีพุทธศักราช 

๒๔๑๗ การปฏิสังขรณ์จึงแล้วเสร็จ แล้วถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ต่อมาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจดีย์ พร้อมพระราชทานนามว่า  

วััดวัรนัายกรังสำรรค์เจำติยบรรพตาราม และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่นั้นมา

สถานะและที่ตั้ง

 วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม  

เ ป็นพระอารามหลวงช้ันตรี  ชนิดสามัญ ตั้ งอยู่ 

หมู่ ที่  ๔  ตำา บลบางปะหั น  อำา เ ภอบางปะหั น  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๕๒ ไร่ 

วัดวรนาย์กรังสรรค์เจติย์บรรพตาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ สร้างอยู่บนเนินดิน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  

มุ ขลด  ๓  ช้ั น  หลั งคามุ ง กระ เบื้ อ ง เคลื อบตรงกลางหน้ า

บันมีเครื่องหมายทำาด้วยไม้สักเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ประมาณ ๕๐ น้ิว สลักเป็นรูปราชสีห์ด้านหน่ึง รูปคชสีห์อีกด้านหน่ึง 

มีกำาแพงแก้ว ๒ ช้ัน ช้ันล่างมีศาลาเล็ก ๔ หลัง ลักษณะเป็นศาลา 

ทรงตึก อยู่ทั้งสี่มุมกำาแพง เรียกว่า ศาลาสำ่�ที่ิศ

 พระประธาน เปน็พระพทุธรปูปนูปั�น ลงรกัปดิทอง ปางมารวชิยั 

หน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้ว สูงจากยอดพระเกศมายังพระแท่น ๕๘ นิ้ว

 พระเจดีย์ใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเจ้าพระยาภูธราภัย

(นุช บุณยรัตพันธ์ุ) มีพระพุทธรูปล้อมรอบ จำานวน  

๖ องค์ เจดีย์แห่งน้ีเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาต  

และบรรจุอัฐิของเจ้าพระยาภูธราภัย

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต  

เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง 

มีขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕.๕๐ เมตร

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย พื้นไม้ ขนาดกว้าง ๙.๒๔ เมตร  

ยาว ๒๖ เมตร
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ประวัติความเป็นมา

 วัดศาลาปูน เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ต่อมาเป็นวัดร้าง 

 สมัยรัชกาลที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๓๕๙ ได้มีผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดข้ึนใหม่ ได้เรียกชื่อวัดว่า  

วััดโลกยสำุที่ธาวัาสำ 

 รัชกาลที่ ๓ ปีพุทธศักราช ๒๓๘๙ โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วพระอาราม ทั้งพระอุโบสถ พระเจดีย์ 

พระปรางค์และเสนาสนะต่าง ๆ และเรียกชื่อวัดว่า วััดโลกยสำุที่ธาวัาสำ 

 สมัยรัชกาลที่ ๔ ปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ ได้เรียกชื่อวัดใหม่ว่า วััดโลกยสำุธามหาวัรวัิหาร 

 รัชกาลที่ ๕ ในปีพุทธศักราช ๒๔๒๒ โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะ และเปลี่ยนชื่อวัดว่า 

วััดโลกยสำุธาศาลาป็ูนั 

 สมัยรัชกาลที่ ๖ ปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ เรียกว่า วััดโลกสำุธาศาลาป็ูนั และภายหลังเรียกว่า  

วััดศาลาป็ูนั เนื่องจากสถานที่ตั้งวัดอยู่ในหมู่บ้านศาลาปูนและวัดนี้เคยมีเตาปูนเผาใช้เองในวัด ได้รับยกฐานะ

เป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๓๙

สถานะและที่ตั้ง

 วัดศาลาปูน เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๔ ตำาบลท่าวาสุกรี  

อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๘ ไร่

วัดศาลาปูน
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย หลังคาทรงสูงลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับ

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีเสารองรับพาไลล้อมรอบประดับกลีบบัวหัวเสา หน้าบันลายปูนปั�นรูปพระนารายณ์ทรง

ครุฑ ด้านหน้าพระอุโบสถมีประตู ๓ บาน ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�นเป็นซุ้มจระนำาบานประตูหน้าต่าง

ด้านนอกเขียนลายรดนำ้า ด้านในเขียนภาพทวารบาล ฐานพระอุโบสถตกแต่งลายเท้าสิงห์ ภายในพระอุโบสถมี

เสาแปดเหล่ียมรองรบัเครื่องบน หลังคาทาสแีดงลวดลายพุม่ข้าวบณิฑ ์เพดานเป็นไมแ้กะสลกัประดบัดวงดาว

ปดิทอง ประดบักระจก มกีรอบส่ีเหล่ียมยอ่มมุไมส้บิสองลอ้มรอบ ผนงัภายในดา้นหนา้เขยีนภาพจติรกรรมเลา่

เรื่องพระพุทธประวัติตอนมารผจญ ด้านข้างตอนบนเขียนภาพวิทยาธร ถัดลงมาเป็นภาพเทพชุมนุม ผนังด้าน

หลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธเจ้า 

 พระประธาน เป็นพระพทุธรปูปนูปั�น ลงรักปิดทอง 

ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย มีพระอัครสาวกซ้ายขวา 

นอกจากน้ี มีพระพุทธรูปยืนหล่อด้วยโลหะปางประทานพร 

ศิลปะสมัยทวาราวดี ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระประธาน 

และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี  

๕ องค์ 

 พระวิหาร เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา

มุงกระเบ้ืองเคลือบ หน้าบันประดับลายปูนปั�น สร้างสมัย

รัชกาลที่ ๓

 พระพุทธรูปโบราณ เป็นพระพุทธรูปสำาริด  

ขนาดหนา้ตกักวา้ง ๒๙ น้ิว ชาวบา้นเรยีกวา่ หลวงพอ่แขนลาย 

ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา 
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 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน อยู่ด้านหลัง 

พระอุโบสถ ฐานประทักษิณสูง ทรงระฆัง ย่อมุมไม้สิบสอง

และมีพระเจดีย์ภายในบรรจุอัฐิสมเด็จพระพุทธมาจารย์  

(พุก) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๕ อยู่นอกกำาแพงแก้ว

 พระปรางค์ มี ๒ องค์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน  

อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ 

 หอไตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ

ทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง หน้าบันลายปูนปั�น 

เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ผนังตอนล่างเจาะเป็น

ช่องคูหามีซุ้มโค้งยอดแหลม ถัดข้ึนไปมีระเบียงและ 

กำาแพงโดยรอบ เสากลมรองรบัชายคาโดยรอบ มบีวัหวัเสา

ผนังด้านหน้าและด้านหลังมีช่องประตูข้างละหน่ึงช่อง 

ผนังด้านข้างมีหน้าต่างข้างละสามช่อง ภายในหอไตร  

มภีาพเขียนลายพุม่ข้าวบณิฑส์แีดง เขียนบนพืน้ขาวเต็มทัง้

ส่ีดา้น บานหน้าตา่งเปน็ไม ้ดา้นในเขียนภาพทวารบาล ดา้นนอกเขยีนลายรดนำ้าเป็นจติรกรรมสมยัรตันโกสนิทร์ 

 ธรรมาสน์ เป็นศิลปกรรม เครื่องไม้จำาหลักสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รูปทรงจำาลอง 

มาจากพระแท่นประทับของพระมหากษัตริย์ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซุ้มรังไก่ ยอดปราสาท 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง สร้างเมื่อปี

พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร
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ประวัติความเป็นมา

 วัดสุวรรณดาราราม สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วััดที่อง ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วโปรดให้สมเด็จ 

พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม แล้วพระราชทานนามว่า วััดสุำวัรรณดาราราม  

เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี ตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือ ทองดี

และดาวเรือง วัดสุวรรณดาราราม ได้รับการบูรณะจากพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีอย่างต่อเนื่อง

สถานะและที่ตั้ง

 วัดสุวรรณดาราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ภายในกำาแพง 

กรุงศรีอยุธยาใกล้กับป้อมเพชร อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด  

เนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๙๘ ตารางวา 

วัดสุวรรณดาราราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุง

กระเ บ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  ศิลปะสมัย 

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้าย 

ท้องเรือสำาเภา หน้าบันสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ  

ผนังภายในมีจิตรกรรม ด้านบนสุดมีภาพจิตรกรรมเทพชุมนุม  

ถัดลงมาเ ป็นภาพเ ล่าเรื่องนิบาตชาดก ๓ พระชาติ  คือ  

พระเวสสันดรชาดก พระเตมีย์ชาดก และพระสุวรรณสามชาดก 

ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารวิชัย มีแม่พระธรณี 

บีบมวยผมอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีลักษณะศิลปกรรมคล้ายกับจิตรกรรม

ฝีาผนังที่พระที่น่ังพุทไธศวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  

ในพระราชวังบวรสถานมงคล กรุงเทพมหานคร 

 พระประธาน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช โปรดให้จำาลองขยายส่วนจากพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธ

รูปปูนปั�น ปางมารวิชัย

 พระวิหาร เป็นอาคารกอ่อฐิถอืปนู หลงัคา

ลด ๒ ช้ัน ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หัวเสา

ประดับบัวแวง หน้าบันปั�นเป็นรูปช้างเอราวัณยืนแท่น 

ทูนพานแว่นฟ้า บนพานตั้งฉัตร ๕ ช้ัน พื้นหลัง 

เป็นลายเครือเถา ด้านหน้ามีมุขยื่น มีประตูทางเข้า 

ด้านหน้า ๓ ประตู ด้านหลัง ๒ ประตู 

 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมทั้ง ๔ ด้าน

 ผนังตอนเหนือบานหน้าต่างด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน  

ด้านขวาเขียนภาพเทพบุตร ด้านซ้ายเขียนภาพ 

เหล่าเทพธิดา เทพทั้ง ๒ หันหน้าเข้าหาพระประธาน ผนังด้านหลังพระประธานเขียนภาพท้าวจตุโลกบาล 

และบริวาร ภาพจิตรกรรมส่วนอื่น ๆ เป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชวีรกรรม 

ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในช่วงต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งสวรรคต เฉพาะจิตรกรรม 

ฝีาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพจิตรกรรมตอนสมเด็จพระนเรศวรทำายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา  

ซ่ึ ง เป็นภาพขนาดใหญ่  และ 

โดดเด่นเป็นพิเศษ ภาพจิตรกรรม

เหล่าน้ีเขียนข้ึนในสมัยรัชกาล 

ที่ ๗ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ 

โ ด ยพ ร ะ ย า อ นุ ศ า ส น์ จิ ต ร ก ร  

(จันทร์ จิตรกร) ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย
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 พระเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้น ลักษณะก่ออิฐถือปูน 

ทรงกลมหรือทรงลังกา อยู่หลังพระวิหาร องค์ 

พระเจดีย์อยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมลด ๒ ชั้น 

มีพนักฐานช้ันบนเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ประธาน 

ฐานล่างขององค์พระเจดีย์เป็นฐานเขียง บัวควำ่า 

บัวหงาย มีลวดบัวลูกแก้วหรือมาลัยเป็นเถาเป็นปล้อง

รัดรอบฐานยกขึ้นไปรับองค์ระฆัง เหนือองค์ระฆัง 

ทำาเป็นบัลลังก์ข้ึนไปรับเสาหาน มีปล้องไฉนต่อขึ้น

ไปถึงปลียอดและลูกแก้ว ส่วนฐานทักษิณช้ันล่าง 

เป็นที่ตั้งพระเจดีย์ราย ย่อมุมไม้สิบสองอยู่ทั้ง ๔ มุม 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน

สร้างสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๒  

และเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๓ ในรัชกาลที่ ๓ 

 ต้นพระศรีมหาโพธิ� บริเวณหน้าพระอุโบสถจะเห็น 

แท่นพระศรีมหาโพธิ์ ลักษณะเป็นแท่นฐานบัวควำ่าและบัวหงาย 

ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวได้นำาหน่อโพธิ์มาจากประเทศอินเดีย

 หอระฆััง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรม

ตะวันตก มีผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมสองช้ัน ช้ันล่างเจาะประตู เป็น 

รูปโค้งแหลม ช้ันบนเป็นส่วนของหอระฆัง สันนิษฐานว่าสร้างข้ึน 

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พร้อมกับการปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดเสนาสนาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วััดเสำ่อ ปรากฏในพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขาว่า ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา เมื่อสมเด็จ  

พระนเรศวรมหาราชขณะดำารงตำาแหน่งเป็นพระมหาอุปราช โปรดให้สร้างวัง ข้ึนเป็นที่ประทับ 

ในกรุงศรีอยุธยา คือวังจันทรเกษม อาณาเขตทางทิศใต้ของวังจันทรเกษมติดกับวัดเสื่อ ต่อมาในสมัยของ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ขยายอาณาเขต โดยรวมเอาวัดเสื่อมาอยู่ในเขตวังจันทรเกษม จนกระทั่ง  

กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ วัดเสื่อจึงได้ร้างไป

 เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์  

๓๐๐ ช่ัง และโปรดให้พระยาราชสงคราม (ทัด หงสกุล) เป็นแม่กองอำานวยการบูรณปฏิสังขรณ์ พร้อมทั้ง 

สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ๒ หลัง พระเจดีย์ และกุฏิสงฆ์ พระราชทานนามว่า วััดเสำนัาสำนัาราม 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเสนาสนาราม เป็นพระอารามหลวง 

ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๐  

ตำาบลหัวรอ อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๒ งาน

 

วัดเสนาสนาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  

เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา หลังคามุงกระเบื้อง

เคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีมุขหน้า

และมุขหลัง มุขหน้ามีพระพุทธรูปปูนปั�นประทับยืน 

หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นไม้แกะสลัก 

ปิดทอง ประดับกระจก มีรูปช้างเอราวัณประดับฉัตร

เหนือเศียรช้าง มีตราพระราชลัญจกรรัชกาลที่ ๔  

คือ รูปพระมหามงกุฎ ผนังด้านในระหว่างหน้าต่าง

เ ป็นภาพพระราช พิธี สิ บสอง เ ดือน ด้ านห น้า 

พระประธานเปน็ภาพหมูพ่ระทีน่ั่งในพระบรมมหาราชวงั

รัชกาลที่ ๔ ทรงส่องกล้องทอดพระเนตรสุริยุปราคา มีข้าราชบริพารห้อมล้อม 

และภาพพระราชพิธีสรงมุรธาภิ เษก ผนังภายในมีภาพเขียนสีนำ้ามัน 

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๕ อยู่ภายในกรอบไม้จำาหลักลายงดงาม 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป 

ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ขนาดหน้า

ตักกว้าง ๒ ศอก ๒ นิ้ว สูง ๓ ศอก ๑ นิ้ว  

มีพระนามว่า พระสำัมพุที่ธมุนั่ 

 พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ  

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง หน้าบันลายปูนปั�นปิดทอง

ประดับตราพระราชลัญจกรพระมหามงกุฎ รัชกาลที่ ๔ ผนังภายใน 

มีจิตรกรรมภาพดอกสาละบูชาองค์พุทธไสยาสน์ ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา สลักจากหินเรียงต่อกัน 

ยาวประมาณ ๑๔ เมตร พระนามว่า พระพุที่ธไสำยาสำนั์ 
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 พระวิหารพระอินทร์แปลง อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หน้าบันลายปูนปั�น 

ปิดทอง ประดับพระราชลัญจกรพระมหามงกุฎ รัชกาลที่ ๔ ผนังภายในมีภาพจิตรกรรม ภายในประดิษฐาน 

พระพุทธรูปหล่อสำาริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒ ศอกเศษ สูง ๓ ศอก ๓ น้ิว พระนามว่า  

พระอินัที่ร์แป็ลง 

 พระเจดีย์ องค์ใหญ่ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ลักษณะ 

ก่ออิฐถือปูน ทรงระฆังควำ่า ศิลปะสมัยอยุธยา ขนาดสูงประมาณ  

๑๓ วาเศษ มีฐานทักษิณสี่ เหล่ียมยาวด้านละ ๗ วา ๑ ศอก  

รัชกาลที่ ๔ โปรดให้หุ้มพระเจดีย์องค์เดิม และมีพระเจดีย์องค์เล็ก

รายล้อมอยู่ ๓ ด้าน ลักษณะเป็นฐานย่อมุมไม้สิบสอง ขนาดสูง  

๔ วาเศษ ฐานกว้างด้านละ ๖ ศอก
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ประวัติความเป็นมา

 วัดหน้าพระเมรุราชิการาม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัย 

กรุงศรีอยุธยา ปีพุทธศักราช ๒๐๔๖ โดยพระองค์อินทร์ ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ได้รับพระราชทาน 

วิสุงคามสีมาในปีเดียวกัน และได้พระราชทานนามว่า วััดหนั้าพระเมรุราชิการาม

สถานะและที่ตั้ง

 วัดหน้าพระเมรุราชิการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ ตำาบลท่าวาสุกรี

อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทย ยกพื้นสูง หลังคาลด ๓ ช้ัน  

มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันปูนปั�น ด้านหน้ามีซุ้มประตูซ้ายขวา ตรงกลาง 

มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน

 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำาริด  

ปางมารวิชัย ทรงเครื่อง มีพระนามว่า พระพุที่ธนัิมิตวัิชิตมาร

โมล่ศร่สำรรเพชญ์บรมไตรโลกนัาถั

 พระวิหารขาว (หลังเดิม) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปูนปั�น ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน  

โดยผู้สร้างองค์เดียวกันกับการสร้างพระอุโบสถ

  พระวิหารสรรเพชญ์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ อยู่ ด้ านข้างพระอุ โบสถ  

นิยมเรียกกันว่า วัิหารพระคันัธารราฐ หรือ วัิหารเข่ยนั  

เพราะภายในมีภาพเขียน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๘๑ โดย

พระยาไชยวิชิต (เผือก) ในรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาประทับน่ังห้อยพระบาท 

ศิลปะสมัยทวาราวดี พระนามว่า พระคันัธารราฐ 

 พระมณฑปนาคปรก  ลักษณะก่ออิ ฐถือปูน  

อยู่ด้านหน้าพระวิหารสรรเพชญ์ ภายในเคยเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปศิลานาคปรก ปัจจุบันได้อัญเชิญมาเก็บรักษาไว้  

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้อง
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วัดประชุมโย์ธี

ประวัติความเป็นมา

 วัดประชุมโยธี สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๙ เดิมชื่อวัดควน เป็นที่พำานักสงฆ์อยู่บนเนินเขา 

 ปีพุทธศักราช ๒๓๙๒ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมยี่สุ่น ณ นคร 

ได้บูรณปฏิสังขรณ์ สร้างพระอุโบสถ กุฏิที่พักสงฆ์ ศาลา และเสนาสนะอื่น ๆ โดยใช้เสาและโครงหลังคา 

เป็นไม้แก่นล้วนแต่หลังคามุงด้วยจาก ต่อมาได้รับการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์ตามลำาดับ ประมาณ 

ปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ ทางราชการได้จัดทำาพิธีถือนำ้าพิพัฒน์สัตยาขึ้นที่พระอุโบสถ และทำาติดต่อกันมาหลายปี

จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาศัยเหตุที่ทหาร ตำารวจ ข้าราชการ ลูกเสือมาประชุมกันจึงได้เปลี่ยน

ชื่อวัดใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่เป็น วััดป็ระชุมโยธ่ ตั้งแต่นั้นมา และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมา

จนถึงปัจจุบัน ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕

สถานะและที่ตั้ง

 วัดประชุมโยธี เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนเพชรเกษม 

ตำาบลท้ายช้าง อำาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๓๗.๒ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั�นรูปพระนารายณ์ 

ทรงครุฑ ซุ้มประตูหน้าต่างปูนปั�น สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๐๙ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธชินราชจำาลอง  

เน้ือทองเหลือง ลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง ๘๒ น้ิว  

สูงจากฐานถึงพระเกตุ ๑๓๙ นิ้ว 

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้อง ลักษณะทรงไทย ภายใน 

ประดิษฐานพระพุทธรูป ปูนปั� น  ปางมารวิ ชั ย 

พระพุทธสิหิงส์จำาลอง และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

 พระมณฑป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๒ ชั้น ลักษณะทรงระฆัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ทองเหลืองลงรักปิดทอง ปางพระเจ้าเปิดโลก 

ฐานกว้าง ๔๕ น้ิว สูงจากฐานถึงพระเกศ ๔๖ น้ิว  

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคาร ๒ ช้ัน  

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๔

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงปราสาทจตุรมุข ขนาดกว้าง ๓ เมตร  

ยาว ๓ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ 
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วัดคูหาสววรค์

ประวัติความเป็นมา

 วัดคูหาสวรรค์ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ปีพุทธศักราช ๒๑๑๒-๒๑๓๓ 

ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง เรียกอีกชื่อหน่ึงว่า วััดคูหาสำูง ตามตำานานกล่าวว่า ตาสามโมและยายเพชร 

สองสามีภรรยาอยู่ตำาบลประท่า ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา มีบุตรบุญธรรม ๒ คน คือ พ่อกุมาร

และนางเลือดขาว ครั้นตายายถึงแก่กรรม บุตรบุญธรรมทั้ง ๒ คน ก็ได้นำาอัฐิไปฝัีงไว้ในถำ้าคูหาสวรรค์ 

แสดงให้เห็นว่าวัดคูหาสวรรค์มีอยู่ก่อนแล้ว

 ปีพุทธศักราช ๒๑๕๕ พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบนำ้าทะเลจืด) 

พร้อมด้วยพระครูสัทธรรมรังสี พระมหาพุทธรักขิต พระครูบุตรเทพและหมื่นเทพบาล ได้ร่วม 

บูรณปฏิสังขรณ์ โดยสร้างพระเจดีย์และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 

 สมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ส่ิงก่อสร้างและเสนาสนะที่ชำารุด และได้ทรงจารึก 

พระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ไว้ที่เพิงหน้าถำ้า

 การบูรณปฏิสังขรณ์ได้ดำาเนินการเรื่อยจนถึงปัจจุบัน ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ 
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดคูหาสวรรค์ เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี  

ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ เลขที่  ๘๑ ถนนคูหาสวรรค์ 

ตำาบลคูหาสวรรค์ อำาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  

มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๐ ไร่ 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์  หน้าบันประดับลายปูนปั�น 

ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั�น บานประตู

และหน้าต่างเป็นไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับ

กระจก สร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ 

 พระประธาน  เ ป็ นพระพุ ทธ รูปสำา ริ ด 

ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย 

ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๓๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

ด้านข้างพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปปาง 

ห้ามแก่นจันทน์และปางห้ามญาติ ข้างละ ๑ องค์ 

 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน ประดิษฐาน

อยู่บนภูเขาด้านทิศตะวันออก 

 พระพุ ทธบาทจำา ลอง  ทำาด้ วยสำา ริ ด 

ประดิษฐานอยู่บนภูเขาด้านทิศตะวันตก
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 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะทรงวิหาร ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปสำาริด ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย 

ศิลปะสมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๐.๗๐ เมตร  

สูง ๑.๐๐ เมตร 

 พระพุทธรูปปูนปั�นปางมารวิชัย ขนาด 

หน้าตักกว้าง ๓.๗๐ เมตร สูง ๖ เมตร ประดิษฐาน 

อยู่ในถำ้าคูหาสวรรค์ 

 พระพุทธรูปไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูป 

ปนูปั�น ความยาวตัง้แต่พระรศัมีถงึพระบาท ๑๒.๐๐ เมตร 

และมีพระพุทธรูปปูนปั�นขนาดต่าง ๆ อีกจำานวน 

๓๒ องค์ ประดิษฐานอยู่ในถำ้าคูหาสวรรค์ นอกจากนี ้

มีพระพุทธรูปปูนปั�นต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่ภายใน 

ถำ้านางคลอด

 หอระฆััง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ช้ัน  

อยู่ด้านขวาตอนหลังของพระอุโบสถ

 หอกลอง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ช้ัน  

อยู่ด้านซ้ายตอนหลังของพระอุโบสถ
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ประวัติความเป็นมา

 วัดท่าหลวง เป็นวัดโบราณ อยู่ริมฝีั�งแม่นำ้าน่าน มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๓๘๘  

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะน้ัน มีฐานะเป็นสำานักสงฆ์ ภายในพระอุโบสถ

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน มีพระนามว่า หลวังพ่อเพชร หล่อด้วยทองคำาสำาริด 

พุทธลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๑.๔ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร เป็นพระพุทธรูปสำาคัญคู่เมืองพิจิตร

 เกี่ยวกับนามวัดที่เรียกกันมาหลายนามคือ เดิมเรียก วััดราษฎร์ป็ระดิษฐาราม ต่อมาเรียก  

วััดราชดิษฐาราม และปัจจุบัน วััดท่ี่าหลวัง ซ่ึงเป็นหมู่บ้านเดิมที่วัดน้ีตั้งอยู่ เคยเป็นชื่อตำาบลและอำาเภอ 

มาก่อนด้วย ภายหลังเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๑ อำาเภอท่าหลวงได้เปล่ียนเป็นอำาเภอเมืองพิจิตร ทางราชการ 

เคยใช้สถานที่วัดนี้ในการประกอบพิธีถือนำ้าพิพัฒน์สัตยาเป็นประจำา

 การบูรณปฏิสังขรณ์ได้ดำาเนินการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

สถานะและที่ตั้ง

 วัดท่าหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗๔ ถนนบุษบา ตำาบลในเมือง 

อำาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๓ งาน ๑๗.๔๐ ตารางวา 

วัดท่าหลวง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลด  

๒ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

หน้าบันประดับลายปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อสำาริด ปางมารวิชัย 

นั่งขัดสมาธิเพชร พระนามว่า หลวังพ่อเพชร

 หลวงพ่ อ เพชร

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 

คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูป  

ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร 

ช า ย สั ง ฆ า ฏิ ส้ั น เ ห นื อ 

พระอุระ พระเกศบัวตูม ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว สูง  

๓ ศอก ๓ น้ิว ประทับน่ังบนฐานดอกบัวบานหงายรองรับ ต่อจาก 

ฐานโลหะเป็นฐานชุกชี มีลายปิดทองประดับด้วยกระจก มีความงดงาม 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดมงคลทับคล้อ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่สันนิษฐานว่า นายไหมแง และนายเม้ง หนูพิน  

ได้ยกที่ดินให้วัดก่อนปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ เดิมชื่อ วััดที่่ามงคล 

 ระยะแรกเจ้าอธิการสุวรรณที่ย้ายจากวัดหนองดำา อำาเภอเมืองพิจิตร เป็นผู้นำาในการก่อสร้าง 

และดำารงเจ้าอาวาส ภายหลังได้ลาออก ต่อมาพระมหาบุญมา (ภายหลังดำารงสมณศักดิ์เป็น เทพญาณเวที)  

ซ่ึงย้ายมาจากวัดราชบุรณะ (วัดเลียบ) กรุงเทพมหานคร มาเป็นครูสอนปริยัติธรรม และเป็นเจ้าอาวาส 

และเจ้าคณะตำาบลทับคล้อแทน ต่อมาได้ประกาศตั้ง การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้น และให้การ

สนับสนุนหาครูและอุปกรณ์การศึกษาเพิ่มเติมตลอดมา ในช่วงนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วััดมงคลที่ับคล้อ

 สมัยพระครูนิพัทธรรมโกศล (บุญมา ญาณวิมโล) ได้พัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิ อุโบสถหลังใหม่ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้เลื่อน

สมณศกัดิเ์ป็นพระราชวิมลเมธี ไดส้ร้างอาคารเรียนพระปริยตัธิรรมหลงัใหม ่เปน็อาคาร ๓ ช้ัน พระราชวิมลเมธี 

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จึงได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมดีเด่น และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

สถานะและที่ตั้ง

 วัดมงคลทับคล้อ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำาบลทับคล้อ อำาเภอทับคล้อ 

จังหวัดพิจิตร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา 

วัดมงคลทับคล้อ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เป็นอาคาร

ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  ลั ก ษณ ะ 

สถาปัตยกรรมไทย หลังคาลด ๒ ช้ัน 

มุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับ 

ลายปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่าง 

ลายปูนปั�น มีขนาดกว้าง ๘ เมตร  

ยาว ๒๒ เมตร

 พระประธาน เปน็พระพทุธรูป 

ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพทุี่ธมงคล 

อัญเชิญมาจากวัดราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๖

 พระเจดีย์บำารุงสุข เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น เจดีย์ลักษณะทรงกลม ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปบูชา ๔ องค์

 พระตำาหนักเสด็จปู� (ศาลาเลิกทาสรำาลึก) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง  

มี ๔ มุข เป็นเรือนยอด ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ 

 พระบรมจักรดุสิตบรมธาตุ เป็นพระเจดีย์ที่สร้างข้ึนโดยทำาเป็นเนินดินตรงกลาง ตั้งเสาธง 

มีธงชาติคู่กับธงธรรมจักร อยู่บนยอดเสาธง ตรงยอดพระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบัน 

ได้ขุดดินบริเวณรอบองค์พระเจดีย์เป็นสระนำ้าล้อมรอบองค์พระบรมจักรดุสิตบรมธาตุ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ  

มีขนาดกว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
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ประวัติความเป็นมา

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยสุโขทัยตอนต้น เรียกกันทั่วไปว่า วััดใหญ่ หรือ 

วััดหลวังพ่อพระพุที่ธชินัราช ประมาณปีพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชา 

ลิไท) มีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างย่ิง โปรดให้สร้างพระพุที่ธชินัราช พระพุที่ธชินัสำ่ห์  

พระศร่ศาสำดา ประดิษฐานภายในพระวิหารรอบพระมหาธาตุเจดีย์ 

 ปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง  

ช้ันเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่า วััดพระศร่รัตนัมหาธาตุวัรมหาวิัหาร เป็นวัดเก่าแก่ 

ที่มีความสำาคัญยิ่งทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝัี�งแม่นำ้าน่าน 

ทางทิศตะวันออก ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๒ งาน 

๕๔ ตารางวา

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
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สิ่งสำาคัญ

 พระพุทธ ชินราช  หรือที่ ชาว เมืองพิษณุ โลกเรียกว่ า  

หลวังพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย หล่อด้วย 

ทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ตั้งประดิษฐานบนฐานชุกชี มีลายปูนปั�น 

เป็นรูปบัวควำ่าบัวหงาย มีพุทธลักษณะสวยงามมาก เส้นกรอบนอก 

พระวรกายอ่อนช้อย มีพระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลว และ 

มีลักษณะที่พิเศษคือปลายน้ิวทั้งส่ียาวเสมอกัน เรียกว่า ทีฆงฺคุลี มีซุ้ม

เรือนแก้วแกะสลักด้วยไม้ลงรักปิดทอง สมัยอยุธยา ซึ่งมีความประณีต

อ่อนช้อยงดงาม แกะสลักเป็นรูปมังกรและตัวเหรา คือ นาค มังกร  

สิงห์ ช้าง รวมกันช่วยเน้นให้องค์พระพุทธชินราชให้งดงามเด่นชัดยิ่งขึ้น

 พระอุโบสถ

เ ป็ น อ า ค า ร ก่ อ อิ ฐ 

ถือปูน ลักษณะหลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตูหน้าต่าง

ประดับลายปูนปั�นเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา  

มกีำาแพงแก้วล้อมรอบ ภายในกำาแพงแก้วมีใบเสมาคูหิ่นชนวน

สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 พระประธาน  เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 

ปางมารวิชัย พระนามว่า หลวังพ่อโต ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย

  

 พ ร ะ วิ ห า ร พ ร ะ พุ ท ธ ชิ น ร า ช

สั นนิ ษฐ านว่ าพระ เ จ้ าศรี ธ ร รม ไตรปิ ฎก  

หรือพระมหาธรรมราชาลิไท โปรดให้สร้างขึ้น  

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรม

สมัยสุโขทัย ผนังภายในมีจิตรกรรมรูปเทวดา  

และภาพดอกไม้ร่วงลงรักปิดทอง ฝีาผนังด้าน 

ทิศเหนือและใต้เขียนเป็นรูปเทวดาน่ังประนม

มือถือดอกบัว ซ่ึงเขียนข้ึนในสมัยกรุงสุโขทัย 

แต่มีการบูรณะใหม่สมัยรัชกาลที่ ๕ และ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ฝีาผนังประตูทางออกด้านซ้ายเขียนภาพ 

เล่าเรื่องพระเวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ ฝีาผนังประตูทางออกด้านขวาเขียนเป็นภาพเรื่องพุทธประวัติ เริ่มตั้งแต่

ประสูติจนถึงปรินิพพาน ฝีาผนังด้านนอกซ้ายและขวาของประตูชั้นในบริเวณระเบียงหน้าประตูทางเข้า  

เขียนภาพดอกไม้ร่วงและภาพลายไทยเป็นรูปข้าวหลามตัดจิตรกรรมทั้งหมดเขียนในสมัยกรุงสุโขทัย  

แต่มีการบูรณะซ่อมแซมมาตลอด ภาพจึงอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์เด่นชัด เพดานภายในทาสีแดงชาดทั้งหมด 
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โดยเฉพาะแนวเพดานตรงกลาง

ตามแนวยาวพระวิหารเป็นช่อง

ลูกฟัก ประดับด้วยลายจำาหลัก

ดอกบัวทรงดาวล้อมเดือนซ่ึงเป็น

ช่องใหญ่อยู่ตรงกลางทั้งหมด ๘ ดวง  

บานประตู ด้ า นนอกประดั บมุ ก  

ทั้งสองบานคู่บานประตู คู่น้ี นักโบราณคดีได้ยกย่องว่า เป็็นับานัป็ระตู

ป็ระดับมุกโบราณท่ี่�งดงามมาก ลายประดับมุก เป็นลายกนกที่มีความ

งดงาม สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ หน้าบันพระวิหารของมุข

โถงเป็นแบบลูกฟักหน้าพรหมหรือเรียกว่าจั่วภควัม มีสามชั้น ชั้นล่างสุด

จำาหลกัไมเ้ปน็รปูเทพพนมชอ่งละองคล์อ้มรอบดว้ยลายดอกไม ้ช้ันทีส่อง

สลักรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณมีลวดลายดอกไม้ประกอบ ช้ันบนสุด

ตรงหน้าพรหมแกะสลักเป็นรูปแจกันดอกไม้ มีเทพยดายืนประนมมืออยู่

ทั้งสองข้าง หน้าบันลวดลายลงรักปิดทองทั้งหมด ภายในประดิษฐาน พระพุที่ธชินัราช  

 ด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชประดิษฐานสิงห์ศิลาคู่ สมเด็จเจ้าสามพระยา พระมหากษัตริย์

แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงนำามาถวายเป็นพุทธบูชา และมีบาตรนำ้ามนต์สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่หน้า

พระวิหาร 

 พระวิหารพระเสสันตปฏิมากร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคามุงกระเบ้ือง ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระวิหาร 

พระพุทธชินราช ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

ขนาดเล็ก มีนามว่า พระเหลือ หรือ พระเสำสำันัตป็ฏิิมา มีตำานาน 

กล่าวว่ าสร้ างขึ้ นจากเศษทองสัมฤทธิ์ที่ เหลือจากการหล่อ 

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา 

 เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวในขณะทรงผนวชเป็นสามเณรได้ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี 

พระราชศรัทธาให้บูรณะ ดังมีตราพระเกี้ยวประจำาพระองค์ปรากฏอยู่ที่หน้าบัน

 พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบ้ือง เป็นโบราณวัตถุ 

ช้ินสำาคัญของพระอาราม ถือว่าเป็นการจำาลองสังเวชนียสถาน มีลักษณะเป็นหีบบรรจุพระบรมศพของ

พระพุทธเจ้า ทำาด้วยศิลาตั้งอยู่บนจิตกาธานประดับด้วยลวดลายลงรักปิดทอง ที่ปลายหีบมีพระบาทจำาลอง

ทั้งสองของพระพุทธเจ้ายื่นออก มีสาวกคือ พระมหากัสสปเถระ น่ังอยู่ทางด้านพระบาทของพระพุทธเจ้า 

และพระสาวกอื่น ๆ น่ังนมัสการรอบพระบรมศพ หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า วัิหารหลวังพ่อสำามพ่�นั้อง  

เนื่องจากมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน ๓ องค์ 

 พระวิหารพระปฏิมาฆัระ หรือ พระวิหารแกลบ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ในสมัยโบราณ 

มีพระวิหาร ๒ หลัง คือ ด้านเหนือและด้านใต้ของพระวิหาร ภายในประดิษฐาน หลวังพ่อคง และหลวังพ่อขาวั
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 พระระเบียงวิหารคด มีสองชั้น คือ ชั้นนอกเป็น 

แนวเดียวกันกับพระวิหารทิศ เป็นสถานที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่าง ๆ เช่น ปางมารวิชัย  

ปางไสยาสน์ และปางประทับยืน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป

ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัย 

กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนระเบียงชั้นในใช้เป็นที่เก็บพระพุทธรูป  

ปางต่าง ๆ หลายขนาดหลายสมัยตั้งเรียงรายรวมกับ

โบราณวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่ประดิษฐานอยู่

ตามพระระเบียงวิหารคดมีทั้งหมด ๑๘๘ องค์

 ธรรมาสน์สวด เป็นธรรมาสน์ขนาดใหญ่สำาหรับพระน่ังสวดได้ ๔ รูป 

มีลักษณะงดงามมาก เป็นฝีีมือช่างกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ลวดลายจำาหลัก 

ลงรักปิดทองและล่องกระจกงดงาม ธรรมาสน์สวดถือว่าเป็นศิลปกรรมชั้นเอก

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและงดงาม

 ธรรมาสน์เทศน์ เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา 

เป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงามมาก 

 มณฑปรอยพระพุทธบาทและรอยพระพุทธบาท

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือพระอัฏฐารส ภายในประดิษฐาน 

รอยพระพุทธบาทจำาลองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ 

 พระปรางค์ อยู่ด้านตะวันออกของพระวิหาร

พระพุทธชินราช เป็นโบราณสถานหลักของพระอาราม ลักษณะเป็นพระปรางค์ 

สมัยอยุธยา ย่อมุมไม้สิบสอง มีบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออก เชื่อกันว่าเดิมเคย

เป็นพระสถูปหรือพระเจดีย์สมัยสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ 

ปฏิสังขรณ์ใหม่ ก่อสร้างเป็นแบบพระปรางค์ซ้อนทับลงบนพระสถูปหรือพระเจดีย์เดิม และได้มีการ

ปฏิสังขรณ์กันต่อมาเป็นลำาดับ จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการประดับกระเบ้ืองโมเสกทองตอนส่วนยอด 

ของพระปรางค์เหนือชั้นครุฑแบก

  พระสังกัจจายน์ ประดิษฐานในวิหารน้อยบริเวณลานวิหาร

พระพุทธชินราชด้านใต้ 

 พระอัฏฐารส สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปยืน  

ปางห้ามญาติ ประดิษฐานอยู่ภายในโบราณสถานพระวิหารเก้าห้อง 
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วัดคงคาราม

ประวัติความเป็นมา

 วัดคงคาราม เป็นวัดโบราณ สร้างก่อนปีพุทธศักราช ๒๓๖๓ ตามหลักฐานปรากฏในหนังสือประวัต ิ

ของพระโพธิวงศาจารย์ (ผ่อง) ชาวเมืองเพชรบุรี ซ่ึงเกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้เรียนอักษรสมัย 

อยู่ในสำานักพระอาจารย์มี แล้วบวชเป็นสามเณรที่วัดนี้ 

 ต่อมารัชกาลที่ ๓ โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ ส่วนนามสันนิษฐานว่า เพราะที่ตั้งวัดอยู่ใกล้นำ้า 

จึงได้นามว่า วััดคงคาราม ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๐๗ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดคงคาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันโท 

ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ ถนนราชดำาเนิน 

ตำา บลคลองกระแซง  อำา เ ภอ เ มื อ ง เพชร บุ รี 

จังหวัดเพชรบุรี มีที่ดินตั้งวัด เน้ือที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน  

๒๐ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย  

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันลายปูนปั�น ลงรักปิดทอง ประดับกระจก มีกลีบบัวหัวเสา 

ซุ้มประตูหน้าต่างลายปูนปั�น 

 พระประธาน  เป็นพระพุทธรูปปูนปั�น ลงรักปิดทอง 

ปางมารวิชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอ ยู่หั ว ภูมิพลอดุลยเดช 

ได้เสด็จประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเศียร เมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๒๓

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย 

หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์

 หอพระไตรปิฎก เป็นอาคารไม้ ยกพื้นสูง ลักษณะทรงไทย 

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

หน้าบันลายปูนปั�นรูปครุฑ ลงรักปิดทอง ประดับกระจก ตั้งอยู่ 

กลางสระนำ้า ด้านหน้าพระอุโบสถ
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วัดมหาธาตุ

ประวัติความเป็นมา

 วัดมหาธาตุ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยสุโขทัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๐๕๒ เดิมชื่อ วััดหนั้าพระธาต ุ

เนื่องจากสร้างอยู่หน้าพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไม่ปรากฏหลักฐานการบูรณปฏิสังขรณ์ 

ในสมยัใด ตอ่มารชักาลที ่๔ ไดท้รงยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปพุีทธศักราช ๒๔๕๒ และเปล่ียนนามเป็น 

วััดมหาธาตุ ปัจจุบันได้ขุดพบซากปรักหักพังเป็นจำานวนมาก

สถานะและที่ตั้ง

 วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๖ ถนนดำาเนินเกษม 

ตำาบลคลองกระแซง อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบื้องเคลือบ 

ประดับปูนปั�นรูปเทพพนม หน้าบันซุ้มประตูและ

หน้าต่างลายปูนปั�น 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง  

ปางมารวิชัย

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ

ทรงไทย หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบประดับ

ลายปูนปั�นรูปเทพพนม สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา
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 พระปรางค์ ๕ ยอด สร้างด้วยอิฐ และ

ศิลาแดง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้าง 

ประมาณพุทธศักราช ๑๔๕๐-๑๖๕๐

 พระเจดีย์องค์ใหญ่ มี ๒ องค์ ลักษณะ 

ก่ออิฐถือปูน เป็นยอดพรหมสี่หน้า 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึก 

ครึ่งไม้ ลักษณะทรงไทย หน้าบันปูนปั�นแกะสลัก  

ลงรักปิดทอง
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วัดมหาสมณาราม

ประวัติความเป็นมา

 วัดมหาสมณาราม เป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๘๖ เดิมชื่อ วััดเขาสำุมนั

 เขาสุมนเป็นเขาเล็ก ๆ มียอดเขาปรากฏให้เห็น ตามไหล่เขามีวัดตั้งอยู่หลายวัด เขาสุมนเป็น 

ชื่อเดิม ต่อมาได้เปล่ียนเป็นชื่อ เขามไหศวรรย์ หรือเขาวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โดยปรากฏตามหลักฐานหนังสือตำานานเมืองเพชบุรี เมื่อรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้สถาปนาพระนครขึ้น 

บนยอดเขา ซึ่งเรียกว่า พระนครคีรี และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดที่เชิงเขา คือ วัดสุมน ขึ้นใหม่ในคราวเดียวกัน 

ที่สร้างพระนครคีรี แล้วพระราชทานนามว่า วััดมหาสำมณาราม 

 จากหลักฐานที่ปรากฏดังกล่าวยืนยันได้ว่าวัดมหาสมณารามสร้างมาก่อนที่จะมีการสร้าง 

พระนครคีรี หรือเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุปถัมภ์วัดมหาสมณารามตลอดมา ปรากฏ

ตามหลักฐานจดหมายเหตุราชกิจรายวัน การเสด็จประพาสเพชรบุรี พระองค์ได้ถวายเงินปฏิสังขรณ์ ๒ ครั้ง 

ครั้งละ ๘๐๐ และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๓

สถานะและที่ตั้ง 

 วัดมหาสมณาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ ถนนคีรีรัฐยา  

ตำาบลคลองกระแซง อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๖๐ ตารางวา 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบื้องเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ลายปูนปั�น 

ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น มุขหน้าพระอุโบสถ

สร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตั้งแนวขวาง ลักษณะ

ทรงไทย ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ สร้างขึ้น 

ในปีพุทธศักราช ๒๓๘๖ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

พร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวา

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้าง

สมัยเดียวกับพระอุโบสถ ลักษณะทรงไทยจตุรมุข 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลวังพ่อวััดเขาวััง  

พระพุที่ธบาที่จำำาลอง และพระแท่ี่นับรรที่ม ของ 

พระบาทสม เด็ จพระจุ ล จอม เกล้ า เ จ้ า อยู่ หั ว 

พระวิหารน้ีเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยที่ทรงบรรพชา 

เป็นสามเณร

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ ลักษณะ

ทรงไทย สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๔ 

 หอระฆััง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้าง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๒ 
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วัดใหญ่สุวรรณาราม

ประวัติและความเป็นมา

 วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่มี 

พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๕ ทรงไว้ว่า ภาพและลวดลายในพระอุโบสถเขียนมาก่อน ๓๐๐ ปีขึ้นไป ต่อมา

สมเด็จพระสังฆราชแตงโม ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์วัดน้ี ซ่ึงเคยเป็นสถานศึกษาของท่าน ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น 

แล้วตั้งชื่อว่า วััดใหญ่สำุวัรรณาราม โดยสันนิษฐานว่า คำาว่าใหญ่ เพราะมีเนื้อที่มากถึง ๒๐ ไร่เศษ ส่วนคำาว่า 

สุวรรณ ได้จากพระนามของสมเด็จพระสังฆราชแตงโม ซ่ึงเดิมท่านชื่อว่า ทอง หรือเป็นฉายาของท่านว่า 

สุวณฺณ 

 ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ พระครูมหาวิหาราภิรักษ์ (พุก) ได้ทำาการก่อสร้างวิหารโถง พระระเบียง

รอบพระอุโบสถ และกำาแพงรอบวัด นับว่าเป็นการปฏิสังขรณ์ใหญ่และได้ทำาการปฏิสังขรณ์เรื่อยมา 

ตามลำาดับ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ ตำาบลท่าราบ  

อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ศิลปะ

สมัยอยุธยา หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเคลือบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ไม่มีหน้าต่าง 

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ 

 พระประธาน เ ป็นพระพุทธ รูปปูนปั� น  

ปางมารวิ ชั ย  ศิ ลปะสมั ยอยุ ธยา  ด้ า นหลั ง 

พ ร ะ ป ร ะ ธ า น มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ห ล่ อ ด้ ว ย โ ล ห ะ 

ปางมารวิชัย ชื่อว่า พระหกนัิ�วั ด้านซ้ายและด้านขวา 

มีพระพุทธรูปยืน ปางห้ามญาติและห้ามสมุทร 

ด้านหน้ามีพระพุทธรูป ๒ องค์ คือ พระพุที่ธรูป็ 

ป็างมารวิัชัย ศิลป็ะเช่ยงแสำนั และพระคันัธารราษฎร์ 

ป็างขัดสำมาธิเพชร แสดงพระธรรมเทศนา ศิลปะ 

สมัยอยุธยา

 พระวิหาร เรียกว่าวิหารคด หรือศาลาราย 

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน เป็นที่ตั้งเจดีย์จุฬามณี เจดีย์ 

พนสวรรณ และมีพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ 

สร้างปีพุทธศักราช ๒๔๕๐

  หอพระไตรปิฎก เป็นอาคารไม้อยู่ในสระนำ้า  

มี เสา ๓ ต้น หมายถึงพระไตรปิฎก เพราะ 

พระพุทธศาสนาจะดำารงอยู่ได้ ด้วยพระไตรปิฎก 

๓ หลัก เชิดชูไว้ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานและ

ตำาราสมุดข่อย

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้สัก ลักษณะ

ทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ือง มีห้องโถงประดับ 

ด้วยนาค และสาหร่ายรวงผึ้งสวยงาม

 พระรูป็หล่อสำมเด็จำพระสำังฆ์ราชแตงโม

เป็นรูปเหมือน น่ังพับเพียบ พนมมือถือดอกบัว และ 

รูปปั�นพระสังกัจจายน์ สูง ๑ ฟุต 
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วัดเพชรวราราม

ประวัติความเป็นมา

 วดัเพชรวราราม เดิมเปน็วดัรา้ง เป็นความคิด 

ริเริ่มของชาวบ้าน ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ คณะ

พทุธศาสนิกชนบ้านกกเมน บา้นไทยงาม ตำาบลสะเดียง  

อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยประชาชนหมู่บ้าน

ใกล้เคียง ได้ดำาริที่จะฟ้�นฟูวัดพระแก้ว ซ่ึงเป็นวัดร้าง 

ใกล้บ้านให้กลับเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำาพรรษา  

ได้พร้อมใจกันไปขอพระสงฆ์จากพระครูสีลตลาภิรัต 

(เคลือบ ถามโก) เจ้าคณะจังหวัดตาก-เพชรบูรณ์-

อุตรดิตถ์ วัดสามัคคีวัฒนา อำาเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ เจ้าคณะจังหวัดได้จัดพระสงฆ์ ๕ รูป  

จากวัดสามัคคีวัฒนา มาจำาพรรษาที่ วัดพระแก้ว  

ตอ่มาเกดิปญัหาขดัขอ้งเกีย่วกบัการใชท้ีด่นิ นายสวสัดิ์ 

เพชระบูรณิน ซ่ึงเป็นคนหน่ึงในคณะผู้ดำาริสร้างวัด  

จึงได้นิมนต์พระสงฆ์ไปพำานักอยู่ในที่ดินส่วนของตน 

ห่างจากวัดพระแก้วไปประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งได้แก่

สถานที่ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ได้ขออนุญาตสร้างวัดเมื่อ 

พุทธศักราช ๒๔๙๙ และกระทรวงศึกษาธิการได้

ประกาศตัง้เป็นวดั มนีามว่า “วดัเพชรวราราม” เมื่อวนัที ่๑๖ พฤศจิกายน พทุธศักราช ๒๕๐๑ ได้รบัพระราชทาน

วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที ่ 

๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเพชรวราราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งอยู่เลขที่  

๒๘๒/๑ ถนนเพชรเจริญ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ดินตั้งวัด ๒๔ ไร่ ๓ งาน

๔๖ ตารางวา 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย 

หลงัคาลด ๓ ช้ัน มงุดว้ยกระเบ้ืองดนิเผาเคลอืบ ประดบัดว้ยชอ่ฟา้ ใบระกา หางหงส ์พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จมาทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

นามว่า พระพุที่ธป็ฏิิมากร

  มณฑป เป็นทีป่ระดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุ 

พระไพรีพินาศและรอยพระบาทจำาลอง
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 ศาลาการเปรียญ 

สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นอาคารทรงไทย
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ประวัติความเป็นมา

 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๘๒ โดยพระสุริยวงศาชนสงครามภักดีวิริยกรม

พาหะ (คง) เจ้าเมืองหล่มสัก เป็นวัดคู่เมือง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือนำ้าพิพัฒน์สัตยา เดิมชื่อ วััดป็่า  

ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น วััดอรัญญาวัสำ่ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้เรียกชื่อใหม่ว่า วััดป่็าหล่มสำัก หลังจาก

เปล่ียนมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว จึงเปล่ียนเป็นชื่อ วััดไพรสำณฑ์ศักดาราม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๕  

ภายหลังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และถาวรวัตถุต่าง ๆ มาตามลำาดับ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ ตำาบลหล่มสัก  

อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา 

วัดไพรสณฑ์์ศักดาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลด  

๓ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

หน้าบันปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่างปูนปั�น มีกำาแพงแก้ว 

ล้อมรอบ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธชินราชจำาลอง หล่อด้วย 

ทองเหลืองและปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอก สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ หน้าบันลายปูนปั�น  

ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง

 อนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของพระครูหลักคำาบุญเพ็ง

เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะศิลปะ

แบบลานช้าง ๒ ช้ัน รองรับยอดเจดีย์ ช้ันล่าง ๔ ทิศ  

มีซุ้มปูนปั�นลายไทย 

 อนุสาวรีย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ 

ศิลปะลานช้าง ภายในบรรจุอัฐิพระครูหลักคำาภู เจ้าอาวาส

รูปที่ ๒ 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดมหาธาตุ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๑๙๒๖ ต่อมาเป็นวัดร้างสมัยหนึ่งเหมือนวัดมหาธาตุจังหวัดอื่น ๆ 

เช่น วัดมหาธาตุ เมืองศรีสัชนาลัย เป็นต้น วัดมหาธาตุส่วนใหญ่จะอยู่ในวัง เมื่อวังร้าง วัดก็พลอยร้างไปด้วย

 ต่อมาได้มีการบูรณะวัดมหาธาตุอีกครั้ง โดยก่อสร้างใหม่ทั้งหมด ถอยร่นลงมาทางแถบใต้  

ติดริมคลองตลุกในปัจจุบัน แต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ปล่อยให้ของมีอยู่อย่างเก่าโดยมิได้แตะต้อง มีสภาพคล้าย

เป็น ๒ วัด โดยมีสระลีและสระมนเป็นแดนกั้นกลาง จากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ฝัี�งทิศเหนือนับแต่

สระทั้งสองขึ้นไปเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ ฝีั�งทิศใต้นับจากสระทั้งสอง ลงมาถึงคลองตลุก เป็นสถานที่ก่อสร้างใหม่ 

 สมัยพระวินัยธรรมแพ เป็นเจ้าอาวาสได้ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่ในเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์

คือ พระอุโบสถหลังปัจจุบัน และถมสระทั้งสอง พร้อมทั้งสร้างศาลาบริเวณสระลี ในที่สุดดินแดนทั้งสอง 

จึงกลายเป็นแดนเดียวกันมาจนถึงปัจจุบัน

สถานะและที่ตั้ง

 วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ ถนนนิกรบำารุง ตำาบลในเมือง 

อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา

วัดมหาธาตุ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันลายปูนปั�น ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั�น มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ ขนาดกว้าง  

๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย

 พระวิหารหลวง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์

ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างปีพุทธศักราช 

๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานให้เชิญพระนามาภิไธยของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประดิษฐานหน้าบัน ทั้ง ๔ ด้าน ภายในประดิษฐาน  

หลวังพ่อเพชรม่ชัย

 พระเจดีย์ใหญ่ ลักษณะทรงดอกบัวตูม

หรือพุ่มข้าวบิณฑ์ ก่อด้วยอิฐ ฐานศิลาแลง 

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช 

๑๙๒๖ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

 พระเจดีย์องค์เล็ก ๒ องค์ ตั้งอยู่

บริเวณหน้าพระอุโบสถ องค์ทิศเหนือ มียอด 

หกัพงัเหลอืครึง่องค์ องค์ทศิใตค้อ่นข้างสมบูรณ์ 

 พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ตอนต้น ๒ องค์ หล่อด้วยทองสำาริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว 

องค์ที่ ๑ ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ นามว่า หลวังพ่องาม องค์ที่ ๒ นามว่า หลวังพ่อเพชรม่ชัย

ประดิษฐานในพระวิหารหลวง 

 ธรรมาสน์เทศน์ ลักษณะศิลปะโบราณ สร้างด้วยไม้และสลักลายกระหนก สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ เพื่อถวายอุทิศพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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วัดพระธาตุช่อแฮ

ประวัติความเป็นมา

 วัดพระธาตุช่อแฮ สร้างสมัยสุโขทัย เมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๗๙-๑๘๘๑ ในสมัยที่สมเด็จ 

พระมหาธรรมราชา (ลิไท) ยังทรงเป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) โปรดให้ 

สร้างวัด เพื่อเป็นที่สร้างพระเจดีย์สำาหรับบรรจุพระบรมสำาร่ริกธาตุได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ 

แก่ขุนลัวะอ้ายก้อม ให้นำาบรรจุไว้ในฐานพระเจดีย์ ขุนลัวะ อ้ายก้อมสำารวจหาสถานที่ที่ เหมาะสม 

มาถึงบริเวณดอยโกสิยธชัคคะ เห็นว่าทำาเลดีจึงสร้างพระเจดีย์ข้ึน และนำาผอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ

ไว้ในสิงห์ทองคำา สร้างแท่นที่ตั้งผอบด้วยเงินและทองแล้วตั้งสิงห์ทองคำาไว้โดยโบกปูนทับอีกช้ันหน่ึง 

หลังจากน้ันก็จัดงานบำาเพ็ญกุศลเฉลิมฉลอง ๗ วัน ๗ คืน ต่อมาได้ชื่อว่า พระธาตุช่อแฮ (คำาว่า แฮ 

มาจากคำาว่า “แพร” หมายถึงผ้าแพร ในสมัยกรุงธนบุรีพระยาศรีสุริยะวงศ์เจ้าเมืองนครแพร่ อุปถัมภ์

บูรณะและพัฒนาวัดน้ีมาโดยตลอด) ภายหลังเมืองแพร่ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาไทย กษัตริย์ล้านนา

ก็ได้ทะนุบำารุงพระธาตุช่อแฮตามลำาดับจนกระทั่งราชวงศ์น้ีหมดอำานาจ พระธาตุช่อแฮก็ทรุดโทรม จนถึง 

ปีพุทธศักราช ๒๔๖๗ พระครูบาศรีวิชัย (หรือตุ๊ เ จ้าวัดบ้านปาง จังหวัดลำาพูน) ได้เป็นประธาน 

บูรณปฏิสังขรณ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และมีพระมหาเมธังกร (พรหม พฺรหฺมเทโว) อดีต 

เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝี่ายสงฆ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งหน่ึง และได้รับยกฐานะเป็น 

พระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระอารามหลวง 

ช้ันตรี  ชนิดสามัญ ตั้ งอยู่ เลขที่  ๑ หมู่ที่  ๑๑ 

ตำาบลช่อแฮ อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีที่ดิน 

ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๗๕ ไร่ 



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  201

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงจตุรมุข ศิลปะแบบไทยล้านนา หลังคา

ลด ๓ ช้ัน มุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดับช่อฟ้า  

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นไม้แกะสลักประดับ

กระจก รูปเทพพนม และลายเครือเถา ซุ้มประตูและ

หน้าต่างประดับลายปูนปั�นปิดกระจก ลายเครือเถา  

บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทอง  

ผนังภายในประดับลายปูนปั�นรูปดอกไม้ร่วง เพดาน

ลงรักปิดทอง รูปเสมาธรรมจักร สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๔๗๖

 พระประธาน เ ป็นพระพุทธ รูปปูนปั� น 

ลงรักปิดทอง ปางมารวิ ชัย ศิลปะเ ชียงแสน 

มีซุ้มเรือนแก้ว แกะสลักด้วยไม้สัก ลงรักปิดทอง 

มีความประณีตอ่อนช้อยงดงาม พระอุนาโลมประดับ

เพชรที่พระนลาฏ (หน้าผาก) มีหน้าตักกว้าง ๓๘๐ 

เซนติเมตร สูง ๔๕๐ เซนติเมตร ตั้งประดิษฐาน 

บนฐานชุกชีมีลายปูนปั�นบัวควำ่าบัวหงาย สันนิษฐานว่า 

สร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว 

ปีพุทธศักราช ๑๖๐๐ มีอายุประมาณ ๙๐๐ กว่าปี 

พระนามว่า หลวังพ่อช่อแฮ

 พระธาตุช่อแฮ  ลักษณะองค์พระธาตุ 

เป็นพระธาตุรูปแปดเหล่ียม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะ 

แบบเชียงแสน บุด้วยทองดอกบวบ สูง ๓๓ เมตร 

ฐานส่ีเหล่ียม กว้างด้านละ ๑๑ เมตร ลักษณะ 

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงส่ีเหล่ียม ๑ ช้ัน  

ถดัขึน้ไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลีย่ม ๓ ช้ันรองรบั 

ถัดไปเป็นฐานบัวควำ่าและชุดทองไม้แปดเหล่ียมซ้อน

ลดช้ันกันขึ้นไป ๗ ช้ัน จากน้ันเป็นบัวระฆัง ๑ ช้ัน  

และหน้ากระดาน ๑ ชั้น จนถึงองค์ระฆังแปดเหลี่ยม 

ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ย่อมุมไม้สิบสองและปล้องไฉน 

ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา

หุ้มด้วยทองจังโกตลอดทั้งองค์ มีรั้วเหล็กรอบ 

องค์พระธาตุ ๔ ทิศ มีประตูเข้าออก ๔ ด้าน แต่ละ

ประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาผสมศิลปะพม่า 
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เรียกว่า ปราสาทเฟ้�องไว้อย่างสวยงาม (เวชไชยยนต์

ปราสาท) เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

พระเกศาธาต ุและพระขอ้ศอกขา้งซา้ยแหง่องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลั กษณะทรง ไทย ล้านนา  ห ลังคาลด ๓  ช้ั น 

มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ภายในประดิษฐาน

พระพุที่ธโลกนัาถับพิตร ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปสำาริด

ลงรักปิดทอง ปางนาคปรก ศิลปะแบบสุโขทัยผสม

ล้านนา

 พระพุทธรูปสำาคัญของวัด วัดพระธาตุ 

ช่อแฮมีพระพุทธรูปสำาคัญ เช่น พระเจ้านอน พระเจ้า

ไม้ สัก พระพุทธธรรมจักร พระพุทธรัชมงคล 

อุบลบพิตร พระพุทธเจดีย์โกสัย นอกจากนี้มีพระพุทธ

รูปขนาดและปางต่าง ๆ อีกหลายองค์ 

 พระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจ เป็น

พระพุทธรูปปูนปั�น ปางสมาธิ ลงรักปิดทอง ศิลปะ

สกุลช่างเชียงแสน หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูงประมาณ 

๒ ศอก เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สร้างโดย

ชาวไทยใหญ่ (เงี้ยว) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๕
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วัดพระบาทมิ่งเมือง

ประวัติความเป็นมา

 วัดพระบาทมิ่งเมือง เป็นวัดโบราณ เจ้าหลวงเมืองแพร่ เป็นผู้สร้าง ได้ทำานุบำารุงมาเป็นเวลา 

ช้านาน ไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้าง มีอายุประมาณ ๖๐๐ ปี

 เดิมมีอยู่ ๒ วัด คือ วัดไชยอารามพระบาทกับวัดมิ่งเมือง อยู่ห่างกันเพียงตรอกคั่น ต่อมา 

เมื่อผู้ครองนครไม่มีแล้ว ราษฎรอพยพไปตั้งหลักแหล่งที่อื่น ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ ทางคณะสงฆ์และ 

ทางบ้านเมืองให้รวมทั้ง ๒ วัดเป็นวัดเดียวกัน โดยมีนามใหม่ว่า วััดพระบาที่มิ�งเมือง และได้รับยกฐานะ 

ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระบาทมิ่งเมือง เป็นพระอารามหลวง

ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ ถนนเจริญเมือง 

ตำาบลในเวียง อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีที่ดิน 

ตั้งวัด เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓๒ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันลายปูนปั�น ซุ้มประตูและ

หน้าต่างลายปูนปั�น 
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 พ ร ะ ป ร ะ ธ า น  เ ป็ น พ ร ะ พุ ท ธ รู ป 

ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑ วา ๕ น้ิว สูงจรด 

พระเมาลี ๑ วา ๑ ศอก ฐานสูง ๒ น้ิว สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ พระนามว่า พระพุที่ธโกศัย 

ศิริชัยมหาศากยมุนั่

 พระเจดีย์ม่ิงเมือง ลักษณะก่ออิฐถือปูน 

ศิลปะพื้นเมือง บุด้วยทองเหลือง ฐานล่างส่ีเหล่ียม

จตุรัส ฐานยกพื้นสูง ๓ ศอก ฐานองค์พระเจดีย์ 

ยกพื้น ๒ ศอก เป็นฐานส่ีเหล่ียมขนาดกว้างด้านละ 

๓ วา ๒ ศอก องค์พระเจดีย์แปดเหล่ียม นับแต่ 

พื้นดินถึงยอดพระเจดีย์ สูง ๘ วา ๑ ศอก สร้างขึ้นเมื่อ

ปีพุทธศักราช ๒๔๑๖

 หอบูรพาจารย์ เป็นอาคารไม้ ๒ ช้ัน 

ลักษณะทรงไทยล้านนา สร้างข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๔๒ เพื่อเฉลิมพระเ กียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 

ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 หอธรรม (หอพระไตรปิฎก) เป็นอาคาร

ลงรักปิดทองลวดลายต่าง ๆ เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลาน

เก่าแก่ต่าง ๆ 

 พิพิธภัณฑ์พระวิหารม่ิงเมือง สร้างด้วยไม้สัก  

ลักษณะสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนา ฝีาผนังก่อ

อิฐถือปูน สร้างโดยเจ้าผู้ปกครองนครเมืองแพร่ 

พร้อมด้วยเจ้านายบุตรหลานพญาแสนท้าวเมืองแพร่ 

เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณต่าง ๆ

 รอยพระพุทธบาท ๔ รอยซ้อ้น สนันิษฐานว่า 

สร้างพร้อมกับพระธาตุช่อแฮ 
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 พระคัมภีร์โบราณท่ีปักไหม สร้างถวายโดยเจ้าแม่บัวไหล พระมเหสีของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ 

เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๖ พระคัมภีร์โบราณปักด้วยไหมเป็นอักขระ 

ภาษาล้านนา ปัจจจุบันจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง
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วัดศรีโคมค�า

ประวัติความเป็นมา

 วัดศรีโคมคำา เป็นวัดโบราณ ประจำาเมืองพะเยา สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๐๓๔ โดยพระยาเมืองตู้ 

เจ้าผู้ครองเมืองพะเยา เป็นผู้สร้างวัดพร้อมทั้งได้ก่อสร้างพระพุทธรูปพระนามว่า พระเจำ้าตนัหลวัง

 ต่อมาวัดได้ร้างไป เนื่องจากเมืองพะเยาได้ถูกพม่ารุกราน จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้แต่งตั้งให้นายพุทธวงศ์ ชาวเมืองลำาปาง เป็นพระยาประเทศอุดรทิศมาครองเมืองพะเยา และ 

แต่งตั้งนายมหายศ เป็นพระยาอุปราช ต่อมาเมื่อพระยาประเทศอุดรทิศถึงแก่อนิจกรรม ทรงแต่งตั้ง 

นายมหายศ เป็นเจ้าครองเมืองพะเยา และแต่งตั้งเจ้าบุรีรัต เป็นพระยาอุปราช ท่านทั้ง ๒ ได้ 

บูรณปฏิสังขรณ์อาคาร เสนาสนะ และพระประธาน พร้อมทั้งก่อสร้างพระวิหารและเสนาสนะอื่น 

 ต่อจากน้ันเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาอีกหลายองค์ เช่น เจ้าหลวงอินทะชมพู เจ้าหลวงขัตติยะ 

เจ้าหลวงชัยวรศี จนถึงองค์สุดท้าย คือ พระยาประเทศอุดรทิศ (มหาชัย ศีติสาร) ครองเมืองพะเยา ทุกองค์

ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดศรีโคมคำาตลอดมา

 วัดศรีโคมคำา เริ่มก่อสร้างหลังสุดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ พระครูศรีวิราชปัญญา เจ้าคณะแขวง

เมืองพะเยา เป็นประธานฝี่ายสงฆ์ ทางฝี่ายบ้านเมือง อดีตเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา พระยาประเทศอุดรทิศ 

และอดีตนายอำาเภอเมืองพะเยา คือ หลวงสิทธิประสาสน์ (คลาย บุษยบรรณ) นายอำาเภอเมืองพะเยา 

คนแรก ได้ร่วมใจกันอาราธนาครูบาศรีวิชัย จังหวัดลำาพูน มาเป็นประธานในการก่อสร้างเสนาเสนะต่าง ๆ  

จนสำาเร็จบริบูรณ์ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  207

สถานะและที่ตั้ง

 วัดศรีโคมคำา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนพหลโยธิน 

อยู่ริมกว๊านพะเยา ตำาบลเวียง อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗๔ ไร่ ๘ ตารางวา 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารก่ออิฐ

ถือปูน สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีขนาดกว้าง 

๖ เมตร ยาว ๘ เมตร 

 พระอุโบสถหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะศิลปะไทยผสมล้านนา หลังคาลด 

๓ ช้ัน มุงกระเบื้องเคลือบ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร  

ยาว ๘๐ เมตร อยู่กลางนำ้ากว๊านพะเยา

 พระประธาน  เป็ นพระพุทธรูปปู นปั� น  

ปางมารวิชัย 

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนลักษณะ

ศิลปะแบบล้านนาไทย มีขนาดกว้าง ๑๘ เมตร 

ยาว ๕๐ เมตร สร้างโดยท่านครูบาศรีวิชัย เมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๔๖๕ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางมาร วิ ชัย ขนาดหน้าตักก ว้าง ๑๔ เมตร 

พระนามว่า พระเจำ้าตนัหลวัง
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 พระวิหารพระพุทธบาท เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงมณฑปแบบล้านนาไทย ขนาดกว้าง  

๖ เมตร ยาว ๘ เมตร ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

 พระวหิารครูบาศรีวชิยั เปน็อาคารกอ่อฐิถอืปนู ลกัษณะทรงไทยลา้นนา หลังคามงุกระเบ้ืองเคลอืบ 

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าปันปูนปั�นลายไทย ภายในประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยและอัฐิ

 ศาลาบาตร หรือวิหารคด สร้างรอบเขตพุทธวาสทั้ง ๔ ด้าน ด้านใต้ยาว ๔๘ วา ๓ ศอก 

ด้านตะวันตกยาว ๒๙ วา ๑ คืบ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

 หอระฆััง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕
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วััดมงคลนิิมิตร

ประวัติความเป็นมา

	 วััดมงคลนิิมิตร	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๒๓	 โดยเจ้้าเมืองเป็ีนิผู้้้สร้าง	 ปีระชาชนินิิยมเรียกวั่า

วััดกลาง เพุราะตั�งอย้่ใจ้กลางเมืองภู้เก็ต	 เหตุที�เปีลี�ยนิช่อ	 วััดกลาง	 เป็ีนิ	 วััดมงคลนิิมิตร	 เพุราะในิสมัย 

เม่อยังเปี็นิมณฑลภู้เก็ต	 ทางราชการใช้เปี็นิสถานิที�ปีระกอบพุิธีถือนิำ�าพุิพุัฒนิ์สัตยาทุก	 ๆ	 ปีี	 ใช้เปี็นิสถานิที� 

ปีระกอบพุิธีพุุทธาภูิเษกของพุระบาทสมเด็จ้พุระเจ้้าอย้่หัวั	รัชกาลที�	๕,	๖,	๗	 เปี็นิสถานิที�ปีระกอบรัฐพุิธีและ 

ราชพุิธีต่าง	 ๆ	 มาโดยตลอด	 มายกเลิกเสียเม่อคราวัยุบเลิกมณฑล	 จ้ึงนิับวั่าเปี็นิวััดที�ทางราชการและ 

ปีระชาชนินิิยมนัิบถือวั่าเป็ีนิวััดที�เป็ีนิมงคลทางราชการจึ้งได้เปีลี�ยนินิามวััดนีิ�วั่า	 วััดมงคลนิิมิตร ได้รับ 

ยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๖	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมงคลนิิมิตร	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๓	 ตำาบลตลาดใหญ่ 

อำาเภูอเมืองภู้เก็ต	จ้ังหวััดภู้เก็ต	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๕	ไร่	๑	งานิ	๙๒	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 เสาสี� เหลี�ยม 

และผู้นัิง ก่ออิฐถือ ป้ีนิ	 บานิปีระต้ทำาด้ วัยไม้สั ก 

มี	 ๔	 ช่อง	 บานิปีระต้แต่ละบานิมีร้ปีแกะสลักเปี็นิ

ลวัดลายกระหนิก	 มีร้ปียักษ์เฝ้้าปีระต้	 เรียกกันิวั่า 

ยัักษ์์ทวัารบาล	 ขี�ราชสีห์และคชสีห์	 ส่วันิหนิ้าต่างทำา

ด้วัยไม้สักมีทั�งหมด	 ๑๒	 ช่อง	 เขียนิเป็ีนิลายรดนิำ�า 

ทำาด้วัยทองธรรมชาติ	 มีร้ปีเทพุบุตรยืนิถือพุระขรรค์บ้าง

เปี็นิร้ปีเทวัดาเหน็ิบพุระขรรค์ยืนิปีระนิมมือบ้าง	 

ภูายใต้ร้ปีเทวัดาเขียนิเปี็นิภูาพุปีระกอบคำาบรรยาย

ภูาษิตไทยโบราณ	 ๑	 ภูาษิต	 ทุกช่อง	 อาทิเช่นิ 

รักดีหามจั้�วั	 รักชั�วัหามเสา	 เปี็นิต้นิ	 สร้างปีระมาณ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๔๕๐

 พ ร ะป ร ะ ธ า น  เ ปี็ นิ พุ ร ะพุุ ท ธ ร้ ปี ปี า ง

มารวัิชัย	 ลงรักปิีดทอง	 หนิ้าตักกว้ัาง	 ๖	 ศัอก 

๑	 คืบ	 ส้ง	 ๘	 ศัอก	 ชาวัเมืองภู้เก็ตนิิยมเรียกว่ัา 

หลวังพ่่อขาวั เพุราะสมภูารผู้้้สร้างเดิมได้สร้าง

พุระพุุทธร้ปีองค์นีิ� โดยการฉาบป้ีนิขาวัทั� งองค์ 

แล้วัวัางไวั้กับพุื�นิธรรมดาไม่มีแท่นิรองรับ	 ต่อมา 

ได้จ้ัดการยกขึ�นิให้ส้งโดยสร้างพุระแท่นิรองรับ	 และ

ทำาการซ่่อมแซ่มปีฏิิสังขรณ์	ลงรักปีิดทอง	

 พระวิหาร เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย

 พระเจดีีย์์ ๑๑ อุงค์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ 

มีพุระเจ้ดีย์องค์ใหญ่อย้่ตรงกลาง	 และมีพุระเจ้ดีย์ 

องค์เล็กเรียงรายรอบพุระเจ้ดีย์ใหญ่	๑๐	องค์	 สร้าง

เม่อปีระมาณปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๐	 เป็ีนิที�ปีระดิษฐานิ

พุระบรมสารีริกธาตุ	
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 ห้อุงสมุดี	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั�นิ	 ขนิาดกวั้าง	

๑๑.๒๐	เมตร	ยาวั	๑๙.๓๕	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๒	ภูายในิ

ปีระดิษฐานิรอยพุระพุุทธบาท	และสลักด้วัยหินิอ่อนิมี	๔	รอย

 พระพุทธรูปปางลีลา เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อด้วัยทองเหลือง

ปีนินิาค	 เงินิ	 ทอง	 ทั�งองค์	 ส้ง	 ๓	 เมตร	 ๒๕	 เซ่นิติเมตร	 ปีระดิษฐานิ 

อย้่หนิ้าพุระอุโบสถ	สร้างขึ�นิเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๐

 ศาลาการ เป รีย์ญ เปี็ นิอาคารคอนิกรีต เสริ ม เห ล็ก 

๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	 ภูายในิปีระดิษฐานิร้ปีหล่อพุระวัิสุทธิวังศัาจ้ารย์ญานิมุณี	 

(เพุรา	พุุทฺธสโร)	อดีตเจ้้าอาวัาสร้ปีที�	๒

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ทรงยอดแหลม	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๘๐	
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วััดมหาชััย

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดมหาชัย	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๐๔	 โดยท้าวัมหาไชย	 (กวัด	 ภูวัภู้ตานินิท์	ณ	มหาสารคาม) 

ผู้้้สร้างเมืองมหาสารคาม	และเปี็นิเจ้้าเมืองคนิแรก	ซ่ึ�งได้รับมอบหมายจ้ากพุระขัติยาวังศัา	(จ้ันิทร์)	เจ้้าเมือง

ร้อยเอ็ด	 ให้มาตั�งหม้่บ้านิที�ข้างห้วัยกุดลาดย่างใย	 เม่อตั�งหม้่บ้านิได้แล้วั	 จึ้งเริ�มหาสถานิที�สร้างวััดปีระจ้ำา 

หม้่บ้านิ	

	 ต่อมา	ในิปีีพุุทธศัักราช	๒๔๐๘	พุระขัติยาวังศัา	(จ้ันิทร์)	กราบบังคมท้ลรัชกาลที�	๔	แบ่งแยกท้องที� 

ขอตั�งบ้านิกุดลาดย่างใยเป็ีนิเมือง	 ได้รับพุระราชทานินิามว่ัา	 เมืองมหาสารคาม	 และให้ท้าวัมหาไชย	 (กวัด)	 

เปี็นิเจ้้าเมือง	 พุร้อมพุระราชทานิยศัให้เปี็นิพุระเจ้ริญราชเดช	 จ้ากนัิ�นิก็ได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์วััดนีิ�เพุิ�มเติม 

และได้รับพุระราชทานิวัิสุงคามสีมาครั�งแรกเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๐๘	 โดยมีนิามวั่า	 วััดเหนิือ เพุราะอย้่ 

ทางเหนืิอนิำ�า	 เม่อถึงปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๒	 สมัยพุระสารคามมุนีิ	 (สาร	 ภูวัภู้ตานินิท์	 ณ	 มหาสารคาม) 

เปี็นิเจ้้าคณะจ้ังหวััดและเจ้้าอาวัาสในิขณะนัิ�นิ	 ได้เปีลี�ยนิช่อวััดเป็ีนิ	 วััดมหาชััยั	 เพุ่อเป็ีนิเกียรติแก่ 

พุระเจ้ริญราชเดช	 (ท้าวัมหาไชย)	 ผู้้้สร้างบ้านิเมือง	 ได้รับยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง	 เม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๕๒๗

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมหาชัย	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ถนินิอรรถสารวัิเศัษ	 ตำาบลตลาด 

อำาเภูอเมืองมหาสารคาม	จ้ังหวััดมหาสารคาม	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๐	ไร่	๓	งานิ	๔๒.๗	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

ทำาด้วัยไม้สักปีระดับกระจ้ก	 มีทวัยตั�กแตนิแกะสลัก	

บานิปีระต้และหนิ้าต่างลงรักปีิดทอง	 ใบเสมาหินิอ่อนิ 

แกะสลักตราธรรมจ้ักร	มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวิัชัย	 

มีพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิลักษณะ 

ทรงโบราณ	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	

ภูายในิปีระดิษฐานิ	พ่ระพุ่ทธบาทมิ�งเมือง

 พระพทุธอุภัยั์มงคลสมังค ีได้รบัพุระราชทานิ 

จ้ากพุระบาทสมเด็จ้พุระบรมชนิกาธิเบศัร	 มหาภู้มิพุล

อดุลยเดชมหาราช	บรมนิาถบพุิตร	
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 กุฏิิรักษาวัตถุโบราณ ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีศัิลาแลง	 พุระพุุทธร้ปีไม้ปีางต่าง	 ๆ 

รอยพุระพุุทธบาทจ้ำาลอง	ศัิลปีวััตถุและโบราณวััตถุ

 หอุระฆััง	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั�นิ	หลังคามุงกระเบื�อง

 พระพุทธมงคล (หลวงพ่อุดีำา)	ปีระดิษฐานิ

อย้่ที�ใต้ต้นิโพุธิ�

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ 

๒	 ชั�นิ	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ 

มีฝ้าผู้นิังโดยรอบทั�งชั�นิบนิและชั�นิล่าง

 หอุสารคามมุนี  เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงจ้ตุรมุข	 หลังคา 

มุงกระเบื�องเคลือบ	 ภูายในิปีระดิษฐานิ	พ่ระพุ่ทธรูป

ทองเหลือง 
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วััดศรีมงคลใต้

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดศัรีมงคลใต้	 เปี็นิวััดโบราณ	 เดิมช่อว่ัา	 วััดศรีมงคล	 เปี็นิวััดปีระจ้ำาเมืองมุกดาหาร	 ชาวับ้านิ 

มักเรียกวั่า วััดเหนิือ เพุราะตั�งอย้่ทางทิศัเหนิือของเมืองมุกดาหาร	 ต่อมาได้ตั�งช่ออย่างเปี็นิทางการวั่า 

วััดศรีมงคลเหนิือ และต่อมาในิสมัยรัชกาลที�	 ๔	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๔๐	 คณะสงฆ์์ธรรมยุติกนิิกาย 

ได้แผู้่ขยายไปียังหัวัเมืองต่าง	 ๆ	 พุร้อมทั�งได้สร้างวััดขึ�นิบริเวัณปีากห้วัยมุกด้านิทิศัเหนิือของเมืองมุกดาหาร 

และตั�งช่อวั่าวััดศัรีมงคลเหนิือ	 ดังนัิ�นิ	 วััดศัรีมงคลเหนิือจ้ึงได้เปีลี�ยนิช่ออีกครั�งเปี็นิ	 วััดศรีมงคลใต้ 

เพุราะควัามเหมาะสมและเปี็นิสิริมงคลของคณะสงฆ์์ทั�งสองฝ้่าย

	 การสร้างวััดมีปีระวััติเล่ากันิวั่า	ภูายหลังกรุงศัรีอยุธยาได้เสียเมืองให้แก่พุม่า	ปีีพุุทธศัักราช	๒๓๑๐ 

อาณาจั้กรล้านิช้างก็เส่อมลง	 ผู้้้คนิอพุยพุมาตั�งถิ�นิฐานิที�บ้านิโพุนิสินิ	 บริเวัณพุระธาตุอิงฮััง	 ฝ้่�งซ่้ายแม่นิำ�าโขง	 

ต่อมาท้าวักินิรี	 บุตรของเจ้้าจ้ันิทรสุริยวังษ์ได้ปีกครองสืบมา	 ได้สร้างเมืองมุกดาหาร	 และได้สร้างบ้านิเมือง

บริเวัณปีากห้วัยมุกฝ่้�งขวัาลำานิำ�าโขง	 ขณะที�ก่อสร้างเมืองได้พุบพุระพุุทธร้ปี	 ๒	 องค์	 อย้่ใต้ต้นิโพุธิ�ใหญ่ 

ใกล้ต้นิตาล	๗	ยอด	ต่อมาได้สร้างอาคารเสนิาสนิะสงฆ์์จ้ึงมีสภูาพุเปี็นิวััดที�สมบ้รณ์

	 วััดศัรีมงคลใต้	 เปี็นิสถานิที�ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี	 คือ	 พ่ระเจ้้าองค์หลวัง	 และเปี็นิสถานิที� 

ปีระกอบพุิธีด่มนิำ�าพุิพุัฒนิ์สัตยาของเจ้้าเมือง	 และเหล่าทหารในิสมัยโบราณ	 ได้รับยกฐานิะเป็ีนิ 

พุระอารามหลวังเปี็นิกรณีพุิเศัษ	 เนิ่องในิโอกาสพุระราชพุิธีมหามงคลเฉลิมพุระชนิมพุรรษา	 ๖	 รอบ 

๕	ธันิวัาคม	๒๕๔๒	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๓
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดศัรีมงคลใต้	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ที�ถนินิสำาราญชายโขง	 ตำาบล

	มุกดาหาร	อำาเภูอเมืองมุกดาหาร	 จ้ังหวััดมุกดาหาร	 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๔	ไร่

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์ 	 หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ 

ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างลายปี้นิป่ี�นิ	 ฝ้าผู้นัิงโปีร่ง 

ทั�งสามด้านิ	ศัิลปีะแบบอีสานิ

 พระประธาน เปี็ นิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่� นิ 

ปีางสมาธิราบ	องค์พุระมีซุ่้มเรือนิแก้วั	

 พระวิหาร เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	 ลักษณะ

ศัิลปีะล้านิช้าง	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิ	พ่ระจ้้าองค์หลวัง

 พระเจ้าอุงค์หลวง	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีสำาริด 

ปีางมารวัิชัย	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 ๒.๒๐	 เมตร 

ส้ง	 ๒	 เมตร	 และส้งจ้ากฐานิ	 ๓	 เมตร	 เปี็นิศิัลปีะ 

ล้านิช้าง	 สันินิิษฐานิวั่าได้รับอิทธิพุลมาจ้ากตระก้ล 

ช่างสมัยพุระไชยเชษฐาธิราช	 เจ้้าผู้้้ครองนิครเมืองลาวั 

พุระเจ้้าองค์หลวัง

 พระหลุบเหล็ก	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อด้วัย

เหล็กเนืิ�อชินิอย่างดี	 มีขนิาดเล็ก	 พุบค้่กับพุระเจ้้า 

องค์หลวังใต้ต้นิโพุธิ� 	 สมัยสร้างเมืองมุกดาหาร 

ปีระมาณปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๑๐	 สมัยกรุงศัรีอยุธยา

ตอนิปีลาย	 ตามตำานิานิเม่อท้าวักินิรีได้สร้างวัิหาร

เสร็ จ้แ ล้ วั ได้ อัญ เชิญพุระ เ จ้้ าองค์ หลวังและ 
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พุระหลุบเหล็ก	 ไปีปีระดิษฐานิภูายในิพุระวิัหาร 

แต่ในิวัันิต่อมามีผู้้้ไปีพุบพุระหลุบเหล็กอย้่ใต้ต้นิโพุธิ� 

ตามเดิมชาวัเมืองจึ้งอัญเชิญเข้าไปีปีระดิษฐานิภูายในิ 

พุระวัิหารอีก	 แต่ วัันิรุ่งขึ�นิก็พุบอย้่ที� โคนิต้นิโพุธิ� 

เช่นิเดิม	 และเป็ีนิเช่นินีิ�อีกหลายครั�ง	 ต่อมาพุบว่ัา 

พุระหลุบเหล็กได้ค่อย	 ๆ	 จ้มลงใต้ต้นิโพุธิ�จ้นิเหลือ

แต่พุระเกศั	 จ้ึงได้ก่อสร้างแท่นิหินิครอบบริเวัณ

พุระเกศัไว้ั	 แต่ภูายหลังบริเวัณนัิ�นิได้ถ้กนิำ�าเซ่าะหาย

ไปีจึ้งเหลือแต่แท่นิหินิ	 ป่ีจ้จุ้บันิได้นิำาแท่นิหินิมาตั�ง

ไวั้ที�บริเวัณหน้ิาพุระวัิหารด้านิขวัามือของทางขึ�นิ 

พุระวัิหาร

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	๒	ชั�นิ	หลังคามุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า

ใบระกา	 หางหงส์	 ผู้นัิงก่ออิฐถือป้ีนิ	 พุื�นิป้ีด้วัยไม้ 

ชั�นิบนิและชั�นิล่างปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

๒	ชั�นิ	ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	
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วััดจองคำา

ประวัติความเป็นมา

	 วััดจ้องคำา	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๗๐	 เปี็นิวััดที�สร้างขึ�นิวััดแรกในิเมืองแม่ฮั่องสอนิ	 โดย 

มีหลักฐานิจ้ากแผู่้นิเงินิที�ขุดได้บริเวัณหลุมเสาเดิมของวััด	 และจ้ากอีกหลักฐานิ	 พุระยาสิงหนิาทราชา 

เจ้้าเมืองแม่ฮ่ัองสอนิคนิแรก	 และเจ้้าแม่นิางเมียะ	 เปี็นิผู้้้สร้าง	 การสร้างวััดในิระยะแรกมีลักษณะเปี็นิแบบ

สถาปี่ตยกรรมพุม่า

	 ต่อมาอาคารชำารุด	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๙๖	 ลุงจ้องคำาส่วัย	 ฝ่้�นิอุตะมะ	 คหบดีชาวัแม่ฮ่ัองสอนิ 

ได้ศัรัทธารื�ออาคารเดิมแล้วัสร้างขึ�นิใหม่เป็ีนิร้ปีศิัลปีพุม่าผู้สมไทยใหญ่	 หลังคามุงด้วัยไม้เกล็ดมียอดปีราสาท 

๗	 ชั�นิ	 แต่ใช้ปีระโยชนิ์มาได้เพุียง	 ๑๗	 ปีี	 ก็เกิดอัคคีภัูย	 ไฟ้ไหม้ทั�งหมด	 ท่านิพุระคร้อนิุส้ตรศัาสนิจ้ักร 

เจ้้าอาวัาสในิขณะนัิ�นิ	 พุร้อมด้วัยพุ่อค้าปีระชาชนิได้ร่วัมแรงร่วัมใจ้กันิบริจ้าคทรัพุย์ปีฏิิสังขรณ์วััดจ้องคำา 

ขึ�นิมาใหม่	

	 หลังจ้ากปีฏิิสังขรณ์วััดจ้องคำาในิปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๕	แล้วั	ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๗	ทางการ 

ได้ให้รวัมวััดจ้องกลาง	 ซึ่�งอย่้ในิบริเวัณเดียวักันิทางทิศัเหนิือให้เปี็นิอาคารเดียวักันิ	 และในิปีีพุุทธศัักราช	 

๒๕๒๗	ได้รับการยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดจ้องคำา	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๘๐๑	 ถนินิชำานิาญสถิตย์ 

ตำาบลจ้องคำา	อำาเภูอเมืองแม่ฮั่องสอนิ	จ้ังหวััดแม่ฮั่องสอนิ	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๖	ไร่	๒	งานิ	๓๕.๗๐	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารทรงมณฑปีสี�เหลี�ยม

ผู้ืนิผู้้า	 ลักษณะศัิลปีะไทยใหญ่	 ขนิาดกวั้าง	 ๖	 เมตร 

ยาวั	 ๑๒	 เมตร	 หลังคาเปี็นิคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ร้ปีพุระเจ้ดีย์ 	 ๕	 องค์ 	 ผู้นิังภูายในิเขียนิภูาพุ 

พุระพุุทธปีระวััติ	 บานิปีระต้และหนิ้าต่าง	 ทำาด้วัยไม้สัก 

แกะสลักลวัดลายงดงาม	 สร้างในิปีีพุุทธศัักราช	 

๒๕๒๑	 สมัยพุระครอนิุสุตศัาสนิจั้กร	 ดำารงตำาแหน่ิง

เจ้้าอาวัาส

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อทองผู้สม

 พระวิ ห า รหลวงพ่ อุ โต 	 เปี็ นิอาคาร 

ทรงตรีมุข	 หลังคาทรงปีราสาท	 สถาป่ีตยกรรม 

ไทยใหญ่พุม่า	 ขนิาดหน้ิาตักกวั้าง	 ๔.๘	 เมตร 

ส้ง	 ๖.๕	 เมตร	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๙ 

ภูายในิปีระดิษฐานิ	หลวังพ่่อโต 

 หลว งพ่ อุ โ ต 	 ห รื อ ช า วั บ้ านิ เ รี ย ก ว่ั า 

เจ้้าพ่ลาโหลง	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีองค์ใหญ่ที�ในิเมือง

แม่ฮั่องสอนิ	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีศัิลปีะไทยใหญ่ผู้สมพุม่า	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๖๙	

 พระเจดีี ย์์ หรือกองม้	 ลักษณะคล้าย 

มณฑปี	ทรงจุ้ฬามณีส้ง	๓๒	ศัอก	ฐานิสี�เหลี�ยม	มีมุข 

๔	ด้านิ	ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีด้านิละองค์

 ศาลาวิปัสสนา	 เปี็นิอาคารไม้	 หลังคาทรง

ปีราสาท	๕	ชั�นิ	มุงสังกะสีฉลุเปี็นิลวัดลาย	
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 ศาลาการเปรีย์ญ	 หรือวััดจ้องกลางเดิม 

เปี็นิอาคารสถาป่ีตยกรรมแบบไทยใหญ่	 มีควัาม

ปีระณีตงดงาม	 เสาภูายในิเขียนิลายปิีดทองคำาเปีลวั 

ผู้นิังภูายในิปีระดับภูาพุวัาดบนิกระจ้กเปี็นิภูาพุ

พุระพุุทธปีระวััติ	 ฝี้มือช่างพุม่า	 และมีปีระติมากรรม

ไม้แกะสลักเปี็นิภูาพุชุดเร่องพุระเวัชสันิดรชาดก 

เปี็นิภูาพุตอนิต่าง	ๆ	

 หอุระฆััง เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหลา	

ลักษณะทรงปีราสาท	
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วััดพุุทธาธิวัาส

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุุทธาธิวัาส	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๐	 โดยพุระพุิทักษ์ธานีิ	 (เล็ก)	 นิายอำาเภูอเบตงพุร้อม

ด้วัยคณะปีระกอบด้วัย	 นิางพุุ่ม	 คชฤทธิ�	 นิายกิมซุ่้ย	 พุุ้งเสถียร	 นิายผู้ล	 สุภูาพุ	 และคณะพุุทธบริษัทร่วัมกันิ

สร้างขึ�นิ	 เดิมเรียกว่ัา วััดเบตง	 อย่้บนิเนิินิเขา	 มีพุระธาตุเจ้ดีย์พุระพุุทธธรรมปีระกาศั	 ที�มีควัามหมายถึง 

การปีระกาศัธรรมของพุระพุุทธเจ้้า	 เปี็นิศิัลปีกรรมแบบศัรีวิัชัย	 และเป็ีนิแหล่งศิัลปีกรรมและสถาป่ีตยกรรม

สร้างใหม่ทั�งองค์	 พุระธาตุเจ้ดีย์	 พุระอุโบสถ	 พุระวิัหาร	 พุระพุุทธร้ปีองค์ใหญ่	 และภูาพุจิ้ตรกรรมต่าง	 ๆ	 

ล้วันิปีระณีตสวัยงามมีการจ้ัดวัางให้ลดหลั�นิกันิไปีตามเนิินิเขา	 จ้ัดวัางสิ�งก่อสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

สภูาพุธรรมชาติรอบ	ๆ	ด้านิ	และได้รับยกฐานิะขึ�นิเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๖	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุุทธาธิวัาส	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที�	 ๘๖	 หม้่ที�	 ๑	 ตำาบลเบตง 

อำาเภูอเบตง	จ้ังหวััดยะลา	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๓	ไร่	๓	งานิ	๓๐.๘	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ 

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา 

หางหงส์	 หนิ้าบันิเป็ีนิไม้แกะสลัก	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างเป็ีนิไม้แกะสลัก	 ผู้นัิงภูายในิมีจ้ิตรกรรมเล่าเร่อง 

พุุทธปีระวััติ	พุื�นิภูายในิและภูายนิอกปี้ด้วัยหินิอ่อนิ	มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๖๐

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธชินิราชจ้ำาลอง	ปีางมารวัิชัย
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 พระวิหารหลวงปู�ทวดี เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	หลังคาลด	๒	ชั�นิ	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา 

หางหงส์	 ภูายในิปีระดิษฐานิร้ปีเหมือนิหลวังป่้ีทวัด

เหยียบนิำ�าทะเลจ้ืด

 วิหารหลวงปู�คล้าย์	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับ

ช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 ภูายในิปีระดิษฐานิ 

หลวังปี้่คล้าย

 พระพุทธธรรมกาย์มงคลประยู์รเกศา 

นนท์สุพพิธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีสำาริด

 พระมหาธาตุเจดีีย์์พระพุทธธรรมประกาศ

เป็ีนิพุระธาตุเจ้ดีย์แบบทวัาราวัดีศัรีวัิชัย	 ตั�งอย้ ่

บนิเนิินิเขา	 พุระธาตุเจ้ดีย์องค์ปีระธานิอย้่ตรงกลาง 

มีเจ้ดีย์องค์บริวัารอย้่รอบ	 และมีเจ้ดีย์องค์เล็ก 

ขนิาดเท่ากับเจ้ดีย์องค์บริวัาร	 ซึ่�งเป็ีนิเรือนิธาตุซ่้อนิ

อย้่ภูายในิเจ้ดีย์องค์ปีระธานิ	 (สำาหรับเป็ีนิที�บรรจุ้ 

พุระสถ้ปีพุระบรมสารีริกธาตุ)	เฉพุาะองค์พุระมหาธาตุ

เจ้ดีย์กว้ัางด้านิละ	 ๓๙.๙๐	 เมตร	 ส้ง	 ๓๙.๙๐	 เมตร	

สมเด็จ้พุระนิางเจ้้าฯ	พุระบรมราชินิีนิาถ	พุระราชทานิวั่า	

พ่ระมหาธาตุเจ้ดียั์พ่ระพุ่ทธธรรมประกาศ 

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ชั�นิบนิปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธชินิราชจ้ำาลอง	ชั�นิล่างปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี

ปีางต่าง	ๆ	หลายองค์
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วััดพุุทธภููมิ 

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุุทธภู้มิ	เดิมช่อ วััดนิิบง	ซ่ึ�งพุระรัฐกิจ้วัิจ้ารณ์	(สวัาสดิ�	ณ	นิคร)	ได้จ้ับจ้องที�ดินิบริเวัณด้านิหลัง 

สถานิีรถไฟ้	 เปี็นิที�ดินิรกร้างวั่างเปีล่า	 ต่อมามีปีระชาชนิมาอาศััยอย่้มากขึ�นิ	 ทำาให้มีการริเริ�มสร้างวััด 

โดยนิายรักษ์	อินิทร์ศัวัร	และได้ไปีนิิมนิต์พุระดำา	จ้นิฺทสโร	มาจ้ากวััดเวัฬุวัันิ	สร้างศัาลาพุักสำาหรับพุระสงฆ์์ขึ�นิ	 

๑	 หลัง	 ต่อมาจ้ึงได้หาที�สร้างวััดโดยนิายยับ	 พุัดกองชินิ	 ได้ขายที�ดินิให้ขุนิขจ้รโจ้รแสยง	 (หลวังอนิุก้ล 

ปีระชากิจ้)	 ผู้้้แทนิชาวัพุุทธ	 เพุ่อสร้างวััด	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๑	 แล้วัได้นิิมนิต์พุระดำามาจ้ำาพุรรษา	 และ 

เรียกช่อวััดนีิ�ว่ัา	 สำานัิกพุ่ทธภููมิ ต่อมาได้มีผู้้้ซื่�อที�ดินิถวัายเพุิ�มขึ�นิอีก	 ได้รับวัิสุงคามสีมา	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 

๒๔๗๕	 ส่วันิช่อวััดนัิ�นิพุระธรรมวัโรดม	 (เซ่่ง	 อุตตฺมมหาเถร)	 สมัยดำารงตำาแหนิ่งเจ้้าคณะมณฑล 

นิครศัรีธรรมราชและภู้เก็ตเปี็นิผู้้้ตั�งช่อให้วั่า	 วััดพุ่ทธภููมิ เพุ่อเปี็นินิิมิตแก่ชาวัพุุทธในิหม้่บ้านินิิบง	 อำาเภูอ 

เมืองยะลา	 และเพุ่อเปี็นิศัุภูมงคลแก่พุระภู้มิพุิชัย	 ข้าหลวังปีระจ้ำาจ้ังหวััดยะลาในิสมัยนิั�นิด้วัย	 ได้รับยกฐานิะ 

เปี็นิพุระอารามหลวังเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๓

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุุทธภู้มิ 	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิโท	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที� 	 ๑๒๓	 ตำาบลสะเตง 

อำาเภูอเมืองยะลา	จ้ังหวััดยะลา	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๓๐	ไร่	๑	งานิ	๔๒	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิลายป้ีนิปี่�นิ	 มีกำาแพุงแก้วั 

ล้อมรอบ

	 พุระบาทสมเด็จ้พุระบรมชนิกาธิ เบศัร 

มหาภู้มิพุลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนิาถบพุิตร 

สมเด็จ้พุระนิางเจ้้าสิริกิติ� 	 พุระบรมราชินิีนิาถ 

พุ ร ะ บ ร ม ร า ช ช นิ นิี พุั นิ ปีี ห ล วั ง 	 พุ ร้ อ ม ด้ วั ย 

สมเด็จ้พุระกนิิษฐาธิราชเจ้้า	 กรมสมเด็จ้พุระเทพุรัตนิ

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จ้พุระเจ้้า 

นิอ้งนิางเธอ	เจ้้าฟ้า้จ้ฬุาภูรณวัลัยลักษณ	์อัครราชกุมารี 

กรมพุระศัรีสวัางควััฒนิ	 วัรขัตติยราชนิารี	 ได้เสด็จ้

ปีระกอบพุิธียกช่อฟ้้าและทรงจ้ารึกพุระปีรมาภูิไธย 

ภู.ปี.ร.	ในิวัันิที�	๒๖	กันิยายนิ	พุุทธศัักราช	๒๕๒๒

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธชินิราชจ้ำาลอง	

หล่อด้วัยโลหะ	มีขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	๕๙	นิิ�วั	สร้างเม่อ

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๒	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

พุื�นิไม้ตะเคียนิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 เรียกวั่ า 

ธรรมศาลาสามัคคีศรีทักษ์ิณ สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	

๒๔๙๕	โดยสมเด็จ้พุระวัันิรัตวััดสังเวัชวัิศัยาราม

 พระสุริย์มุนีศรีย์ะลา	 เปี็นิพุระนิาคปีรก 

ซึ่�งอัญเชิญมาจ้ากจั้งหวััดพุระนิครศัรีอยุธยา	 เม่อปีี	

พุุทธศัักราช	 ๒๕๐๔	 ปีระดิษฐานิอย้่ที�ซุ้่มปีระต้มณฑปี

พุระสุริยมุนิี	
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วััดเมืองยะลา

ประวัติความเป็นมา 

	 จ้ังหวััดยะลาได้มีการย้ายสถานิที�ตั�งศัาลากลางจ้ังหวััดยะลาแห่งใหม่ขึ�นิ	ณ	บริเวัณถนินิวังเวัียนิ	๑ 

ตามโครงการวัางผัู้งเมอืงใหม่	และ	ไดป้ีระกอบพิุธเีปีดิศัาลากลางจั้งหวััดยะลาหลังใหม	่เมอ่วัันิที�	๒๑	สิงหาคม 

๒๔๙๙	พุลเอกมังกร	พุรหมโยธี	 รัฐมนิตรีวั่ากระทรวังมหาดไทยในิสมัยนิั�นิ	 เปี็นิปีระธานิในิพุิธี	 เห็นิวั่าควัรจ้ะ

มีวััดค้่บ้านิค้่เมือง	 เพุ่อสะดวักในิการบำาเพุ็ญกุศัลของข้าราชการและพุุทธศัาสนิิกชนิ	 โดยถือควัามเช่อตาม

โบราณราชปีระเพุณทีี�วัา่	“เมอ่สรา้งเมืองจ้ำาเปีน็ิตอ้งสรา้งวััด”	และไดใ้หค้วัามเหน็ิชอบอนุิมัตใิหใ้ชท้ี�ดนิิราชพัุสดุ	 

ในิการสรา้งวััด	วััดเมอืงยะลาจ้งึไดส้รา้งขึ�นิค้ก่บัการสรา้งศัาลากลางจ้งัหวััด	การก่อสรา้งวััดไดเ้ริ�มขึ�นิเมอ่วัันิที� 

๑๐	พุฤษภูาคม	๒๕๐๒	เม่อการก่อสร้างเสนิาสนิะต่าง	ๆ	มีควัามสมบ้รณ์พุร้อม	จ้ึงได้ขออนิุญาตจ้ัดตั�งเปี็นิวััด

กระทรวังศัึกษาธิการ	 ได้ปีระกาศัตั�งวััดเม่อวัันิที�	๒๙	พุฤษภูาคม	๒๕๐๖	และได้รับพุระราชทานิวัิสุงคามสีมา	

เม่อวัันิที�	๑๒	มีนิาคม	๒๕๐๘	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวังเม่อวัันิที�	๒๙	พุฤษภูาคม	๒๕๕๕	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดเมืองยะลา	 เป็ีนิพุระอารามหลวังชั�นิตรี 

ชนิิดสามัญ	 สังกัดคณะสงฆ์์มหานิิกาย	 ตั�งอย้่เลขที�	 

๕๘	 ถนินิสุขยางค์	 ตำาบลสะเตง	 อำาเภูอเมืองยะลา 

จ้ังหวััดยะลา	มีที�ดินิตั�งวััด	๕๕	ไร่	๑	งานิ	๑๒	ตารางวัา 

(ที�ราชพุัสดุ)
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สิ่งสำาคัญ

  พระอุุโบสถ	 สร้างเม่อปีี 

พุทุธศักัราช	๒๕๑๒	ขนิาดกว้ัาง	๗	เมตร 

ยาวั	 ๒๑	 เมตร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	ทรงไทย	หลังคาลด	๓	ชั�นิ 

มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 คันิทวัย	 หนิ้าบันิ

ปีระดับลายปี้นิปี่�นิ	ซุ่้มปีระต้	หนิ้าต่าง	

ปีระดับลายปี้นิปี่�นิ

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	

นิามวั่า	พ่ระพุ่ทธชััยัลาภูมงคล 

 พระวิหาร สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๕๑ 

มีขนิาดกวั้าง	 ๙	 เมตร	 ยาวั	 ๑๒	 เมตร	 เปี็นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	ทรงไทย
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 พระมหาเจดีีย์์ มีขนิาดกว้ัาง	 ๒๒	 เมตร	 

ส้ง	๓๗	เมตร

 ศาลาการเปรยี์ญ	สรา้งเม่อปีีพุทุธศักัราช	๒๕๔๒ 

มีขนิาดกวั้าง	 ๒๐	 เมตร	 ยาวั	 ๔๐	 เมตร	 เปี็นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	ทรงไทย	อาคาร	๒	ชั�นิ	

 พระพทุธรปูประจำาศาลาการเปรีย์ญ	นิามว่ัา 

พ่ระพุ่ทธสิริมงคลบพิ่ตร กิติสุขยัะลารามสถิิต 

ทักษ์ิณภูิบาล
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วััดมหาธาตุ

ประวัติความเป็นมา 

	 	 วััดมหาธาตุ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๒๑	 เดิมช่อวั่า	 วััดทุ่ง	 เนิ่องจ้ากบริเวัณวััดติดกับทุ่งนิา 

สร้างโดยท้าวัฝ้่ายหนิ้า,	 ท้าวัคำาสิงห์,	 ท้าวัคำาผู้ง	 (สมัยพุระเจ้้าวัรวังศัา	 (พุระวัอ)	 เสนิาบดีเมืองเวัียงจ้ันิทนิ์

นิครจ้ำาปีาศัักดิ�)	 พุร้อมด้วัยบุตรธิดาพุี�นิ้องไพุร่พุล	 ได้ร่วัมกันิสร้างวััดมหาธาตุ ต่อมาท้าวัฝ่้ายหน้ิา 

ทำาการปีราบกบฏิเชียงแก้วัได้	 พุระบาทสมเด็จ้พุระพุุทธยอดฟ้้าจุ้ฬาโลกมหาราช	 ทรงโปีรดตั�งให้ท้าวัฝ้่ายหนิ้า

เป็ีนิเจ้้าพุระยาวัิชัยราชขัตติยวังศัา	 และได้ปีฏิิสังขรณ์วััดนีิ�ให้เจ้ริญขึ�นิ	 ครั�นิเจ้้าพุระยาวัิชัยราชขัตติยวังศัา 

ถึงแก่พุิราลัย	 บุตรจึ้งได้นิำาอัฐิของเจ้้าพุระยาวิัชัยราชขัตติยวังศัามาบรรจุ้ไว้ัที�เจ้ดีย์ของวััดมหาธาตุ	 (วััดทุ่ง)	 

ซ่ึ�งยังปีรากฏิเปี็นิเจ้ดีย์อย้่จ้นิถึงบัดนิี�	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๒

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมหาธาตุ	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที� 	 ๔๐	 ถนินิวัารีราชเดช 

ตำาบลในิเมือง	อำาเภูอเมืองยโสธร	จ้ังหวััดยโสธร
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา 

หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	 ลงรักปีิดทอง	 

ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	

 พระประธาน พุระพุุทธร้ปีแก้วัใสบริสุทธิ�	 

ปีางมารวิัชัย	 ขนิาดหน้ิาตักกว้ัาง	 ๘.๗	 เซ่นิติเมตร	

พุระนิามวัา่	พ่ระพ่ทุธบษุ์ยัรัตน์ิ (พ่ระแกว้ัหยัดนิำ�าค้าง)

 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	 ภูายในิ 

บรรจุ้	อัฐิิเจ้้าพ่ระยัาวัิชััยัราชัขัตติยัวังศา

 หอุไตร	 เป็ีนิอาคารไม้	 ลักษณะทรงไทย

หลังคามุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	 

พุระคร้หลักคำา	 (กุคำา)	 พุร้อมเจ้้าเมืองยโสธรพุร้อม

ด้วัยปีระชาราษฎร์ขุดสระนิำ�าที� วััดมหาธาตุ	 และ 

สร้างหอไตรไวั้กลางสระนิำ�า	 เป็ีนิสถานิที�เก็บคัมภูีร์ 

พุระไตรปีิฎกเปี็นิจ้ำานิวันิมาก
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 พระธาตุพระอุานนท์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	 ฐานิทรงสี�เหลี�ยม

จ้ตุรัส	 ขนิาดยาวัด้านิละ	 ๘	 เมตร	 ส้ง	 ๒๕	 เมตร	 ๓๐	 เซ่นิติเมตร 

มีร้ปีพุระอานินิท์ยืนิอย้่ตรงกลางขององค์พุระธาตุทั�งสี�ด้านิ	 มีลักษณะ

ทรวัดทรงร้ปีพุรหม	 ๔	 หนิ้า	 และร้ปีราห้อมจั้นิทร์หันิหนิ้าไปีทาง 

ทิศัตะวัันิออก	อย้่ช่วังที�	๓	ขององค์พุระธาตุ	

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารครึ�งตึกครึ�งไม้	ลักษณะทรงไทย

จ้ตุรมุข	หลังคาลด	๓	ชั�นิ	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	ยอดมณฑปี	

หนิ้าบันิปีระดับปี้นิปี่�นิร้ปีเทพุพุนิม	ขนิาดกวั้าง	๑๗	เมตร	ยาวั	๒๕	เมตร

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๓	 ชั�นิ	 ลักษณะ

ทรงไทยจ้ตุรมุข	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

ยอดมณฑปี	 หนิ้าบันิปีระดับป้ีนิปี่�นิร้ปีเทพุพุนิม	 ขนิาดกว้ัาง	 ๖	 เมตร 

ยาวั	๖	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๑	 	 	
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วััดศรีธรรมาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดศัรีธรรมาราม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๖๑	 โดยพุระสุนิทรราชวังษา	 เจ้้าเมืองยโสธร	 ช่อว่ัา 

วััดศรีธรรมหายัโศก ครั�งเม่อสมเด็จ้พุระเจ้้าบรมวังศั์เธอ	 กรมพุระยาดำารงราชานิุภูาพุ	 เสด็จ้ตรวัจ้ราชการ

และเยี�ยมวััด	 จ้ึงได้เปีลี�ยนินิามวััดวั่า	 วััดอโสการาม	 ต่อมาสมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยาวัชิรญาณวัโรรส 

ทรงดำาริถึงช่อวััดนีิ�ต่อเจ้้าคณะมณฑลนิครราชสีมา	 คือ	 สมเด็จ้พุระมหาวัีรวังศั์	 (ติสโส)	 จึ้งเปีลี�ยนินิามวััดว่ัา 

วััดสร่างโศก ต่อมาได้เปีลี�ยนิใช้ช่อวั่า	วััดศรีธรรมาราม	แต่ชาวับ้านิเรียกวั่า	วััดท่าชัี วััดท่าแขก	และวััดนิอก 

 วััดศัรีธรรมาราม	 เคยเปี็นิที�ปีระกอบพุิธีถือนิำ�าพุิพุัฒนิ์สัตยาสมัยการปีกครองแบบสมบ้รณาญาสิทธิราช 

พุิธีเจ้ริญพุระพุุทธมนิต์นิำ�ามุรธาภูิเษกทุกรัชกาล	 และพุิธีตักนิำ�าศัักดิ�สิทธิ�ถวัายในิหลวังรัชกาลปี่จ้จุ้บันิ	 ได้รับ 

ยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๒

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดศัรีธรรมาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวัง 

ชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที�	 ๑	 ถนินิวิัทยะธำารงค์ 

ตำาบลในิเมือง	 อำาเภูอเมืองยโสธร	 จั้งหวััดยโสธร 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๘๔	ไร่	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก

 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา

	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปี้นิป่ี�นิลายดอกไม้เลื�อยและ 

ลายกระหนิก

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย

ลงรกัปีดิทองอย้บ่นิฐานิชกุชี	พุระนิามวัา่ พ่ระแสนิเมอืง

และมีพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา	

 พระคัมภัีร์พุทธเจ้า	 ฐานิเป็ีนิเรือนิแก้วัเปี็นิ 

พุระขัดเงา	 หนิ้าตักกว้ัาง	 ๒๗	 นิิ�วั	 ส้ง	 ๔๑	 นิิ�วั 

สร้างสมัยเวัียงจ้ันิทนิ์	ปีระดิษฐานิในิพุระอุโบสถ

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 

หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิปี่�นิ	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคาร	 ๒	 ชั�นิ 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ชั�นิล่างเป็ีนิคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	ชั�นิบนิเปี็นิไม้
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 พระบรมธาตุเจดีีย์์ศรีโสธร ขนิาดควัามส้ง 

๓๓	เมตร	กวั้าง	๙.๔๐	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๕๑๐	 ภูายในิบรรจุ้ พ่ระบรมสารีริกธาตุ และ 

มีพุระพุุทธร้ปีปีางปีระทานิพุร	 และพุระอัครสาวัก 

ซ่้ายขวัา

 หอุพระบาท 	 มีขนิาดกวั้าง	 ๒	 เมตร 

ยาวั	 ๓.๓๐	 เมตร	 ส้ง	 ๑๒	 เมตร	 ภูายในิปีระดิษฐานิ	 

รอยพุระพุุทธบาทจ้ำาลอง	 ทำาด้วัยศัิลา	 ขนิาดกว้ัาง	 

๒๕	นิิ�วั	ยาวั	๖๓	นิิ�วั	หนิา	๑๖	นิิ�วั	

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

๓	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 

ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	ยอดมณฑปี	หนิ้าบันิ

ปีระดับปี้นิปี่�นิร้ปีเทพุพุนิม



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  234

วััดกลางมิ�งเมือง

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดกลางมิ�งเมือง	 สร้างตั�งแต่สร้างเมืองร้อยเอ็ด	 อย้่ใจ้กลางเมืองจึ้งเรียกช่อวั่า	 วััดกลาง	 และ 

ได้พุบหลักฐานิชิ�นิหนิึ�งที�ข้างกำาแพุงแก้วัพุระอุโบสถ	คือ	ก้อนิอิฐจ้ารึกอักษรธรรมไวั้วั่า ชาสิมปี่�นิดินิจ้ี�สร้างสิม

ก้อนิอิฐนีิ�ปี่จ้จุ้บันิได้ฝ่้งติดกับแท่นิในิวิัหารสุนิทรธรรมปีระพุุทธ	 ตามหลักฐานิแสดงว่ัาวััดและพุระอุโบสถ 

สร้างมาได้หลายร้อยปีี	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๘

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดกลางมิ�งเมือง	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑๑๒๙/๑	 ตำาบลในิเมือง 

อำาเภูอเมืองร้อยเอ็ด	จ้ังหวััดร้อยเอ็ด	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๘	ไร่	๓	งานิ	๒๘.๒๕	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

หลังคาลด	๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์ 	 หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ 

ซุ้่มปีระต้	 และหนิ้าต่างลายปี้นิป่ี�นิ	 มีระเบียงและเสา

รองรับพุาไลโดยรอบ	 ผู้นัิงภูายในิมีจ้ิตรกรรมเขียนิ 

ภูาพุทศัชาติ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๐๙๐		
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  พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่�นิปีาง 

มารวัิชัย	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 ๒	 เมตร	 พุระนิามวั่า 

พ่ระพุ่ทธมิ�งเมือง 

 พระวิหาร	 ๒	 หลัง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	ลักษณะทรงจ้ตุรมุข	หลังคามุงกระเบื�อง

 หอุพระไตรปิฎก	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทยปีระยุกต์ 	 ๔	 ชั�นิ 

เปี็นิพิุพุิธภัูณฑ์	 เปี็นิที�เก็บพุระไตรปิีฎกและคัมภีูร์ 

ต่าง	ๆ	ชั�นิบนิสุดเปี็นิยอดมณฑปีจ้ตุรมุข	ปีระดิษฐานิ

พุระบรมสารีริกธาตุ

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	๒	ชั�นิ	ยอดมณฑปี	มีจ้ำานิวันิ	

๒	หลัง	ตั�งอย้่หนิ้าพุระอุโบสถ

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	

หลังคาทรงไทย	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๐	
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วััดบึึงพุระลานิชััย

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดบึงพุระลานิชัย	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๑๘	 โดยพุระยาขัติยวังษา 

(เภูา	 ธนิสีลังก้ร)	 เจ้้าเมืองร้อยเอ็ด	 ได้ชักชวันิข้าราชการ	 พุ่อค้า	 ปีระชาชนิมาบ้รณปีฏิิสังขรณ์ขึ�นิ	 และให้ช่อวั่า 

วััดบึงพ่ระลานิชััยั แต่ชาวับ้านินิิยมเรียกวั่า	 วััดบึง	 ต่อมาปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๓๐	 หลวังสงกรานิต์วัิศัิษฐ์ 

ได้นิำาข้าราชการ	ทหาร	ตำารวัจ้	พุ่อค้า	ปีระชาชนิบ้รณะฟ้้�นิฟ้้ขึ�นิอีกครั�งหนิึ�ง	 โดยใช้ช่อเดิม	ซ่ึ�งถือวั่าบริเวัณนิี�

เปี็นิวััดโบราณ	 เปี็นิสถานิที�ศัักดิ�สิทธิ�อย้่ใกล้กับบึงพุลาญชัย	 มีสระเรียกวั่า	 สระชัยมงคลซึ่�งเปี็นิสระโบราณ 

ค้่บ้านิค้่เมือง	 และเปี็นิสถานิที�ปีระกอบพุิธีฉลองชัยจ้ากการศัึกของเจ้้าเมืองโบราณ	 ต่อมาพุระยา 

รณชยัชาญยทุธ	สมหุเทศัาภูบิาล	ผู้้ว้ัา่ราชการมณฑลรอ้ยเอด็	ไดอ้าราธนิาพุระครว้ันิิยัธรหลา้	จ้ากวััดบวัรนิิเวัศั

วัิหาร	กรุงเทพุมหานิคร	เปี็นิเจ้้าอาวัาส	ภูายหลังเจ้้าอาวัาสองค์ต่อ	ๆ	มาได้ทำาการบ้รณปีฏิิสังขรณ์เสนิาสนิะ 

มาตามลำาดับ	ในิปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๙	ได้สร้างพุระอุโบสถขึ�นิใหม่แทนิหลังเก่าที�ปีระสบวัาตภูัย

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดบึงพุระลานิชัย	 เปี็นิพุระอารามหลวัง 

ชั� นิตรี 	 ช นิิดสามัญ	 ตั� งอ ย่้ เลขที� 	 ๑๑๖	 ถนินิ 

ปีระชาธรรมรักษ์	ตำาบลในิเมือง	อำาเภูอเมืองร้อยเอ็ด 

จ้ังหวััดร้อยเอ็ด	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๑๐	 ไร่	 ๒	 งานิ	 

๙๒	ตารางวัา	



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  237

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 ยอดปีราสาท	 

หนิ้าบันิปีระดับป้ีนิปี่�นิ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างปีระดับ 

ป้ีนิป่ี�นิ	 ขนิาดกวั้าง	 ๑๒	 เมตร	 ยาวั	 ๓๒	 เมตร	 มี 

กำาแพุงแก้วัล้อมรอบพุระอุโบสถ	 บนิกำาแพุงแก้วั

ปีระดิษฐานิพุระเจ้ดีย์ราย	จ้ำานิวันิ	๑๐๑	องค์

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อทองเหลือง 

ปีางมารวิัชัย	 หน้ิาตักกว้ัาง	 ๑.๗๕	 เมตร	 พุระนิามว่ัา	

พ่ระชัินิสีห์ศากยัมุนิี มีพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา	

 หอุพระไตรม่ิงเมือุง เป็ีนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๔	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

ยอดปีราสาท	มีหนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิปี่�นิทั�ง	๔	ด้านิ

	 ภูาย ในิอาคาร ชั� นิที� 	 ๑ 	 วั า งห ม้อนิำ�า 

พุระพุุทธมนิต์	ชั�นิที�	๒	ปีระดิษฐานิรอยพุระพุุทธบาท

จ้ำาลอง	 ชั�นิที�	 ๓	 ปีระดิษฐานิพุระชัยมงคล	 ๙	 องค์ 

ปีระกอบด้วัยพุระชัยมงคลทองคำา	 พุระชัยมงคล 

ทองนิาค	 พุระชัยมงคลสัมฤทธิ�	 พุระชัยมงคลเงินิ	 

พุระชั ยมงคลงาช้ า ง 	 พุระชั ยมงคลนิอแรด 

พุระชั ยมงคลหยก	 พุระชั ยมงคลแก้ วั 	 และ 

พุระชัยมงคลแก่นิจ้ันิทนิ์	ชั�นิที�	๔	ปีระดิษฐานิพุระแก้วั

มรกต	พุระบรมสารีริกธาตุ	และพุระไตรปีิฎก	
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 พระพุทธชิินราชิ เปี็นิพุระพุุทธร้ปีทอง

เหลือง	 ปีางมารวัิชัย	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 ๖๙	 นิิ�วั 

ส้ง	 ๑๐๗	 นิิ�วั	 มีพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา	 ปีระดิษฐานิ 

ในิพุระอุโบสถ

 พระสัมมาสัมพุทธมุนี ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 

๘๐	 เซ่นิติเมตร	 ส้ง	 ๑	 เมตร	 ปีระดิษฐานิในิ 

พุระอุโบสถ

 สระชิัย์มงคล	 เปี็นิสระนิำ�าโบราณศัักดิ�สิทธิ� 

นิำ�าจ้ากสระชัยมงคลนีิ�จ้ะนิำาไปีใช้ในิงานิพุระราชพิุธี 

หลายครั�ง

 ธรรมาสน์ เป็ีนิลายรดนิำ�า	 มีพุระปีรมาภูิไธย	

จ้.ปี.ร.	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทยตรีมุข	 หลังคา 

มุงกระเบื�องเคลือบ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๑

 หอุระฆััง หอุกลอุง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เส ริมเหล็ก	 ๓	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�องเคลือบ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๖๗
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วััดบึูรพุาภูิราม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดบ้รพุาภูิราม	 เดิมช่อวั่า วััดหัวัรอ	 เพุราะเปี็นิที�พัุกรวัมแขกคนิที�เดินิทางมายังจ้ังหวััดร้อยเอ็ด 

ต่อมาปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๔	 สมัยที�พุระอธิการหล้า	 อินิฺทวัำโส	 เป็ีนิเจ้้าอาวัาส	 ได้ขยายอาณาเขตมาจั้ดตั�งใหม่ 

ที�ดงเจ้้าพุ่อมเหศัักดิ�	 ซึ่�งเปี็นิที�สาธารณะอย่้ติดกับที�ตั�งวััดเดิมและได้ขนิานินิามวััดใหม่วั่า	 วััดบูรพ่า	 เพุราะ 

ตั�งอย้่ทางทิศัตะวัันิออกของกำาแพุงเมือง	ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๒	ได้เปีลี�ยนินิามวััดเปี็นิ วััดบูรพ่าภูิราม

ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดบ้รพุาภูิราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที�	 ๕๕๒	 ถนินิผู้ดุงพุาณิชย์ 

ตำาบลในิเมือง	อำาเภูอเมืองร้อยเอ็ด	จ้ังหวััดร้อยเอ็ด	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๙	ไร่	๓	งานิ

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 

ใบระกา	 หางหงส์	 หน้ิาบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ	 ลงรัก

ปีิดทอง	 ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างลายป้ีนิป่ี�นิ	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๖
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 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธชินิราชจ้ำาลอง	

หล่อด้วัยทองเหลือง	ปีางมารวัิชัย

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิปี่�นิ

 พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี (หลวงพ่อุโต)  

เปีน็ิพุระพุทุธรป้ียืนิปีางปีระทานิพุร	ขนิาดส้ง	๖๗	เมตร 

๕๕	 เซ่นิติ เมตร	 องค์พุระติดกระเบื�องโมเสก 

สกีลา้และสเีนืิ�อ	มีกำาแพุงแกว้ัลอ้มรอบที�ฐานิพุระพุทุธรป้ี	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๔

 พระเจดีีย์์ ลักษณะคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ฐานิพิุงองค์พุระพุุทธรัตนิมงคลมหามุนิี	 (หลวังพุ่อโต)	 

มีขนิาดส้ง	 ๙	 เมตร	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระบรม 

สารีริกธาตุ



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  241

วััดสุวัรรณคีรีวัิหาร 

ประวัติความเป็นมา

	 วััดสุวัรรณคีรีวัิหาร	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๓๓	 ชาวับ้านิเรียกว่ัา	 วััดหน้ิาเมือง	 เดิมมีช่อว่ัา 

วััดสุวัรรณคีรีทาราม	 อย้่ริมคลองหาดส้มแปี้นิ	 ใกล้กับสนิามกีฬาจั้งหวััดระนิองในิป่ีจ้จุ้บันิ	 แต่เนิ่องจ้ากวััด 

อย้่ในิที�ลุ่มตำ�า	 ทุกปีีเม่อฝ้นิตกนิำ�าจ้ะท่วัมขังวััด	 พุระภิูกษุต้องย้ายออกไปี	 ครั�นินิำ�าลดพุระภิูกษุก็ย้ายกลับวััด 

และปีระชาชนิมีอาชีพุทำาเหมืองแร่	ทำาให้พุระภูิกษุเจ้อสภูาพุนิำ�าขุ่นิ	วััดจ้ึงร้างในิบางครั�ง	ปีีพุุทธศัักราช	๒๔๓๓ 

พุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 ได้เสด็จ้ปีระพุาสหัวัเมือง	 เลียบแหลมมาลาย้	 ปีระทับแรม 

ที�จั้งหวััดระนิอง	 ทรงทราบเหตุการณ์เร่องราวัวััดร้าง	 ด้วัยควัามสนิพุระทัยยิ�งจึ้งโปีรดให้มีปีระกาศั 

พุระบรมราชโองการให้พุระยารัตนิเศัรษฐี	 (คอซ่ิมก๊อง	 ณ	 ระนิอง)	 ซึ่�งต่อมาได้รับพุระราชทานิบรรดาศัักดิ�

เปี็นิ	 พุระยาดำารงสุจ้ริตมหิศัรภัูกดี	 ตำาแหน่ิงจ้างวัางผู้้้กำากับราชการเมืองระนิองในิสมัยนัิ�นิ	 (ป่ีจ้จุ้บันิ	 คือ

ตำาแหนิ่งผู้้้วั่าราชการจ้ังหวััด)	 เปี็นิผู้้้รวับรวัมจ้ัดหาที�ดินิก่อสร้างวััด	 และจ้ัดสร้างอาคารเสนิาสนิะสงฆ์์ขึ�นิใหม่	

ณ	สถานิที�ปี่จ้จุ้บันินิี�	ต่อมาพุระราชทานิพุื�นิที�เขตพุระอุโบสถ	ขนิาดยาวั	๑๔	วัา	๑๒	ศัอก	กวั้าง	๘	วัา	๒	ศัอก 

ให้เป็ีนิที�วัิสุงคามสีมา	 ยกเป็ีนิแผู้นิกหนึิ�งต่างจ้ากราชอาณาเขต	 เปี็นิที�สำาหรับพุระสงฆ์์ได้ทำาสังฆ์กรรม	 และ 

ได้โปีรดให้อาราธนิาพุระสงฆ์์จ้ากวััดสุวัรรณคีรีทาราม	 มาสวัดถอนิพุัทธสีมาเดิมพุร้อมทั�งผู้้กพุัทธสีมาใหม่ 

พุระราชทานินิามใหม่วั่า วััดสุวัรรณคีรีวัิหาร ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๔	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสุวัรรณคีรีวัิหาร	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๘	 ถนินิชาติเฉลิม 

ตำาบลเขานิิเวัศันิ์	อำาเภูอเมืองระนิอง	จ้ังหวััดระนิอง	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๔๙	ไร่	๖๔	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทยปีระยุกต์ 	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ 

มุงกระเบื�อง	 หน้ิาบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ	 ตรงกลาง 

เปี็นิร้ปีเจ้้าชายสิทธัตถะตัดพุระเมารี	 มีกำาแพุงแก้วั 

ล้อมรอบ	บานิปีระต้และหน้ิาต่างเป็ีนิไม้แกะสลัก 

ลงรักปีิดทอง

 พระประธาน	 เป็ีนิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวิัชัย	

และมีพุระพุุทธร้ปีปีางห้ามญาติ

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทยปีระยุกต์	 หลังคามุงกระเบื�อง	 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 ภูายในิปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ

 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	ศัิลปีะพุม่า	

ภูายในิบรรจุ้พุระบรมธาตุ

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื� อง	 สร้ างเ ม่อปีี 

พุุทธศัักราช	 ๒๔๗๑	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระศัิลาอ่อนิ	

ศัิลปีะพุม่า	และพุระพุุทธร้ปีปีางต่าง	ๆ

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

๒	 ชั�นิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	

๒๕๓๖	ชั�นิบนิหอระฆ์ัง	ชั�นิล่างหอกลอง
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วััดป่่าป่ระดู�

ประวัติความเป็นมา

	 วััดป่ีาปีระด้่	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 ต่อมากลายเป็ีนิวััดร้าง	 ในิปีีพุุทธศัักราช 

๒๓๗๒	 พุระอุปี่ชฌาย์เทียนิ	 ได้มาบำาเพุ็ญวัิป่ีสสนิากรรมฐานิ	 ด้วัยเห็นิว่ัาเป็ีนิสถานิที� เ งียบเหมาะ 

ที�จ้ะบำาเพุ็ญสมณธรรม	 ต่อมาได้พุบซ่ากพุระอุโบสถปีรักหักพุัง	 และมีพุระพุุทธร้ปีปีางปีาลิไลยก์ปีระดิษฐานิ 

อย้่ภูายในิ	 และมีพุระวัิหาร	 พุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 ๔	 ทิศั	 มีพุระพุุทธร้ปีชำารุด	 ห่างจ้ากอุโบสถไปีทาง 

ทิศัตะวัันิออก	 จ้ึงสันินิิษฐานิวั่าสถานิที�แห่งนีิ�นิ่าจ้ะเปี็นิที�ตั�งของวััดมาก่อนิ	 ชาวับ้านิมีควัามเล่อมใสศัรัทธา 

ในิการปีฏิิบัติของพุระอุป่ีชฌาย์เทียนิ	 จ้ึงได้สร้างกุฏิิและบ้รณปีฏิิสังขรณ์พุระอุโบสถให้เป็ีนิวััดที�มีพุระสงฆ์	์ 

และเรียกช่อวั่า	วััดป่าเลไลยัก์ ตามพุระพุุทธร้ปีที�พุบ	ต่อมาทางวััดได้เปีลี�ยนิช่อวััดให้เปี็นิไปีตามเกณฑ์สำาหรับ

ตรวัจ้จ้ดทะเบียนิช่อวััด	เพุ่อให้สอดคล้องกับหม้่บ้านิหรือตำาบลวั่า	วััดป่าประดู่ 

	 สมัยพุระคร้สมุทรสมานิคุณ	 (แอ่วั	 อินิฺทสุวัณฺโณ)	 เปี็นิเจ้้าอาวัาส	 ได้ร่วัมกับพุระสงฆ์์ทำาสังฆ์กรรม

สร้างพุระอุโบสถหลังใหม่	พุระอุโบสถหลังเก่าใช้เปี็นิวัิหาร

	 ในิปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๓	 เจ้้าอาวัาสร้ปีที�	 ๘	 ได้สร้างพุระอุโบสถหลังใหม่	 เม่อสร้างเสร็จ้ได้อัญเชิญ 

พุระปีระธานิมาปีระดิษฐานิในิพุระอุโบสถหลังใหม่	 ต่อมาได้เคล่อนิย้ายพุระอุโบสถหลังเก่าไปีทาง 

ด้านิทิศัเหนิือ	 และได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์พุระอุโบสถหลังเก่าให้อย่้ในิสภูาพุมั�นิคง	 เติมล้กนิิมิต	 ใบเสมาไวั้ข้างใต้ 

พุระอุโบสถ
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	 วััดปี่าปีระด้่ได้มีการเปีลี�ยนิแปีลงพุระอุโบสถ	 ๓	 ครั�ง	 พุระอุโบสถหลังแรกป่ีจ้จุ้บันิ	 คือ	 วิัหาร 

พุระปี่าเลไลยก์	 หลังที�	 ๒	 คือ	 พุระอุโบสถ	 (หลังเก่า)	 ปีระดิษฐานิพุระพุุทธปีระทานิอภูัย	 หลังที�	 ๓	 คือ 

พุระอุโบสถหลังปี่จ้จุ้บันิ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๓๓	 ต่อมาได้รับการบ้รณปีฏิิสังขรณ์	 สร้างเสนิาสนิะ 

เพุิ�มเติม	ปีรับสภูาพุภู้มิทัศันิ์มาเปี็นิลำาดับ	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๓

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดปี่าปีระด้่ 	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี 	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ เลขที� 	 ๕๓	 ถนินิปี่าปีระด้่ 

อำาเภูอเมืองระยอง	จ้ังหวััดระยอง	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๙๕	ไร่	๑	งานิ	๑๗	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ 

มุงกระเบื� อง เคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้ า 	 ใบระกา 

กลางหลังคา	 ตั�งฉัตร	 ๕	 ชั�นิ	 หนิ้าบันิมุขทั�ง	 ๔ 

แกะสลักปีระดับกระจ้ก	 มีพุระนิามาภูิไธย	 ม.วั.ก. 

ของสมเด็จ้พุระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร 

ซุ้่มปีระต้สลักลายกระหนิกร้ปีเทพุนิม	 มีปีระต ้

ทางเข้า	๔	ปีระต้	 หนิ้าต่างข้างละ	๕	ช่อง	แกะสลัก

ปีระดับกระจ้ก	 มีเสารองรับหลังคาโดยรอบ	 มีบันิได

ทั�ง	๔	ทิศั	มีระเบียงและกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	ชั�นิล่าง

เปี็นิพุิพุิธภูัณฑ์	

 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย

 พระวิหาร เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	หลังคา

ลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 ลงรักปีิดทอง	 ปีระดับกระจ้ก 

หนิ้าบันิป้ีนิป่ี�นิระบายสี	 หนิ้าบันิด้านิหนิ้าเป็ีนิร้ปี

พุระพุุทธเจ้้าผูุ้ดขึ�นิเหนืิอดอกบัวักลางสระ	 ด้านิหลัง

เปี็นิลายพุรรณพุฤกษา	 ยกช่อดอกไม้เปี็นิกลีบออก

มาจ้ากผู้นิัง	 มีสิงโตกำาลังเล่นิล้กแก้วัขนิาบข้างละตัวั	 

ด้านิหนิ้ามีพุาไลและเสารองรับหลังคา	 มีปีระต้ 

ทางเข้า	 ๒	 ทาง	 ด้านิหน้ิาและด้านิหลัง	 มีหนิ้าต่าง 

๕	 ช่อง	 ซุ้่มปีระต้ห น้ิาต่ างลายปี้นิ ป่ี� นิ เขี ยนิ สี 

กรอบปีระต้มีกระเบื�องเขียนิตัวัอักษรจ้ีนิ	 ด้านินิอก 
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ปีระต้เขียนิลายรดนิำ�าพุุ่มข้าวับิณฑ์	ภูายในิปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ	 อย้่บนิฐานิชุกชี	 ลงรักปีิดทอง

	ปีระดับกระจ้ก	พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธประทานิอภูัยั 

 พระวิหารพระพุทธไสย์าสน์ อย้่ทางทิศั

ตะวัันิออกเฉียงเหนืิอของวััด	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิลายกระหนิก	 มีปีระต้ 

๒	 ช่อง	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีป้ีนิปี่�นิ	 ลงรัก

ปีิดทอง	 ขนิาดยาวั	 ๑๑.๙๕	 เมตร	 ส้งนิับจ้ากศัอก 

จ้รดพุื�นิถึงยอดพุระรัศัมี	 ๓.๖๐	 เมตร	 ลักษณะนิอนิตะแคงซ่้าย	 ผู้ินิพุระพุักตร์ส่้ทิศัใต้	 หันิพุระเศัียร 

ไปีทางทิศัตะวัันิออก	 พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธไสยัาสน์ิ หรือเรียกวั่า	พ่ระนิอนิวััดป่าประดู่ เปี็นิพุระพุุทธร้ปี 

ค้่บ้านิค้่เมืองระยองมาแต่โบราณ	 และภูายในิพุระวัิหารมีรอยพุระพุุทธบาทจ้ำาลองแกะสลักด้วัยไม้ 

ขนิาดกว้ัาง	 ๕๐	 เซ่นิติเมตร	 ยาวั	 ๑.๕๐	 เซ่นิติเมตร	 เป็ีนิพุระพุุทธบาทซ้่อนิกันิสี�รอย	 สันินิิษฐานิว่ัาเจ้ตนิา 

สร้างเปี็นิรอยพุระพุุทธบาทของพุระพุุทธเจ้้า	 ๔	 พุระองค์	 เสด็จ้มาโปีรดโลกมนิุษย์ในิภูัทรกัปีปี์นีิ�	 และ 

ปีระทานิรอยพุระพุุทธบาทเหยียบซ่้อนิกันิตามลำาดับ	 คือ	 พุระกกุสันิโธ	 พุระโกนิาคมนิ์	 พุระกัสสปีะ	 และ 

พุระสมณโคดม

 พระวิหารป�าเลไลย์ก์ และวิหารน้อุย์ เป็ีนิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีป้ีนิป่ี�นิ	 ลงรักปิีดทอง	 ปีางปีาลิไลยก์	 และมีวิัหารเล็กอย้่ 

โดยรอบ	เรียกวั่า	วัิหารนิ้อยมี	๓	หลัง	วัิหารนิ้อยด้านิหลังพุระวัิหารมีจ้ารึกข้อควัามวั่า	พุระราชอริยคุณาธาร 

บ้รณะเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๐๖	 วิัหารน้ิอยทั�ง	 ๓	 หลังปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวิัชัย	 ส่วันิด้านิหน้ิา 

พุระวัิหารปี่าเลไลยก์	มีพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	ปีระดิษฐานิบนิแท่นิ	ตั�งอย้่กลางแจ้้ง	

 พระวิหารบูรพาจารย์์ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	 อย้่ใกล้พุระวัิหาร 

ปี่าเลไลยก์	ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางปีระจ้ำาวัันิพุฤหัสบดี	และร้ปีหล่ออดีตเจ้้าอาวัาสทุกร้ปี

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารไม้	 ๒	 ชั�นิ	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ชั�นิบนิเป็ีนิที�พุำานิักสงฆ์ ์

ชั�นิล่างเปี็นิที�ปีระกอบกิจ้กรรมทางศัาสนิา

 หอุระฆััง หอุกลอุง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๓	 ชั�นิ	 หลังคาจ้ตุรมุข	 ชั�นิบนิเปี็นิหอระฆ์ัง 

ชั�นิ	๒	เปี็นิหอกลอง
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วััดลุ�ม

ประวัติความเป็นมา 

	 	วััดลุ่ม	เปี็นิวััดโบราณ	สร้างขึ�นิก่อนิสมัยกรุงธนิบุรี	เดิมช่อ	วััดมหาไชัยัชัุมภููพ่ล	ตามปีระวััติเล่าวั่า 

พุระเจ้้ากรุงธนิบุรี	 พุาทหารและพุลเรือนิ	 มาผู้้กช้างผู้้กม้าพุักแรมที�บริเวัณโคนิต้นิสะตือ	 บริเวัณวััดลุ่มและ 

วััดเนิินิติดต่อกันิ	ที�เรียกวั่า	วััดลุ่ม	เพุราะเดิมเปี็นิสถานิที�ลุ่ม	ฤด้ฝ้นินิำ�าจ้ะท่วัมบริเวัณทุกปีี	

	 ต่อมาสมเด็จ้พุระวัชิรญาณวังศ์ั	 สมเด็จ้พุระสังฆ์ราชเจ้้า	 วััดบวัรนิิเวัศัวิัหาร	 กรุงเทพุมหานิคร 

มาตรวัจ้การคณะสงฆ์์	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๓	 ได้รวัมวััดลุ่มกับวััดเนิินิเปี็นิวััดเดียวักันิ	 เรียกวั่า	 วััดลุ่ม 

ตั�งแต่นิั�นิมา	

สถานะและที่ตั้ง

 วััดลุ่มเปี็นิพุระอารามหลวัง 

ชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ เลขที�	 

๐๑๙ 	 ถ นิ นิต า ก สิ นิ ม ห า ร า ช 

ตำาบลท่าปีระด้่	อำาเภูอเมืองระยอง

	จ้ังหวััดระยอง	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	

๒๐	ไร่	๓	งานิ	๔๓	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงจ้ตุรมุข	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง

เคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิ 

ทั�ง	 ๔	 ด้านิ	 ปีระดับป้ีนิป่ี�นิและมีมุขย่นิทั�ง	 ๔	 ด้านิ	

ปีระดับช่อฟ้้าใบระกา	หางหงส์	ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่าง

ปีระดับปี้นิปี่�นิ	บานิปีระต้หนิ้าต่างลายรดนิำ�า	

 พระประธาน เปี็นิพ่ระพุ่ทธชิันิราชัจ้ำาลอง 

มีพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา

 พระบรมรูปสมเดี็ จพระเจ้ าตากสิน

มหาราชิ	 ปีระดิษฐานิภูายในิศัาลสมเด็จ้พุระเจ้้า 

ตากสินิมหาราช

 หอุไตร	 เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะทรงไทย 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ภูายในิเปี็นิที�เก็บพุระไตร 

ปีิฎก

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า

ใบระกา	 หางหงส์	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี 

ปี้นิปี่�นิ	ปีางมารวัิชัย

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

๒	ชั�นิ	ชั�นิบนิเปี็นิหอระฆ์ัง	ชั�นิล่างเปี็นิหอกลอง
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วััดเขาวััง

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดเขาวััง	ตั�งอย้่บนิภู้เขาสัตตนิารถ	เดิมเปี็นิพุระราชวัังที�พุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 

ได้เสด็จ้ปีระพุาสบนิยอดเขา	 ทรงพุอพุระราชหฤทัย	 โปีรดให้สมเด็จ้เจ้้าพุระยาบรมมหาศัรีสุริยวังศั์ 

ก่อสร้างพุระราชวัังบนิยอดเขา	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๑๔	 เรียกวั่า	 เขาวััง	 ต่อมากลายเปี็นิวััดร้างเหลือเพุียง

ท้องพุระโรง	และพุระตำาหนิักที�มีสภูาพุปีรักหักพุัง	

	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๗	 พุระคร้พุรหมสมาจ้ารและพุระคร้ภูาวันิานิิเทศั	 ได้เดินิธุดงด์มาที�เขาวััง	 

เห็นิวั่าสถานิที�เหมาะที�จ้ะพุำานิักบำาเพุ็ญสมณธรรม	 จ้ึงได้ถือเปี็นิสถานิที�ปีฏิิบัติธรรม	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๑	 

พุระคร้พุรหมสมาจ้ารและพุระคร้ภูาวันิานิิเทศั	 มอบให้หลวังสวัรรค์เทพุกิจ้	 คหบดีเมืองราชบุรี	 และ 

พุระยาอรรถกวีัสุนิทร	 ข้าหลวังเมืองราชบุรี	 ขอพุระราชทานิพุระราชวัังและภู้เขาสัตตนิารถ	 ให้เป็ีนิที� 

ธรณีสงฆ์์เหมือนิเดิม	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๒	 พุระบาทสมเด็จ้พุระปีกเกล้าเจ้้าอย่้หัวั	 ได้พุระราชทานิให้เป็ีนิ

ที�ธรณีสงฆ์์	 ต่อมาพุระคร้พุรหมสมาจ้าร	 ให้รื�อพุระราชวัังที�ปีระทับเฉพุาะส่วันิที�ชำารุดทรุดโทรม	 แล้วัต่อเติม

กำาแพุงผู้นิัง	 โดยเสริมคอนิกรีตจ้ากกำาแพุงผู้นิังพุระราชวัังเดิม	 สร้างเปี็นิพุระอุโบสถ	 ได้รับยกฐานิะเปี็นิ 

พุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๘

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดเขาวััง	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ เลขที� 	 ๓๓๘	 ถนินิศัรีสุริยวังศ์ั 

ตำาบลหนิ้าเมือง	อำาเภูอเมืองราชบุรี	จ้ังหวััดราชบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๕๘	ไร่	๑	งานิ	๒๐	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง

เคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	ลงรักปีิดทอง	

ปีระดับกระจ้ก	หนิ้าบันิปี้นิปี่�นิลายไทยร้ปีพุระพุุทธเจ้้า	

และแวัดล้อมด้วัยเหล่าเทวัดา	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่าง

ลายป้ีนิปี่�นิ	 ปีลายเสาปี้นิป่ี�นิลายกลีบบัวั	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๓	

  พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีศัิลาแลง	 

ปีางมารวิัชัย	 ศัิลปีะสมัยอ่้ทอง	 ขนิาดหน้ิาตักกว้ัาง	 

๓	ศัอก	๑	คืบ	

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๑	

 พระเจดีีย์์ ร้ปีทรงระฆ์ังควัำ�า	 ย่อมุมไม้ 

ยี�สิบ	 ฐานิล่างเจ้าะเปี็นิช่องปีระต้	 หนิ้าบันิ	 ซุ้่มปีระต้ 

ลายป้ีนิปี่�นิ	 ภูายในิบรรจุ้พุระบรมสารีริกธาตุ	 สร้าง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๖

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๕

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๕	
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วััดชั�องลม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดช่องลม	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 เดิมช่อวั่า วััดชั้างล้ม	 เพุราะมีช้างล้มตาย 

บริเวัณปีากคลองซ่ึ�งเปี็นิที�ตั�งของวััด

	 ต่อมาเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๗	 สมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยาวัชิรญาณวัโรรส	 เสด็จ้ 

ตรวัจ้เยี�ยมวััดช้างล้ม	 พุระองค์ปีรารภูขึ�นิวั่า	 ช้างล้ม	 หรือ	 ช่องลม	 ครั�นิเม่อเสด็จ้กลับ	 พุระคร้อินิทเขมา 

(ห้อง)	 ทรงเห็นิวั่า	 ช่อวััดช้างล้ม	 ไม่เปี็นิมงคล	 จ้ึงเปีลี�ยนินิามใหม่วั่า	 วััดช่ัองลม	 ได้รับยกฐานิะเปี็นิ 

พุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๒	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดช่องลม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที�	 ๖๒๙	 ถนินิไกรเพุชร	 ตำาบล 

หนิ้าเมือง	อำาเภูอเมืองราชบุรี	จ้ังหวััดราชบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๔	ไร่	๓	งานิ	๘๐	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลั กษณะทรงไทยจ้ตุ รมุ ข 	 หลั งคาลด	 ๒	 ชั� นิ 

มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	หางหงส์ 

หนิ้าบันิปี้นิป่ี�นิลายก้านิขด	 ลงรักปีิดทอง	 ปีระดับ 

กระจ้ก	 มีเสารองรับพุาไลโดยรอบ	 บานิปีระต้และ

หนิ้าต่างเขียนิลายไทย	 ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างป้ีนิป่ี�นิ

ลายไทย	 ระหวั่างซุ้่มปีระต้ด้านิหน้ิาก่อเป็ีนิซุ้่มปี้นิปี่�นิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปียืนิ
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 พระประธาน	เปีน็ิพุระพุทุธรป้ีโลหะ	ปีางมารวัชิยั	 

สร้างโดยพุระคร้อินิทเขมา	(ห้อง)	ในิสมัยรัชกาลที�	๕

 พระวิหารหลวงพ่อุแก่นจันทน์ เปี็นิอาคาร 

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	หลังคา

ลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างป้ีนิป่ี�นิ 

ลายไทย	 มีบัวัหัวัเสา	 มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีไม้แก่นิจั้นิทน์ิ	 ปีางอุ้มบาตร	

ศัิลปีะสมัยทวัาราวัดีพุระนิามวั่า หลวังพ่่อแก่นิจ้ันิทนิ์ 

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์

 หอุสวดีมนต์ เป็ีนิอาคารครึ�งตึกครึ�งไม้

	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 สร้างเม่อปีี

พุุทธศัักราช	๒๕๒๕

 หอุระฆััง ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	 ๒	 ชั�นิ 

ยอดปีราสาททรงมณฑปี	 ตั�งอย้่บนิฐานิสี�เหลี�ยม 

ย่อมุมไม้สิบสอง	มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	

 หอุกลอุง	 ลักษณะคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๗
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วััดบึัวังาม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดบัวังาม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๔๒	 เดิมเปี็นิป่ีารก	 ต่อมานิายลี	 จั้นิทสมา	 ผู้้้ใหญ่บ้านิ	 

นิายกลีบ	 เจ้ริญภูักดี	 และ	 นิางทองดี	 พุวังสุข	 ได้ถวัายที�ดินิและร่วัมกันิสร้างวััดขึ�นิ	 และนิิมนิต์ 

พุระหน่ิายเขมวัโร	 จ้ากวััดดอนิคลัง	 มาเป็ีนิปีระธานิสงฆ์์ในิการสร้างวััดและเป็ีนิเจ้้าอาวัาสร้ปีแรก	 พุร้อมทั�ง 

ตั�งช่อวััดวั่า	 วััดบัวัลอยั	 เพุระบริเวัณที�ตั�งวััดเปี็นิที�ราบลุ่ม	 มีดอกบัวัขึ�นิเปี็นิจ้ำานิวันิมาก	 ต่อมาได้เปีลี�ยนิ 

ช่อวััดตามช่อตำาบลเปี็นิ	 วััดบัวังาม วััดบัวังามได้รับการพัุฒนิามาตามลำาดับ	 และได้รับยกฐานิะเป็ีนิ 

พุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๖

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดบัวังาม	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่หม้่ที�	๑	บ้านิบัวังาม	ตำาบลบัวังาม	อำาเภูอ

ดำาเนิินิสะดวัก	จ้ังหวััดราชบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๔	ไร่	๑	งานิ	๖๖	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็กหลังคาลด	 

๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้าใบระกา	 หางหงส์	 

หน้ิาบันิป้ีนิป่ี�นิร้ปีพุระพุุทธเจ้้าและเทพุ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างปี้นิ

ปี่�นิลายไทย	มีเสารองรับพุาไลโดยรอบ	
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  พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อสำาริด	 

ปีางมารวัิชัย	ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	๒๘	นิิ�วั	ส้ง	๒๓	นิิ�วั 

สร้างสมัยรัชกาลที�	๔	

 พระวิหาร เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะทรงไทย 

หลังคามุงกระเบื�อง	 พุื�นิคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีศัิลาแลง	ปีางมารวัิชัย	ขนิาด

หน้ิาตักกว้ัาง	 ๘๓	 นิิ�วั	 ส้ง	 ๑๐๙	 นิิ�วั	 อัญเชิญมาจ้าก 

วััดหันิตรา	 จั้งหวััดพุระนิครศัรีอยุธยา	 พุระนิามว่ัา	

พ่ระพุ่ทธญาณศรีอยัุธยัา

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

พุื�นิคอนิกรีตหินิขัด	ช่อวั่า	ศาลาศรีปริยััติโสภูณ

 หอุสวดีมนต์  เ ปี็ นิอ าคารคอนิกรี ต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�อง

 หอุระฆััง หอุกลอุง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 ชั�นิบนิหอระฆั์ง	 

ชั�นิล่างหอกลอง
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วััดมหาธาตุ

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดมหาธาตุ	 เปี็นิวััดโบราณ	 ชาวับ้านินิิยมเรียกวั่า	 วััดหนิ้าพ่ระธาตุ อย้่ในิตัวัเมืองราชบุรี	 จ้นิถึง 

รัชกาลที�	 ๒	 แห่งกรุงรัตนิโกสินิทร์	 ได้ย้ายเมืองราชบุรีออกจ้ากบริเวัณที�ตั�งวััดมหาธาตุ	 เพุ่อสะดวัก 

แก่การส้้รบกับข้าศัึก	เม่อย้ายตัวัเมืองออกไปีปีระชาชนิก็ย้ายไปีด้วัย	จ้ึงทำาให้ไม่มีพุระสงฆ์์อย้่จ้ำาพุรรษา	

	 สมัยรัชกาลที�	 ๓	 มีพุระภูิกษุช่อ	 พุระบุญมา	 ชาวัสมุทรสงคราม	 ได้ธุดงค์มาปีฏิิบัติธรรมที�วััด	 และ 

ได้ร่วัมกับพุุทธศัาสนิิกชนิช่วัยกันิสร้างและบ้รณปีฏิิสังขรณ์	เปี็นิวััดที�มีพุระสงฆ์์จ้ำาพุรรษาตั�งแต่นิั�นิมา	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมหาธาตุ	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๗	 ตำาบลหน้ิาเมือง	 อำาเภูอ 

เมืองราชบุรี	จ้ังหวััดราชบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๕๗	ไร่	๕๙	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา 

หางหงส์	 หนิ้าบันิส่วันิบนิปี้นิปี่�นิลายดอกไม้	 ส่วันิล่างเจ้าะเปี็นิช่อง	 ๒	 ช่อง	 ปีระดับป้ีนิป่ี�นิร้ปีเทพุ	 ชายคา

เป็ีนิเคร่องไม้	 มีพุาไลด้านิหน้ิาและด้านิหลัง	 เสาเหลี�ยมมีกลีบบัวัหัวัเสา	 ด้านิข้างมีชายคาปีีกนิกโดยรอบ 

ฐานิอาคารลักษณะสถาป่ีตยกรรมแบบอยุธยา	 แอ่นิโค้งคล้ายท้องเรือสำาเภูา	 หรือที�เรียกว่ัาแอ่นิท้องช้าง 

ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิซุ่้มหนิ้านิางปีระดับกระจ้ก	มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	สร้างขึ�นิสมัยกรุงศัรีอยุธยา	
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 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหินิทรายแดง	

ปีางมารวัิชัย	ปีระทับนิั�งบนิฐานิดอกบัวั	

 พระวิหารหลวง เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะ

ทรงไทย	 หลังคาเคร่องไม้	 มุงสังกะสี	 ด้านิหนิ้า 

มีมุขย่นิ	พุื�นิก่อด้วัยศัิลาแลง	ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี

ปี้นิปี่�นิปีางมารวิัชัย	 พุระนิามว่ัา พ่ระมงคลบุรี และ

พ่ระศรีนิคร์

 พระปรางค์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	ปีระกอบด้วัย 

พุระปีรางค์องค์ปีระธานิและพุระปีรางค์บริวัาร 

อย้่ด้านิหลัง	 ตั�งอย้่บนิฐานิเดียวักันิ	 องค์พุระปีรางค์

ทั�งหมดตกแต่งด้วัยลวัดลายป้ีนิป่ี�นิ	 ผู้นิังภูายในิเขียนิ

ภูาพุจ้ิตรกรรมเล่าเร่องอดีตชาติของพุระพุุทธเจ้้า 

ลักษณะสถาป่ีตยกรรมสมัยพุุทธศัตวัรรษที� 	 ๑๘ 

และได้รับการซ่่อมแซ่มในิสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพ่ระบรมสารีริกธาตุ

 พระมณฑป	ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	ย่อมุมไม้ 

ยี�สิบ	 อย้่บนิฐานิสี� เหลี�ยมส้ง	 ซุ้่มปีระต้หน้ิาต่าง 

ลายป้ีนิป่ี�นิ	 ผู้นัิงภูายในิเขียนิภูาพุจิ้ตรกรรมเล่าเร่อง

พุระพุุทธปีระวััติ	 ตอนิเสด็จ้โปีรดพุระพุุทธมารดา 

บนิสวัรรค์ชั�นิดาวัดึงส์	และตอนิผู้จ้ญพุญามาร	ภูายในิ

ปีระดิษฐานิรอยัพ่ระพุ่ทธบาท	ทำาด้วัยหินิทรายแดง
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 พระเจดีีย์์ เปี็นิเจ้ดีย์ราย	 ลักษณะก่ออิฐ

ถือปี้นิ	 เรียงเปี็นิแถวัอย้่ด้านิหนิ้าพุระมณฑปี	 จ้ำานิวันิ 

๕	องค์	เปี็นิพุระเจ้ดีย์ทรงระฆ์ังกลม	จ้ำานิวันิ	๔	องค์ 

และพุระเจ้ดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง	 ๑	 องค์	 เปี็นิศัิลปีะ 

สมัยรัตนิโกสินิทร์	

 หอุสวดีมนต์	 เปี็นิอาคารทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	

 พระพุทธรูปหินทราย์แดีง	ปีางปีระทานิพุร	

สมัยลพุบุรี	ขุดได้ภูายในิบริเวัณพุระปีรางค์
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วััดศรีสุริยวังศาราม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดศัรีสุริยวังศัาราม	สร้างโดยสมเด็จ้เจ้้าพุระยาบรมมหาศัรีสุริยวังศั์	(ช่วัง	บุนินิาค)	ด้วัยทุนิทรัพุย์

ส่วันิตัวั	 สร้างเสร็จ้ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๑๗	 และถวัายให้เป็ีนิพุระอารามหลวัง	 พุร้อมขอพุระราชทานินิามวััด 

และที�วัิสุงคามสีมา	รัชกาลที�	๕	ได้พุระราชทานินิามวั่า	วััดศรีสุริยัวังษ์าวัาส	ต่อมาทรงพุระราชทานินิามใหม่

อีกครั�งวั่า	 วััดศรีสุริยัวังศาราม	 ต่อมาเจ้้าอาวัาสแต่ละยุคได้ทำาการบ้รณปีฏิิสังขรณ์	 และสร้างเสนิาสนิะ 

ตลอดมาจ้นิปี่จ้จุ้บันิ	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๖

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดศัรีสุริยวังศัาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๓๖๕	 ตำาบลหนิ้าเมือง	

อำาเภูอเมืองราชบุรี	จ้ังหวััดราชบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๗	ไร่	๒	งานิ	๖๙	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโุบสถ เปีน็ิอาคารคอนิกรีตเสรมิเหลก็ 

ลักษณะสถาป่ีตยกรรมแบบไทยผู้สมตะวัันิตก	 

ขนิาดกว้ัาง	 ๑๑	 เมตร	 ยาวั	 ๑๘	 เมตร	 หลังคามุง

กระเบื�องเคลือบ	 หน้ิาบันิปี้นิป่ี�นิมีเสารองรับพุาไล	 

มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ
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 พ ร ะ ป ร ะ ธ า น  เ ปี็ นิ พุ ร ะ พุุ ท ธ ร้ ปี 

ลงรักปีิดทอง	 ศัิลปีะสมัยรัตนิโกสินิทร์	 ขนิาดหนิ้าตัก

กวั้าง	 ๑.๑๕	 เมตร	 สร้างขึ�นิปีระมาณปีีพุุทธศัักราช 

๒๔๒๒	 ซึ่�งสมเด็จ้เจ้้าพุระยาบรมมหาศัรีสุริยวังศั์ 

ได้ให้สร้างขึ�นิพุร้อมกับการสร้างพุระอุโบสถ

 พระเจดีีย์์ อย่้หลังพุระอุโบสถ	 ลักษณะ

ทรงระฆ์ัง	 ปีระดิษฐานิอย้่บนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็กแปีดเหลี�ยม	 ๒	 ชั�นิ	 ศิัลปีะแบบทรงไทย

ปีระยุกต์ผู้สมตะวัันิตก	ชั�นิบนิมีเสาหกเหลี�ยม	มีบันิได

ขึ�นิด้านิหลัง	 ชั�นิล่างเสาหกมุม	 มีบันิไดขึ�นิด้านิหลัง 

เดินิได้รอบพุระเจ้ดีย์	 มีล้กกรงกั�นิรอบพุระเจ้ดีย์ 

ภูายในิบรรจุ้พุระบรมสารีริกธาตุ	 สร้างโดยสมเด็จ้ 

เจ้้าพุระยาบรมมหาศัรีสุริยวังศั์	  หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

๒	ชั�นิ	ลักษณะทรงยุโรปี	ชั�นิบนิเปี็นิหอระฆ์ัง	ชั�นิล่าง

เปี็นิหอกลอง

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทยปีระยุกต์	 หลังคา 

มุงกระเบื� อง เคลือบ	 ขนิาดกว้ัาง	 ๑๒	 เมตร 

ยาวั	๑๖	เมตร	
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วััดสัตตนิารถป่ริวััตร

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดสัตตนิารถปีริวััตร	เดิมเปี็นิวััดร้าง	เรียกวั่า วััดกลางบ้านิ	ชาวับ้านิถิ�นินิี�เปี็นิชาวัไทยยวันิได้อพุยพุ

มาตั�งถิ�นิฐานิเปี็นิหลักแหล่ง	ในิสมัยรัชกาลที�	๒	เพุราะเหตุการณ์ทางการเมือง

	 ครั�นิต่อมามีพุระภูิกษุสงฆ์์	 ๒	 ร้ปี	 คร้บาหลวังเปีี�ย	 และคร้บาหลวังญะ	 ชาวัเมืองเทิง	 ในิจั้งหวััด

เชียงราย	 ได้ทราบข่าวัการอพุยพุของชาวัไทยยวันิมาที�เมืองราชบุรี	 จ้ึงได้เดินิทางลงมาเยี�ยมเยียนิญาติพุี�นิ้อง	 

บรรดาญาติพุี�น้ิองของท่านิจ้ึงพุร้อมใจ้กันิสร้างวััดนีิ�ขึ�นิระหวั่างหม้่บ้านิทั�งสอง	 เพุ่อเปี็นิที�พุำานิักของ 

คร้บาหลวังเปีี�ย	และคร้บาหลวังญะ	เรียกวั่า	วััดกลางบ้านิ เพุราะอย้่ระหวั่างกลางสองหม้่บ้านิ	สร้างให้เปี็นิ

สำานิักสงฆ์์ไปีก่อนิ	ยังไม่มีพุระอุโบสถ	ต้องใช้โบสถ์นิำ�า	ซ่ึ�งชาวับ้านิสร้างถวัาย	ที�บริเวัณริมตลิ�งหนิ้าวััด	เพุ่อใช้

เปี็นิสถานิที�ทำาสังฆ์กรรม
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	 ต่ อมาบรรดาญาติพุี� น้ิ อง 	 ได้ ช่ วัยกันิ

สร้างวััดใหม่ขึ�นิอีกวััดหนึิ�งทางทิศัตะวัันิออกของ 

วััดกลางบ้านิ	โดยมีเจ้้าฝ้่ายเหนิือ	ช่อเจ้้าชมภู้	ซ่ึ�งเปี็นิ 

ที�เคารพุนิับถือของชาวับ้านิไทยยวันิที�ลงมาเยี�ยมญาติ

พุี�นิ้องที�อพุยพุมา	 เปี็นิหัวัหน้ิาดำาเนิินิการก่อสร้าง 

แล้วันิิมนิต์คร้บาหลวังญะ	 มาจ้ำาพุรรษาที� วััดนีิ� 

ชาวับ้านิจึ้งได้ขนิานินิามวััดนีิ�วั่า	 วััดศรีชัมภูู	 เพุ่อเปี็นิ

อนิุสรณ์แก่เจ้้าชมภู้	 ต่อมาชาวับ้านิเรียกกันิติดปีากวั่า	

วััดใต้	และเรียกวััดกลางบ้านิวั่า	วััดเหนิือ

	 ครั�นิต่อมาวััดกลางบ้านิหรือวััดเหนิือ	 ได้มี 

ชาวับ้านิผู้้้เล่อมใสในิพุระพุุทธศัาสนิาได้นิำาเอาต้นิโพุธิ�

มาปีล้กไวั้ที�บริเวัณวััดเปี็นิจ้ำานิวันิมาก	 และต้นิโพุธิ�ได้

เจ้ริญงอกงามดีมาก	 ชาวับ้านิจึ้งเรียกวััดกลางบ้านิ

หรือวััดเหนิือในิช่อใหม่วั่า	วััดโพ่ธิ�งาม	เพุราะมีต้นิโพุธิ� 

ขึ�นิงอกงามมาก	 วััดนีิ�ตั�งอย้่ ใกล้ภู้เขาสัตตนิารถ 

ป่ีจ้จุ้บันิเรียกวั่า	 เขาวััง	 เพุราะเปี็นิสถานิที�ตั�งวััง 

ในิสมัยรัชกาลที�	 ๕	 ม้ลเหตุที�เรียกวั่า	 ภู้เขาสัตตนิารถ	 

นัิ�นิเพุราะได้รับคำาบอกเล่าจ้ากพุระคร้วัินิัยธรรม 

(อินิทร์	 ปีญฺฺ าทีโปี)	 เดิมภู้เขาล้กนีิ�ช่อว่ัา	 ศััตร้พิุนิาศั 

เพุราะไทยได้รบชนิะพุม่าที� ราชบุรี 	 จ้ึงได้ช่อวั่า 

เขาศััตร้พุินิาศั	 ครั�นิเวัลาล่วังเลยมา	 ภูาษากร่อนิไปี 

ตามยุคสมัยเปี็นิ	สัตตนิารถ

	 วััดเขาสัตตนิารถสร้างขึ�นิในิสมัยพุระเจ้้า 

ราชบุรี	 (กลั�นิ	 วังศัาราโรจ้นิ์)	 ตำาแหนิ่งเจ้้าเมือง

ราชบุรี	 ซึ่�งอย้่ในิสมัยรัชกาลที�	 ๓	 และรัชกาลที�	 ๔	 

แ ห่ ง ก รุ ง รั ต นิ โ ก สิ นิ ท ร์ ไ ด้ รั บ ข นิ า นิ นิ า ม ว่ั า 

วััดเขาสัตตนิารถิ	และมีเจ้้าอาวัาสปีกครองวััด	๓	ร้ปี

	คือ	พุระอธิการช้าง	พุระอธิการนิิล	พุระอธิการบาง

	 กาลเวัลาผู่้านิไปีเม่อสมัยรัชกาลที� 	 ๕ 

การไปีมาค้าขายระหว่ัางเมืองราชบุรีกับกรุงเทพุฯ 

ก็สะดวักมากขึ�นิ	 สมเด็จ้เจ้้าพุระยามหาศัรีสุริยวังศั์ 

ในิสมัยนัิ�นิ	 ดำารงตำาแหนิ่งเปี็นิผู้้้สำาเร็จ้ราชการแทนิ

พุระองค์	 ได้ไปียังเมืองราชบุรีอย้่เนิือง	 ๆ	 เห็นิวั่า 

ควัรจ้ะเป็ีนิที�เสด็จ้ปีระพุาสอีกแห่งหนึิ�งด้วัย	 เพุราะ 

เปี็นิที�สบายและไปีมากรุงเทพุฯ	ก็สะดวัก



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  261

	 ในิสมัยรัชกาลที�	 ๕	 ปีระพุาสเมืองราชบุรี 

ครั�งที� 	 ๔	 ได้ดำาเนิินิการสร้างพุระราชวัังที� ภู้เขา 

สัตตนิารถ	 มีข้อควัามในิพุระราชนิิพุนิธ์เสด็จ้ปีระพุาส

ไทรโยค	ในิพุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 

ตอนิหนึิ�งวั่า	 “ที�เขาสัตตนิารถนีิ�มิสเตอร์ไปีเยอ	 วััดส้ง	 

๙๘	ฟ้ิต	คิดเปี็นิไทย	๑๔	วัา	ศัอกคืบ	๖	นิิ�วั	เดิมเปี็นิ 

เขานัิ�นิยอดส้งกวั่านีิ�	 มีเจ้ดีย์องค์หนึิ�งกับพุระวัิหาร 

พุระนิอนิย่อม	 ๆ	 ไม่ ใหญ่ นัิก	 โบสถ์กับศัาลา 

อีกหนึิ�งหลังหรือสองหลังที�อย้่เชิงเขาด้านิทิศัตะวัันิออก

เปี็นิทางขึ�นิ	 แต่ชำารุดปีรักหักพัุงไม่มีพุระสงฆ์์อย้่ 

( ในิขณะนัิ� นิพุระสงฆ์์ ไ ด้ย้ าย ไปีส ร้าง วััด ให ม่ที� 

บ้านิน้ิอยหม้่	 หรือวััดน้ิอยหม้ในิปี่จ้จุ้บันิ)	 เม่อเรา 

มาเที�ยวัคราวัก่อนิ	 เม่อปีระมาณปีีศัักราช	 ๑๒๓๓ 

(พุุทธศัักราช	 ๒๔๑๔)	 ได้มาเที�ยวัที� เขานีิ� เห็นิว่ัา 

พุอจ้ะเป็ีนิวัังได้	 จึ้งขอคิดขอแลกเปีลี�ยนิสร้างวััดใหม่

ขึ�นิวััดหนึิ�งที�ริมแม่นิำ�าให้พุระสงฆ์์อย้่ได้	 เพุราะเห็นิวั่า

ถ้าวััดจ้ะอย่้กับภู้เขาดังนัิ�นิจึ้งได้ไกลบ้านิ	 พุระสงฆ์ ์

ก็ ไม่มี ใครมาอย้่ ที� ภู้ เขา นีิ� 	 พุอจ้ะเ ป็ีนิรั� วั เ ป็ีนิ วััง 

เปี็นิที�อย้่ ได้	 จ้ึงได้ขอเปีลี�ยนิเสียตามอย่าง	 เช่นิ 

ท้ลกระหม่อมท่านิเปีลี�ยนิวัังลพุบุรี	 ครั�นิสร้างวััด 

เสร็ จ้แล้ วั 	 จึ้ง นิิมนิต์พุระวััดโสมนัิสออกมาอย้่ 

จ้ึงได้ช่อว่ัา	 วััดสัตตนิารถปีริวััตร	 คือเปีลี�ยนิไปีจ้าก 

เ ข า สัตตนิารถแ ล้ วั ไ ด้ลง มือทำา ภู้ เ ข า นีิ� ใ ห้ เ ปี็ นิ 

พุระราชวัังต่อไปี”

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสัตตนิารถปีริวััตร	 เปี็นิพุระอารามหลวัง

ชั�นิโท	 ชนิิดวัรวิัหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑	 ถนินิวัรเดช 

ตำาบลหน้ิาเมือง	 อำาเภูอเมืองราชบุรี	 จ้ังหวััดราชบุรี 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๙	ไร่	๓	งานิ	๑๑	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ปี้นิป่ี�นิเปี็นิหัวันิาค	 

ปีากเปี็นิครุฑ	 ใบระกาเปี็นิตัวันิาค	 มีระเบียงหนิ้าหลัง

และด้านิข้าง	พุื�นิปี้ด้วัยกระเบื�องลายพุรมทั�งด้านินิอก

และด้านิในิ

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีลงรักปีิดทอง	

ปีางสมาธิ

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	หลังคา

มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หนิ้ าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ 	 เ ป็ีนิที� ปีระดิษฐานิ 

พ่ระพุ่ทธไสยัาสนิ์ 

 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	 มีกำาแพุง

แก้วัล้อมรอบ

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	ขนิาดกวั้าง	๔	 เมตร	ยาวั	๔	 เมตร	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๐
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วััดสุรชัายาราม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดสุรชายาราม	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 เดิมช่อว่ัา	 วััดหลุมดินิ	 ตั�งอย่้ปีากคลอง 

หลุมดินิ	ริมฝ้่�งแม่นิำ�าแม่กลอง	ห่างจ้ากค้เมืองปีระมาณ	๓	เส้นิ	

	 ในิสมัยรัชกาลที�	 ๕	 ท่านิผู้้้หญิงอิ�ม	 บุนินิาค	 ภูริยาเจ้้าพุระยาสุรวังศั์ไวัยวััฒน์ิพุิพุัฒนิาศัักดิ� 

(วัร	 บุนินิาค)	 ขณะดำารงตำาแหน่ิงสมุหพุระกลาโหม	 ได้พุบวััดอย้่ในิสภูาพุร้าง	 เหลือเพีุยงฐานิพุระอุโบสถ 

พุระเจ้ดีย์ย่อเหลี�ยมไม้สิบสอง	 ๑	 องค์	 พุระปีรางค์	 ๑	 องค์	 และใบเสมาทำาด้วัยหินิทรายแดงสลักลวัดลาย

ศัิลปีะสมัยทวัาราวัดี	 สภูาพุชำารุด	 ท่านิผู้้้หญิงอิ�ม	 จ้ึงได้สร้างพุระอุโบสถขึ�นิใหม่ห่างจ้ากพุระอุโบสถเดิม 

๑๐	 วัา	 สร้างพุระปีระธานิในิพุระอุโบสถ	 และพุระพุุทธร้ปียืนิหนิ้าพุระอุโบสถ	 ต่อมาพุระบาทสมเด็จ้ 

พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	พุระราชทานินิามวั่า	วััดสุรชัายัาราม 

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสุรชายาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวัง 

ชั�นิตรี 	 ชนิิดสามัญ	 ตั� งอย้่ เลขที� 	 ๑๐	 หม้่ที� 	 ๓ 

ตำาบลหลุมดินิ	 อำาเภูอเมืองราชบุรี	 จ้ังหวััดราชบุรี 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๐	ไร่	๓	งานิ	๕๒	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ 

มีเสารองรับพุาไลโดยรอบ	 หัวัเสาปี้นิป่ี�นิลายกลีบบัวั	 

หนิ้าบันิปี้นิป่ี�นิลายไทย	 ผู้นิังภูายในิมีจ้ิตรกรรม 

เล่าเร่องพุระพุุทธปีระวััติ	 มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ 

มีพุระเจ้ดีย์ปีระดิษฐานิด้านิหน้ิาและด้านิหลัง	 สร้าง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๒๗	

 พระประธาน  เ ปี็ นิพุระพุุ ทธร้ ปีสำา ริ ด	 

ล ง รั ก ปิี ด ท อ ง 	 ปี า ง ส ม า ธิ 	 ข นิ า ด ห นิ้ า ตั ก 

กวั้าง	 ๗๐	 เซ่นิติเมตร	 ส้งวััดจ้ากบนิฐานิถึงพุระรัศัมี 

๑.๑๐	 เมตร	ฐานิบัวัส้ง	๑.๑๓	 เมตร	มีพุระอัครสาวัก

ซ่้ายขวัา

 พระปรางค์ ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	 ย่อมุม 

ไม้สิบสอง	 มีช่องทำา เปี็นิมุข	 ลักษณะทรงไทย 

ทั�งสี�ด้านิ
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 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารไม้ชั�นิเดียวั 

ยกพุื�นิส้ง	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง

เคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิ 

ลายป้ีนิปี่�นิ	 มีบันิไดขึ�นิลงทั�งด้านิหน้ิาและด้านิหลัง 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๑	

 หอุสวดีมนต์ เปี็นิอาคารไม้ 	 ลักษณะ 

ทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�อง	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๔๗๒

 ตู้ พ ร ะ ธ ร ร ม  ทำา ด้ วั ย ไ ม้ ฐ า นิ ก วั้ า ง 

๒๗	เซ่นิติเมตร	ยาวั	๕๓.๕	เซ่นิติเมตร	ส้ง	๒๔	เมตร 

ฝ้าบนิกวั้าง	๒๒	เซ่นิติเมตร	ยาวั	๔๙	เซ่นิติเมตร	ด้านิ

ข้างมีอักษร	 ส	 ม	 อย้่ภูายใต้ชฎาหน้ิานิาง	 ซึ่�งเป็ีนิ 

พุระนิามย่อของ	 สมเด็จ้พุระปีตุจ้ฉาเจ้้า	 สุขุมาล 

มารศัรี	พุระอัครราชเทวัีในิรัชกาลที�	๕	

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

๒	 ชั�นิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๔๒๗

 หอุกลอุง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคามุงกระเบื�อง	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๔	
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วััดหนิองหอย

ประวัติความเป็นมา

	 วััดหนิองหอย	 เปี็นิวััดเก่า	 สร้างในิสมัยรัชกาลที�	 ๕	 ปีระมาณ	 พุ.ศั.	 ๒๔๑๖	 เดิมช่อ วััดนิ้อยั 

ตั�งอย้่ที�บ้านิห้วัย	 หม้่ที�	 ๔	 ตำาบลเขาแร้ง	 สมัยนัิ�นิหลวังปี้่งามเปี็นิเจ้้าอาวัาส	 ท่านิเห็นิวั่าวััดนิ้อยตั�งอย้่ใกล้กับ 

วััดโสดาปีระดิษฐารามเกินิไปี	 และมีผู้้้ศัรัทธาได้ถวัายที�ดินิบริเวัณหม้่บ้านิหนิองหอย	 ซึ่�งเป็ีนิที�ราบเชิงเขา	 

จ้ึงได้เริ�มสร้างวััดขึ�นิใหม่ที�หม้่บ้านิหนิองหอย	ชาวับ้านิจ้ึงเรียกช่อวััดวั่า	วััดหนิองหอยั	ตั�งวััดเม่อ	พุ.ศั.	๒๔๒๕	

และได้รับพุระราชทานิวัิสุงคามสีมา	เม่อวัันิที�	๒๕	ตุลาคม	พุุทธศัักราช	๒๕๑๖	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง

เม่อวัันิที�	๒๙	พุฤษภูาคม	พุุทธศัักราช	๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

		 วััดหนิองหอย	 เปี็นิพุระอาราม

หลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 สังกัดคณะสงฆ์์

มหานิิกาย	 ตั�งอย้่หม้่ที� 	 ๒	 ตำาบลเขาแร้ง 

อำา เ ภู อ เ มื อ ง ร า ช บุ รี 	 จั้ ง ห วัั ด ร า ช บุ รี 

มีที�ดินิตั�งวััด	 ๕๘	 ไร่	 ๓	 งานิ	 ๕๙	 ตารางวัา	 

มีที�ธรณีสงฆ์์	๑๖	ไร่	๓	งานิ	๕๓	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ 

  พระอุุ โบสถ มีขนิาดกว้ัาง	 ๘	 เมตร	 

ยาวั	 ๑๕	 เมตร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

ทรงไทย	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๓	

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีทองเหลือง	

ปีางมารวัิชัย	ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	๓๐	นิิ�วั	ส้ง	๘๐	นิิ�วั

 พระวิหาร	 มีขนิาด 

กวั้าง	๗	 เมตร	 ยาวั	๗๓	 เมตร 

เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก

ทรงไทย	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๕๑๖	
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 พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี	 ขนิาด 

หนิ้าตักกวั้าง	 ๘	 วัา	 ๙	 นิิ�วั	 ส้ง	 ๓๐	 เมตร	 

ชาวับ้านิเรียกว่ัา	 หลวังพุ่อใหญ่	 สร้างเม่อปีี

พุุทธศัักราช	 ๒๕๓๕	 ปีระดิษฐานิอย่้บนิยอดเขา

ขนิาดกลางชอ่	“เขานิอ้ยสรรพุยา”	หลงัจ้ากสรา้ง

หลวังพุอ่ใหญแ่ลว้ัชาวับา้นิเรยีกวัา่	“เขาพุระใหญ”่	

 ศ าล าก า ร เ ป รี ย์ญ 	 เ ปี็ นิอ าคาร

คอนิกรตีเสริมเหลก็	๒	ชั�นิ	มขีนิาดกว้ัาง	๑๒	เมตร 

ยาวั	๓๐	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๙

 พระโพธิสัตว์กวนอิุม	 ปีระดิษฐานิอย้ ่

ณ	 ยอดเขาหนิองหอย	 ชาวับ้านิเรียกวั่า	 เขา 

พุระโพุธสิตัวัก์วันิอมิ	ม	ี๒	องค	์คอื	ปีางยนืิปีระทานิพุร

เปี็นิเนืิ�อทองเหลือง	 หัตถ์ซ่้ายทรงแจ้กันิมณี	 

หตัถข์วัาทรงกิ�งสนิ	มีควัามส้งปีระมาณ	๓.๕๙	เมตร 

ปีระทับยืนิบนิดอกบัวั	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๕๒๕	 และปีางนัิ�งปีระทานิพุร	 หล่อด้วัย 

ทองเหลืองส้ง	๑๖	เมตร	หนิ้าตักกวั้าง	๙	เมตร	 

สร้างเสร็จ้เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๒	
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ประวัติและความเป็นมา

	 วััดกวิัศัราราม	 เปี็นิวััดโบราณ	 เดิมช่อวั่า	 วััดขวัิด  

สร้างในิสมัยสมเด็จ้พุระนิารายณ์มหาราช	 เม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๒๐๘	 อย้่ท้ายพุระราชวัังนิารายณ์ราชนิิเวัศั	 หลังจ้ากสมเด็จ้ 

พุระนิารายณ์มหาราชสวัรรคต	 เมืองลพุบุรีถ้กทิ�งให้ว่ัางลง 

เปี็นิเวัลานิานิ	วััดจ้ึงกลายเปี็นิวััดร้าง	

	 ต่อมารัชกาลที�	 ๔	 โปีรดให้บ้รณปีฏิิสังขรณ์อาคาร 

เสนิาสนิะใหม่หมด	แล้วัพุระราชทานินิามวั่า	วััดกวัิศราราม 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัั ด ก วิั ศั ร า ร า ม 	 เ ปี็ นิ พุ ร ะอ า ร า มหล วั ง ชั� นิ ต รี 

ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๗๓	 ตำาบลท่าหินิ	 อำาเภูอเมืองลพุบุรี	 

จ้ังหวััดลพุบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๕	ไร่	๔๔	ตารางวัา

วััดกวัิศราราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	 ศัิลปีะสมัยอยุธยา 

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	 หนิ้าบันิป้ีนิเกลี�ยง	 หน้ิาต่างเจ้าะเป็ีนิช่อง	 มีปีระต้เข้าออก 

ทางเดียวั	บานิปีระต้แกะสลักลวัดลาย	

 พระประธาน	เปีน็ิพุระพุทุธรป้ีปีางมารวัชิยั	ศัลิปีะสมยัอ่้ทอง
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 พร ะ พุ ท ธ เ จ ดีี ย์์  ลั ก ษณะ 

ทรงกลมบนิฐานิสี� เหลี�ยม	 สร้างสมัย

สมเด็จ้พุระนิารายณ์มหาราช	อย้่ด้านิหลัง 

พุระอุโบสถ	

 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	

อย้่ด้านิหนิ้าพุระอุโบสถ

 หอุไตร	สร้างสมัยรัชกาลที�	๔

 ศาลาการเปรีย์ญ	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	หลังคา

มุงกระเบื�อง
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดมณีชลขันิธ์	 เปี็นิวััดโบราณ	 เดิมช่อว่ัา	 วััดเกาะแก้วั	 เพุราะที�ตั�งวััดเป็ีนิเกาะมีคลองล้อมรอบ	 

ต่อมาสภูาพุวััดทรุดโทรม	ครั�นิถึงปีีพุุทธศัักราช	๒๔๐๙	เจ้้าพุระยายมราช	(เฉย	ยมาภูัย)	เม่อครั�งเปี็นิพุระยา

อภูัยรณฤทธิ�	 ได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์ขึ�นิใหม่	 โดยสร้างเข่อนิรอบบริเวัณวััด	 กุฏิิ	 และพุระอุโบสถ	 เป็ีนิต้นิ	 ต่อมา

พุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	พุระราชทานินิามวั่า	วััดมณีชัลขันิธ์ 

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมณีชลขันิธ์	เปีน็ิพุระอารามหลวังชั�นิตรี 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๖๑๑	 ตำาบลพุรหมาสตร์	 

อำาเภูอเมืองลพุบุรี	จ้ังหวััดลพุบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	 เนิื�อที� 

๙	ไร่	๖๑	ตารางวัา

 

วััดมณีชัลขันิธ์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ลักษณะทรงไทย	 ขนิาดกวั้าง	 

๔	วัา	๑	ศัอก	ยาวั	๖	วัา	๓	ศัอก	ไม่มีช่อฟ้้า	ใบระกา	

 พระประธาน	เปีน็ิพุระพุทุธรป้ีป้ีนิป่ี�นิ	ปีางมารวิัชยั	ขนิาดหน้ิาตกักว้ัาง	๒	ศัอก	๑	คบื	๔	นิิ�วั	ส้ง	๓	ศัอก	 

๑	คืบ	๔	นิิ�วั	

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีกะไหล่ทองคำา	ปีางมารวัิชัย	ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	

๑	ศัอก	๒	นิิ�วั	ส้ง	๑	ศัอก	๑	คืบ	

 พระ เจ ดีี ย์์หลวงพ่ อุแสง

ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	 ร้ปี	 ๔	 เหลี�ยม	 

อย้่ปีระจ้ำาทิศัทั�ง	๔	ขนิาดส้ง	๔๐	เมตร 

อย้่ทางทิศัใต้ของวััด	 และเป็ีนิสัญลักษณ ์

ตราปีระจ้ำาวััด	

 พระพุทธนาคสุคโต 	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางนิาคปีรก

ปีระดิษฐานิอย้่กลางแจ้้ง	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 ๔	 วัา	 ๙	 นิิ�วั	 ส้ง	 ๗	 วัา	 

๙	นิิ�วั	สมเด็จ้พุระสังฆ์ราช	สกลมหาสังฆ์ปีริณายก	ปีระทานินิาม

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 

ขนิาดกวั้าง	๘	วัา	ยาวั	๑๙	วัาเศัษ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๕	
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดสิริจ้ันิทรนิิมิตร	 เปี็นิวััดโบราณ	 เรียกว่ัา	 วััดเขาบ่องาม	 หรือวััดเขาบัวังาม	 ต่อมากลายเป็ีนิ 

วััดร้าง	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๕	 พุระอุบาลีคุณ้ปีมาจ้ารย์	 (สิริจ้นิฺโท	 จั้นิทร์)	 วััดบรมนิิวัาส	 กรุงเทพุฯ	 

ได้จ้ัดสร้างพุระพุุทธร้ปี	หลวังพุ่อใหญ่	และบ้รณปีฏิิสังขรณ์วััดขึ�นิมาใหม่	เรียกนิามวััดใหม่วั่า	วััดเขาพ่ระงาม

	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๖	 พุระบาทสมเด็จ้พุระมงกุฎเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 ได้เสด็จ้มาทรงปีระกอบพุิธี 

ผู้้กพุัทธสีมา	แล้วัได้พุระราชทานินิามวััดใหม่วั่า	วััดสิริจ้ันิทรนิิมิตร

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสิริจ้ันิทรนิิมิตร	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย่้หม้่ที�	 ๑	 ตำาบลเขาพุระงาม	 

อำาเภูอเมืองลพุบุรี	จ้ังหวััดลพุบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๙๙	ไร่

วััดสิริจันิทรนิิมิตร
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 ขนิาดกว้ัาง	 ๑๒	 เมตร	 ยาวั	 

๒๔	เมตร	

 พระประธาน ในิพุระอุโบสถ	เปี็นิพุระพุุทธร้ปี

ลงรักปีิดทอง	 ปีางสมาธิ	 มีพุระนิามวั่า	 พ่ระพุ่ทธ 

เพ่็ชัรรัตนิสุวััทนิายัมหามุนิีชัินิสีห์วัิสุทธิโสภูาค 

 พระวิหารสิริจันโท	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง

เคลือบ	 ขนิาดกวั้าง	 ๑๐	 เมตร	 ยาวั	 ๑๒	 เมตร	 ภูายในิปีระดิษฐานิร้ปีป่ี�นิพุระอุบาลีคุณ้ปีมาจ้ารย์	 

(สิริจ้นิฺโท	จ้ันิทร์)	พุระเทพุวัรคุณ	(ภูทฺทราวัุโธ)	และพุระศัีลวัรคุณ	(สงฺกิจฺ้โจ้)

 ศาลาเก้าห้อุง	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะเปี็นิศัาลาโถง	๙	ห้อง	หลังคามุงกระเบื�อง

 พระพุทธปฏิิภัาคมัธย์มพุทธกาล	(หลวังพุ่อใหญ่)	หนิ้าตักกวั้าง	๑๑	วัา	๑	ศัอก	ส่วันิส้งจ้ากหนิ้าตัก

ถึงพุระเกตุ	๑๘	วัา	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๕๕	

 ถำ้าภััทราวุโธ	 อย่้บนิไหล่เขาพุระงาม	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธไสยาสน์ิ	 ชั�นินิอกและชั�นิในิ	

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธชินิราช	พุระสังกัจ้จ้ายนิ์	และพุระพุุทธร้ปีปีางต่าง	ๆ		 	
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดเสาธงทอง	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๗	 เดิมบริเวัณนัิ�นิมี	 ๒	 วััด	 คือ	 

วััดเสาธงทอง	และวััดรวัก	วััดเสาธงทองมีพุระวัิหาร	ไม่มีพุระอุโบสถ	แต่วััดรวักมีพุระอุโบสถ	ไม่มีพุระวัิหาร	

เวัลาพุระภูิกษุวััดเสาธงทองจ้ะทำาสังฆ์กรรม	ต้องมารวัมกันิที�วััดรวัก	

	 ต่อมาในิสมัยพุระบาทสมเด็จ้พุระมงกุฎเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 สมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยา 

วัชิรญาณวัโรรส	ดำารงตำาแหนิ่งสกลมหาสังฆ์ปีริณายก	 เสด็จ้ตรวัจ้การคณะสงฆ์์เมืองลพุบุรี	 โปีรดให้รวัมวััดรวัก

เข้ากับวััดเสาธงทอง	 และให้เรียกช่อวั่า	 วััดเสาธงทอง	 ยกเจ้้าอาวัาสวััดรวัก	 เปี็นิเจ้้าอาวัาสโดยกิตติมศัักดิ�	 

ให้พุระคร้สังฆ์ภูารวัาหะ	เปี็นิเจ้้าอาวัาสแห่งวััดเสาธงทองที�รวัมกันิ	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๕๘

 

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดเสาธงทอง	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๗	 ถนินิพุระราม	 ตำาบลท่าหินิ	

อำาเภูอเมืองลพุบุรี	จ้ังหวััดลพุบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๕	ไร่	๙๓	ตารางวัา	

วััดเสาธงทอง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะ 

ทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�องปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิปี่�นิ	ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปี้นิป่ี�นิทรงเคร่องยืนิ 

ปีางห้ามสมุทร	 ขนิาดส้ง	 ๕	 ศัอกเบื�องซ้่ายมีพุระพุุทธร้ปีปี้นิ

ปี่�นิปีางสมาธิ	 ๒	 องค์	 เบื�องขวัามีพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่�นิปีางสมาธิ	 

๒	องค์

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

ลักษณะแบ่งเป็ีนิ	 ๒	 ตอนิ	 ด้านิหลังสุดมีขนิาดกว้ัางปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี	 ส่วันิด้านิหนิ้าย่อแคบกว่ัา 

เร่อยมาจ้นิถึงปีระต้หนิ้า	 ผู้นัิงด้านิในิด้านิทิศัเหนิือ	 ทิศัใต้	 เจ้าะเปี็นิซุ้่มปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีาง 

นิาคปีรกบ้างพุระพุุทธร้ปีปีางอ่นิ	 ๆ	 บ้าง	 ซุ้่มหน้ิาพุระวิัหารมีตราป้ีนิป่ี�นิพุระมหามงกุฎเปี็นิพุระราชลัญจ้กร 

ปีระจ้ำาพุระบาทสมเด็พุระจ้อมเกล้าเจ้้าอย่้หัวั	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีป้ีนิป่ี�นิปีางมารวิัชัย	 พุระนิามว่ัา	

หลวังพ่่อโต	และพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่�นิอ่นิ	ๆ
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 พระเจดีีย์์ อย้่ระหว่ัางพุระวิัหารและศัาลา

การเปีรียญ	 ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	 ฐานิแปีดเหลี�ยม	 ขนิาด 

กว้ัาง	 ๙	 วัา	 ส้ง	 ๑๗	 วัา	 ตรงกลางเหนิือฐานิขึ�นิไปีมีซุ้่ม

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่�นิบ้าง	 พุระพุุทธร้ปีศัิลาบ้าง 

จ้ำานิวันิแปีดซุ้่มและเปีน็ิแปีดทศิัเหมอืนิฐานิ	เลยซุ้่มขึ�นิไปีเปีน็ิ

ทรงแบบลังกา

 ศาลาการเปรีย์ญ	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั�นิ	ลักษณะทรงไทย	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	

๒๔๙๔	มีธรรมาสนิ์เจ้้าพุระยาโกษาปีานิอย้่ภูายในิ

 หอุระฆััง	เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	ลักษณะทรงไทย	ขนิาดกวั้าง	๓	เมตร	ยาวั	๑๕	เมตร
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วััดจองคำา

ประวัติความเป็นมา

	 วััดจ้องคำา สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๔๖	 โดยกลุ่มคหบดีชาวัไทยใหญ่ที�ทำางานิในิบริษัท 

บอมเบย์	 พุลาซ่่า	 เปี็นิบริษัทของชาวัอังกฤษที�เข้ามารับสัมปีทานิทำาปี่าไม้เขตในิอำาเภูองาวั	 เม่อคนิเหล่านัิ�นิ

ห่างไกลจ้ากถิ�นิฐานิเดิมมานิานิ	 จึ้งได้ร่วัมมือกันิสร้างวััดจ้องคำาขึ�นิ	 เพุ่อเป็ีนิสถานิที�ทำาบุญและยึดเหนีิ�ยวั 

ทางด้านิจิ้ตใจ้	 ครั�งแรกสถานิที�ที�สร้างวััดนัิ�นิอย่้บนิเนิินิเขาเตี�ย	 (ทางทิศัตะวัันิตกเฉียงใต้ของที�ตั�งวััดป่ีจ้จุ้บันิ)	 

เม่อสร้างวััดเสร็จ้เรียบร้อยแล้วั	 ได้ตั�งช่อวััดว่ัา	 วััดจ้องคำา	 และได้อาราธนิา	 คร้บานิันิโท	 มาเป็ีนิเจ้้าอาวัาส 

ร้ปีแรก

	 คำาวั่า จ้องคำา	 เปี็นิภูาษาไทยใหญ่	 มาจ้ากคำาสองคำาคือ	 จ้อง	 แปีลวั่า	 วััด	 (วัิหาร	 อาราม)	 และ 

คำา	 แปีลวั่า	 ทอง	 (สุวัรรณ)	 เม่อรวัมกันิเข้า	 แปีลวั่า	 วััดทองคำา	 (หรือสุวัรรณวัิหาร)	 ซึ่�งมีควัามหมายวั่า 

วััดที�สง่างามรุ่งเรืองดุจ้ทองคำา	 และผู้้้สร้างเป็ีนิผู้้้มั�งคั�งรำ�ารวัย	 มีศัรัทธาอย่างแรงกล้าในิพุระพุุทธศัาสนิา 

ดุจ้ทองคำาแม้ผู้่านิกาลเวัลาไปี	สีก็ไม่เศัร้าหมอง	ยังฉายรัศัมีแวัวัวัาวัดังเดิม
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	 เนิ่องจ้ากบริเวัณที�ตั�งเดิม	 เกิดการขาดแคลนินิำ�าเพุ่ออุปีโภูคบริโภูค	ดังนิั�นิ	 ในิปีีพุุทธศัักราช	๒๔๔๘ 

คณะกรรมการและผู้้้มีศัรัทธาจ้ึงได้ปีระชุมตกลงย้ายวััดลงมาสร้างใหม่	 ณ	 บริเวัณสถานิที�ตั�งสถานิีอนิามัย 

บ้านิหวัดในิปี่จ้จุ้บันิ

	 พุุทธศัักราช	 ๒๔๗๒	 พุ่อเลี�ยงญาณะ	 พุร้อมปีระชาชนิผู้้้มีจ้ิตศัรัทธาได้ร่วัมกันิสร้างพุระวัิหาร 

หลังใหญ่	 ศิัลปีะแบบไทยใหญ่	 มีมุขและปีราสาท	 ๕	 หลัง	 ได้นิิมนิต์คร้บาพุระเยยะธัมโม	 มาเปี็นิเจ้้าอาวัาส 

ร้ปีที�	๒

	 พุุทธศัักราช	 ๒๔๗๖	 พุ่อเลี�ยงพุรหมมินิทร์	 พุร้อมบุตรชาย	 (พุ่อเลี�ยงองไก่)	 ได้สร้างพุุทธเจ้ดีย์ขึ�นิ 

มีเจ้ดีย์องค์ใหญ่อย่้ตรงกลางฐานิ	 และเจ้ดีย์องค์เล็ก	 ๔	 องค์	 อย้่ตามทิศัทั�ง	 ๔	 มุม	 ใช้เวัลาในิการก่อสร้าง 

๒	ปีี

	 ต่อมาวััดจ้องคำาไม่มีพุระสงฆ์์มาอย้่จ้ำาพุรรษา	 เพุียงแต่จ้าริกมาจ้ำาวััดอย้่ชั�วัคราวั	 เปี็นิเวัลา 

๑-๒	 เดือนิเท่านัิ�นิ	 จ้ึงทำาให้เสนิาสนิะภูายในิวััดทรุดโทรมลงมาก	 บริเวัณวััดก็ได้กลายเป็ีนิที�เลี�ยงสัตวั์

ของปีระชาชนิในิท้องถิ�นินีิ�เร่อยมา	 จ้นิกระทั�งคร้บาโอภูาส	 โอภูาโส	 (พุระราชปีริยัตโยดม)	 ได้รับนิิมนิต์ 

มาจ้ำาพุรรษาตั�งแต่ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๔๕	 เปี็นิต้นิมา	 จ้ึงได้มีการบ้รณะพุัฒนิาวััดขึ�นิใหม่	 และได้รับยกฐานิะ 

เป็ีนิพุระอารามหลวังเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๔๙	 เนิ่องในิโอกาสที�พุระบาทสมเด็จ้พุระเจ้้าอย้่หัวั 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปีี

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดจ้องคำา	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่ตำาบลบ้านิหวัด	อำาเภูองาวั	จ้ังหวััดลำาปีาง	

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๖	ไร่	๑	งานิ	๒๐	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 

หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิเป็ีนิไม้แกะสลัก	 ซุ้่มปีระต ้

และหนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	 บานิปีระต้และหน้ิาต่างเป็ีนิ 

ไม้แกะสลักมีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	

 พระประธาน เป็ีนิพุระพุุทธ-ชินิราชจ้ำาลอง	

ปีางมารวัิชัย	

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	หลังคา

มุงกระเบื�อง	 หนิ้าบันิป้ีนิปี่�นิ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่าง 

ปี้นิปี่�นิ	บานิปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิไม้แกะสลัก	ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางต่าง	ๆ	หลายองค์	

 พระวิหารสมเดี็จพระมหารัชิมังคลาจารย์์ 

เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง 

ซุ้่มปีระต้หน้ิาต่างป้ีนิปี่�นิ	 บานิปีระต้และหน้ิาต่าง 

เป็ีนิไม้แกะสลัก	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี 

ปีางต่าง	ๆ	หลายองค์	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	หลังคามุงกระเบื�อง	
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วััดบึุญวัาทย์วัิหาร

ประวัติความเป็นมา

	 วััดบุญวัาทย์วิัหาร	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างมาแล้วักว่ัา	 ๔๐๐	 ปีี	 เดิมช่อ	 วััดกลางเวัียัง	 เป็ีนิวััด 

สำาคัญปีระจ้ำานิครลำาปีาง	 เปี็นิสถานิที�ปีระกอบพุิธีถือนิำ�าพิุพุัฒนิ์สัตยา	 ในิสมัยการปีกครองระบอบ

สมบ้รณาญาสิทธิราชย์	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๔๗	 สมัยรัชกาลที�	 ๑	 แห่งกรุงรัตนิโกสินิทร์	 เจ้้าหลวังคำาโสม 

เจ้้าผู้้้ครองนิครลำาปีาง	 ได้รื�อพุระวัิหารเก่าออกแล้วัได้สร้างพุระวิัหารหลวังหลังหนึิ�ง	 พุระปีระธานิองค์หนึิ�ง	

เจ้ดีย์องค์หนิึ�ง	กุฏิิหลังหนิึ�ง	และหอไตรหลังหนิึ�ง	เม่อสร้างเสร็จ้เปีลี�ยนิช่อใหม่วั่า วััดกลางหลวังไชัยัสัณฐิานิ

	 ครั�งกาลเวัลาล่วังไปี	๑๐๘	ปีี	(พุุทธศัักราช	๒๔๕๕)	เจ้้าบุญวัาทย์วังศั์มานิิต	เจ้้าผู้้้ครองนิครลำาปีาง 

เห็นิโบราณวััตถุต่าง	 ๆ	 ภูายในิอารามชำารุดทรุดโทรม	 จ้ึงให้รื�อพุระวัิหารหลวัง	 หอไตร	 กุฏิิ	 และกำาแพุงวััด 

ทั�งหมด	 แล้วัให้หลวังปีระสานิไมตรีราษฎร	 ไปีด้แบบพุระอารามหลวังในิกรุงเทพุมหานิครเพุ่อสร้างขึ�นิใหม่ 

โดยได้สร้างพุระวัิหารหลวังหลังหนิึ�ง	เสร็จ้เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๕๗	และเสนิอขอเปีลี�ยนิช่อใหม่วั่า	วััดหลวัง

บุญวัาทยั์บำารุง

	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๘	 เจ้้าบุญวัาทย์วังศั์มานิิต	 พุร้อมด้วัยพุระธรรมจ้ินิดานิายก	 (ผู้าย)	 เจ้้าอาวัาส

ซึ่�งดำารงตำาแหนิ่งเจ้้าคณะจ้ังหวััดลำาปีาง	 ครั�งดำารงสมณศัักดิ�เปี็นิพุระคร้สัญญาบัตรที�พุระคร้ภู้ริโสภูณ 

และข้าราชการได้ทำาการฉลองวััดเป็ีนิการใหญ่	 พุร้อมกับผู้้กพุัทธสีมาโดยรอบพุระวัิหารหลวัง	 มีพุระสงฆ์ ์

ร่วัมทำาสังฆ์กรรม	 จ้ำานิวันิ	 ๑๒๐	 ร้ปี	 เปีลี�ยนิพุระวัิหารหลวังเปี็นิพุระอุโบสถ	 ปีรากฏิตามควัามในิแผู้่นิจ้ารึก 

ที�หนิ้าพุระอุโบสถ	 ต่อมาพุระธรรมจ้ินิดานิายก	 เจ้้าอาวัาส	 ได้นิำาควัามกราบบังคมท้ลขอวััดหลวังบุญวัาทย์บำารุง

เปี็นิพุระอารามหลวัง	 พุระบาทสมเด็จ้พุระมงกุฎเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 โปีรดยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๕๘	และพุระราชทานินิามวั่า	วััดบุญวัาทยั์วัิหาร 
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดบุญวัาทย์วัิหาร เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 

ตั�งอย้่เลขที�	๑	ถนินิบุญวัาทย์	ตำาบลหัวัเวัียง	อำาเภูอเมืองลำาปีาง	จ้ังหวััด

ลำาปีาง	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒	ไร่	๒	งานิ	๓๕	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 ลักษณะทรงไทยผู้สม

ล้านินิา	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หน้ิาบันิปี้นิปี่�นิ	 ลงรักปิีดทอง	 ปีระดับกระจ้ก	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่าง 

ป้ีนิป่ี�นิ	 มีระเบียงและเสารับพุาไลโดยรอบ	 ขนิาดกว้ัาง	 ๑๑.๖๕	 เมตร	 

ยาวั	 ๓๒.๒๕	 เมตร	 สร้างโดยเจ้้าคำาโสม	 เจ้้าผู้้้ครองนิครลำาปีาง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๕๕

 พระประธาน เปี็ นิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่� นิ	 

ลงรกัปิีดทอง	ปีางมารวัชัิย	ขนิาดหนิา้ตกักว้ัาง	๓	เมตร	

ส้ง	๔.๕๐	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๓๔๘

 พระวิหารหลวง	 มีลักษณะเปี็นิอาคารทึบ 

หลังคาจั้�วั	 ฐานิส้งกวั่าวิัหารล้านินิาทั�วัไปี	 ตกแต่ง 

ภูายในิด้วัยลายไทยภูาคกลาง

 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	 ศัิลปีะ 

ล้านินิา	 ลงรักปีิดทอง	 ปีระดับยอดฉัตร	 ๕	 ชั�นิ	 

ขนิาดกวั้าง	๘	เมตร	ส้ง	๑๕	เมตร

 หลวงพ่อุสิงห์เพชิร เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 ขัดสมาธิเพุชร	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 ๑.๓๐	 เมตร	 

ส้ง	๑.๓๓	เมตร	

 พระพุทธศิลาสุปันโน ท่ี ๕ เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวิัชัย	 นิำามาจ้ากถำ�ากรุพุระ	 จั้งหวััดกาญจ้นิบุรี	

ปีระดิษฐานิหนิ้าพุระปีระธานิในิพุระอุโบสถ

 ศาลาราย์	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทย	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๒	

 ศาลาการเปรีย์ญ	เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	สร้างเม่อปีี

พุุทธศัักราช	๒๕๑๔

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	ลักษณะทรงไทย	ขนิาดกวั้าง	๓	เมตร	ยาวั	๓	เมตร
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วััดพุระแก้วัดอนิเต้าสุชัาดาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุระแก้วัดอนิเต้าสุชาดาราม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๑๒๒๓	 สมัยพุระเจ้้าอันิตยศั 

พุระราชโอรสองค์ที�สองของพุระนิางเจ้้าจ้ามเทวัี	ผู้้้สร้างเมืองเขลางค์นิคร	(นิครลำาปีาง)

	 เดิมเคยเป็ีนิที�ปีระดิษฐานิพุระพุุทธมหามณีรัตนิปีฏิิมากร	 (พุระแก้วัมรกต)	 และก่อนิพุุทธศัักราช	 

๑๙๗๙	 ได้ปีระดิษฐานิอย่้ที� วััดพุระแก้วั	 จั้งหวััดเชียงราย	 สมัยพุระเจ้้าสามฝ่้�งแกนิเจ้้าผู้้้ครองนิคร 

เชียงใหม่	 ปีรากฏิวั่าพุระเจ้ดีย์วััดพุระแก้วั	 จั้งหวััดเชียงราย	 ถ้กอสุนิีบาตพุังลงมามีผู้้้พุบพุระแก้วัมรกต 

จ้ึงได้อัญเชิญไปีปีระดิษฐานิไว้ัในิพุระวัิหาร	 ต่อมาเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๑๙๗๙	 พุระเจ้้าสามฝ่้�งแกนิ 

เจ้้าเมืองเชียงใหม่	 ทรงจ้ัดขบวันิแห่เพุ่ออัญเชิญพุระแก้วัมรกตจ้ากเมืองเชียงราย	 ไปียังเมืองเชียงใหม่ 

แต่เม่อขบวันิแห่อัญเชิญพุระแก้วัมรกตเดินิทางมาถึงทางแยกที�จ้ะไปีนิครลำาปีาง	 ช้างที�รับเสด็จ้ 

พุระแก้วัมรกตได้วิั�งต่นิไปีทางเมืองลำาปีาง	 แม้หมอควัาญจ้ะข้่เข็ญโลมเล้าปีระการใดช้างก็ไม่ยอมไปีทาง 

นิครเชียงใหม่	 ในิที�สุดพุระเจ้้าสามฝ้่�งแกนิก็ต้องยอมให้อัญเชิญพุระแก้วัมรกตปีระดิษฐานิไวั้	 ณ	 วััดพุระแก้วั 

ดอนิเต้า	 ปีระดิษฐานิอย้่ที�วััดนีิ�เปี็นิเวัลานิานิถึง	 ๓๒	 ปีี	 ครั�นิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๐๑๑	 พุระเจ้้าติโลกราชเจ้้า 

ผู้้้ครองนิครเชียงใหม่	 ได้อัญเชิญพุระแก้วัมรกตไปีเชียงใหม่	 วััดนีิ�ยังเปี็นิที�กำาเนิิดพุระแก้วัมรกตดอนิเต้า 

ซ่ึ�งปี่จ้จุ้บันิอย้่ที�วััดพุระธาตุลำาปีาง	อำาเภูอเกาะคา	จ้ังหวััดลำาปีาง	จ้ึงได้มีนิามวั่า	วััดพ่ระแก้วัดอนิเต้า

	 บริเวัณใกล้เคียงกันิมีอีกวััดหนึิ�ง	 คือวััดสุชาดาราม	 ตามปีระวััติกล่าวัวั่า	 บริเวัณที�ตั�งบ้านิ 

นิางสุชาดา	 อุบาสิกาผู้้้หนึิ�งของวััดพุระแก้วัดอนิเต้าได้นิำาแตงโมล้กหนึิ�งไปีถวัายพุระเถระที�วััด	 พุอผู่้าแตงโมออก

ก็พุบมรกตอย่้ข้างในิ	 พุระเถระจ้ึงให้ช่างแกะมรกตนัิ�นิ	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีเรียกว่ัา พ่ระแก้วัดอนิเต้า 

ต่อมามีผู้้้ไปีฟ้้องเจ้้าเมืองลำาปีางวั่า	 พุระเถระกับนิางสุชาดาเปี็นิช้้กันิ	 เจ้้าเมืองลำาปีางจ้ึงให้จ้ับนิางสุชาดา 
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ไปีปีระหารชีวัิต	 พุระเถระทราบข่าวัจ้ึงได้อัญเชิญพุระพุุทธร้ปีหนิีไปี	 โดยได้นิำาไปีฝ้ากไวั้ที�วััดพุระธาตุลำาปีางหลวัง

จ้นิถึงป่ีจ้จุ้บันิ	 ส่วันิสถานิที�ตั�งบ้านิของนิางสุชาดาได้มีผู้้้มีจ้ิตศัรัทธาในิคุณงามควัามดี	 จึ้งสร้างวััดขึ�นิและ 

ตั�งช่อวั่า	วััดสุชัาดาราม

	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๒๗	 ทางราชการได้ปีระกาศัรวัมวััดพุระแก้วัดอนิเต้ากับวััดสุชาดารามเป็ีนิ 

วััดเดียวักันิ	 มีนิามวั่า	 วััดพ่ระแก้วัดอนิเต้าสุชัาดาราม	 และได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	 เม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๐

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุระแก้วัดอนิเต้าสุชาดาราม	 เป็ีนิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑๐๖ 

ถนินิพุระแก้วั	 ตำาบลเวัียงเหนืิอ	 อำาเภูอเมืองลำาปีาง	 จั้งหวััดลำาปีาง	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๕๑	 ไร่	 ๒	 งานิ 

๖๑	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ     

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะศัิลปีะล้านินิาผู้สมรัตนิโกสินิทร์	 หลังคาลด 

๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และ 

หนิา้ต่างลายปีน้ิปี่�นิ	มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	พุระบาทสมเด็จ้พุระวัชิรเกล้าเจ้้าอย่้หัวั	เมอ่ครั�งดำารงพุระอิสรยิยศั

ที�สมเด็จ้พุระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จ้ทรงปีระกอบพุิธียกช่อฟ้้า	เม่อวัันิที�	๑๒	กุมภูาพุันิธ์

	พุุทธศัักราช	๒๕๒๕	
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 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวิัชัย	

หนิ้าตักกวั้าง	๕	เมตร	

 พระวิหารหลวง	 อย้่ทางทิศัตะวัันิออกของ

องค์พุระบรมธาตุ	 พุระวัิหารหลังเดิมซึ่�งเคยเปี็นิที� 

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธมหามณีรัตนิปีฏิิมากร	 หรือ 

พุระแก้วัมรกต	 ชำารุดทรุดโทรม	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 

๒๔๖๗	 คร้บาศัรีวิัชัย	 เปี็นิปีระธานิในิการบ้รณะ	 

พุร้อมกับสร้างพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 ปีระดิษฐานิ

ภูายในิ	พุระนิามวั่า	พ่ระเจ้้าทันิใจ้

 พระวิหารพระพุทธไสย์าสน์  อย้่ทาง 

ทิศัตะวัันิตกขององค์พุระบรมธาตุ	 เปี็นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะศัิลปีะล้านินิา	 หลังคา 

มุงกระเบื�องเคลือบ	ขนิาดกวั้าง	๕	วัา	๑	ศัอก	๑	คืบ	 

ยาวั	 ๙	 วัา	 ๒	 ศัอก	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๘ 

พุระวัิหารชำารุดทรุดโทรม	 คร้บาธรรมชัยแห่ง 

วััดปีงสนิุกใต้	 เปี็นิปีระธานิฝ้่ายสงฆ์์	 ทำาการบ้รณะ

พุระวัิหารพุระนิอนิและองค์พุระนิอนิ	 และในิปีีต่อมา 

พุระอธิการพุุฒิ	 เจ้้าอาวัาสวััดพุระแก้วัดอนิเต้า 

ได้ทำาการต่อเติมให้พุระวัิหารมีควัามกว้ัางขึ�นิอีก	 

ภูายในิปีระดิษฐานิ	พ่ระพุ่ทธไสยัาสนิ์ 
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 พระวิหารพระเ จ้ าทอุง ทิพ ย์์  อย้่ ทิ ศั 

ตะวัันิออกเฉียงเหนืิอของพุระบรมธาตุ	 หรือด้านิ

เหนืิอของวิัหารหลวัง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 สร้างโดยพุระนิาง 

จ้ามเทวีั	 เดิมช่อวั่า	 วัิหารพ่ระนิางจ้ามเทวัี ปีี 

พุุทธศัักราช	 ๒๕๐๕	 สมเด็จ้พุระศัรีนิครินิทรา 

บรมราชชนินิี	 ได้เสด็จ้มานิมัสการพุระบรมธาตุ 

ดอนิ เ ต้ า 	 ณ 	 วัั ดพุ ร ะแก้ วั ด อนิ เ ต้ า 	 ท ร งมี 

พุระราชศัรัทธาบริจ้าคเงินิเปี็นิทุนิในิการบ้รณะ 

พุระวัิหารร่วัมกับศัรัทธาสาธุชนิจ้นิสำาเร็จ้เรียบร้อย 

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีสำาริด	 ปีางมารวิัชัย	

พุระนิามวั่า พ่ระเจ้้าทองทิพ่ยั์ 

 พระวิหารลาย์คำาสุชิาดีา	 เดิมเปี็นิวิัหาร

ของวััดสุชาดาราม	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลั งคา มุงกระ เ บื� อ ง เคลื อบ 	 สร้ า งส มัยของ 

เจ้้าวัรญาณรังษี	 ผู้้้ครองนิครลำาปีาง	 โดยฝี้มือของ 

ช่างเชียงแสนิ	 เม่อปีระมาณปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๒๕ 

มีขนิาดกวั้าง	๑๒	 เมตร	ยาวั	๒๕	 เมตร	ผู้นิังภูายในิ 

มีจิ้ตรกรรมเขียนิภูาพุทศัชาติชาดก	 และพุุทธปีระวััติ 

ปีระดับลายทองในิส่วันิต่าง	 ๆ	 อย่างวิัจิ้ตร	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี	 หนิ้าตักกว้ัาง	 ๕	 เมตร	 

พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธสีหเชัียังแสนิ 
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 มณฑปปราสาท หรือุพระย์าธาตุ ลักษณะ

ศัิลปีกรรมแบบพุม่า	 โครงสร้างลวัดลาย	 ปีระดับ

กระจ้ก	 และการจ้ำาหลักไม้งดงาม	 สร้างเม่อปีี 

พุุทธศัักราช	 ๒๔๕๒	 โดยเจ้้าบุญวัาทย์วังศั์มานิิต 

เจ้้านิครลำาปีาง	 พุร้อมกับจ้องคำาแดงและแม่จ้ันิทร์

ร่วัมกับญาติพุี�นิ้อง	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี	

จ้ำาลองแบบมาจ้ากมัณฑเลย์	สหภูาพุพุม่า	พุระนิามวั่า 

พ่ระพุ่ทธรูปบัวัเข็ม 

 ศาล เ จ้ าแม่ สุ ชิ าดีาถวาย์แตง โมแ ด่ี 

พระมหาเถระ	สร้างพุรอ้มกบัทำาพุธิบีวังสรวังเมอ่วัันิที�	

๒	ธันิวัาคม	พุุทธศัักราช	๒๕๒๒	

 อุ ง ค์ พ ร ะ บ ร ม ธ า ตุ ดี อุ น เ ต้ า  เ ป็ี นิ

สถาป่ีตยกรรมล้านินิา	 ฐานิกวั้างด้านิละ	 ๑๓	 วัา 

ส้งตั�งแต่ฐานิถึงยอด	 ๕	 วัา	 ตั�งแต่คอระฆ์ังถึง

ยอดทาบไวั้ด้วัยทอง	 ป่ีจ้จุ้บันิได้รับการบ้รณะโดย 

เจ้้าบุญวัาทย์วังศ์ัมานิิต	 ด้วัยการยกฉัตรทองคำาไว้ั 

บนิยอดพุระเจ้ดีย์	พุร้อมกับก่อฐานิทำาซุ่้มไวั้ทั�ง	๔	ทิศั 

เพุ่อเป็ีนิที�ปีระดิษฐานิพุระปีระจ้ำาวัันิเกิด	 เม่อวัันิที� 

๒๗	กุมภูาพุันิธ์	 พุุทธศัักราช	๒๕๓๔	พุระบาทสมเด็จ้

พุระเจ้้าอย้่หัวั	 โปีรดให้สมเด็จ้พุระเทพุรัตนิราชสุดาฯ	 

สยามบรมร าช กุ ม า รี 	 เ สด็ จ้พุระร าชดำา เ นิิ นิ 

แ ท นิ พุ ร ะ อ ง ค์ ปี ร ะ ก อ บ พุิ ธี ย ก ฉั ต ร ท อ ง คำา 

ขึ�นิปีระดิษฐานิพุระบรมธาตุดอนิเต้า	
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 พระแก้วมรกต หรือ พระแก้วดีอุนเต้า

เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ	 ศัิลปีะเชียงแสนิ	 หนิ้าตัก 

กวั้าง	 ๖.๕	 นิิ�วั	 ส้งตั�งแต่ฐานิแก้วัถึงพุระเศัียร	 ๘	 นิิ�วั	 

ไม่มีเกตุมาลาเหมือนิพุระพุุทธร้ปีทั�วัไปี	 ฐานิเปี็นิแท่นิ

ทองสำาริด	 ร้ปีบัวัควัำ�าบัวัหงาย	 มีช้างรับไวั้ทั�ง	 ๔	 มุม	 

พุระมหาอุ่นิ	 สุมงคโล	 ได้รับพุระพุุทธร้ปีพุระแก้วั 

ม ร ก ต อ ง ค์ นีิ� ม า จ้ า ก วัั ด สุ ทั ศั นิ เ ท พุ วั ร า ร า ม 

กรุงเทพุมหานิคร	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๐๑	 และ 

ไปี ได้ ฐ านิจ้าก วััดมุ ง เมื อง 	 จ้ั งห วััด เชี ยงราย 

ทำาด้วัยทองคำาหนัิก	 ๑๙	 บาท	 ๑	 สลึง	 ๑	 เฟ้้�อง 

มีชฎาทองคำาเปี็นิเคร่องสวัมเศีัยร	 และมีเคร่องทอง

เปี็นิสร้อยสังวัาลเนิื�อทองคำาหนิัก	๗	บาท	

 พระเจ้าทันใจ	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีสำาริด 

ปีางมารวิัชัย	 ศิัลปีะสมัยเชียงแสนิ	 มีขนิาดหน้ิา

ตักกวั้าง	 ๓	 ศัอก	 ส้ง	 ๓	 ศัอก	 ๑	 คืบ	 ปีระดิษฐานิ 

อย้่ภูายในิพุระวัิหารหลวัง
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วััดพุระเจดีย์ซาวัหลัง

 

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุระเจ้ดีย์ซ่าวัหลัง	 ตั�งอย้่กลางทุ่งนิา	 ทางทิศัเหนิือของตัวัจ้ังหวััดลำาปีาง	 ห่างจ้ากเขตเทศับาล

นิครลำาปีาง	๕	 กิโลเมตร	 ไม่พุบหลักฐานิวั่าสร้างเม่อใด	หรือใครเปี็นิผู้้้สร้าง	 ต่อมาเปี็นิปี่ารก	มีแต่กลุ่มเจ้ดีย์	

๒๐	องค์	และเนิินิพุระวัิหารที�เหลือ	

	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๐	 เจ้้าบุญวัาทย์วังศั์มานิิตย์	 เจ้้าผู้้้ครองนิครลำาปีาง	 องค์สุดท้าย	 ได้นิำา 

ชาวับ้านิทำาการบ้รณะและขอตั�งวััดขึ�นิ	 หลักฐานิที�ได้รับการบ้รณะ	 เช่นิ	 พุระเคร่องสมัยหริภูุญชัยและ 

แผู้่นิจ้ารึกอักขระที�บรรจุ้อย่้ในิฐานิเจ้ดีย์	 สันินิิษฐานิได้วั่า	 ภูายในิเจ้ดีย์บรรจุ้เส้นิเกศัาของพุระอรหันิต์ 

มีป้ีชนีิยวััตถุที�สำาคัญคือ	 พุระพุุทธร้ปีแสนิแซ่่ทองคำา	 สร้างขึ�นิในิสมัยพุุทธศัตวัรรษที�	 ๒๑	 สร้างด้วัยทองคำา

บริสุทธิ�	๙๕.๕%	นิำ�าหนิัก	๑๐๐	บาท	๒	สลึง	กรรมวัิธีการสร้างโดยการเคาะขึ�นิทั�งองค์	มีสลัก	หรือที�เรียกวั่า	 

แซ่่	 สามารถถอดออกได้เปี็นิชิ�นิ	 ๆ	 ข้างในิมีปีอดและหัวัใจ้	 ที�จ้ารึกไปีด้วัยอาคม	 เป็ีนิอักษรพุื�นิเมืองเหนืิอ 

ซ่ึ�งชาวับ้านิขุดพุบที�ไร่อ้อย	 นิอกจ้ากนิั�นิยังมีวััตถุจ้ำานิวันิมาก	 เช่นิ	 พุระเคร่องในิสมัยหริภูุญชัย	 เคร่องใช้สอย

สมัยโบราณ	และได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๘

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุระเจ้ดีย์ซ่าวัหลัง	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๒๖๘	 ถนินิลำาปีาง-

แจ้้ห่ม	 หม้่ที�	 ๑๒	 ตำาบลต้นิธงชัย	 อำาเภูอเมืองลำาปีาง	 จั้งหวััดลำาปีาง	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๒๒	 ไร่	 ๑	 งานิ 

๖๕	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

สถาป่ีตยกรรมล้านินิาผู้สมไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ 

มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	หางหงส์	 

หนิ้าบันิปี้นิป่ี�นิ	 ขนิาดกวั้าง	 ๑๑.๕๕	 เมตร	 ยาวั 

๒๕.๕๐	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๙

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีก่ออิฐถือป้ีนิ	

ปีางมารวัิชัย	ศัิลปีะสมัยเชียงแสนิ	ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	

๓.๒๐	เมตร	ส้ง	๕	เมตร	พุระนิามวั่า หลวังพ่่อโต

 พระวิหารพระเจ้ าทันใจ	 เปี็นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ศิัลปีะแบบล้านินิา	 ขนิาดกว้ัาง 

๗	 เมตร	 ยาวั	 ๑๒	 เมตร	 ภูายในิปีระดิษฐานิ 

พุระพุุทธร้ปีทองสำาริด	 ปีางสมาธิ 	 ทรงเคร่อง 

ผู้้าพัุนิตา	 ศิัลปีะสมัยเชียงแสนิ	 ขนิาดหน้ิาตักกวั้าง 

๙๐	 เซ่นิติเมตร	 ส้ง	 ๑.๒๐	 เมตร	 พุระนิามวั่า 

พ่ระเจ้้าทันิใจ้

 พระวิหารพระพุทธรูปแสนแซ่่ทอุงคำา 

เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ตั�งอย่้กลางสระนิำ�า 

สถาป่ีตยกรรมล้านินิาผู้สมไทย	 ขนิาดกว้ัาง	 ๖	 เมตร 

ยาวั	 ๑๕	 เมตร	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๒๗ 

ภูายในิปีระดิษฐานิพ่ระพุ่ทธรูปแสนิแซ่่ทองคำา 

ปีางมารวัิชัย	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 ๒๓.๕๐	 เซ่นิติเมตร	

ส้ง	๓๖.๔๐	เซ่นิติเมตร		

 พระวิหารน้อุย์ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	สถาปี่ตยกรรมล้านินิา

 พระเจดีีย์์ ๒๐	 องค์	 (เจ้ดีย์ซ่าวัหลัง)	 

ลักษณะก่อด้วัยอิฐถือป้ีนิ	 เปี็นิศัิลปีะแบบล้านินิา 

ผู้สมไทยใหญ่	 สร้างพุร้อมกับวััด	 ได้รับการบ้รณะ 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๐	 ฐานิพุระเจ้ดีย์เป็ีนิสี�เหลี�ยม

จ้ตุรัส	 เจ้ดีย์องค์ใหญ่สุดอย่้ตรงกลาง	 มีฐานิกวั้าง 

๖.๒๐	 เมตร	 ส้ง	 ๑๑	 เมตร	 ส่วันิอีก	 ๑๙	 องค์	 

มีขนิาดเท่ากันิ	ขนิาดฐานิกวั้าง	๔	เมตร	ส้ง	๖	เมตร 

ด้านิหน้ิาของเจ้ดีย์แต่ละองค์ทำาเปี็นิซุ้่ม	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี
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 บ่อุนำ้าศักดีิ�สิทธ์ หรือ	 บ่อุนำ้าสอุงพี่น้อุง 

ก่อด้วัยอิฐถือปี้นิ	 ขนิาดกว้ัาง	 ๘๐	 เซ่นิติเมตร 

ลึก	 ๓	 เมตร	 ตำานิานิกล่าวัว่ัา	 สร้างโดยชายอนิาถา

สองพุี�นิ้อง	 เพุ่อถวัายพุระอรหันิต์ที�มาจ้าริกเผู้ยแผู้่

พุระศัาสนิาในิบริเวัณนีิ�	 ภูายหลังจ้ากพุุทธปีรินิิพุพุานิ

ได้ปีระมาณ	๕๐๐	ปีี

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช

	๒๕๓๒

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารครึ�งตึกครึ�งไม้	 ๓	 ชั�นิ	

ขนิาดกวั้าง	๖	เมตร	ยาวั	๖	เมตร
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วััดพุระธาตุหริภูุญชััย

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดพุระธาตุหริภูุญชัย	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๑๔๔๐	 โดยพุระเจ้้าอาทิตยราช	 กษัตริย์วังศั์รามัญ 

ผู้้้ครองนิครลำาพุ้นิ	 ได้สร้างมณฑปีครอบโกศัทองคำาบรรจุ้พุระบรมธาตุไวั้ภูายในิ	 ซึ่�งมีตำานิานิกล่าวัว่ัา 

พุระพุุทธเจ้้าเสด็จ้มาปีระทับตรงที�สร้างพุระเจ้ดีย์เสวัยผู้ลสมอเพุ่อรักษาพุระอุทร	 หลังจ้ากเสวัยแล้วัได้ทรง

ทิ�งผู้ลสมอไวั้ตรงนัิ�นิ	 กาลต่อมาเมล็ดสมอได้งอกงาม	 เจ้ริญเติบโต	 พุระราชาธิบดีจ้ึงได้สร้างพุระเจ้ดีย์บรรจุ้

พุระเกศัาของพุระพุุทธองค์	 ณ	 สถานิที�พุระองค์ปีระทับนัิ�งเสวัยผู้ลสมอ	 จึ้งได้นิามว่ัา	พ่ระธาตุหริภูุญชััยั 

(คำาวั่า	หริ แปีลวั่า	ผู้ลสมอ	และ	ภูุญชััยั	แปีลวั่า	เสวัย)

	 ตามตำานิานิกล่าวัวั่า	 สถานิที�ตรงนีิ�	 พุระเจ้้าอาทิตยราชสั�งให้ขุดหลุมเปี็นิที�สำาหรับบังคล	 แต่เม่อ

เสด็จ้ไปีบังคลครั�งใดก็ถ้กกาบินิโฉบพุระเศัียรมิได้เวั้นิ	 ทรงปีระหลาดพุระทัยจ้ึงรับสั�งให้จ้ับกาตัวันิั�นิขังร่วัมกับ

เด็กทารกที�เริ�มหัดพุ้ด	 จ้นิล่วังไปี	 ๗	 ปีี	 เด็กนัิ�นิร้้ภูาษากาและพุ้ดไต่ถามเหตุการณ์	 จึ้งทราบวั่าสถานิที�นัิ�นิเปี็นิ 

ที�ปีระดิษฐานิพุระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จ้พุระสัมมาสัมพุุทธเจ้้า	 จ้ากนัิ�นิได้มีการสร้างเสริมทำานิุบำารุง

และปีฏิิสังขรณ์กันิต่อมาอีกหลายสมัย	 ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	 ๑๙๘๖	 พุระเจ้้าติโลกราชกษัตริย์ครอง 

นิครเชียงใหม่ได้ทรงกระทำาการปีฏิิสังขรณ์บ้รณะเสริมองค์พุระเจ้ดีย์ขึ�นิใหม่	 การสร้างคราวันีิ�ได้สร้างโครง

ขึ�นิใหม่เปี็นิร้ปีแบบลังกา	 ซ่ึ�งปีรากฏิอย้่ในิปี่จ้จุ้บันินิี�	 เพุราะในิสมัยพุระเจ้้าติโลกราชได้มีควัามสัมพุันิธ์กับลังกา

อย้่มาก	จ้ากนิั�นิพุระสุวัรรณเจ้ดีย์จ้ึงได้ถ้กสร้างขึ�นิในิสมัยพุุทธศัตวัรรษที�	๑๗	ตั�งอย้่ทางขวัาของพุระบรมธาตุ

สร้างโดยพุระนิางปีทุมวัดี	อัครมเหสีของพุระเจ้้าอาทิตยราช	ภูายหลังเม่อสร้างพุระธาตุฯ	เสร็จ้แล้วัได้	๔	ปีี	
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุระธาตุหริภูุญชัย	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิเอก	ชนิิดวัรวัิหาร	ตั�งอย้่เลขที�	๓๓๕	ถนินิรอบเมือง	

ตำาบลในิเมือง	อำาเภูอเมืองลำาพุ้นิ	จ้ังหวััดลำาพุ้นิ	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๗	ไร่	๓	งานิ	๘๘	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ศัิลปีะแบบล้านินิา	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลาย 

ป้ีนิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างลายป้ีนิป่ี�นิ	 ขนิาดกวั้าง	

๑๒	เมตร	ยาวั	๒๐	เมตร	สร้างเมอ่ปีีพุทุธศักัราช	๒๔๖๐	

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	

พุระนิามวั่า	พ่ระเจ้้าทองทิพ่ยั์

 พระบรมธาตุหริภัุญชิัย์	 ลักษณะทรงลังกา

ใช้ศัิลาแลงสำาหรับก่อ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๑๔๔๐ 

สมัยพุระเจ้้าอาทิตยราช	 กษัตริย์องค์ที�	 ๓๓	 ขนิาดส้ง 

๒๕	วัา	๒	ศัอก	มีฐานิกวั้างด้านิละ	๑๒	วัา	๒	ศัอก 

๑	 คืบ	 มีสัตติบัญชร	 (ระเบียงหอก)	 ซึ่�งล้อมรั�วัไว้ั 

ณ	 ฐานิล่าง	 ๒	 ชั�นิ	 มีฉัตรทอง	 ๙	 ชั�นิ	 มีรั�วัทองแดง

ล้อมรอบด้านิในิ	 และมีรั�วัเหล็กล้อมรอบ	 มีสำาเภูา

ทองตั�งอย้่ปีระจ้ำาทิศัเหนิือ	 และทิศัใต้	 มีซุ้่มกุมภูัณฑ์ 

และฉัตรปีระจ้ำาสี�มุม	 มีหอยอปีระจ้ำาทุกด้านิ	 รวัม 

๔	หอ	ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีนิั�งข้างในิทุกหอ

 พระวิหารหลวง เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ 

ศัิลปีะแบบล้านินิา	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับ

ช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าป่ีนิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ 

ผู้นิังภูายในิมีภูาพุจ้ิตรกรรมเล่าเร่องมหาชาติชาดก 

ผู้นิังภูายนิอกมีภูาพุจ้ิตรกรรมหลายเร่อง	 มีระเบียง

รอบด้านิ	 มีมุขทั�งด้านิหนิ้าและด้านิหลัง	 อย้่ทางทิศั

ตะวัันิออกขององค์พุระธาตุ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๔๖๐	 ภูายในิมีพุระปีฏิิมาขนิาดใหญ่ปีระดิษฐานิอย้่ 

บนิแท่นิแก้วั	 พุระนิามวั่า	พ่ระมหามุนิีศรีหริภูุญชััยั  

และมีพุระพุุทธปีฏิิมาหล่อด้วัยทองแดงขนิาดกลาง

ศัิลปีะสมัยเชียงแสนิ ปีระดิษฐานิอย้่หลายองค์
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 พระวิหารพระพุทธ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐ 

ถอืป้ีนิ	ลักษณะทรงล้านินิา	หลงัคามงุกระเบื�องเคลือบ	

สรา้งเมอ่ปีีพุทุธศักัราช	๒๕๐๐	เปีน็ิพุระวัหิารปีระจ้ำาทิศั

ใต้ของพุระธาตุหริภูุญชัย	ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธ

ร้ปีปีางลีลา	 สมัยเชียงแสนิ	 ขนิาดส้ง	 ๒๑	 เมตรเศัษ	

พุระนิามวั่า	พ่ระเจ้้าทันิใจ้หรือพ่ระสมปรารถินิา

 พระวิหารพระบาทสี่รอุย์	 เปี็นิอาคาร 

ก่ออิฐถือป้ีนิ	 ลักษณะทรงล้านินิา	 หลังคามุงกระเบื�อง

เคลือบ	อย้่หลังพุระวัิหารพุระพุุทธ	ภูายในิปีระดิษฐานิ 

พ่ระพุ่ทธบาทสี�รอยัจ้ำาลอง 

 พระวิหารละโว้ เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ 

ลักษณะทรงล้านินิา	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ 

เปี็นิพุระวัิหารปีระจ้ำาทิศัเหนืิอของพุระธาตุ	 สร้างเม่อ

ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๐๐	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธ

ร้ปีปีางอุ้มบาตร	 สมัยลพุบุรี	 ขนิาดส้ง	 ๓	 เมตร 

พุระนิามวั่า	พ่ระเจ้้าละโวั้

 พระวิหารพระพันตน	 เปี็นิอาคารก่ออิฐ

ถือป้ีนิ	 ลักษณะทรงล้านินิา	 หลังคามุงกระเบื�อง

เคลือบ	 อย้่ ห ลังพุระวัิหารละโวั้ 	 สร้ าง เม่อ ปีี 

พุุทธศัักราช	 ๒๕๓๖	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี 

ต่าง	ๆ	เปี็นิจ้ำานิวันิมาก	

 พระวิหารพระกลักเกลือุ	เปี็นิอาคารก่ออิฐ

ถอืป้ีนิ	ลักษณะทรงล้านินิา	หลงัคามงุกระเบื�องเคลือบ	

อย้ด่า้นิทศิัเหนิอืของพุระวัหิารทนัิใจ้	ภูายในิปีระดษิฐานิ

พุระพุุทธร้ปีก่ออิฐถือปี้นิ	ปีางมารวัิชัย	ทาสีแดง

 พระวิหารพระไสย์าสน์ เปี็นิอาคารก่ออิฐ 

ถือป้ีนิ	 ลักษณะทรงล้านินิา	 หลังคามุงกระเบื�อง 

เคลือบ	อย้เ่หนืิอพุระวัหิารพุระละโวั	้ภูายในิปีระดษิฐานิ

พุระพุุทธร้ปีก่ออิฐถือปี้นิ	ปีางไสยาสนิ์	ลงรักปีิดทอง

 พระสุวรรณเจดีีย์์ เปี็นิพุระปีรางค์สี�เหลี�ยม	

สร้างโดยพุระนิางปีทุมวัดี	พุระอัครมเหสีของพุระเจ้้า	

อาทิตยราช	
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 หอุพระไตรปิฎก	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ลักษณะศัิลปีะขอมปีนิศัรีวัิชัย	 หลังคามุงกระเบื�อง

เงินิและบุก	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างก่อเปี็นิลายแบบขอม	 ลายแกะ 

ตัวัไม้ เปี็นิลายยกดอก	 อย้่ด้านิหนิ้าขวัามือของ 

พุระวัิหารหลวัง	ภูายในิมีหนิังสือธรรมใบลานิจ้ารด้วัย

อักขระพุื�นิเมือง	หนิังสือนิิทานิธรรม	หนิังสือที�เกี�ยวักับ

ปีระวััติของบ้านิเมือง	

 หอุระฆััง	 เป็ีนิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 ๒	 ชั�นิ 

สถาปี่ตยกรรมสมัยรัตนิโกสินิทร์	 ชั�นิบนิแขวันิระฆ์ัง	 

ชั�นิล่างแขวันิกังสดาล	 อย้่ด้านิหน้ิาซ่้ายมือพุระวัิหาร

หลวังจ้ักรคำาขจ้รศัักดิ�	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๘
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วััดพุระพุุทธบึาทตากผ้้า

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุระพุุทธบาทตากผู้้า	 เปี็นิวััดโบราณ	 ถือวั่าเป็ีนิปี้ชนีิยสถานิที�สำาคัญแห่งหนึิ�ง	 เพุราะมี 

รอยพุระพุุทธบาทและผู้าลาดเปี็นิรอยตากผู้้าร้ปีตารางคล้ายตาจ้ีวัร	วััดนิี�จ้ึงได้ช่อวั่า	วััดพ่ระพุ่ทธบาทตากผ้้า

	 ในิปีีพุุทธศัักราช	๑๒๐๐	พุระนิางจ้ามเทวัี	ราชธิดาของพุระเจ้้ากรุงละโวั้	(ลพุบุรี)	ได้เสด็จ้มาครอง

นิครหริภูุญชัย	 พุระนิางได้สร้างอุโมงค์ครอบรอยพุระพุุทธบาทไวั้เพุ่อเปี็นิพุุทธบ้ชา	 เสร็จ้แล้วัได้จ้ัดให้มี 

การสมโภูชเฉลิมฉลอง

	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๑๘๒๔	 เมืองหริภูุญชัย	 สมัยของพุระยายีบาได้เสียให้แก่พุระเจ้้าเม็งรายมหาราช 

กษัตริย์ในิราชวังศั์เม็งราย	 ได้ทรงอุปีถัมภู์บำารุงสืบมาจ้นิสิ�นิราชวังศั์เม็งราย	 บ้านิเมืองเกิดศัึกสงคราม 

ต้องรกร้างวั่างเปีล่า	พุระพุุทธบาทแห่งนิี�ก็มีอันิต้องทรุดโทรมลง	

	 ต่อมาปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๗๕	พุระเถระหลายร้ปี	 มีพุระคร้บาปี๋าบารมี	 วััดสะปีุ๋งหลวัง	 เปี็นิปีระธานิ	 

ได้นิำาทายกทายิกาสร้างพุระวัิหารหลังใหญ่ครอบพุระอุโมงค์พุระพุุทธบาทไวั้อีกชั�นิหนึิ�ง	 เพุ่อเป็ีนิที�พุักอาศััย

สำาหรับสาธุชนิที�ขึ�นิมาสักการบ้ชา	

	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๒	 คณะสงฆ์์จั้งหวััดลำาพุ้นิ	 มีพุระคร้พุุทธวังศ์ัธาดา	 เจ้้าคณะอำาเภูอป่ีาซ่าง 

วััดฉางข้าวันิ้อยเหนิือเปี็นิปีระธานิ	 ฝ้่ายฆ์ราวัาสมีหลวังวัิโรจ้นิ์รัฐกิจ้	 (เปีร่อง	 โรจ้นิกุล)	 นิายอำาเภูอปี่าซ่าง 

เป็ีนิปีระธานิ	 พุร้อมกับศัรัทธาปีระชาชนิได้พุร้อมใจ้กันิไปีนิิมนิต์คร้บาศัรีวัิชัย	 นัิกบุญลือช่อแห่งลานินิาไทย 

วััดบ้านิปีาง	อำาเภูอลี�	จ้ังหวััดลำาพุ้นิ	มาเปี็นิปีระธานิในิการก่อสร้างวัิหารจ้ตุรมุข	ครอบรอยพุระพุุทธบาท
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	 เนิ่องจ้ากบริเวัณที�เปี็นิวััดพุระพุุทธบาทตากผู้้า	 มีทำาเลที�เหมาะสมแก่การบำาเพุ็ญสมณธรรม 

อย่างยิ�ง	 ดังนัิ�นิ	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๖	 พุระมงคลญาณมุนิี	 เจ้้าคณะจ้ังหวััดลำาพุ้นิ	 วััดพุระยืนิ 

และพุระคร้พุิศัาลพุุทธิธร	 เจ้้าคณะอำาเภูอปี่าซ่าง	 วััดปี่าซ่างงาม	 เปี็นิปีระธานิฝ่้ายสงฆ์์	 ฝ้่ายฆ์ราวัาส 

มีนิายหอม	 พุรหมสิงห์	 นิายอำาเภูอป่ีาซ่างเป็ีนิปีระธานิ	 พุร้อมด้วัยศัรัทธาปีระชาชนิ	 ได้พุร้อมใจ้กันิไปีนิิมนิต์

คร้บาพุรหมา	พฺุรหฺมจ้กฺโก	(พุระสุพุรหมยานิเถร)	วััดปี่าหนิองเจ้ดีย์	ตำาบลท่าตุ้ม	อำาเภูอปี่าซ่าง	จ้ังหวััดลำาพุ้นิ 

มาเป็ีนิปีระธานิในิการก่อสร้างถาวัรวััตถุต่าง	 ๆ	 เช่นิ	 พุระอุโบสถ	 กำาแพุง	 ถังเก็บนิำ�า	 โรงเรียนิปีริยัติธรรม 

ศัาลาการเปีรียญ	 กุฏิิสงฆ์์	 เปี็นิต้นิ	 และตั�งแต่บัดนัิ�นิมา	 วััดพุระพุุทธบาทตากผู้้าก็ได้มีพุระสงฆ์์อย้่ปีระจ้ำา 

มาโดยตลอด	 และเปี็นิวััดที�เจ้ริญรุ่งเรืองตามลำาดับ	 ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	 เม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุระพุุทธบาทตากผู้้า	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้ที�ตำาบลมะกอก 

อำาเภูอปี่าซ่าง	จ้ังหวััดลำาพุ้นิ	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�ปีระมาณ	๑๗๕	ไร่

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ 

หนิ้าต่างและบานิปีระต้ไม้แกะสลักลายไทย	 ลงรัก 

ปีิดทองฝ้าผู้นิังเปี็นิศัิลาแลงโบกป้ีนิ	 ปี้พุื�นิด้วัยซ่ีเมนิต์	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๖

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธชินิราชจ้ำาลอง	

ปีางมารวัิชัย

 พระวิหารจตุรมุข	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	ลักษณะจ้ตุรมุข	หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มียอดมณฑปี 

ปีระต้และหน้ิาต่างไม้สลัก	 ลงรักปิีดทอง	 พุื�นิป้ีด้วัย 

กระเบื�อง	 รอบพุระวัิหารด้านิในิมีภูาพุเขียนิติดผู้นัิง 

เล่าเร่องพุระพุุทธปีระวััติ	 พุระเจ้้าสิบชาติ	 และ 

ปีระวััติคร้บาฯ	 ภูายในิปีระดิษฐานิรอยัพ่ระพุ่ทธบาท  

จ้ำานิวันิ	 ๒	 รอย	 รอยใหญ่ขนิาดกว้ัาง	 ๑	 เมตร	 

ยาวั	๑.๕๐	เมตร	รอยเล็กขนิาดกวั้าง	๘๐	เซ่นิติเมตร	 

ยาวั	๑.๒๖	เมตร	และมีรอยเท้าของฤาษี	๑	รอย	
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 พระวิหารบนดีอุย์เครือุ	 และหม้่วัิหารเล็ก 

เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะแบบล้านินิา	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๓๗	 หม้่วัิหารเล็กเปี็นิ

อาคารทรงไทย	 ภูายในิปีระดิษฐานิรูปเหมือนิของ 

ครูบาอาจ้ารยั์ในิจ้ังหวััดลำาพู่นิ และรูปเหมือนิของ

พ่ระเจ้้ากาวัิละ

 พระวิหารทันใจ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพ่ระเจ้้าทันิใจ้

 รอุย์เท้าพระอุรหันต์ ๗ ขวบ	ปีระดิษฐานิที�รอบบริเวัณพุื�นิศัิลาแลงรอบวััด

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ฝ้าผู้นิังก่อด้วัย 

ศัิลาแลง	พุื�นิปี้ด้วัยกระเบื�อง	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๙

 หอุระฆัังและหอุกลอุง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 หลังคายอดมณฑปีชั�นิบนิ 

เปี็นิหอระฆ์ัง	ชั�นิล่างเปี็นิหอกลอง	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๓

 พระธาตุสี่ครูบา	 เปี็นิสถ้ปีเจ้ดีย์	 ศิัลปีะแบบล้านินิา	 อย่้บนิดอยเครือ	 องค์พุระเจ้ดีย์โดยรอบ

สร้างตามแบบพุระบรมธาตุหริภูุญชัย	 ภูายในิพุระเจ้ดีย์สร้างตามแบบสถ้ปีล้านิทอง	 ส่วันิซุ้่มปีระต้ 

รอบองค์พุระธาตุสร้างตามแบบซุ้่มปีระต้วััดพุระธาตุลำาปีางหลวัง	 ภูายในิประดิษ์ฐิานิพ่ระบรมสารีริกธาตุ  

พ่ระอรหันิตธาตุ และรูปเหมือนิสี�ครูบา

 กุฏิิรูปเหมือุนครูบา	 เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะทรงไทย	 ภูายในิปีระดิษฐานิพ่ระบรมสารีริกธาตุ 

พ่ระอรหันิตธาตุ พ่ระธาตุ และรูปเหมือนิของพ่ระสุพ่รหมยัานิเถิร	(คร้บาพุรหมา	พฺุรหฺมจ้กฺโก)
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วััดศรีสุทธาวัาส

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดศัรีสุทธาวัาส	 เดิมช่อ	 วััดศรีสะอาด	 อย้่ในิตัวัเมืองเลย 

ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๙๘	 พุระธรรมวัราลังการ	 (ศัรีจ้ันิทร์	 วััณโณโภู) 

เจ้้าอาวัาสวััดศัรีสะอาด	 เห็นิวั่าวััดอย่้ริมฝ้่�งแม่นิำ�าเลย	 ปีระสบป่ีญหา 

ตลิ�งพัุงทุกปีี	 จึ้งได้ย้ายไปีสร้างวััดใหม่	 โดยเจ้้าของสวันิได้ยก 

ที�ดินิให้	 ภู้มิปีระเทศัเป็ีนิเกาะมีแม่นิำ�าเลยล้อมรอบ	 ชาวับ้านิเรียกช่อว่ัา 

ดอนิเลยหลง	 เม่อสร้างเสร็จ้แล้วัเรียกช่อวั่า	 วััดมหาวัิสุทธิเทพ่ทีปาราม 

เพุราะอย้่ริมถนินิวัิสุทธิเทพุและมีภู้มิปีระเทศัเปี็นิเกาะ	 ต่อมาได้เปีลี�ยนิ 

ช่อใหม่ว่ัา	 วััดศรีสุทธาวัาส	 เพุ่อให้สอดคล้องกับช่อเดิม	 แต่ปีระชาชนิ

ทั�วัไปีเรียกวั่า	วััดเลยัหลง 

	 วััดศัรีสุทธาวัาส	 ได้ รับการบ้รณปีฏิิ สังขรณ์และสร้าง 

เสนิาสนิะต่าง	 ๆ	 มาตามลำาดับ	 เปี็นิสถานิที�ปีระกอบพุิธีเสกนิำ�าศัักดิ�สิทธิ� 

เนิ่องในิโอกาสวัันิเฉลิมพุระชนิมพุรรษา	 ๕	 รอบ	 พุระบาทสมเด็จ้ 

พุระเจ้้าอย้่หัวั	 ได้รับยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวังเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๕๓๖
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สถานะและที่ตั้ง

 วััดศัรีสุทธาวัาส	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตร ี

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที�	 ๖๙	 ถนินิวิัสุทธิเทพุ	 ตำาบล 

กุดป่ีอง	 อำาเภูอเมืองเลย	 จั้งหวััดเลย	 มีที�ดินิตั�งวััด	

เนิื�อที�	๓๒	ไร่	๑	งานิ	๘๖	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	๓	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และ

หนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	 บานิปีระต้และหน้ิาต่างเป็ีนิ 

ไม้แกะสลัก

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีทองเหลือง	

ปีางมารวัชิยั	ลักษณะศัลิปีะสโุขทยั	ขนิาดหน้ิาตกักวัา้ง	

๑.๘๐	เมตร	ส้ง	๒.๑๐	เมตร

 พระวิหารบำารุงราชิหิรัณย์์ เปี็นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับ

ช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี	พุระนิามวั่า หลวังพ่่อ

ศรีสะอาด

 มณฑปหลวงพ่อุหิน ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	

หลังคามุงกระเบื�อง	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีหินิ	

พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธศิลามงคลมิ�งเมือง
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 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๐๐	 ภูายในิบรร จุ้พุระบรม 

สารีริกธาตุ	 	

 ต้นพระศรีมหาโพธิ� อัญเชิญมาจ้ากพุุทธคยา	

ปีระเทศัอินิเดีย	๒	ต้นิ	ปีล้กเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๐	

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารไม้	 ๒	 ชั�นิ

	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๐๗	 และปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๓๑ 

ตามลำาดับ
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วััดเจียงอีศรีมงคลวัราราม

ประวัติความเป็นมา

	 	 วััดเจ้ียงอีศัรีมงคลวัราราม	 สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 ในิหม้่บ้านิเจ้ียงอี	 ไม่ปีรากฏินิามผู้้้สร้าง 

ครั�งนัิ�นิพุระยาช้างเผู้ือกของเจ้้าเอกทัศันิ์แตกโรงหนิี	 เจ้้าหนิ้าที�ติดตามมาจ้ับได้ที�เชิงภู้เขาดงรักษ์	 และ 

นิำาส่งลงมาถึงหม้่ บ้านิเจี้ยงอี	 พุระยาช้างล้มเจ้็บปี่วัยลง	 ชาวับ้านิซึ่�งเปี็นิชาวัส่วัยจึ้งพุ้ดว่ัา เจ้ียังอี 

(เจ้ียัง	 แปีลวั่า ชั้าง อี	 แปีลว่ัา	 เจ้็บหรือปี่วัย)	 เม่อสร้างวััดก็เรียกช่อไปีตามหม้่บ้านิของตนิ	 คือ	 วััดเจี้ยังอี 

ในิปี่จ้จุ้บันิ	

	 ต่อมาในิสมัยรัชกาลที�	 ๕	 ได้มีการสำารวัจ้จ้ดทะเบียนิให้เปี็นิหลักฐานิ	 พุบว่ัา	 วััดเจี้ยงอีศัรีมงคล 

วัราราม	สร้างขึ�นิปีระมาณ	วัันิที�	๑	พุฤษภูาคม	พุุทธศัักราช	๒๓๑๐	และได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๓

สถานะและที่ตั้ง

 วััดเจ้ียงอีศัรีมงคลวัราราม	 เปี็นิพุระอารามหลวัง 

ชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่เลขที�	๑๕๔๙	ตำาบลเมืองใต้	

อำาเภูอเมืองศัรีสะเกษ	จ้ังหวััดศัรีสะเกษ	มีที�ดินิตั�งวััด	

เนิื�อที�	๗๗	ไร่	๒	งานิ	๗๕	๓/๑๐	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์ 	 หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ 

ซุ้่มปีระต้หนิ้าต่างลายป้ีนิป่ี�นิ	 ผู้นัิงภูายในิมีจ้ิตรกรรม

เล่าเร่องทศัชาติ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๖

 พระประธาน	 ในิพุระอุโบสถ	 เป็ีนิพุระพุุทธ

ร้ปีทองเหลือง	ปีางมารชัย	หนิ้าตักกวั้าง	๑.๒๐	เมตร	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๖

 พระวิหารใหญ่ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั�นิ	หลังคาโดม	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกาหางหงส์ 

หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิปี่�นิ	 มีบันิไดขึ�นิที�มุขทั�ง	 ๒	 ข้าง	 ทางทิศัตะวัันิออกและทิศัตะวัันิตกชั�นิบนิปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธร้ปีทองเหลืองปีางมารวัิชัย	ชั�นิล่างปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางห้ามญาติ

 พระวิหารพระพุทธไสย์าสน์ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	หลังคามุงกระเบื�อง	 โค้งแบบปีระทุนิ	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๐	ภูายในิปีระดิษฐานิ	พ่ระพุ่ทธไสยัาสนิ์ 

 พระมณฑป ๒	 หลัง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคาโดม	 ตัวัอาคารทรงกลมขนิาดกว้ัาง	 

๔	 เมตร	 ส้ง	 ๔	 เมตร	 หลังแรกอย้่ด้านิทิศัตะวัันิตก	 ของพุระอุโบสถ	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระสังกัจ้จ้ายนิ์	 

หลังที�สองอย้่ด้านิทิศัตะวัันิตกของพุระวัิหาร	ภูายในิปีระดิษฐานิพุระสิวัลี

 หอุระฆััง	เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	๒	ชั�นิ	ลักษณะทรงโบราณ	หลังคามุงกระเบื�อง
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วััดมหาพุุทธาราม

 

ประวัติความเป็นมา

 วััดมหาพุุทธาราม	 ชาวับ้านิเรียกวั่า	 “วััดพ่ระโต”	 เปี็นิวััดเก่าแก่ปีระวััติควัามเปี็นิมาหลากหลาย	 

ทั�งที�เปีน็ิตำานิานิเป็ีนิคำาบอกเลา่สบื	ๆ 	กนัิมา	เปีน็ิขอ้สนัินิิษฐานิของท่านิผู้้้ร้แ้ละปีระวััตทิี�เชอ่ถอืได	้เม่อปีีพุทุธศักัราช 

๒๓๒๘	 พุระยาวัิเศัษภัูกดี	 (เจ้้าเมืองศัรีสะเกษคนิที�	 ๒)	 ได้ย้ายเมืองจ้ากเดิมที�บ้านิโนินิสามขาสระกำาแพุง

มายังเมืองศัรีสะเกษ	 ซึ่�งในิขณะนัิ�นิมีผู้้้พุบหลวังพุ่อโตถ้กทิ�งร้างอย้่ใจ้กลางปี่าแดง	 จึ้งได้มีการจั้ดสร้างวััดขึ�นิ	 

โดยใช้ช่อว่ัา	 วััดพุระโตหรือวััดปี่าแดง	 (ก่อนิพุุทธศัักราช	 ๒๓๒๕	 โดยยุคเมืองศัรีนิครเขต	 ช่อวั่า วััดป่าแดง  

จ้ากพุุทธศัักราช	๒๓๒๕-๒๔๙๐	ในิยุคเมืองศัรีสะเกษ	ช่อวั่า	วััดพ่ระโต)	จ้ะสร้างขึ�นิในิสมัยใด	ใครเปี็นิผู้้้สร้าง

ไม่มีหลักฐานิยืนิยันิแน่ิชัด	 ได้แต่จ้ากการสันินิิษฐานิตามลักษณะการตั�งชุมชนิพุื�นิที�	 และการแผู่้ขยายอำานิาจ้ 

มายังดินิแดนิอีสานิใต้ของนิครจ้ำาปีาสัก	 วััดป่าแดง	 น่ิาจ้ะสร้างในิสมัยเมืองศัรีนิครเขต	 และตรงกับสมัย 

เจ้้าสร้อยศัรีสมทุรพุทุธางกร้	เจ้้าผู้้้ครองนิครจ้ำาปีาสัก	แตก่ารสรา้งวััดในิยุคนัิ�นิอาจ้เป็ีนิวััดเล็ก	ๆ 	ตั�งอย้ท้่ายเมอืง 

ข้อที�นิ่าสังเกต	 ได้แก่	 บริเวัณที�สร้างวััดเปี็นิป่ีาไม้แดง	 หรือไม่ก็สร้างให้เปี็นิวััดฝ้่ายอรัญวัาสีเนิ้นิการปีฏิิบัติ 

พุระกรรมฐานิเปีน็ิหลกัจ้งึไดต้ั�งชอ่วัา่	“วััดปีา่แดง”	ตอ่มาไดเ้ปีลี�ยนิชอ่มาเปีน็ิ	“วััดมหาพุทุธาราม”	ไดร้บัยกฐานิะ

เปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อวัันิที�	๒๙	พุฤษภูาคม	พุุทธศัักราช	๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมหาพุุทธาราม	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ 

สังกัดคณะสงฆ์์มหานิิกาย	 ตั�งอย่้ที�ตำาบลเมืองเหนืิอ	 อำาเภูอ 

เมืองศัรีสะเกษ	จ้ังหวััดศัรีสะเกษ	มีที�ดินิตั�งวััด	๒๓	ไร่	๑๐	ตารางวัา
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 พระประธาน	 เ ป็ีนิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวิัชัย	 

ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 ๑.๕	 เมตร	 ส้ง	 ๒.๕	 เมตร	 สร้างเม่อปีี

พุุทธศัักราช	๒๔๗๔

 พระวิหาร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๙	ขนิาดกวั้าง

	 ๑๕	 เมตร	 ยาวั	 ๔๘	 เมตร	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ทรงไทย	หลังคาลด	๓	ชั�นิ	มุงด้วัยกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับ

ช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 คันิทวัย	 หนิ้าบันิปีระดับป้ีนิป่ี�นิ 

ร้ปีพุระพุรหมปีระทับหงส์

สิ่งสำาคัญ

  พระอุโุบสถ	สรา้งเมอ่ปีพีุทุธศักัราช 

๒๔๙๙	ขนิาดกวั้าง	๑๐	เมตร	ยาวั	๒๘	เมตร 

เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 

หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงด้วัยกระเบื�องเคลือบ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 คันิทวัย 

หนิ้าบันิปี้นิปี่�นิปีระดับลวัดลายเทพุนิม
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 ศาลาการเปรีย์ญ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๕๔	 ขนิาดกว้ัาง 

๒๕	เมตร	ยาวั	๕๐	เมตร	เปี็นิอาคารครึ�งตึกครึ�งไม้	ทรงไทยปีระยุกต์

 พระพทุธรปูหลวงพอุ่โต (พระพทุธ

มหามนุ)ี ปีางมารวัชิยั	สรา้งเมอ่ปีพีุทุธศักัราช 

๒๒๕๗	 มีควัามส้งจ้ากฐานิถึงยอดเกศั	 

๖.๘๕	เมตร	หนิ้าตักกวั้าง	๓.๕๐	เมตร
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วััดหลวังสุมังคลาราม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดหลวังสุมังคลาราม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๒๘	 สมัยรัชกาลที�	 ๑	 เดิมอย้่ที�ตำาบลเมืองเก่า	 

อำาเภูอเมือง	 จั้งหวััดขุขันิธ์	 (ป่ีจ้จุ้บันิ	 คือ	 เทศับาลเมืองศัรีสะเกษ	 อำาเภูอเมืองศัรีสะเกษ	 จ้ังหวััด 

ศัรีสะเกษ)	 โดยพุระยาวัิเศัษภูักดีศัรีนิครลำาดวันิ	 (ชม)	 เจ้้าเมืองคนิที�	๒	 ได้ชักชวันิราษฎร	ข้าราชการบริจ้าค

ทรัพุย์สร้างวััดค้่เมืองศัรีสะเกษ	เพุ่อเปี็นิอนิุสรณ์และสิริมงคล	นิามวั่า	วััดหลวังสุมังค์

	 สมัยพุระอาจ้ารย์หลักคำาโส	 โชติปีาโล	 ดำารงตำาแหนิ่งเจ้้าอาวัาส	 ได้ปีล้กสร้างเสนิาสนิะและ

ก่อสร้างพุระอุโบสถเพุ่อให้เปี็นิที�ปีระดิษฐานิ	พ่ระวัิเศษ์มิ�งเมือง พุระพุุทธร้ปีค้่บ้านิค้่เมือง	 ทางราชการได้ใช้ 

วััดศัรีสุมังค์เป็ีนิสถานิที�ปีระกอบพิุธีถือนิำ�าพุิพัุฒน์ิสัตยาของเจ้้าเมืองและข้าราชการ	 ชาวับ้านินิิยมเรียกว่ัา 

วััดหลวังศรีสุมังคลาราม ต่อมาได้เปีลี�ยนิช่อวั่า	 วััดหลวังสุมังคลาราม	 ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๔

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดหลวังสุมงัคลาราม	เปีน็ิพุระอารามหลวังชั�นิตร	ีชนิิดสามญั 

ตั�งอย้่เลขที�	 ๑๔๕๒	 ตำาบลเมืองใต้	 อำาเภูอเมืองศัรีสะเกษ	 จั้งหวััด

ศัรีสะเกษ	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๖	ไร่	๒	งานิ	๓๒	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับ 

ลายปี้นิป่ี�นิ	 ลงรักปีิดทอง	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่าง 

ลายปี้นิปี่�นิ	 บานิปีระต้และหนิ้าต่าง	 เขียนิลายเทพุนิม	

ลงรักปีิดทอง	มีเสารองรับพุาไลโดยรอบ

 พระประธาน 	 เปี็ นิพุระพุุทธร้ปีปี้ นิปี่� นิ 

ปีางมารวัิชัยและมีพ่ระวัิเศษ์มิ�งเมือง ปีระดิษฐานิอย้่

ด้านิขวัาของพุระปีระธานิ	 ด้านิซ้่ายเป็ีนิบุษบกบรรจุ้

พุระบรมสารีริกธาตุ
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 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระวัิเศัษมิ�งเมืองจ้ำาลอง

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง

เคลือบ	

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

๓	ชั�นิ	ทรงยอดเจ้ดีย์	ขนิาดกวั้าง	๕	เมตร	ยาวั	๕	เมตร 

ชั�นิ	๒	เปี็นิหอระฆ์ัง
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วััดแจ้งแสงอรุณ

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดแจ้้งแสงอรุณ	สร้างโดยพุระอุปีฮัาด	(โง่นิคำา)	ต่อมาได้รับแต่งตั�งเปี็นิเจ้้าเมืองสกลนิคร	คนิที�	๓ 

ได้กำาหนิดเอาที�วั่างชายเมืองเป็ีนิที�สร้างวััด	 แต่ก่อนิบริเวัณนีิ�ติดกับทุ่งนิา	 อากาศัปีลอดโปีร่ง	 เปี็นิที�โล่งแจ้้ง	 

จ้ึงได้นิามวั่า	วััดแจ้้ง	(ท่านิผู้้้นิี�เปี็นิต้นิตระก้ลพุรหมสาขา	ณ	สกลนิคร)	

	 ต่อมากุฏิิและเสนิาสนิะทรุดโทรมไปีตามกาลเวัลา	 ได้มีการบ้รณปีฏิิสังขรณ์จ้ากเจ้้าอาวัาสองค์ 

ต่อ	ๆ	มาตามลำาดับ	

	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๐๘	 โดยการนิำาของพุระปีลัดสุรสีห์	 กิตฺติโสภูโณ	 ได้ปีรับปีรุงพุื�นิที�วััดและ 

เสนิาสนิะ	 โดยได้รับการสนิับสนิุนิจ้ากปีระชาชนิ	 มีการสร้างพุระอุโบสถ	 ศัาลาการเปีรียญ	 กุฏิิสงฆ์ ์

สร้างโรงเรียนิพุระปีริยัติธรรม	 และปีรับปีรุงบริเวัณวััด	 จ้ึงทำาให้มีโรงเรียนิและมีการสอนินิักธรรมบาลีขึ�นิ 

ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๕

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดแจ้้งแสงอรุณ	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑๓๐๑	 หม้่ที�	 ๑๒ 

ถนินิสุขเกษม	 ตำาบลธาตุเชิงชุม	 อำาเภูอเมืองสกลนิคร	 จั้งหวััดสกลนิคร	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๘	 ไร่	 ๓	 งานิ 

๕	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	 หนิ้าบันิ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างลายป้ีนิป่ี�นิ	 

บานิปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิไม้แกะสลักลงรักปีิดทอง

 พระประธาน	 ในิพุระอุโบสถเป็ีนิพุระพุุทธร้ปี 

ทองเหลือง	 ปีางมารวิัชัย	 ศิัลปีะสมัยกรุงรัตนิโกสินิทร์	 

หนิ้าตักกวั้าง	๔๐	นิิ�วั	

 ศาลาการเปรีย์ญ	เปีน็ิอาคารคอนิกรตีเสรมิเหลก็ 

ลั ก ษณะท ร ง ไ ท ย 	 ห ลั ง ค า มุ ง ก ร ะ เ บื� อ ง เ ค ลื อ บ	 

สรา้งเม่อปีพีุทุธศักัราช	๒๕๔๐	ภูายในิปีระดษิฐานิพุระพุทุธรป้ี 

ปีางมารวัิชัย
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วััดพุระธาตุเชัิงชัุม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดพุระธาตุ เ ชิงชุม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๑๓๔๔-๑๔๑๒	 ตามจ้ดหมายเหตุ	 พุระยา 

ปีระจั้นิตปีระเทศัธานิีได้บันิทึกไว้ัวั่า	 เมืองหนิองหารหลวัง	 (จ้ังหวััดสกลนิครป่ีจ้จุ้บันิ)	 โดยมีเจ้้านิายเขมร

ปีกครองเมืองกันิมาตามลำาดับ	 ต่อมาได้เกิดฝ้นิแล้ง	 เจ้้าเมืองจ้ึงพุาราษฎรเขมรซึ่�งอย้่ในิเมืองนิครหารหลวัง

อพุยพุไปีอย้่เมืองเขมร	 เมืองสกลนิครจ้ึงเปี็นิเมืองร้าง	 ซึ่�งต่อมาพุระเจ้้าแผู้่นิดินิกรุงทวัาราวัดีศัรีอยุธยา 

โปีรดเกล้าให้อุปีราชเมืองกาฬสินิธุ์มารักษาพุระธาตุเชิงชุม	 ท่านิอุปีราชได้พุาบุตร	 ภูรรยา	 ญาติ	 บ่าวัไพุร่ 

มาตั�งบ้านิเรือนิอย้่	ณ	ตำาบลธาตุเชิงชุม	 เรียกวั่า	บ้านิเชิงชุม	และได้ชักชวันิราษฎรที�มาทำากินิอย้่ในิเขตเมือง

นิครหารหลวัง	 เปี็นิผู้้้สร้างวััดพุระธาตุเชิงชุมเป็ีนิครั�งแรก	 และในิสมัยพุระเจ้้าชัยวัรมันิที�	 ๒	 พุุทธศัักราช 

๑๓๔๕-๑๔๑๒	 มีพุระสงฆ์์ผู้้้ใหญ่ช่อวั่า	 หลักคำา	 พุาศิัษย์เข้ามาปีฏิิบัติพุระธาตุเชิงชุม	 ท่านิอุปีราชพุร้อม

ด้วัยราษฎรได้พุากันิสร้างวััดขึ�นิในิบริเวัณพุระธาตุเชิงชุม	 มอบให้พุระหลักคำาอาศััยอย้่ในิวััดและให้ช่อว่ัา 

วััดธาตุเชัิงชัุม	 และต่อมาได้เปีลี�ยนิช่อวั่า	 วััดธาตุศาสดาราม สมัยพุระยาปีระจ้ันิตปีระเทศัธานิีเป็ีนิเจ้้าเมือง	 

ภูายหลังได้เปีลี�ยนิมาเปี็นิ	 วััดพ่ระธาตุเชัิงชัุม	 และได้รับการยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	 เม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๕๐๖

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุระธาตุเชิงชุม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิโท	 ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่ริมหนิองหานิ	 ในิเขตเทศับาล 

เมืองสกลนิคร	จ้ังหวััดสกลนิคร	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๘	ไร่	๑	งานิ	๒๖/๑๐	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	หลังคาลด	๓	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	

หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิปี่�นิลงรักปีิดทอง	ซุ่้มปีระต้และ

หนิ้าต่างลายปี้นิป่ี�นิ	 บานิปีระต้และหนิ้าต่างแกะลาย 

ลงรักปีิดทอง	 สร้างอย่างปีระณีต	 มีลวัดลายวิัจ้ิตร

บรรจ้ง

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธชินิราชจ้ำาลอง	

ปีางมารวัิชัย

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 

ใบระกา	หางหงส์	หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิปี่�นิ	มีปีระต้

ด้านิหน้ิา	 ๓	 ปีระต้	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี

	ปีางมารวัิชัย	ศัิลปีะเชียงแสนิ	พุระนิามวั่า	หลวังพ่่อ

องค์แสนิ 

 พระเจดีีย์์พระธาตุเชิิงชิุม ลักษณะก่ออิฐ 

ถือป้ีนิ	 มีฐานิเปี็นิร้ปีสี� เหลี�ยม	 ส่วันิบนิเปี็นิทรง 

บัวัเหลี�ยม	 มีร้ปีทรงส้งเพุรียวั	 ไม่มีลวัดลายปีระดับ 

ที�องค์เจ้ดีย์เพุียงแต่ฉาบป้ีนิเรียบที�ฐานิพุระเจ้ดีย์ 

ปีระต้ทั�งสี�ด้านิ	 ซุ้่มปีระต้มีลักษณะเปี็นิยอดปีราสาท 

ปีระต้ทางด้านิทิศัตะวัันิออกที�ต่อกับพุระวัิหาร 

สามารถเปิีดให้เห็นิภูายในิองค์พุระธาตุวั่าสร้างครอบ

ปีราสาทแบบขอมขนิาดเล็กซึ่�งก่อด้วัยศัิลาแลง 

มีกรอบปีระต้ทางเข้าเป็ีนิหินิทราย	 ที�หลืบปีระต้ทาง

ทิศัเหนืิอมีจ้ารึกอักษรขอม	 อายุราวัพุุทธศัตวัรรษ 

ที�	 ๑๖-๑๗	 กล่าวัถึงการถวัายที�ดินิ	 ข้าทาส	 และ 

สิ�งของต่าง	ๆ	ให้แก่ศัาสนิสถานิแห่งนิี�
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 สิมเก่า หรือพุระอุโบสถหลังเดิม	 เป็ีนิ 

อาคารก่อ อิฐถือ ป้ีนิ	 ลักษณะเปี็นิสิมแบบโถง	 

โครงสร้างเปี็นิไม้	หลังคามุงกระเบื�อง	หันิหนิ้าไปีทาง

ทิศัใต้	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๗๐	 ผู้นิังภูายในิมี 

จ้ิตรกรรมเป็ีนิภูาพุเถาไม้เลื�อย	 หนิ้าบันิมีลวัดลาย	 

เปี็นิร้ปีเทพุ	 และเทพุธิดา	 ดาวัปีระจ้ำายาม	มังกรและ

เถาไม้เลื�อย	ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีหลายองค์

ทั�งพุระไม้และปี้นิปี่�นิ

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	๒	ชั�นิ	หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ
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วััดโคกสมานิคุณ

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 ปีระต้และหนิ้าต่าง

ลายปี้นิปี่�นิบานิปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิไม้แกะสลัก

ประวัติความเป็นมา

	 วััดโคกสมานิคุณ	 เปี็นิวััดโบราณ	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๕	 พุระอุป่ีชฌาย์ปีานิ	 ปุีญฺฺ มณี	 เจ้้าอาวัาส 

วััดคลองเรียนิ	 ปีรารถนิาจ้ะสร้างวััดเป็ีนิที�พุำานัิกอาศััยของพุระภิูกษุและสามเณรที�เดินิทางมาจ้ากไกล 

แล้วัไม่มีวััดที�จ้ะพุักอาศััย	 โดยเห็นิเนิื�อที�วััดร้างเหมาะที�จ้ะสร้างวััด	 ครั�นิพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๖	 กรมหลวังลพุบุรี

ราเมศัร์	 ได้ให้หลวังทิพุยกำาแหงสงคราม	 นิายอำาเภูอหาดใหญ่เป็ีนิผู้้้ตรวัจ้สอบและยกที�ดินิให้พุระอุป่ีชฌาย์

ปีานิ	 ปีุญฺฺ มณี	 สร้างศัาลาพุักและให้ญาติโยมมาร่วัมสร้างวััดตั�งช่อ	 วััดโคกเสม็ดชุันิ	 ต่อมาพุระป่ี�นิ 

อุตฺตโร	 เจ้้าอาวัาสองค์ต่อมาได้เปีลี�ยนิเปี็นิช่อใหม่ว่ัา	 วััดโคกสมานิคุณ ได้รับยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง	 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดโคกสมานิคุณ	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑	 ตำาบลหาดใหญ่ 

อำาเภูอหาดใหญ่	จ้ังหวััดสงขลา	มีที�ดินิตั�งวััดเนิื�อที�	๒๗	ไร่	



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  317

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 

พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธสมานิคุณ มีพุระอัครสาวัก 

ซ่้ายขวัา

 มณฑป หลวังพุ่อปีานิ	เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง 

ภูายในิปีระดิษฐานิหลวังพุ่อปีานิ	 สร้ างเม่อปีี 

พุุทธศัักราช	๒๔๙๑	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ลักษณะ 

ทรงไทย	 กวั้าง	 ๑๖	 เมตร	 ยาวั	 ๒๐	 เมตร	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย

 พระปรางค์ ๓ ย์อุดี	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคายอดปีราสาท 

๓	ยอด	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	หนิ้าบันิปี้นิปี่�นิ	 

รป้ีพุระนิารายณ์ทรงครุฑ	ภูายในิปีระดษิฐานิ	พุระพุทุธรป้ี 

และพุระเกจ้ิอาจ้ารย์

 ตำาหนักวรัตถคนธ์	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 

พุระราชรัตนิดิลก	 เปี็นิผู้้้สร้าง	 เพุ่อใช้เปี็นิที�ปีระทับ

สมเด็จ้พุระสังฆ์ราช	เม่อปีฏิิบัติศัาสนิากิจ้ภูาคใต้	และ

สำาหรับพุระเถระผู้้้ใหญ่

 หอุระฆััง	 เปี็นิระฆ์ังคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

๒	ชั�นิ	ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�อง
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วััดชััยมงคล

ประวัติความเป็นมา

	 วััดชัยมงคล	 สร้างขึ�นิสมัยรัชกาลที�	 ๔	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๙๔	 เดิมช่อวั่า	 วััดโคกเสม็ด โดย 

พุระอาจ้ารย์ชัยกับพุระอาจ้ารย์เพุชร	 พุระภูิกษุชาวักลันิตันิ	 ได้เดินิทางมาจ้าริกแสวังบุญนิอกกำาแพุงเมือง

สงขลา	 บริเวัณที�เต็มไปีด้วัยปี่าไม้เสม็ด	 ไม่มีบ้านิคนิอย่้อาศััยจึ้งได้นิำาชาวับ้านิสร้างวััดขึ�นิ	 ๒	 วััด	 คือ 

วััดโคกเสม็ด	 และวััดโคกขี�หนิอนิ	 โดยแบ่งกันิปีกครองร้ปีละวััดพุระอาจ้ารย์เพุชร	 ปีกครองวััดโคกขี�หนิอนิ 

พุระอาจ้ารย์ชัย	 ปีกครองวััดโคกเสม็ด	 และต่อมาได้เปีลี�ยนิช่อวััดเปี็นิ	 วััดชััยัมงคล ได้สร้างพุระอุโบสถ 

หลังใหม่	 และบ้รณปีฏิิสังขรณ์เสนิาสนิะ	 สมัยพุระมหาแฉล้ม	 เขมปีฺญฺฺโ 	 เปี็นิเจ้้าอาวัาส	 ได้รับการยกฐานิะ 

เปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๘

สถานะและที่ตั้ง 

	 วััดชัยมงคล	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑	 หม้่ที�	 ๕	 ตำาบลบ่อยาง 

อำาเภูอเมืองสงขลา	จ้ังหวััดสงขลา	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๕	ไร่	๓	งานิ	๔๔	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	๓	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา

หางหงส์	หนิา้บันิ	ซุ้่มปีระตแ้ละหน้ิาตา่งปีระดับลายป้ีนิ

ปี่�นิมีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 

มีพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา

 พระวิหารพระบรมธาตุ  เ ป็ีนิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	ทรงจ้ตุรมุข	หลังคามุงกระเบื�อง 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิลายป้ีนิป่ี�นิ 

มีรั�วัเหล็กล้อมรอบ	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระบรม 

สารีริกธาตุ	และมีพุระพุุทธร้ปีปีางต่าง	ๆ
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  พระสถูปเจดีี ย์์  ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ 

เปี็นิทรงลังกา	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๓๗	ภูายในิ

บรรจุ้บรรจุ้พุระบรมสารีริกธาตุ	

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคามุงกระเบื�อง	
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วััดในิวััง

ประวัติความเป็นมา

	 วััดในิวััง	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๓๙	 หลวังพุ่ออิ�ม	 กิตฺติวัฑฺฒโนิ	 และขุนิสิทธิอาญา 

(แปีลง	 ชายะพุันิธ์)	 ปีลัดผู้้้เปี็นิหัวัหนิ้ากิ�งอำาเภูอนิาทวัี	 พุร้อมด้วัยข้าราชการปีระชาชนิได้ช่วัยกันิสร้างวััดขึ�นิ 

บริเวัณริมคลองนิาทวีั	 ที�ตั�งวััดเปี็นิวัังเก่าของขุนิศัรีสรรพุกรรม	 เจ้้าผู้้้ปีกครองเมืองจ้ะนิะ	 มณฑล 

นิครศัรีธรรมราช			

	 ต่อมาได้มีการบ้รณปีฏิิสังขรณ์เสนิาสนิะ	

และพุัฒนิาวััดมาเปี็นิลำาดับ	 ได้รับพุระบรมราช้ปีถัมภู์ 

จ้ากสมเด็จ้พุระศัรีนิครินิทราบรมราชชนินิี	 เม่อปีี 

พุทุธศักัราช	๒๕๓๒	ไดร้บัยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง	

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๖
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดในิวััง	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑๑๕/๑	 ถนินิต่างตานิุสรณ์ 

หม้่	 ๑	 ตำาบลนิาทวีั	 อำาเภูอนิาทวีั	 จั้งหวััดสงขลา 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๘	ไร่	๒๙	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ 

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะสถาป่ีตยกรรมไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ 

มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หนิ้าบันิลายป้ีนิปี่�นิปีระดับพุระปีรมาภิูไธย	 ภู.ปี.ร. 

ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่างปีระดับลายปี้นิปี่�นิ

 พระประธาน	 เป็ีนิพุระพุุทธชินิราชจ้ำาลอง	

ปีางมารวัิชัย

 พระเจ ดีี ย์์พระบรมธาตุศ รีศากย์มุนี 

ลักษณะก่ออิฐถือ ป้ีนิ	 มีฐานิกวั้ าง	 ๑๓	 เมตร 

ส้ง	 ๓๕	 เมตร	 ภูายในิบรรจุ้พุระบรมสารีริกธาตุ 

๙	องค์	

 พระพุทธมหาสุขโข เ ป็ีนิพุระพุุทธร้ปี 

ปีางสมาธิ	สมัยสุโขทัย	ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	๑๒	นิิ�วั	

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงตรีมุข	 และมุขเล็ก	 ๖	 มุม 

๒	ชั�นิ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๘	

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

ขนิาดกวั้าง	๕	เมตร	ส้ง	๑๖	เมตร
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วััดโพุธิ�ป่ฐมาวัาส

ประวัติความเป็นมา

	 วััดโพุธิ�ปีฐมาวัาส	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างในิสมัยกรุงศัรีอยุธยา 

ต่อมาในิสมัยรัชกาลที�	๒	พุระยาศัรีสมบัติจ้างวัาง	 (บุญชั�นิ	ณ	สงขลา)	 

ผู้้้ตรวัจ้ราชการเมืองสงขลา	 ได้สร้างพุระอุโบสถและโรงธรรมในิสมัย

รัชกาลที�	๔	เจ้้าพุระยาวัิเชียรคีรี	(บุญสังข์	ณ	สงขลา)	ผู้้้สำาเร็จ้ราชการ

เมืองสงขลาได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์สร้างศัาลาและหอระฆ์ัง	 ต่อมาได้มี 

การปีฏิิสังขรณ์มาเปี็นิลำาดับ	 วััดโพุธิ�ปีฐมาวัาส	 เปี็นิวััดสำาคัญตาม

ปีระวััติศัาสตร์	 และสภูาพุสังคมชาวัจี้นิ	 ที�อาศััยในิเมืองสงขลาจ้าก 

หลักฐานิทางวััตถุ	 คือปีระต้เมืองในิวััดแบบจี้นิ	 และพุระพุุทธร้ปีหินิอ่อนิ

แบบจ้ีนิ	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๒๐๐

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดโพุธิ�ปีฐมาวัาส	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ 

ตั�งอย้่ เลขที�	 ๒๓๖	 หม้่ที� 	 ๑๒	 ตำาบลบ่อยาง	 อำาเภูอเมืองสงขลา 

จ้ังหวััดสงขลา	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๗	ไร่	๓	งานิ	๙๘.๙	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

ลักษณะทรงไทย	ภูายในิมีภูาพุจ้ิตรกรรม

 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๕๕	 

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ	

 พระเจดีีย์์ ๓ อุงค์ ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ 

พุระเจ้ดีย์องค์ปีระธานิบรรจุ้พุระบรมสารีริกธาตุ

บรรจุ้ในิผู้อบทองคำา	 ปีระดิษฐานิภูายในิบุษบก 

สัมฤทธิ�	 และพุระเจ้ดีย์	 ๒	 องค์	 ปีระดิษฐานิอย้่หนิ้า

พุระอุโบสถ

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	ลักษณะ

สถาปี่ตยกรรมจี้นิผู้สมยุโรปี	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	

๒๓๗๗	

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ

 พระพุทธรูปศิลาอุ่อุน ปางมารวิชิัย์ ศัิลปีะ

พุม่า	จ้ำานิวันิ	๓	องค์	ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง		๐.๕๐	เมตร 

ส้ง	๐.๘๒	 เมตร	จ้ำานิวันิ	๑	องค์	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	

๐.๔๖	เมตร	ส้ง	๐.๖๙	เมตร	จ้ำานิวันิ	๒	องค	์ปีระดษิฐานิ

อย้่ที�กุฏิิเจ้้าอาวัาส
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วััดมัชัฌิิมาวัาส 

ประวัติความเป็นมา

	 วััดมัชฌิมาวัาส	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 โดยนิางศัรีจ้ันิทร์	 ชาวับ้านิเรียกว่ัา 

วััดยัายัศรีจ้ันิทร์ และเรียกอีกช่อหนิึ�งวั่า	วััดกลาง 

	 ในิสมัยรัชกาลที�	 ๑	 เจ้้าพุระยาอินิทคีรี	 (บุญหุ้ย)	 ผู้้้สำาเร็จ้ราชการเมืองสงขลา	 ได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์

พุร้อมกับการสร้างพุระอุโบสถและศัาลาการเปีรียญ	

	 ในิสมัยรัชกาลที�	 ๒	 และรัชกาลที�	 ๓	 พุระยาวัิเชียรคีรี	 (เกี�ยนิเส้ง)	 ผู้้้สำาเร็จ้ราชการเมืองสงขลา 

ได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์เพุิ�มเติม

	 สมัยรัชกาลที�	 ๔	 เจ้้าพุระยาวัิเชียรคีรี	 (บุญสังข์)	 ผู้้้สำาเร็จ้ราชการเมืองสงขลา	 ได้ทำาการ 

บ้รณปีฏิิสังขรณ์สร้างเสนิาสนิะ	 ก่อกำาแพุงวััดด้วัยหินิ	 ซุ้่มปีระต้วััดทั�ง	 ๔	 ทำาเปี็นิร้ปีมหามงกุฎ	 อันิเปี็นิ

สัญลักษณ์ของรัชกาลที�	 ๔	 ในิขณะที�กำาลังก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่	 พุระบาทสมเด็จ้พุระจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั 

ได้เสด็จ้ปีระพุาสเมืองสงขลาและเสด็จ้วััดนิี�

	 สมัยรัชกาลที�	 ๕	 เจ้้าพุระยาวัิเชียรศัรี	 (ชม)	 ผู้้้สำาเร็จ้ราชการเมืองสงขลา	 ได้บ้รณะพุระอุโบสถ 

หลังเดิมปีรับปีรุงเปี็นิพุระวัิหาร	ซ่ึ�งในิระยะนิี�วััดยายศัรีจ้ันิทร์มีช่อเรียกวั่า	วััดกลาง 

	 พุระเจ้้านิ้องยาเธอ	 กรมหม่นิวัชิรญาณวัโรรส	 ได้เสด็จ้มายังวััดกลาง	 ทรงเปีลี�ยนิช่อวััดกลาง 

มาเปี็นิ วััดมัชัฌิิมาวัาส 

	 สมัยรัชกาลที�	๖	โปีรดให้ยกฐานิะวััดมัชฌิมาวัาสเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๖๐	



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  326

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมัชฌิมาวัาส	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี 

ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่เลขที�	๒๒๒	หม้่ที�	 ๑๑	ถนินิไทรบุรี 

ตำาบลบ่อยาง	 อำาเภูอเมืองสงขลา	 จั้งหวััดสงขลา 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๑	ไร่	๘	งานิ	๗๕	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มีเสาพุาไลและ 

ทวัยรอง รับห น้ิ าบั นิ ด้ านิทิ ศัตะ วัันิออกปี้ นิปี่� นิ 

ร้ปีพุระพุรหมทรงหงส์	 ส่วันิหนิ้าบันิด้านิทิศัตะวัันิตก

เป็ีนิร้ปีพุระอินิทร์ทรงช้างเอราวััณ	 ซุ้่มหนิ้าต่างเปี็นิ 

ร้ปีมงกุฎอย้่	๒	แถวั	ๆ	ละ	๗	ซุ่้ม	และมีซุ่้มปีระต้เปี็นิ

ร้ปีทรงมงกุฎอย้่	๒	ด้านิ	ๆ	ละ	๒	ซุ่้ม	ผู้นิังภูายในิมี

จ้ิตรกรรมเล่าเร่องพุุทธปีระวััติและเร่องทศัชาติ	

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหินิอ่อนิ	 

ปีางสมาธิ	

 พระวิหาร เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 เดิมเปี็นิ

พุระอุโบสถ	 หนิ้าบันิเปี็นิไม้จ้ำาหลักลวัดลาย	 ทางด้านิ

ทิศัตะวัันิตกเป็ีนิร้ปีปี่ญจ้วััคคีย์	 ด้านิตะวัันิออกเป็ีนิ

ร้ปีพุระพุุทธเจ้้าปีางเสด็จ้ปีระทับอย่้	 ณ	 ป่ีาเลไลยก์ 

หนิ้าพุระวัิหาร	ในิกำาแพุงแก้วัมีสิงโตหินิ	๑	ค้่	
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 ศาลาการเปรีย์ญ อย่้ทางด้านิทิศัเหนิือ

ของพุระอุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต	 หลังคาทรงจั้�วั	 

หนิ้ า บั นิก่ อ อิ ฐถื อ ป้ี นิ 	 มี ล ายปี้ นิปี่� นิ 	 ๒ 	 ด้ านิ 

ด้านิทิศัตะวัันิออกจ้ำาหลักเร่องพุุทธปีระวััติตอนิตรัสร้้ 

ด้านิทิศัตะวัันิตกจ้ำาหลักเ ร่องพุระพุุทธปีระวัั ติ 

ตอนิเสด็จ้มหาภูิเนิษกรมณ์	

 พระเจดีีย์์แบบจีนหรือุถะ	 เปี็นิพุระเจ้ดีย์ 

ศัิลปีะแบบจี้นิ	 ๑	 องค์	 ๗	 ชั�นิ	 ย่อมุมหกเหลี�ยม 

ทำาด้วัยหินิแกรนิิต	

 หอุพระไตรปิฎก ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ 

เป็ีนิอาคารทรงไทย	 ฐานิส้ง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	 หนิ้าบันิมีร้ปีตราสุริยมณฑลด้านิหนึิ�ง	 และ

จ้ันิทรมณฑลอีกด้านิหนึิ�ง	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๔๐๔	 โดยรัชกาลที�	 ๔	 โปีรดให้สร้างไวั้เป็ีนิตัวัอย่าง

ในิการสร้างพุระอุโบสถ	 เพุราะพุระอุโบสถที�สร้างนัิ�นิ 

ฐานิตำ�า 	 และอย้่ ในิที� ลุ่มนิำ�าท่ วัมถึง	 จ้ึง เรียกวั่ า 

หอพุระไตรปิีฎกนีิ�วั่า	 หอไตรพ่ระจ้อม	 ได้รับการ

ปีฏิิสังขรณ์ในิปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๔

 กุฏิิเก๋งจีน	 ทรงแบบเก๋งจี้นิ	 เปี็นิอาคาร 

ที�สร้างขึ�นิในิสมัยรัชกาลที�	 ๔	 เคยเป็ีนิที�ปีระทับ 

ของพุระเจ้้าน้ิองยาเธอ	 กรมหม่นิวัชิรญาณวัโรรส	 

เม่อคราวัเสด็จ้วััดมัชฌิมาวัาส
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วััดชันิาธิป่เฉลิม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดชนิาธิปีเฉลิม	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๒๕	เดิมช่อวััด	มำาบัง 

	 ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๒	 พุระธรรมวัโรดม	 เจ้้าคณะมณฑลนิครศัรีธรรมราชและภู้เก็ต 

ได้เปีลี�ยนิช่อวััดเปี็นิ วััดชันิาธิปเฉลิม ในิสมัยพุระคร้สุธรรมโสภูณ	เปี็นิเจ้้าอาวัาสได้พุัฒนิาวััดจ้นิมีควัามเจ้ริญ

มาเปี็นิลำาดับ	ได้รับการยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๔

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดชนิาธิปีเฉลิม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่เลขที�	๒๔	ถนินิศัุลกานิุก้ล	หม้่ที�	๑	 

ตำาบลพุิมานิ	อำาเภูอเมืองสต้ล	จ้ังหวััดสต้ล	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๓๕	ไร่	๒	งานิ	๑๐	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็กเปี็นิอาคาร	๒	ชั�นิ	 

ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์

หนิ้าบันิเปี็นิไม้ตรงกลางปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิชั�นิล่าง 

ก่ออิฐถือปี้นิ	ส่วันิชั�นิบนิเปี็นิอาคารไม้	ด้านิหนิ้าพุระอุโบสถเปี็นิระเบียง	

มีบันิได	๒	ชั�นิ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๓	
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 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีชินิราชจ้ำาลอง	

ปีางมารวัิชัย

 พระมณฑป ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิทรงจ้ตุรมุข	

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีชินิราชจ้ำาลอง

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกาหางหงส์	 ชั�นิบนิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี 

ปี้นิปี่�นิ	 ปีางมารวิัชัย	 ชั�นิล่างใช้ เ ป็ีนิที�ปีระกอบ 

ศัาสนิกิจ้ต่าง	ๆ	

 หอุระฆััง	 เป็ีนิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 ๒	 ชั�นิ	 

ทรงจ้ตุรมุข
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดกลาง	 เดิมช่อวั่า	 วััดตะโกทอง	 เพุราะมีการขุดพุบแหวันิทองคำาใต้ต้นิตะโก	 ต่อมาเรียกวั่า 

วััดกลาง	 เพุราะตั�งอย้่ท่ามกลางระหวั่างวััดนิอก	 คือวััดพุิชัยสงคราม	 กับวััดในิ	 คือวััดในิเดิมสองวิัหาร	 

เปี็นิวััดที�สร้างในิสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 สมัยสมเด็จ้พุระเจ้้าอย้่หัวับรมโกศั	 วััดกลางตั�งเป็ีนิวััดเม่อปีระมาณ	 

พุุทธศัักราช	๒๒๙๙	ส่วันิผู้้้สร้างนิั�นิ	เล่ากันิวั่ามีหญิงหม้าย	๓	คนิ	แต่ไม่ปีรากฏินิามและผู้้้มีจ้ิตศัรัทธาร่วัมกันิ

สร้างวััดถวัายแก่พุระอาจ้ารย์ช้	 ผู้้้ที�สมบ้รณ์ด้วัยศัีลจ้ารวััตร	 ซึ่�งลอยเรือมาจ้อดอย้่ที�นัิ�นิ	 หญิงหม้าย	 ๓	 คนิ	 

จ้ึงปีรึกษาและลงควัามเห็นิวั่าสวันิจ้ากข้างคลองบางฆ้์องทั�งสองฝ่้�งเปี็นิที�เหมาะสม	 เพุราะตำาบลย่านิกลาง 

ไม่มีวััด	 ชาวับ้านิย่านิกลางจ้ะไปีปีระกอบการกุศัลก็ลำาบาก	 ฉะนัิ�นิ	 ที�สวันิจ้ากบริเวัณแห่งนีิ�ควัรจ้ะเปี็นิ 

ที�สร้างวััดได้	 การสร้างวััดอาศััยเงินิทุนิจ้ากปีระชาชนิร่วัมกันิบริจ้าค	 มีการทำาบุญทำาพิุธีมอบตามพุุทธศัาสนิา	 

โดยมีพุระอาจ้ารย์ช้	เปี็นิปีระธานิสงฆ์์ในิฐานิะเปี็นิพุระอธิการรักษาด้แลวััด

	 ต่อมาในิสมัยรัตนิโกสินิทร์	 พุระบาทสมเด็จ้พุระนัิ�งเกล้าเจ้้าอย่้หัวั	 รัชกาลที�	 ๓	 ทรงปีฏิิสังขรณ์ 

ทั�วัทั�งพุระอาราม	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดกลาง	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิโท	 ชนิิดวัรวิัหาร	 ตั� งอย้่ เลขที� 	 ๑๐	 ตำาบลปีากนิำ�า	 

อำาเภูอเมืองสมุทรปีราการ	จ้ังหวััดสมุทรปีราการ	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๕	ไร่	

วััดกลาง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 ได้รับการปีฏิิสังขรณ์ในิสมัย 

รัชกาลที�	๓	หนิ้าบันิมีลายปี้นิปี่�นิปีระดับเคร่องลายคราม	

ภูายในิมีจ้ิตรกรรมฝ้าผู้นิังปีฐมสมโพุธิกถา

 พระประธาน เปี็นิพุระศัิลาแลง	หุ้มปี้นิปีิดทอง

	 ต่อมามีการสร้างพุระมณฑปีปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธบาท	 ๔	 รอย	 นิอกจ้ากนีิ�ยังมีศัาลาการเปีรียญ

เปี็นิเรือนิไทยหม้่ไม้สักทั�งหลัง	 หนิ้าบันิมีลวัดลายไม้สลัก

ละเอียดอ่อนิสวัยงามควัรค่าแก่การอนิุรักษ์อย่างยิ�ง
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดทรงธรรม	 เปี็นิวััดรามัญมาแต่เดิม	 รัชกาลที�	 ๒	 โปีรดให้สร้างขึ�นิ	 โดยกรมพุระราชวััง 

บวัรสถานิมงคล	 แล้วัพุระราชทานินิามว่ัา	 วััดทรงธรรม	 เพุี�อให้ชาวัรามัญที�อพุยพุมาได้ใช้เป็ีนิที�บำาเพุ็ญกุศัล 

ทางศัาสนิา	ทั�งเปี็นิศั้นิย์รวัมจ้ิตใจ้ของชาวัรามัญเหล่านิั�นิด้วัย	

	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๖๑	 โปีรดให้ย้ายวััดทรงธรรมเข้ามาอย่้ในิกำาแพุงปี้อม	 เน่ิองจ้ากสร้างปี้อม 

ขึ�นิใหม่	 คือ	 ปี้อมเพุชรหึงห์	 ได้สร้างกุฏิิเป็ีนิ	 ๓	 คณะ	 คือ	 บริเวัณวิัหาร	 ๑	 คณะ	 ข้างพุระอุโบสถ	 ๒	 คณะ	 

และศัาลาการเปีรียญ	๑	หลัง

	 ต่อมาในิสมัยรัชกาลที�	 ๓	 พุระบาทสมเด็จ้พุระนัิ�งเกล้า 

เจ้้าอย้่หัวั	ได้เสด็จ้พุระราชดำาเนิินิมาทรงทอดผู้้าพุระกฐินิ	ทรงเห็นิ

วั่าวััดชำารุดทรุดโทรมมาก	 จึ้งรับสั�งให้พุระยาดำารงราชาพุลขันิธ์	 

(จุ้้ย	คชเสนิ)ี	ซึ่�งเปีน็ิเจ้้าเมอืงในิขณะนัิ�นิเปีน็ิหวััหนิา้ทำาการปีฏิิสงัขรณ์ 

โดยรื�อกุฏิิทั�ง	 ๓	 คณะ	มาสร้างรวัมกันิเปี็นิหม้่เดียวัเปี็นิแบบก่ออิฐ 

ถือป้ีนิ	 และเน่ิองจ้ากพุระบาทสมเด็จ้พุระพุุทธเลิศัหล้านิภูาลัย	 

โปีรดให้สร้างวััดทรงธรรมนิี�ขึ�นิมา	ชาวัรามัญจ้ึงได้ยกย่องพุระองค์

ท่านิวั่า	ทรงเปี็นิผู้้้มีคุณธรรมส้ง	ซ่ึ�งภูาษาชาวัรามัญเรียกวั่า	เมินิโท่ 

แปีลวั่า	ผู้้ทรงธรรม

วััดทรงธรรม
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดทรงธรรม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิโท	

ชนิดิวัรวัหิาร	ตั�งอย้เ่ลขที�	๑๒๐๐	ถนินิเพุชรหงึส์	ตำาบล

ตลาด	 อำาเภูอพุระปีระแดง	 จ้ังหวััดสมุทรปีราการ	 

มีที�ดินิตั�งวััดเนิื�อที�	๓๒	ไร่	๓	งานิ	๓๑	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 พุระยาดำารงราชพุลขันิธ์ 

(จุ้้ย)	 ได้รื�อสร้างใหม่	 ก่ออิฐถือป้ีนิ	 เสาพุระอุโบสถ 

มีลักษณะกลม	 เปี็นิค้่	 ๆ	 เพุ่อรับปีีกในิส่วันิที�เปี็นิชานิ

พุระอุโบสถ	มีเสาทั�งหมด	๕๖	ต้นิ	สร้างศัาลาพุัก	๒	หลัง	ด้านิหนิ้าพุระอุโบสถ	ในิสมัยที�พุระปีระแดงยังมีฐานิะ

เปี็นิจ้ังหวััดอย้	่พุระอุโบสถหลังนิี�ได้เปี็นิที�ถือนิำ�าพุิพุัฒนิ์สัตยาของข้าราชการ

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีสมัยสุโขทัย 

ปีางมารวัิชัย	 พุระบาทสมเด็จ้พุระจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั 

โปีรดอัญเชิญมาไวั้	มีลักษณะงดงาม

  พระวิหาร	สรา้งในิสมัยพุระยาดำารงราช

พุลขันิธ์	(จุ้้ย)	ตั�งอย้่ด้านิหนิ้าพุระอุโบสถ	มีควัามงาม

ทางด้านิสถาป่ีตยกรรม	 และมีพุระพุุทธบาทจ้ำาลอง 

อย้่ในิพุระวัิหาร
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 พระเจดีีย์์อุงค์ใหญ่ อย้่ใกล้กับพุระวัิหาร 

เปี็นิเจ้ดีย์แบบรามัญ	 มีเจ้ดีย์องค์ใหญ่อย่้ตรงกลาง	 

๑	องค์	มีเจ้ดีย์องค์เล็กที�ฐานิมุม	๔	องค์	พุระเจ้ดีย์

องคนี์ิ�เดมิหมอ่มเกษมฯ	เปีน็ิผู้้้รเิริ�มสรา้งไมส่ำาเรจ็้	ตอ่มา

ท่านิพุระคร้ปีิฏิกธระ	 (แทนิ	จ้ันิทรังษี)	 ได้สร้างและ

ปีฏิสัิงขรณ์จ้นิสำาเรจ็้และในิสมยัพุระราชธรรมวิัสาทะ

(สุก	 พุุทธรังสี)	 ได้ทำาการซ่่อมและฉาบป้ีนิรอบฐานิ 

พุระเจ้ดีย์กับได้บรรจุ้พุระเคร่อง	๒๕	พุุทธศัตวัรรษ	



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  335

วััดบึางพุลี ใหญ� ในิ

ประวัติความเป็นมา

	 วััดบางพุลีใหญ่ในิ	 เดิมช่อ	 วััดพ่ลับพ่ลาชััยัชันิะสงคราม	 ปีระชาชนิทั�วัไปีจ้ะเรียกวััดนีิ�ว่ัาวััดใหญ่ 

หรือวััดหลวังพุ่อโต	 ทางปีระวััติศัาสตร์จ้ากโบราณคดีจ้ารึกสืบต่อกันิแต่ครั�งโบราณกล่าวัวั่า	 วััดนีิ�สร้างขึ�นิ 

ในิสมัยสมเด็จ้พุระนิเรศัวัรมหาราช	 ทรงให้สร้างพุลับพุลาขึ�นิไว้ัเป็ีนิอนุิสรณ์ในิชัยชนิะของพุระองค์ 

และทรงขนิานิพุระนิามวั่า	 “พ่ลับพ่ลาชััยัชันิะสงคราม”	 ต่อมาชาวับ้านิได้พุร้อมกันิร่วัมสร้างวััดขึ�นิบริเวัณ 

พุลับพุลาแห่งนีิ�และเรียกช่อวััดที�สร้างขึ�นิว่ัา	 “วััดพ่ลับพ่ลาชััยัชันิะสงคราม”	 ส่วันิตำาบลมีช่อวั่า “บางพ่ลี”  

เพุราะเหตุที�สมเด็จ้พุระนิเรศัวัรมหาราช	ได้ทรงกระทำาพุลีกรรมบวังสรวังดังนิั�นิ	ปีระชาชนิทั�งหลายจ้ึงเรียกวั่า 

บางพุลีและวััดพุลับพุลาชัยชนิะสงครามถ้กเรียก 

ตามตำาบลนิั�นิวั่า	“วััดบางพุลี”	ซ่ึ�งช่อนิี�ปีระชาชนิ 

นิิยมเรียกกันิมากกวั่าช่อเดิม	แต่เนิ่องจ้ากต่อมา 

ได้มีการสร้างวััดขึ�นิอีกหนึิ�งวััดอย้่ทางด้านินิอก	 

เรียกกันิวั่า วััดบางพุลี ใหญ่กลาง	 ส่วันิวััด 

พุลบัพุลาชัยชนิะสงคราม	เป็ีนิวััดที�อย้ท่างด้านิในิ 

มีอาณาเขตใหญ่โต	 และมีพุระพุุทธร้ปีองค์ใหญ่คือ	 

หลวังพุ่อโต	 จ้ึงเรียกกันิว่ัา	 “วััดบางพุลีใหญ่ในิ” 

หรือ	 “วััดหลวังพุ่อโต”	 ได้รับยกฐานิะเปี็นิ

พุระอารามหลวัง	 เม่อวัันิที�	 ๒๙	 พุฤษภูาคม	

พุุทธศัักราช	๒๕๕๕
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดบางพุลีใหญ่ในิ	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ 

สงักดัคณะสงฆ์ม์หานิิกาย	ตั�งอย้เ่ลขที�	๑๓๐	หม้ท่ี�	๑๑	ตำาบลบางพุลใีหญ่ 

อำาเภูอบางพุลี	จ้ังหวััดสมุทรปีราการ	มีที�ดินิตั�งวััด	๔๐	ไร่

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 สร้างเม่อ	 พุ.ศั.	 ๒๔๙๒-๒๔๙๔	 ขนิาดกวั้าง	 

๘.๕๐	เมตร	ยาวั	๒๓	เมตร	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก

 พระประธาน นิามวั่าหลวังพุ่อโต	 เป็ีนิพุระพุุทธร้ปี 

ปีางมารวิัชัยศัิลปีะสมัยสุโขทัย	 เนืิ�อทองสำาริด	 ขนิาดหนิ้าตัก	 

กวั้าง	๓	ศัอก	๑	คืบ	
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 พระวิหาร 	 ขนิาดกว้ัาง	 ๘	 เมตร	 

ยาวั	๓๓	เมตร	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดโปีรดเกศัเชษฐาราม	 สร้างเม่อพุุทธศัักราช	 ๒๓๖๕	 ในิสมัยรัชกาลที�	 ๒	 โปีรดเกล้าฯ	 ให้พุระเจ้้า

นิ้องยาเธอกรมหม่นิศัักดิพุลเสพุ	 เปี็นิแม่กองก่อสร้าง	 และมีพุระเพุชรพุิไชย	 (เกตุ)	 เปี็นิพุระพุี�เลี�ยงของ 

กรมหม่นิศัักดิพุลเสพุ	 ซึ่�งท่านิเปี็นินิายงานิสร้างเมืองนิครเข่อนิขันิธ์	 และสร้างวััดไพุชยนิต์พุลเสพุย์ด้วัย	 

ได้ขออนิุญาตสร้างวััดนิี�ขึ�นิ	 และพุวักชาวับ้านิมักเรียกช่อวััดนิี�วั่าวััดปีากคลอง	 เพุราะเดิมทีนิั�นิมีศัาลาอย้่หลังหนิึ�ง

ติดกับปีากคลองทองเมือง	 คือเขตทิศัเหนืิอของวััดขณะนีิ�	 ซึ่�งไม่มีพุระสงฆ์์อย้่อาศััยคงมีแต่พุระพุุทธร้ปี 

เรียกวั่า	วััดปากคลอง	อย้่ตามเดิม

	 ในิสมัยรัชกาลที�	๓	พุระปี่ญญาภูาสารเถร	(สุก)	เปี็นิเจ้้าอาวัาสนิั�นิ	พุระยาเพุชรพุิไชย	(เกตุ)	ได้มา 

ปีฏิิสังขรณ์สิ�งที�ชำารุดทรุดโทรม	 ในิครั�งนัิ�นิ	 พุระบาทสมเด็จ้พุระนัิ�งเกล้าเจ้้าอย้่หัวัได้พุระราชทานิทรัพุย์ 

ให้มาสร้างกุฏิิอีก	 ๑	 คณะ	 ด้านิทิศัเหนืิอหอระฆั์งริมคลองลัดหลวัง	 ปีระกอบด้วัยหอสวัดมนิต์	 หอฉันิ	 กุฏิ	ิ 

๗	หลัง	รวัมเปี็นิ	๙	หลัง	สร้างเปี็นิแบบฝ้ากระดานิไม้สัก	มุงด้วัยกระเบื�องไทยทั�งสิ�นิ

		 ในิยุคของพุระคร้วิันิยานุิบุรณาจ้ารย์	 (คำา)	 เปี็นิเจ้้าอาวัาส	 ได้มีการปีฏิิสังขรณ์ใหญ่	 อีกครั�งหนึิ�ง	 

โดยพุระยาเพุชรพุิไชย	 (หนิ้	 เกตุทัต)	บุตรของพุระยาเพุชรพุิไชย	 (เกตุ)	 ได้มาสร้างและปีฏิิสังขรณ์สิ�งที�ชำารุด 

ทรุดโทรมหลายอย่างด้วัยกันิ	 แม้ในิภูายหลังต่อ	 ๆ	 มาเจ้้าอาวัาสผู้้้ปีกครองวััดก็ได้ดำาเนิินิการก่อสร้างและ

ปีฏิิสังขรณ์กันิทุกสมัย	ได้ปีรับปีรุงพุัฒนิาวััดขึ�นิเปี็นิลำาดับมาจ้นิตราบเท่าทุกวัันินิี�

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดโปีรดเกศัเชษฐาราม	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่เลขที�	๔๕	ตำาบลทรงคะนิอง	

อำาเภูอพุระปีระแดง	จ้ังหวััดสมุทรปีราการ	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๗	ไร่	๒	งานิ	๓๐	ตารางวัา	

วััดโป่รดเกศเชัษฐาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

หลังคามุงกระเบื�อง	 ผู้สมผู้สานิระหว่ัางทรงหลังคา

แบบไทยและจ้ีนิ	 หนิ้าบันิและคอสองก่ออิฐถือป้ีนิ 

มีชายคาปีีกนิกโดยรอบ

	 ลักษณะเด่นิ	 คือหน้ิาบันิก่ออิฐถือปี้นิ

ปีระดับด้วัยปี้นิปี่�นิร้ปีดอกไม้แบบลายก้านิแย่ง 

ตกแต่ งด้ วัย เคร่ อง ถ้ วัยชาม เค ลือบ	 ด้ านิ ในิ 

พุระอุโบสถที�ผู้นัิงเหนืิอแนิวัช่องหน้ิาต่างมี ช่อง 

ซุ้่มเรือนิแกว้ัตกแต่งด้วัยภูาพุจ้ติรกรรมเขียนิด้วัยสฝุ่ี้นิ

เปีน็ิภูาพุพุระพุทุธเจ้้าและพุระสาวัก	หรอืปีระติมากรรม

น้ินิส้ง	 ระบายสีเปี็นิภูาพุพุระสาวักยืนิพุนิมมือ	 ส่วันิ

เครอ่งบนิและเพุดานิพุระอโุบสถด้านิในิเขยีนิลายรดนิำ�า

ศัิลปีะแบบรัตนิโกสินิทร์ตอนิต้นิ

 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	

 พระวิหาร	 ตั�งอย้่ค้่กับพุระอุโบสถทางด้านิ

ทิศัเหนิือ	 ลักษณะร้ปีแบบโดยรวัมคล้ายกับพุระอุโบสถ	

ภูายในิปีระดิษฐานิ	พุระพุุทธไสยาสนิ์	

 

 พระมณฑป	 ภูายในิพุระมณฑปี	 มีพุระพุุทธร้ปี

และรอยพุระพุุทธบาทจ้ำาลองปีระดับมุกของเก่า 

หลังคามุงกระเบื�องราง	 บริเวัณรอบพุระมณฑปี 

มีเก๋งจ้ีนิรอบ	 เรียงรายและภูายในิเก๋งจ้ีนิมีพุระพุุทธร้ปี

ปีางต่าง	 ๆ	 และมีพุระปีรางค์อย้่ระหว่ัางมุมทั�ง	 

๔	มุม	บริเวัณภูายนิอกพุระมณฑปีมีสระนิำ�าล้อมรอบ
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดไพุชยนิต์พุลเสพุย์	 สร้างขึ�นิในิสมัยรัชกาลที�	 ๒	 ปีระมาณปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๖๕	 ในิคราวัที�สร้าง

ปี้อมเมืองสมุทรปีราการ	 ทรงโปีรดให้พุระเจ้้านิ้องยาเธอ	 กรมหม่นิศัักดิพุลเสพุ	 เปี็นิแม่กองทำาการสร้าง 

เมืองนิครเข่อนิขันิธ์ที�ยังค้างอย้่	และให้สร้างปี้อมขึ�นิอีกปี้อมหนิึ�ง	 เรียกวั่า	ปี้อมเพุชรหึงส์	และให้ขุดคลองลัดหลวัง

เมืองนิครเข่อนิขันิธ์คลองหนึิ�ง	 มาทะลุออกคลองตาลาวั	 คลองลัดที�ขุดใหม่นีิ�	 เม่อขุดนัิ�นิ	 กวั้าง	 ๖	 วัา	 ลึก	 

๕	ศัอก	ยาวั	๕๐	 เส้นิ	กรมหม่นิศัักดิพุลเสพุ	ทรงสร้างวััดขึ�นิในิคลองที�ขุดใหม่วััดหนิึ�ง	คือ	วััดไพุชยนิต์พุลเสพุย์

สมเด็จ้กรมพุระยาดำารงราชานุิภูาพุ	 ทรงสันินิิษฐานิเกี�ยวักับการตั�งช่อวััดว่ัาคงจ้ะเป็ีนินิามใหม่	 เดิมแรก

เริ�มสร้างในิสมัยรัชกาลที�	 ๒	 เห็นิจ้ะเรียกวั่า	 วััดกรมศัักดิ�	 หรือวััดปีากลัด	 พุอถึงรัชกาลที�	 ๓	 คนิทั�งหลาย 

จ้ะเรียกวั่า	วััดวัังหนิ้า	และรัชกาลที�	๔	จ้ึงพุระราชทานินิามวั่า	วััดไพ่ชัยันิต์พ่ลเสพ่ยั์ คำาวั่า	ไพุชยนิต์	หมายถึง	 

บุษบกยอดปีรางค์	 ซึ่�งโปีรดให้เป็ีนิที�ปีระดิษฐานิพุระปีระธานิในิพุระอุโบสถ	 และคำาว่ัา	 พุลเสพุย์	 มาจ้าก

สร้อยพุระนิามของกรมพุระราชวัังบวัรฯ	 ผู้้้สร้างวััด	 และถวัายบุษบกนัิ�นิในิรัชกาลที�	 ๓	 ซึ่�งบุษบกนัิ�นิเคยเป็ีนิ 

ที�ปีระดิษฐานิพุระพุุทธสิหิงส์มาก่อนิ

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดไพุชยนิต์พุลเสพุย์	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิโท	 ชนิิดวัรวัิหาร	 

ตั�งอย้่เลขที�	๑	หม้่ที�	๕	ตำาบลบางพุึ�ง	อำาเภูอพุระปีระแดง	จ้ังหวััดสมุทรปีราการ	

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๓	ไร่	๒	งานิ

วััดไพุชัยนิต์พุลเสพุย์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 ลักษณะเปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	 

หลังคามุงกระเบื�อง	 มีร้ปีแบบผู้สมผู้สานิระหว่ัางทรงหลังคา

แบบไทยและจ้ีนิ	 หน้ิาบันิและคอสองก่ออิฐถือปี้นิ	 มีชายคา

ปีีกนิกโดยรอบ	 หน้ิาบันิ	 ซุ้่มปีระต้	 และหนิ้าต่างใช้จ้านิชาม 

ลายครามปีระดับเปี็นิลวัดลายดอกไม้

 พระประธานในพระอุุโบสถ	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีป้ีนิป่ี�นิ 

บุทอง	ปีางมารวัิชัย	ปีระดิษฐานิอย้่บนิบุษบกยอดปีรางค์จ้ตุรมุข	

 บุษบกย์อุดีปรางค์ กรมพุระราชวัังบวัรฯ	ในิรัชกาลที�	๑

ทรงสร้างปีระดิษฐานิพุระพุุทธสิหิงค์	 ณ	 พุระที�นัิ�งพุุทไธศัวัรรย์	 

ต่อมาได้อัญเชิญไปีปีระดิษฐานิ	 ณ	 พุระอุโบสถวััดพุระศัรี 

รัตนิศัาสดาราม	 โดยตั�งไวั้	 ณ	 ฐานิชุกชีทางด้านิใต้	 จ้นิถึง

รัชกาลที�	 ๒	 ได้อัญเชิญไปียังวัังหนิ้า	 สำาหรับบุษบกยอดปีรางค์ 

สมัยรัชกาลที�	 ๓	 กรมพุระราชวัังบวัรมหาศัักดิพุลเสพุ	 จึ้งโปีรดให้เอายอดปีรางค์	 เปี็นิที�ปีระดิษฐานิ 

พุระปีระธานิในิพุระอุโบสถวััดไพุชยนิต์พุลเสพุย์	ซ่ึ�งเปี็นิวััดที�พุระองค์ทรงสร้าง
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วััดอาษาสงคราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดอาษาสงคราม	 เดิมช่อวั่า “เกี�ยัเกริ�งสละ”	 เป็ีนิภูาษารามัญ	 แปีลว่ัา	 “วััดคลองจ้าก”	 ตำาบล

บ้านิเชียงใหม่	 อำาเภูอเมือง	 จั้งหวััดนิครเข่อนิขันิธ์	 (ป่ีจ้จุ้บันิอย้่ในิพุื�นิที�อำาเภูอพุระปีระแดง)	 ภูายหลังตำาบล 

บา้นิเชยีงใหม	่เปีลี�ยนิชอ่เปีน็ิตำาบลตลาด	ช่อเมอืงนิครเขอ่นิขนัิธ	์ไดเ้ปีลี�ยนิเปีน็ิจ้งัหวััดพุระปีระแดง	(ป่ีจ้จ้บัุนิเปีน็ิ

จ้ังหวััดสมุทรปีราการ)	สร้างขึ�นิเม่อ	พุ.ศั.	๒๓๖๓	โดยสมิงอาษาสงคราม	นิักรบชาวัรามัญซ่ึ�งมีควัามจ้งรักภูักดี 

ต่อพุระบาทสมเด็จ้พุระพุุทธเลิศัหล้านิภูาลัย	 รัชกาลที�	 ๒	 ได้อาสาไปีรบปีกปี้องแผู้่นิดินิจ้นิได้รับชัยชนิะ 

และได้รับพุระราชทานิยศัเปี็นิสมิงอาษาสงคราม	 พุร้อมกับได้รับพุระราชทานิที�ดินิเปี็นิบำาเหน็ิจ้ควัามชอบ	 

ท่านิจึ้งได้บริจ้าคที�ดินิบางส่วันิสร้างเปี็นิวััด	 ตั�งช่อตามราชทินินิามวั่า	 วััดอาษ์าสงคราม	 และได้สร้าง 

พุระเจ้ดีย์ทรงรามัญขึ�นิ	๑	องค์	เพุ่อเปี็นิอนิุสรณ์แก่นิักรบชาวัรามัญ	ได้รับพุระราชทานิวัิสุงคามสีมา	เม่อวัันิที� 

๑๓	กุมภูาพุันิธ์	พุ.ศั.	๒๔๙๖	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อวัันิที�	๒๙	พุฤษภูาคม	พุุทธศัักราช	๒๕๕๕	

สถานะและที่ตั้ง

		 วััดอาษาสงคราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 สังกัดคณะสงฆ์์ธรรมยุต	 ตั�งอย้่เลขที�	 

๓๔๖/๑	 ถนินิทรงธรรม	 ตำาบลตลาด	 อำาเภูอพุระปีระแดง	 จ้ังหวััดสมุทรปีราการ	 ที�ดินิตั�งวััดมีเนืิ�อที�	 ๑๗	 ไร่	 

๓	งานิ	๘๕	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๐	 

ขนิาดกวั้าง	 ๑๔.๕๐	 เมตร	 ยาวั	 ๒๔.๕๐	 เมตร	 

เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ทรงไทย	 หลังคาลด 

๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	

 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย 

หนิ้าตักกวั้าง	 ๖๑	 นิิ�วั	 เนืิ�อทองเหลืองผู้สม	 ลงรัก 

ปีิดทอง

 พระวิหาร สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๔๙ 

ขนิาดกวั้าง	 ๑๐	 เมตร	 ยาวั	 ๒๖	 เมตร	 เปี็นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก

 พระประธานประจำาวหิาร	เปีน็ิพุระพุทุธรป้ี 

ปี า ง นิ า ค ปี ร ก	 

หนิา้ตักกวัา้ง	๓๒	นิิ�วั 

เนืิ�องทองเหลือง	

ลงรักปีิดทอง

 พระเจดีีย์์ สรา้งปีระมาณปีีพุทุธศักัราช	๒๓๖๓	 

เป็ีนิเจ้ดียท์รงรามญั	ขนิาดกว้ัาง	๗	เมตร	ยาวั	๗	เมตร	

เปี็นิที�บรรจุ้เคร่องราชอิสริยาภูรณ์ของสมิงอาษา

สงคราม	
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 ศาลาการ เปรี ย์ญ สร้ าง เม่ อ ปีีพุุ ทธศัั กราช	 ๒๕๒๒	 

ขนิาดกวั้าง	๑๕	เมตร	ยาวั	๔๐	เมตร	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก
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วััดเกตการาม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดเกตการาม	 สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 เดิมช่อ	 วััดเกต	 เพุราะสถานิที�ตั�งวััดมีขอนิไม้เกต 

จ้มดินิอย้่	 หรืออาจ้ตั�งตามช่อผู้้้สร้างวััดก็ได้	 พุระมหาสมณวังศั์	 เจ้้าอาวัาสร้ปีแรกได้เปีลี�ยนินิามวััดใหม่วั่า 

วััดเกตราชัายัตนิาราม 

	 ต่อมาสมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยาวัชิรญาณวัโรรส	 เสด็จ้ตรวัจ้คณะสงฆ์์มณฑลราชบุรี 

ได้เปีลี�ยนินิามใหม่วั่า	วััดเกตการาม 

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดเกตการาม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที�	 ๒๖	 หม้่ที�	 ๓	 ตำาบลโรงหีบ 

อำาเภูอบางคนิที	 จ้ังหวััดสมุทรสงคราม	 มีที�ดินิตั�งวััด	

๒๕	ไร่	๒	งานิ	๖๐	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๒	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ 

มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	หางหงส์ 

หนิ้าบันิลายป้ีนิป่ี�นิ	 มีระเบียงและเสารองรับพุาไล 

โดยรอบ	 หัวัเสามีลายป้ีนิปี่�นิร้ปีกลีบบัวั	 พุื�นิปี้ด้วัย 

หินิอ่อนิ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างเป็ีนิลายป้ีนิป่ี�นิ 

บานิปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิไม้แกะสลัก	 ลงรักปีิดทอง	

ผู้นิงัภูายในิมภีูาพุจ้ติรกรรมเลา่เรอ่งทศัชาตแิละไตรภูม้ิ

พุระร่วัง

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีศัิลา	ปีางมาร

วัิชัย	นิามวั่า	พ่ระศรีสัพ่พ่ัญญูู หรือ	หลวังพ่่อเผ้ือก 

 พระบรมสารีริกธาตุ ปีระดิษฐานิอย่้ในิ 

พุระอุโบสถ

 หลวงพอุ่เกศมงคลพระพุทธพรหมบดี ีหรือ 

หลวงพ่อุต่อุ หรือหลวงพ่อุประสาทพร 	 เปี็นิ 

พุระพุุทธร้ปีศิัลา	 ปีางห้ามญาติ	 ศัิลปีะแบบสุโขทัย	

ปีระดิษฐานิในิพุระวัิหารหลังพุระอุโบสถ	

 พระพุทธนรสีห์ชิินินทรมหามุนีศรีสมุทร

เปี็นิพุระพุุทธร้ปีโลหะ	 ลงรักปีิดทอง	 ปีางมารวัิชัย 

ปีระดิษฐานิอย้่ในิพุระอุโบสถ	 พุร้อมด้วัยพุระพุุทธร้ปี

ปีางมารวัิชัยอีก	๖	องค์
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วััดเจริญสุขาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดเจ้ริญสุขาราม	เปี็นิวััดโบราณ	มีสภูาพุเปี็นิวััดร้าง	ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	๒๔๑๖	พุุทธศัาสนิิกชนิ

ได้ร่วัมกันิบ้รณปีฏิิสังขรณ์	 แล้วัขออนิุญาตตั�งวััดในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๒๖	 เรียกช่อวั่า	 วััดกลางคลอง	 บ้าง 

วััดต้นิชัมพู่่ บ้าง	 เม่อได้มีการสร้างปีระต้นิำ�าในิที�ธรณีสงฆ์์ของวััด	 ปีระชาชนิจึ้งเรียกอีกช่อหนึิ�งวั่า 

วััดประตูนิำ�าบางนิกแขวัก 

	 สมัยพุระอธิการอาจ้	 เปี็นิเจ้้าอาวัาส	 ได้ขออนิุญาตเปีลี�ยนิช่อวััดเปี็นิ วััดเจ้ริญสุขาราม	 และ 

พุระบาทสมเด็จ้พุระเจ้้าอย้หั่วัภูม้พิุลอดลุยเดช	โปีรดใหย้กฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง	เมอ่ปีีพุทุธศักัราช	๒๕๐๐

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดเจ้ริญสุขาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๕๒	 ตำาบลบางนิกแขวัก	

อำาเภูอบางคนิที	จ้ังหวััดสมุทรสงคราม	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๕	ไร่	๑	งานิ	๓๗	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	หลังคาลด	๓	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	หางหงส์	 หนิ้าบันิ	ลายปี้นิปี่�นิ	 

มีระเบียงและเสารองรับพุาไลโดยรอบ	 หัวัเสา 

มีลายปี้นิปี่�นิร้ปีกลีบบัวั	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่าง 

บานิปีระต้และหน้ิาต่างเป็ีนิไม้แกะสลัก	 มีกำาแพุงแก้วั

ล้อมรอบ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๐
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 พ ร ะป ร ะ ธ า น  เ ปี็ นิ พุ ร ะพุุ ท ธ ร้ ปี ศัิ ล า	 

ปีางมารวัิชัย	พุระนิามวั่า	หลวังพ่่อโต 

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 ยอดเปี็นิ

มณฑปี	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	 หนิ้าบันิลายปี้นิปี่�นิ	 มีระเบียงและเสา 

รองรับพุาไลโดยรอบ	 กลีบบัวัหัวัเสา	 ซุ้่มปีระต้และ

หนิ้าต่าง	บานิปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิไม้แกะสลัก

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารครึ�งตึก 

ครึ�งไม้	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	

ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

๓	ชั�นิ	ลักษณะทรงไทย
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วััดป่ระดู�

ประวัติความเป็นมา

	 วััดปีระด้่	 เปี็นิวััดโบราณ	สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	เหตุที�เรียกวั่าวััดปีระด้่	 เพุราะหนิ้าวััดมีต้นิปีระด้่ 

และคลองปีระด้่	 พุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย่้หัวั	 และสมเด็จ้กรมพุระยาดำารงราชานิุภูาพุ 

พุร้อมด้วัยเจ้้าฟ้้าหลายพุระองค์เสด็จ้ทางชลมารค	 เพุ่อปีระทับแรมที�จ้ังหวััดสมุทรสงคราม	 ได้จ้อดพัุกและ 

ผู้้กเรือพุระที�นิั�งกับต้นิสะเดาหนิ้าวััดเพุ่อเสวัยพุระกระยาหารเช้า	เม่อวัันิที�	๒๑	กรกฎาคม	พุุทธศัักราช	๒๔๔๗	

ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๕๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดปีระด้่	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๗๓	 ตำาบลอัมพุวัา	 อำาเภูออัมพุวัา	

จ้ังหวััดสมุทรสงคราม	มีที�ดินิตั�งวััด	๒๐	ไร่

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มีระเบียงและ 

เสารองรับพุาไลโดยรอบ	 หัวัเสากลีบบัวั	 หนิ้าบันิลาย 

ป้ีนิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างลายปี้นิป่ี�นิ	 ผู้นัิงภูายในิ

ด้านิบนิมีจ้ิตรกรรมภูาพุวัาดพุระพุุทธร้ปีศัักดิ�สิทธิ�
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  พระประธาน เ ป็ีนิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่� นิ	 

ล ง รั ก ปิี ด ท อ ง 	 ปี า ง ม า ร วิั ชั ย 	 พุ ร ะ นิ า ม ว่ั า	 

สมเด็จ้พ่ระพุ่ทธชัินิสีห์บารมีแสนิ 

 พิพิธภััณฑ์เคร่อุงราชิศรัทธา	 เปี็นิอาคาร

หม้่ที�	 ๔	 หลัง	 ลักษณะทรงไทย	 ๒	 ชั�นิ	 หลังคา 

มุงกระเบื�อง	 ภูายในิมีเคร่องพุระราชศัรัทธาของ

พุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 หุ่นิขี�ผึู้�ง 

พุระเกจ้ิอาจ้ารย์	และวััตถุโบราณอ่นิ	ๆ	

 ศาลาพลับพลาท่ีประทับรัชิกาลท่ี ๕ เป็ีนิ

อาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา

มุงกระเบื�อง	ยกพุื�นิส้ง

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารครึ�งตึก 

ครึ�งไม้	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ 

ฝ้้าเพุดานิเป็ีนิภูาพุเขียนิสมัยรัชกาลที�	 ๒	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีทองเหลืองปีางสมาธิ 

จ้ำานิวันิ	๒	องค์

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

๓	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 ชั�นิบนิ 

แขวันิระฆ์ัง	ชั�นิที�	๒	แขวันิกลอง
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วััดเพุชัรสมุทร

ประวัติความเป็นมา

	 วััดเพุชรสมุทร	 เปี็นิวััดโบราณ	สมัยกรุงศัรีอยุธยา	 เดิมช่อวั่า	วััดศรีจ้ำาปา	ตั�งอย้่ริมแม่นิำ�าแม่กลอง 

ฝ้่�งตะวัันิออก	

	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๐๗	 ชาวับ้านิแหลม	 จั้งหวััดเพุชรบุรี	 ได้อพุยพุมาตั�งถิ�นิฐานิที�ตำาบลแม่กลอง 

ใกล้วััดศัรีจ้ำาปีา	 ปีระกอบอาชีพุปีระมง	 พุบพุระพุุทธร้ปี	 ๒	 องค์	 องค์หนึิ�งมอบให้ชาวับ้านิบางตะบ้นิ 

อำาเภูอบ้านิแหลม	 จั้งหวััดเพุชรบุรี	 นิำาไปีปีระดิษฐานิในิพุระอุโบสถวััดเขาตะเครา	 อีกองค์หนึิ�งนิำามา 

ปีระดิษฐานิไว้ัในิพุระอุโบสถวััดศัรีจ้ำาปีา	 และเปีลี�ยนิช่อเป็ีนิ	 วััดบ้านิแหลม	 ส่วันิพุระพุุทธร้ปีได้ขนิานินิามว่ัา 

หลวังพ่่อวััดบ้านิแหลม 

	 ต่อมาวััดบ้านิแหลมมีควัามเจ้ริญรุ่งเรืองมาตามลำาดับ	 ได้รับยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๘	และพุระราชทานินิามใหม่วั่า	วััดเพ่ชัรสมุทรวัรวัิหาร

สถานะและที่ตั้ง

 วััดเพุชรสมุทร	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๔๓๖	 ถนินิเพุชรสมุทร 

ตำาบลแม่กลอง	อำาเภูอเมืองสมุทรสงคราม	จ้ังหวััดสมุทรสงคราม	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๐	ไร่เศัษ	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 มีทวัยรองรับ	 หัวัเสาป้ีนิป่ี�นิ 

ร้ปีกลีบบัวัหนิ้าบันิลายปี้นิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่าง

ลายป้ีนิป่ี�นิ	 บานิปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิไม้	 เขียนิลาย

รดนิำ�า

 พระประธาน เป็ีนิพุระพุุทธร้ปีปีางอุ้มบาตร 

หล่อด้วัยทองเหลือง	 ศิัลปีะสมัยสุโขทัย	 พุระนิามว่ัา 

หลวังพ่่อวััดบ้านิแหลม

 พระเจดีีย์์ อย้่ด้านิหลังพุระอุโบสถ	ลักษณะ

ก่ออิฐถือป้ีนิ	 สร้างเม่อพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๘	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีหลายองค์

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก
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วััดอัมพุวัันิเจติยาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดอัมพุวัันิเจ้ติยาราม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๒๕	 เดิมช่อวั่า	 วััดอัมพ่วัา	 สมเด็จ้ 

พุระร้ปีศัิริโสภูาคย์มหานิาคนิารี	 พุระบรมราชชนินิี	 ทรงสร้าง	 เป็ีนิวััดต้นิวังศั์ราชินิีกุลฝ้่ายสมเด็จ้ 

พุระอมรินิทรามาตย์	พุระบรมราชินิีในิพุระบาทสมเด็จ้พุระพุุทธยอดฟ้้าจุ้ฬาโลกมหาราช	

	 จ้ากหลักฐานิปีรากฏิว่ัา	 สมเด็จ้พุระร้ปีศิัริโสภูาคย์มหานิาคนิารี	 ทรงบริจ้าคสวันิถวัายให้เปี็นิ 

ที�สร้างวััด	 และสมเด็จ้พุระอมรินิทรามาตย์	 (นิาค)	 ทรงรวับรวัมที�ดินิและตำาหนิักเดิมของพุระญาติวังศ์ั 

เข้าด้วัยกันิสร้างวััด	เพุ่ออุทิศัถวัายพุระราชมารดา	

	 ต่อมารัชกาลที�	 ๒	 ทรงสร้างต่อเติม	 และเม่อถึงรัชกาลที�	 ๓	 โปีรดให้บ้รณปีฏิิสังขรณ์พุระที�นัิ�ง 

ทรงธรรม	 ซึ่�งเดิมเปี็นิสถานิที�ฟ้่งธรรมของสมเด็จ้พุระร้ปีศัิริโสภูาคย์มหานิาคนิารีขณะทรงบวัชเป็ีนิแม่ชี	 

โปีรดให้สร้างพุระปีรางค์เป็ีนิที�บรรจุ้พุระบรมสรีรังคารและพุระบรมอัฐิบางส่วันิของพุระบรมราชชนิก	 และ

สร้างพุระวัิหาร	

	 ในิสมัยพุระบาทสมเด็จ้พุระเจ้้าอย้่หัวัภู้มิพุลอดุลยเดช	 โปีรดให้สมเด็จ้พุระเทพุรัตนิราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 เปี็นิองค์ปีระธานิบ้รณปีฏิิสังขรณ์พุระอุโบสถ	 เสนิาสนิะต่าง	 ๆ	 และจั้ดภู้มิทัศัน์ิบริเวัณ

พุระอาราม	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดอัมพุวัันิเจ้ติยาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิโท	 ชนิิดวัรวิัหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๗๓	 ตำาบลอัมพุวัา	 

อำาเภูออัมพุวัา	จ้ังหวััดสมุทรสงคราม	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๐	ไร่	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ลักษณะทรงไทย	หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ 

ปีระ ดับช่ อฟ้้ า 	 ใ บระกา 	 หางหงส์ 	 หนิ้ า บั นิ	 

ลายป้ีนิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างลายป้ีนิปี่�นิ	 ภูายในิ

มีจ้ิตรกรรมฝ้าผู้นิังเล่าเร่องปีระวััติพุระบาทสมเด็จ้ 

พุระพุุทธเลิศัหล้านิภูาลัย	 มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๓๒๕	

 พระประธาน เป็ีนิพุระพุุทธร้ปีลงรักปีิดทอง 

ปีางมารวัิชัย	 มีพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา	 สร้างในิสมัย

รัชกาลที�	๑

 พระวิหาร เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	ลักษณะ

ทรงไทย	 มีมุข	 ๓	 ด้านิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 หนิ้าบันิ

ปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างลายปี้นิป่ี�นิ	

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางไสยาสนิ์
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 พระปรางค์ ลักษณะก่ออิฐถือป้ีนิ	 บรรจุ้

พุระบรมสารีรังคารและพุระบรมอัฐิบางส่วันิของ

สมเด็จ้พุระพุุทธเลิศัหล้านิภูาลัย	 มีพุระวัิหารคตล้อม	

๓	ด้านิ	

 พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ า นุ ส า ว รี ย์์ ส ม เ ด็ี จ 

พระพุทธเลิศหล้านภัาลัย์ ปีระดิษฐานิด้านิหนิ้า 

พุระวัิหาร

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย

 ศาลาการเปรีย์ญ	เป็ีนิอาคารไมส้กั	ลักษณะ

ทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�อง	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	

๒๓๕๒
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วััดเจษฎาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดเจ้ษฎาราม	 เปี็นิวััดโบราณ	 ถ้กทิ�งร้างเปี็นิเวัลานิานิ	 ต่อมาได้มีพุระอาจ้ารย์นิวัม	 เดินิทางมาจ้าก 

วััดแสนิคำา	 จั้งหวััดธนิบุรี	 ได้ชักชวันิปีระชาชนิชาวัมหาชัยทำาการก่อสร้างเสนิาสนิะขึ�นิ	 เม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๔๐๑	 ได้ตั�งช่อวั่า	 วััดธรรมสังเวัชั	 แต่ปีระชาชนิยังเรียกวั่า	 วััดกระเจ้็ด	 ตามช่อคลอง	 ต่อมา 

พุุทธศัักราช	๒๔๓๙	เจ้้าจ้อมมารดาโหมด	ในิรัชกาลที�	๕	ได้มาพุักแรมอย้่ที�บริเวัณวััด	และขนิานินิามให้ใหม่วั่า	 

วััดเจ้ษ์ฎาราม พุระอธิการยา	 พุระอธิการบัวั	 มาทำาการก่อสร้างต่อ	 แต่ก็ไม่มีเสนิาสนิะที�มั�นิคง 

จ้นิถึงสมัยพุระคร้มหาชัยบริรักษ์	 เปี็นิเจ้้าอาวัาสและเป็ีนิเจ้้าคณะแขวัง	 ได้ทำาการปีล้กสร้างเสนิาสนิะขึ�นิ 

เปี็นิหลักฐานิมั�นิคง	 เช่นิ	 พุระอุโบสถ	ศัาลาการเปีรียญ	หอสวัดมนิต์	 หอไตร	 เปี็นิต้นิ	 ต่อมาเม่อพุุทธศัักราช 

๒๕๐๑	 พุระราชสาครมุนิี	 ได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์และได้ก่อสร้างอาคารเสนิาสนิะขึ�นิอีกมาก	 ได้รับยกฐานิะเปี็นิ 

พุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดเจ้ษฎาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย่้เลขที�	 ๑๙๓	 ถนินิเจ้ษฎาวัิถี 

ตำาบลมหาชัย	อำาเภูอเมืองสมุทรสาคร	จ้ังหวััดสมุทรสาคร	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๕๗	ไร่	๓	งานิ	๕๓	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ 

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	หลังคาลด	๓	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับ 

ลายปี้นิป่ี�นิปีิดกระจ้ก	 ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างปีระดับ

ลายปี้นิป่ี�นิ	 บานิปีระต้ไม้แกะสลักภูาพุพุุทธปีระวััติ	 

ผู้นิังภูายในิเขียนิภูาพุจ้ิตรกรรมเล่าเร่องพุุทธปีระวััติ	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๙

 พระประธาน  เ ป็ีนิพุระพุุ ทธร้ ปีลงรั ก

ปีิดทอง	 ปีางมารวัิชัย	 หนิ้าตักกวั้าง	 ๓	 ศัอกเศัษ 

สร้ าง เ ม่อปีีพุุ ทธศัักราช	 ๒๔๓๒	 พุระนิาม ว่ัา 

หลวังพ่่อโต	มีพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา	

 พระวิหารหลวง เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ 

มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หนิ้าบันิปีระดับป้ีนิป่ี�นิร้ปีพุัดยศัพุระราชาคณะ	 และ

ลายกระหนิก	 ปีระดับกระจ้ก	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๔๙๓



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  359

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิ

อาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ 

ลักษณะทรงไทยตรีมุข	 หลังคา 

มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	

ใบระกา	หางหงส์

 หอุระฆััง เปี็นิอาคาร

คอนิกรี ต เสริ ม เหล็ ก 	 ๒ 	 ชั� นิ 

ยอดมณฑปี

 หอุกลอุง	 เปี็นิอาคาร

คอนิกรี ต เสริ ม เหล็ ก 	 ๒ 	 ชั� นิ 

ยอดมณฑปี

  พระพุทธรูปปางถวาย์เนตร เปี็นิพุระพุุทธร้ปี

โลหะ	 ลงรักปิีดทอง	 ขนิาดส้ง	 ๖	 ศัอก	 ปีระดิษฐานิ 

ในิซุ่้มหนิ้าพุระอุโบสถ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๘๘
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วััดป่้อมวัิเชัียรโชัติการาม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดป้ีอมวิัเชียรโชติการาม	 เดิมเป็ีนิชุมชนิรามัญซึ่�งอพุยพุเข้ามาอย่้ในิปีระเทศัไทยตั�งแต่สมัย 

กรุงศัรีอยุธยา	 เพุราะควัามที�ชาวัรามัญเปี็นิผู้้้ที�นิับถือพุระพุุทธศัาสนิาอย่างเคร่งครัด	 เม่ออย้่รวัมกันิจึ้งได้ 

สร้างวััดขึ�นิ	เพุ่อเปี็นิที�ปีระกอบพุิธีทางศัาสนิา	

	 สมัยพุระบาทสมเด็จ้พุระนัิ�งเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 แห่งกรุงรัตนิโกสินิทร์	 ได้สร้างปี้อมวัิเชียรโชฎก	 และ 

ขุดคลองสุนิัขหอนิขึ�นิ	 โดยโปีรดให้พุระยาโชฎกราชเศัรษฐี	 (ทองจ้ีนิ)	 เปี็นิผู้้้สร้าง	 ซึ่�งได้มีการสันินิิษฐานิว่ัา 

เม่อได้สร้างปี้อมวัิเชียรโชฎกและหม้่บ้านิขึ�นิแล้วั	 จ้ึงได้สร้างวััดขึ�นิมา	 ชาวับ้านิเรียกวั่า	 วััดบ้านิป้อม	 ได้รับ 

ยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๙

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดปี้อมวิัเชียรโชติการาม	 เปี็นิพุระอาราม 

หลวัง ชั� นิตรี 	 ช นิิ ดสามัญ 	 ตั� ง อย้่ เ ล ข 	 ๙๕๗ 

ถนินิวิัเ ชียรโชฎก	 ตำาบลมหาชัย	 อำา เภูอเ มือง

สมุทรสาคร	 จั้งหวััดสมุทรสาคร	 มีที�ดินิตั� ง วััด 

เนิื�อที�	๑๙	ไร่	๗๖	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงจ้ตุรมุข	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 ยอดปีราสาท	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	 มีวิัหารทิศั	 ๔	 หลัง	 ทรงจ้ตุรมุข	 

ยอดปีราสาท	

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีทองเหลือง	ปีารมารวัิชัย	พุระนิามวั่า	หลวังพ่่อเพ่ชัร 

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 สร้างเม่อปี ี

พุุทธศัักราช	๒๕๓๗

 พระพุทธรูปศิลาแลง	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหินิ

แกะสลัก	ปีางสมาธิ	พุระนิามวั่า	หลวังพ่่อแดง 

 หอุระฆััง	เปี็นิอาคารไม้	ลักษณะทรงจ้ตุรมุข

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

ยอดมณฑปี	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๖

 หอุกลอุง	เปี็นิอาคารไม้	ลักษณะทรงจ้ตุรมุข

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

ยอดมณฑปี	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๖
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วััดสุทธิวัาตวัราราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดสุทธิวัาตวัราราม	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๓๕๐	โดยนิางอ่วัม	แซ่่เล้า	เปี็นิผู้้้บริจ้าคที�ดินิ	สำาหรับ

สร้างวััด	 เดิมช่อวั่า	 วััดท้ายับ้านิ	 เพุราะตั�งอย้่ท้ายสุดของหม้่บ้านิตำาบลท่าฉลอม	 ต่อมาเปีลี�ยนิช่อเปี็นิ 

วััดชั่องลม	 เนิ่องจ้ากที�ตั�งวััดอย้่ตรงปีากอ่าวัแม่นิำ�าท่าจี้นิ	 วััดช่องลมได้รับการพัุฒนิาจ้นิเจ้ริญรุ่งเรือง 

ตั�งแต่สมัยพุระเทพุสาครมุนิี	 (หลวังป่้ีแก้วั)	 เป็ีนิเจ้้าอาวัาส	 ได้เริ�มก่อสร้างและปีฏิิสังขรณ์เสนิาสนิะต่าง	 ๆ 

ได้รับยกฐานิะขึ�นิเปี็นิพุระอารามหลวังเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๐๘	 เปี็นิพุระอารามหลวังแห่งแรกของจั้งหวััด 

พุระบาทสมเด็จ้พุระบรมชนิกาธิเบศัร	 มหาภู้มิพุลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนิาถบพุิตร	 และสมเด็จ้พุระนิางเจ้้า 

สิริกิติ�	 พุระบรมราชินิีนิาถ	 พุระบรมราชชนินิีพุันิปีีหลวัง	 ได้เสด็จ้พุระราชทานิผู้้าพุระกฐินิต้นิ	 ทรงยกช่อฟ้้า 

พุระอุโบสถหลังใหม่และพุระราชทานินิามวั่า	วััดสุทธิวัาตวัราราม

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสุทธิวัาตวัราราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ 

ตั�งอย้่เลขที�	 ๘๑๗	 ถนินิสุทธิวัาตวัิถี	 ตำาบลท่าฉลอม	 อำาเภูอเมือง

สมุทรสาคร	 จ้ังหวััดสมุทรสาคร	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๖๐	 ไร่	 ๑	 งานิ 

๕๐	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทย	

หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	หนิ้าบันิ

ปีระดับลายปี้นิป่ี�นิร้ปีพุระปีรมาภูิไธย	 ภู.ปี.ร.	 ภูายในิพุระมหาพุิชัยมงกุฎ 

และลายกระหนิก	 ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างลายป้ีนิปี่�นิ	 มีระเบียงและ 

เสารองรับพุาไลโดยรอบ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๓
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 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหินิแกะสลัก	 

ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	๓	ศัอก	๑	คืบ	ส้ง	๕	ศัอก	อัญเชิญ

มาจ้ากวััดช่องสะเดา	พุระนิามวั่า	หลวังปู่แดง

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุ งกระ เบื� อง เค ลือบ	 หนิ้ าบั นิปีระดับ 

ลายปี้นิปี่�นิ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๒	

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะ

ทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 สร้างเม่อปีี 

พุุทธศัักราช	๒๕๓๓	

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ขนิาดกว้ัาง	 ๓	 เมตร	 ยาวั	 ๓	 เมตร	 สร้างเม่อปีี 

พุุทธศัักราช	๒๕๔๓

 รูปหล่อุหลวงปู�แก้ว ๒ อุงค์ ลงรักปีิดทอง	

ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	๐.๖๐	เมตร	ส้ง	๐.๗๐	เมตร

 พระพุทธบาทจำาลอุง สร้างด้วัยสำาริด

ลงรักปีิดทอง	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 ๐.๔๕	 เมตร 

ยาวั	๑.๑	เมตร
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วััดสระแก้วั

ประวัติความเป็นมา

	 วััดสระแก้วั	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๖	 อย่้ติดหนิองนิำ�าทางทิศัตะวัันิออก	 เดิมช่อวั่า 

วััดหัวัหนิอง บ้าง	 วััดศาลานิอก	 บ้าง	 วััดหนิองกอไผ่้ บ้าง	 ต่อมาหลวังพุ่อพุรหมา	 จ้นิฺทสโร	 พุร้อมด้วัย 

ชาวับ้านิ	โดยควัามอุปีถัมภู์ของขุนิปีระกอบวัิชาการ	ปีลัดกิ�งอำาเภูอสระแก้วั	และนิายยี	นิางหร่าย	ได้ย้ายวััด

จ้ากวััดหัวัหนิองมาอย้่ในิพุื�นิที�	วััดสระแก้วั	ในิปี่จ้จุ้บันิ	

	 สมัยพุระคร้รัตนิสราธิคุณ	 (ทอง	 รตนิสาโร)	 เป็ีนิเจ้้าอาวัาส	 ได้สร้างเสนิาสนิะมาโดยลำาดับ 

ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอาราม	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๓

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสระแก้วั	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ 

เลขที�	 ๑๒๒	 ถนินิสุวัรรณศัร	 ตำาบลสระแก้วั	 อำาเภูอเมืองสระแก้วั	 

จ้ังหวััดสระแก้วั	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๗๕	ไร่	๒	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็กลักษณะทรงไทย	 

หลังคาลด	๓	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	หนิ้าบันิ 

เปี็นิลายปี้นิปี่�นิร้ปีเทพุถือแพุนิหางนิกย้ง	 รอบนิอก	 มี ซุ้่มเสมา 

เปี็นิร้ปีปี้นิปี่�นิปีระจ้ำาอย้่ทั�ง	 ๘	 ทิศั	 มีปีระต้ด้านิหนิ้า	 ๑	 ปีระต้	 ด้านิหลัง	 

๒	 ปีระต้	 มีหนิ้าต่าง	 ด้านิละ	 ๕	 บานิ	 บานิปีระต้หนิ้าต่างเปี็นิไม้ 

ด้านินิอกใช้โลหะหล่อลายเทพุพุนิมยืนิบนิแท่นิ	 ท่ามกลางลายกระหนิก	
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ซุ่้มปีระต้หนิ้าต่างทำาเปี็นิทรงปีราสาท	ปีิดทองปีระดับ

กระจ้ก	 บานิปีระต้หน้ิาต่างด้านิในิทาสี	 ผู้นัิงภูายในิ 

มี ภู าพุจ้ิ ต รกรรม ด้ านิบนิ เขี ยนิภูาพุ เ ล่ า เ ร่ อ ง 

พุุทธปีระวััติ	 ด้านิล่างเขียนิภูาพุมหาเวัสสันิดรชาดก

เพุดานิทาสีแดงขอบขาวัมีดาวัปีระดับสีทองและ 

แบ่งเปี็นิช่อง	ๆ	

 พระประธาน เปี็ นิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่� นิ	 

ลงรักปีิดทอง	ปีางมารวัิชัย	หนิ้าตักกวั้าง	๑	เมตรเศัษ	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๗	

 พระวิหาร เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื�อง	 มี	 ๔	 มุข	 ยอดแหลมชั�นิเดียวั	 

หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ	 ภูายในิปีระดิษฐานิ 

พุระพุุทธร้ปีปีางต่าง	ๆ	หลายองค์

 พระวิหารหลวงพ่อุทอุง 	 เปี็นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทยปีระยุกต์ 

หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 เคร่องบนิเป็ีนิไม้	 มุงกระเบื�อง 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้ิาบันิเปี็นิลาย

พุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิปีระทับนัิ�งบนิดอกบัวั	 ภูายในิ

วัิหารปีระดิษฐานิ รูปป้�นิหลวังพ่่อทอง	 หรือพ่ระครู

รัตนิสราธิคุณ	 (ทอง	 รตนิสาโร)	 อดีตเจ้้าอาวัาส 

วััดสระแก้วั	

 หอุสวดีมนต์ เปี็นิอาคารไม้	ลักษณะทรงปี่�นิหยา	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๕

 หอุระฆััง	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	หลังคามุงกระเบื�อง	ขนิาดกวั้าง	๔	เมตร	ยาวั	๔	เมตร	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๑	

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง 

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางลีลา	 สร้างเม่อปีี

พุุทธศัักราช	๒๕๒๔	
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดเขาแก้วั	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๑๗๑	 สมัยกรุงศัรีอยุธยา	 ในิรัชสมัยพุระเจ้้า

ทรงธรรม	 ต่อมารัชกาลที�	 ๔	 แห่งกรุงรัตนิโกสินิทร์	 เสด็จ้นิมัสการพุระพุุทธบาท	 ทรงเสด็จ้มาพุักที�พุลับพุลา

ท่าหินิลาด	หนิ้าวััดเขาแก้วั	ทรงเห็นิวั่าเปี็นิสถานิที�	ที�อย้่บนิภู้เขา	แวัดล้อมด้วัยธรรมชาติ	สงบ	เหมาะสำาหรับ 

การบำาเพุ็ญสมณธรรม	 ทรงมีพุระราชศัรัทธาที�จ้ะบ้รณปีฏิิสังขรณ์	 จ้ึงโปีรดให้เจ้้าพุระยานิิกรบดินิทร์	 

(โต	กัลยาณมิตร)	เปีน็ิแม่กองควับคมุการก่อสร้าง	และทรงสถาปีนิาให้เปีน็ิพุระอารามหลวัง	พุระราชทานินิาม

วั่า	วััดคีรีรัตนิาราม 

	 ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๖	 สมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยาวัชิรญาณวัโรรส	 เสด็จ้ออก

ตรวัจ้การณ์คณะสงฆ์์จั้งหวััดสระบุรี	 ทอดพุระเนิตรวััดเขาแก้วั	 ทรงเห็นิป้ีายที�ติดไว้ัที�ท่าหินิลาดหน้ิาวััดว่ัา	 

วััดคีรีรัตนิาราม	รับสั�งวั่าเปี็นิคำามคธ	ทรงให้เรียกเปี็นิคำาไทยวั่า	วััดเขาแก้วั	ตั�งแต่บัดนิั�นิเปี็นิต้นิมา

สถานะและที่ตั้ง

	 	 วััดเขาแก้วั	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวิัหาร	 

ตั�งอย้่เลขที�	๑	หม้่ที�	๑	ตำาบลต้นิตาล	อำาเภูอเสาไห้	จ้ังหวััดสระบุรี	

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒	ไร่	๓	งานิ	๗๕	ตารางวัา

วััดเขาแก้วั
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มุขลด	 ๑	 ชั�นิ	 

ด้านิหนิ้าและด้านิหลังเปี็นิมุขโถง	พุื�นิปี้อิฐ	พุื�นิภูายในิ

ปี้ด้วัยหินิอ่อนิ	มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	

 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปี	ลงรักปีิดทอง	

ปีางมารวัิชัย

 พระเจดีีย์์ ลักษณะทรงไทย	 ๕	 ยอด	 

ย่อมุมไม้สิบสอง	องค์พุระเจ้ดีย์เปี็นิร้ปีระฆ์ัง	อย้่บนิฐานิ

ทักษิณ	๓	ชั�นิ	มีซุ่้มจ้ระนิำา	๔	ด้านิ	ด้านิทิศัตะวัันิออก

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางห้ามญาติ	 ด้านิทิศัเหนืิอ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางรำาพุึง	 ด้านิทิศัตะวัันิตก 

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางอุ้มบาตร	 ด้านิทิศัใต้

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางลีลา	 ภูายในิบรรจุ้พุระบรม

สารีริกธาตุและพุระธาตุของพุระสาวัก

 พระปรางค์	 ลักษณะ	 ๕	 ยอด	 มี	 ๓	 มุข	 มุขกลางด้านิทิศัใต้ 

ปีระดิษฐานิรอยพุระพุุทธบาทจ้ำาลอง	 ด้านิทิศัตะวัันิออกปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธร้ปีปีางปีาลิไลยก์	 ด้านิทิศัตะวัันิตกปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี 

ปีางห้ามสมุทร	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 มี	 ๒	 หลัง	 หลังเดิมเป็ีนิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 

เปี็นิศัาลาโถง	หลังคามุงกระเบื�อง	

	 หลังใหม่เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทย	หลังคา

มุงกระเบื�อง

 ท่าหินลาดี	 เปี็นิท่านิำ�าในิพุิธีบรมราชาภูิเษกพุระมหากษัตริย์	 

ทางราชการจ้ะนิำานิำ�าจ้ากท่าหินิลาด	 ไปีเข้าร่วัมเปี็นินิำ�าสรงในิพุิธีราชาภูิเษก
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุระพุุทธบาท	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๑๖๗	 สมัยกรุงศัรีอยุธยา	 ผู้้้สร้างคือสมเด็จ้พุระเจ้้าทรงธรรม 

โปีรดให้สร้างขึ�นิ	 เนิ่องจ้ากพุระองค์ได้ทอดพุระเนิตรเห็นิรอย

พุระพุุทธบาทปีระดิษฐานิอย่้	 ณ	 บริเวัณนีิ�	 ทรงพุระราชศัรัทธา 

เล่อมใส	 โปีรดให้ช่างก่อเปี็นิเรือนินิ้อย	 ครอบรอยพุระพุุทธบาทไวั้

เปี็นิการชั�วัคราวั	 ครั�นิเสด็จ้พุระราชดำาเนิินิกลับถึงราชธานิี	 โปีรดให้ 

สถาปีนิายกสถานิที�ที�ปีระดิษฐานิรอยพุระพุุทธบาทนัิ�นิ	 ขึ�นิเปี็นิ 

พุระมหาเจ้ดียสถานิ	 และโปีรดให้สร้างพุระมหามณฑปีครอบรอย

พุระพุุทธบาท	 พุร้อมกับโปีรดให้เจ้้าพุนิักงานิสร้างพุระอาราม 

สำาหรับพุระภูิกษุสามเณรอย้่อาศััยเป็ีนิปีระจ้ำา	 เพุ่อด้แลรักษา 

พุระมหาเจ้ดียสถานิพุร้อมกับบำาเพุ็ญสมณธรรม	 พุระราชทานินิาม 

วั่า	วััดพ่ระพุ่ทธบาท	แต่ชาวับ้านิเรียกวั่า	วััดพ่ระบาท	ได้รับยกฐานิะ

เปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๑๖๗

สถานะและที่ตั้ง

 วััดพุระพุุทธบาท	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิเอก	ชนิิดราชวัรมหาวัิหาร	ตั�งอย้่เลขที�	๑๙	ถนินิสมเด็จ้พุนิ

หม้่ที�	๘	ตำาบลขุนิโขลนิ	อำาเภูอพุระพุุทธบาท	จ้ังหวััดสระบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๖,๒๖๘	ไร่	๒๔	ตารางวัา

 

วััดพุระพุุทธบึาท
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ 

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับ

ช่อฟ้้า	 ใบระกา	หางหงส์	 อย้่บริเวัณไหล่เขาใกล้

พุระมหามณฑปี	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๑๖๓	

ต่อมาได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์ใหม่	

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อ 

สำาริด	ปีางมารวัิชัย	ขนิาด	หนิ้าตักกวั้าง	๑	ศัอก	

๑	คืบ	๔	นิิ�วั	ส้ง	๒	ศัอก	๒	นิิ�วั	

 พระมหามณฑป	 เปี็นิยอดมณฑปีลดหลั�นิ	 ๗	 ชั�นิ	 บานิปีระต้ปีระดับมุก	 พุระบาทสมเด็จ้ 

พุระพุุทธยอดฟ้้าจุ้ฬาโลกมหาราช	โปีรดให้สร้างแทนิองค์เดิม	มีบันิไดขึ�นิ	๓	ช่องทาง
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 พระมณฑปน้อุย์ 	 เปี็นิพุระมณฑปีที� สร้ าง 

ขึ�นิ เพุ่อครอบรอยพุระพุุทธบาท	 สร้างด้วัยไม้ 

แกะสลัก	 ปิีดทอง	 ปีระดับกระจ้ก	 สร้างในิสมัย 

สมเด็จ้พุระเจ้้าทรงธรรม	

 รอุย์พระพุทธบาท	 ปีระดิษฐานิอย้่ภูายในิ

พุระมณฑปีน้ิอย	 รอยพุระพุุทธบาทปิีดทองคำา	 

ที�พุื�นิเหนิือศัิลาก่อเป็ีนิขอบ	 เป็ีนิร้ปีบัวัควัำ�าบัวัหงาย	 

หุ้มทองคำา	ปีระดับเพุชรพุลอย

 พระวิหารหลวง 	 เ ป็ีนิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 อย้่บริเวัณลานิเบื�องล่าง 

ด้านิทิศัตะวัันิตกของพุระมหามณฑปี	 สร้างในิสมัย

สมเด็จ้พุระเจ้้าปีราสาททอง

 วิหารพระป�าเลไลย์ก์ อย้่ด้านิใต้ 

ของพุระมหามณฑปี	 ภูายในิปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธร้ปีปีางปีาเลไลยก์	 พุระพุุทธ 

ไสยาสนิ์	 และพุระพุุทธร้ปีสมัยอยุธยา 

จ้ำานิวันิมาก
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดสมุหปีระดิษฐาราม	 สร้างขึ�นิในิสมัยรัชกาลที�	 ๓	 โดยเจ้้าพุระยานิิกรบดินิทร์	 (โต	 กัลยาณมิตร)	 

ได้สร้างวััดนิี�ขึ�นิเพุ่ออุทิศัให้มารดา	เม่อสร้างวััดเสร็จ้แล้วั	จ้ึงได้นิ้อมเกล้าฯ	ถวัายเปี็นิพุระอารามหลวัง	

 

	 พุระบาทสมเด็จ้พุระจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 โปีรดให้ยกฐานิะขึ�นิเปี็นิพุระอารามหลวัง	 พุระราชทานิ 

นิามวั่า	วััดสมุหประดิษ์ฐิาราม 

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสมุหปีระดิษฐาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๒	 ถนินิพิุชัยรณรงค์

สงคราม	 หม้่ที�	 ๗	 เทศับาลตำาบลวััดสวันิดอกไม้	 อำาเภูอเสาไห้	 จ้ังหวััดสระบุรี	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๑๕	 ไร่	 

๓	งานิ	๓๓	ตารางวัา

วััดสมุหป่ระดิษฐาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 ลักษณะ 

ทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หน้ิาบันิลายป้ีนิป่ี�นิร้ปีดอกไม้และสิงห์	 ทั�ง	 ๒	 ด้านิ	 ภูายในิมี

ภูาพุจ้ิตรกรรม	 ด้านิทิศัเหนิือเปี็นิภูาพุขบวันิแห่ในิงานิพุิธี	 ถวัาย

กระทงเสียหัวั	 เปี็นิปีระเพุณีพุื�นิบ้านิ	ภูาพุกลุ่มสตรีชาวันิาล้านินิา	 

สภูาพุสังคมและชีวัิตของคนิไทยในิอดีต	 เปี็นิต้นิ	 ด้านิทิศัตะวัันิตก 

เขียนิเร่อง	หลวัิชัยคาวัี	ปีระต้ด้านิหนิ้าและหลังพุระอุโบสถเขียนิ

ลายรดนิำ�า	 มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	 และซุ้่ม	 ๔	 ด้านิ	 สร้างเสร็จ้

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๐๐

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่�นิ	ลงรักปีิดทอง	ปีางมารวัิชัย	

ศัิลปีะสมัยสุโขทัย	อัญเชิญมาจ้ากเมืองสุโขทัย	พุร้อมด้วัยพุระอัครสาวัก

ซ่้ายขวัา	

 พระเจดีีย์์ อย้่ทางด้านิทิศัตะวัันิออกห่างจ้ากกำาแพุงแก้วั 

พุระอุโบสถ	 ฐานิล่างมีกำาแพุงแก้วั

ล้ อ ม ร อบ 	 เ ปี็ นิ เ จ้ ดี ย์ ช นิิ ด	 

๘	เหลี�ยม	เหลี�ยมละ	๗	ศัอกคืบ

มีบันิได	 ๔	 ด้านิ	 องค์พุระเจ้ดีย์

ส้ง	 ๗	 วัาเศัษ	 ภูายในิบรรจุ้ 

อัฐิธาตุมารดาของเจ้้าพุระยา

นิิกรบดินิทร์	สร้างพุร้อมพุระอุโบสถ	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�อง	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๗	

 หอุสวดีมนต์ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงป่ี�นิหยา	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 

พุื�นิไม้	เสาและเคร่องบนิทำาด้วัยไม้	

 หอุระฆััง	เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	ลักษณะทรงไทย	หลังคาคอนิกรีต
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดโบสถ์	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 ต่อมาได้กลายสภูาพุเปี็นิวััดร้าง	 จ้นิถึง 

ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๑๖	 ในิรัชสมัยพุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 แห่งกรุงรัตนิโกสินิทร์	 ได้มี 

พุระภูิกษุ	 ๔	 ร้ปี	 คือ	 พุระอาจ้ารย์คง	 พุระอาจ้ารย์แผู้นิ	 พุระอาจ้ารย์ต่าย	 และพุระอาจ้ารย์ป่ี�นิ	 กลับจ้าก 

ไปีศัึกษาที�วััดปีระยุรวังศัาวัาส	 กรุงเทพุฯ	 มาพัุกอย้่ที�วััดแห่งนีิ�	 ได้ปีล้กกุฏิิเล็ก	 ๆ	 เปี็นิที�อย้่อาศััย	 ต่อมาชาวั

บ้านิที�อย้่ใกล้วััด	มีขุนิจ้่าเมือง	 (นิิล)	และอุบาสกคำา	 เปี็นิหัวัหนิ้าช่วัยกันิสร้างกุฏิิ	ศัาลา	และบ้รณปีฏิิสังขรณ์ 

ให้เปี็นิวััดที�สมบ้รณ์	

สถานะและที่ตั้ง

	 	 วััดโบสถ์ 	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑๐๙	 หม้่ที�	 ๑	 ตำาบลอินิทร์บุรี 

อำาเภูออินิทร์บุรี	 จ้ังหวััดสิงห์บุรี	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 

๕๒	ไร่	

วััดโบึสถ์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	หลังคาลด	๓	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	ปีระดับ

ช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	หนิ้าบันิ	ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่าง

ลายปี้นิปี่�นิ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๕	

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปี	 ปีางสมาธิ	 

ลงรักปีิดทอง	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๒

 หอุระฆัังและหอุกลอุง	 เป็ีนิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	

๒๕๑๒	
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุระนิอนิจ้ักรสีห์	เปี็นิวััดโบราณ	สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	ไม่ปีรากฏินิามผู้้้สร้าง	

 สมเด็จ้พุระเจ้้าอย้่หัวับรมโกศั	 ทรงมีศัรัทธาเสด็จ้พุระราชดำาเนิินิไปีทรงปีฏิิสังขรณ์วััดพุระนิอนิจั้กรสีห์	

และทำาการสมโภูชวััด	ในิปีีพุุทธศัักราช	๒๔๒๑	พุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	ได้เสด็จ้ไปีนิมัสการ 

พุระพุุทธไสยาสนิ์	และบ้รณปีฏิิสังขรณ์	โดยให้พุระบรมไตรโลก	(อ้นิ)	เปี็นิผู้้้ดำาเนิินิงานิปีฏิิสังขรณ์และตรวัจ้ตรา 

ทำาให้วััดพุระนิอนิจ้ักรสีห์อย้่ในิสภูาพุสมบ้รณ์	ต่อมาได้ปีฏิิสังขรณ์พุระวัิหารพุระพุุทธไสยาสนิ์อีกครั�ง	

	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๙	 พุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 เสด็จ้ปีระพุาสมณฑลอยุธยา 

ทรงนิมัสการพุระพุุทธไสยาสนิ์	 และโปีรดให้ทำาการบ้รณปีฏิิสังขรณ์ครั�งใหญ่	 พุระบาทสมเด็จ้พุระมงกุฎเกล้า

เจ้้าอย้่หัวั	ได้เสด็จ้ปีระพุาสมณฑลกรุงเก่า	และมณฑลอยุธยา	ทรงแวัะมนิัสการพุระพุุทธไสยาสนิ์	และได้ทรง

ปีฏิิสังขรณ์วััด	

	 ต่อมาพุระบาทสมเด็จ้พุระปีกเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 ทรงอุทิศัพุระราชทรัพุย์สำาหรับบ้รณะซ่่อมแซ่ม 

พุระอารามหลวังทั�วัราชอาณาจั้กร	ในิขณะนัิ�นิพุระวัหิารไดช้ำารดุทรดุโทรมไปีมาก	จ้งึทรงพุระราชทานิเงนิิ	จ้ำานิวันิ	

๘,๑๙๕	บาท	เพุ่อใช้ในิการซ่่อมแซ่มพุระวัิหาร	และมีการบ้รณปีฏิิสังขรณ์ต่อมาเปี็นิลำาดับ

วััดพุระนิอนิจักรสีห์
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุระนิอนิจั้กรสีห์	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี 

ชนิิดวัรวัิหาร	ตั�งอย้่เลขที�	๑	หม้่ที�	๒	ตำาบลจ้ักรสีห์	อำาเภูอ

เมืองสิงห์บุรี	 จ้ังหวััดสิงห์บุรี	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๔๑	 ไร่	 

๒	งานิ	๓๙	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 ลักษณะ 

ทรงมนิิลา	หลงัคาลด	๒	ชั�นิ	มงุกระเบื�อง	มีระเบียงโดยรอบ 

มีเสารองรับพุาไล

 พระประธาน	ภูายในิพุระอโุบสถ	เปีน็ิพุระพุทุธรป้ี

ปี้นิปี่�นิ	ลงรักปีิดทอง	ปีางมารวัิชัย	

  พระวิหารพระพุทธไสย์าสน์ เปี็นิอาคาร 

ก่ออิฐถือปี้นิ	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 

เสาภูายในิก่ออิฐตันิ	 มี	 ๒	 ปีระต้	 ภูายในิ 

ปีระดิษฐานิ	พ่ระพุ่ทธไสยัาสน์ิ พุระเศีัยรหันิไปี 

ทางทิศัตะวัันิออก	 หันิพุระพุักตร์ไปีทิศัเหนิือ	 

ด้านิพุระเศัียรมีพุระอันิดับ	 ๙	 ร้ปี	 นิอกจ้ากนีิ�มีพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 และปีางสมาธิ	 ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	 

๑	ศัอกเศัษ	พุระนิามวั่า	พ่ระกาฬ	และพ่ระแก้วั
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ประวัติความเป็นมา 

	 วััดพุิกุลทอง	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๓๔	 เดิมช่อวั่า	 วััดใหม่พ่ิกุลทอง	 แต่ชาวับ้านิเรียกวั่า	 

วััดใหม่	 โดยขุนิสิทธ์	 สถิตบุตร	 (เสือ)	 นิายกลับ	 สถิตบุตร	 และนิายช่วัง	 เป็ีนิหัวัหนิ้าดำาเนิินิการสร้าง	 

ต่อมาปีีพุุทธศัักราช	๒๔๘๓	จ้ึงได้ขอเปีลี�ยนินิามวััดเปี็นิ	วััดพ่ิกุลทอง 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัั ด พิุกุ ลทอง 	 เปี็ นิพุระอารามหลวัง ชั� นิตรี	 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ เลขที� 	 ๙๓	 หม้่ที� 	 ๓	 ตำาบลพุิกุลทอง	 

อำาเภูอท่าช้าง	 จ้ังหวััดสิงห์บุรี	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๑๐๓	 ไร่	 

๓	งานิ	๖๐	ตารางวัา

วััดพุิกุลทอง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	ทรงไทย

ปีระยุกต์	มุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	หนิ้าบันิ	

ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	

 พระประธาน	เปีน็ิพุระพุทุธรป้ีปีางสมาธ	ิลงรักปิีดทอง	

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

มุงกระเบื�อง

 พระวหิารคดี	ลกัษณะแบบจ้ตรุมุข	ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุทุธรป้ี 

ปี้นิปี่�นิปีางต่าง	ๆ	ลงรักปีิดทอง	จ้ำานิวันิ	๕๖	องค์	

 พระพุทธรปูปางประทานพร	สรา้งดว้ัยคอนิกรตีเสรมิเหล็ก	ศิัลปีะ

สมยัสโุขทยั	ไดร้บัพุระราชทานินิามจ้ากพุระบาทสมเดจ็้พุระเจ้้าอย้ห่วััภูม้พิุล

อดุลยเดช	 วั่า	พ่ระพุ่ทธสุวัรรณมงคลมหามุนิี มีจ้ิตรกรรมฝ้าผู้นิังรอบ	 ๆ	 

ใต้ฐานิขององค์พุระ	เปี็นิภูาพุนิรก	๑๒	ภูาพุ	และภูาพุสวัรรค์	๑๒	ภูาพุ

 พระสวีล ี(พุระฉมิ)	 

สร้างดว้ัยโลหะ	ลงรกัปีดิทอง

ขนิาดส้ง	 ๙	 ศัอก	 ๙	 นิิ�วั	

ปีระดิษฐานิอย้่เกาะกลางสระนิำ�า

 หอุไตร	 เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ขนิาดกว้ัาง	 ๙.๗๓	 เมตร	 

ยาวั	๑๓.๔	เมตร

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ
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วััดพุระศรีรัตนิมหาธาตุ

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุระศัรีรัตนิมหาธาตุ	 เปี็นิวััดโบราณ	 เม่อสมัยกรุงศัรีอยุธยาถ้กพุม่าข้าศัึกโจ้มตี	 ได้ถ้กข้าศัึก 

เอาไฟ้เผู้าผู้ลาญถึง	 ๓	 ครั�ง	 คือ	 ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๑๐	 พุุทธศัักราช	 ๒๓๑๓	 และพุุทธศัักราช	 ๒๓๒๘ 

จ้ึงกลายเปี็นิวััดร้างตั�งแต่นัิ�นิเปี็นิต้นิมา	 จ้นิถึงปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๙๗	 จ้ึงได้รับการบ้รณปีฏิิสังขรณ์และ 

สร้างขึ�นิใหม่โดยพุระมุนิินิทรานิุวััตต์	เปี็นิเจ้้าอาวัาส

	 วััดนีิ�เดิมมีหลายช่อ	 เช่นิ	 วััดพุระบรมธาตุ	 วััดมหาธาตุ	 และวััดพุระพุุทธปีรางค์	 แต่ชาวับ้านิ 

นิิยมเรียกวั่า	 วััดพ่ระปรางค์ หรือ	 วััดพ่ระร่วัง	 และเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๙๗	 ได้เปีลี�ยนิช่อเปี็นิ 

วััดพ่ระศรีรัตนิมหาธาตุ ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุระศัรีรัตนิมหาธาตุ	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิเอก	 ชนิิดราชวัรวิัหาร	 ตั�งอย้่ตำาบลศัรีสัชนิาลัย	 

อำาเภูอศัรีสัชนิาลัย	จ้ังหวััดสุโขทัย	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๓๖	ไร่	๕๔	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับ

ลายป้ีนิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างลายป้ีนิป่ี�นิ	 มีขนิาดกว้ัาง	 ๕	 วัา 

ยาวั	๘	วัา	มุขหนิ้า	๖	ศัอก
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 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีศัิลาแลง	 

ปีางมารวัิชัย	 และมีพุระพุุทธร้ปีสัมฤทธิ�ปีางต่าง	 ๆ	 

อีก	๑๘	องค์

 พระปรางค์	 ก่อด้วัยศิัลาแลงฉาบปี้นิ 

ลงสีชาด	 ลักษณะสถาป่ีตยกรรมสมัยอยุธยา 

ผู้นิังภูายในิองค์พุระปีรางค์พุบวั่ามีร่องรอยเดิม 

มีจ้ิตรกรรมฝ้าผู้นัิงแต่ลบเลือนิไปีมาก	 ส่วันิบริเวัณ 

เรอืนิธาตดุา้นิหนิา้มบีนัิไดขึ�นิองคพ์ุระปีรางคไ์ด	้ภูายในิ

บรรจุ้พุระบรมสารีริกธาตุ

	 ลักษณะฐานิพุระปีรางค์ เปี็นิวัิหารคด 

๓	 ชั�นิ	 ก่อผู้นิังทึบ	 และเจ้าะช่องแสง	 ฐานิปีรางค์ 

แผู้่ขยายกวั้างออกไปีทั�ง	 ๓	 ด้านิ	 (ด้านิหนิ้าเปี็นิ 

พุระวัิหาร)	 สร้างครอบสถ้ปีหรือเจ้ดีย์ที�สำาคัญ 

ไวั้ภูายในิ	 มีอายุอย้่ ในิช่วังก่อนิสุโขทัยตอนิต้นิ 

เนิ่ องจ้าก ขุดค้นิพุบฐานิโบราณคดี ก่อด้ วัย อิฐ 

อย้่ใต้ฐานิพุระวัิหารหลวัง	 นิอกจ้ากนีิ�ยังพุบกระเบื�อง

เชิงชาย	 ร้ปีนิางอัปีสรและเทวัดา	 ซึ่�งมีลักษณะ 

ร่ วัมสมัย ศิัลปีะเขมรแบบบายนิ	 เช่นิ เดียวักับ 

ลายปี้นิปี่�นิ	

 พระวิหารหลวงพ่อุโต	 เปี็นิอาคารก่ออิฐ

ถือป้ีนิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 อย่้ด้านิหนิ้าพุระปีรางค์ 

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวิัชัย	 ปีระทับ

อย้่ตรงกลางขนิาบด้วัยพุระพุุทธร้ปีขนิาดเล็กปีระทับ

ยืนิทั�ง	 ๒	 ข้าง	 ถัดจ้ากพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย 

ทางด้านิขวัามีพุระพุุทธร้ปีป้ีนิป่ี�นิ	 ปีางลีลา	 ลักษณะ

งดงาม	

 พระ วิ ห า ร สอุงพี่ น้ อุ ง 	 อย้่ ท า ง ซ้่ า ย 

พุระอัฏิฐารส	 ก่อด้วัยศัิลาแลง	 มีพุระพุุทธร้ปีปี้นิป่ี�นิ	

ปีางมารวัิชัย	๒	องค์อย้่บนิแท่นิ	 	 	

 มณฑปพระอุัฏิฐารส อย้่ด้านิหลังพุระธาตุมุเตา 

เดิมเป็ีนิมณฑปีพุระสี�อิริยาบถ	 ต่อมาได้ซ่่อมแซ่ม	 

ภูายในิซุ่้มค้หาปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่�นิยืนิ	

 พระธาตุมุเตา สร้างด้วัยศัิลาแลง	ลักษณะ

ทรงกลม	
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 ศาลพระ ร่ วง  พระ ลือุ 	 เปี็ นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงสี�เหลี�ยม	 มีขนิาด 

กวั้าง	 ๓	 วัา	 ๑	 คืบ	 ๖	 นิิ�วั	 ส้ง	 ๔	 วัาเศัษ	 ภูายในิ 

ปีระดิษฐานิพุระร้ปีหล่อพุระร่วังและพุระลือ	 ขนิาด

ควัามส้ง	๑	เมตร
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วััดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดราษฎร์ศัรัทธาธรรม	 เดิมมีช่อว่ัา “วััดคลองพ่ลับ”	 ตามช่อบ้านิ	 แรกเริ�มการสร้างวััด 

ท่านิหม่นิเขียนิเห็นิว่ัาชาวับ้านิมีควัามลำาบากในิการเดินิทางไปีทำาบุญที�วััดอ่นิซึ่�งอย้่ห่างไกล	 จึ้งขอให้พุ่อมี	 

พุิมพ์ุทอง	 ไปีนิิมนิต์หลวังพุ่อหล้า	 นินิฺทิปีญฺฺโญฺฺ	 มาอย้่จ้ำาพุรรษา	 เพุ่ออำานิวัยควัามสะดวักให้ชาวับ้านิได้

ทำาบุญและร่วัมกิจ้กรรมทางศัาสนิา 

ชาวับ้านิร่วัมกันิจ้ัดสร้างเปี็นิที�พุัก

สงฆ์์ให้เปี็นิที�อาศััยจ้ำาวััดชั�วัคราวั 

ตอ่มามีพุระสงฆ์ม์าจ้ำาพุรรษา	เพุิ�มอกี	

๕-๖	ร้ปี	จ้ึงได้ตั�งเปี็นิสำานิักสงฆ์์	และ

สร้างโบสถ์นิำ�าขึ�นิเพุ่อให้พุระสงฆ์์ได้

ทำาสังฆ์กรรม	 ต่อมาเจ้้าคณะจั้งหวััด

สุโขทัยได้แนิะนิำาให้สร้างเป็ีนิวััด	 

นิายแผู้นิ	พิุมพุท์อง	นิายเนิตร	ค้ค่รอง	

และนิายเขียนิ	ทิมเอม	จ้ึงนิำาชาวับ้านิ

รว่ัมกนัิการสรา้งวััด	และไดต้ั�งเปีน็ิวััด

เม่อวัันิที�	๑๑	พุฤษภูาคม	๒๔๖๒	ชอ่วัา่ 

วััดคลองมะพุลบั	ภูายหลงัจ้งึไดเ้ปีลี�ยนิชอ่เปีน็ิวััดราษฎรศ์ัรทัธาธรรม	ไดร้บัพุระราชทานิวัสิงุคามสมีา	เมอ่วัันิที�	 

๕	กรกฎาคม	๒๔๗๓	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อวัันิที�	๒๙	พุฤษภูาคม	พุุทธศัักราช	๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

		 วััดราษฎร์ศัรัทธาธรรม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 สังกัดคณะสงฆ์์มหานิิกาย	 ตั�งอย้่ 

เลขที�	 ๑๕๑	หม้่ที�	 ๙	ถนินิสายสวัรรคโลก-ศัรีนิคร	ตำาบลศัรีนิคร	อำาเภูอศัรีนิคร	จ้ังหวััดสุโขทัย	มีที�ดินิตั�งวััด	 

๒๒	ไร่	๓	งานิ	๗๖	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโุบสถ	สร้างเมอ่ปีีพุทุธศักัราช	๒๔๗๒	มีขนิาด 

กวั้าง	 ๘.๔๐	 เมตร	 ยาวั	 ๑๙.๓๕	 เมตร	 เปี็นิอาคารลักษณะ 

ทรงไทย	 สร้างด้วัยคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 

มุงด้วัยกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

คันิทวัย	 หนิ้าบันิปีระดับปี้นิปี่�นิ	 ซุ้่มปีระต้หนิ้าต่าง	 ปีระดับ 

ลายปี้นิปี่�นิ	
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 พระประธาน	นิามว่ัา	หลวังพุอ่เรือง	ปีางมารวิัชยั 

สร้ าง ด้วัยอิฐถือ ป้ีนิ	 หนิ้ า ตักกวั้ าง	 ๒ .๔๐	 เมตร	 

ส้ง	๓.๒๐	เมตร	(กวั้าง	๙๕	นิิ�วั	ส้ง	๑๒๖	นิิ�วั)

พุระธาตุเจ้ดีย์ศัรีนิคร	

	 มหาเจ้ดีย์พุุทธคยาจ้ำาลอง
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 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ทรงไทยปีระยุกต์	 มีขนิาดกวั้าง	 ๓๓	 เมตร 

ยาวั	๔๕	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๒

 วิหารหลวงพ่อุหล้า สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๒๔	 มีขนิาดกวั้าง	 

๖.๕๐	เมตร	ยาวั	๗.๕๐	เมตร	เปี็นิอาคาร

จ้ตุรมุข	สร้างด้วัยคอนิกรีตเสริมเหล็ก

 โรงเรีย์นพระปริย์ัติธรรมมหาพินิโจดีมประชิารังสรรค์	 สมเด็จ้พุระกนิิษฐาธิราชเจ้้า	 กรมสมเด็จ้ 

พุระเทพุรตันิราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็้ปีระกอบพุธิเีปีดิอาคารโรงเรยีนิ	เมอ่วัันิที�	๑๘	เมษายนิ	๒๕๕๑
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วััดสวั�างอารมณ์

ประวัติความเป็นมา

	 วััดสว่ัางอารมณ์	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างขึ�นิในิสมัยพุระบาทสมเด็จ้พุระพุุทธยอดฟ้้าจุ้ฬาโลกมหาราช 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๒๘	 พุระยาวิัชิตภูักดีศัรีสุรสงครามรามราชแสนิยาธิบดีศัรีสัชนิาลัยอภัูยพุิริยะพุาหะ 

(ช่อเดิม	 นิาค)	 ต้นิสกุลวัิชิตนิาค	 ผู้้้ครองเมืองสวัรรคโลก	 เปี็นิผู้้้มีจ้ิตศัรัทธาสร้างขึ�นิ	 โดยมอบถวัายที�ดินิ 

ถึง	๔๒	ไร่	ให้เปี็นิที�ตั�งวััดและบริจ้าคจ้วันิหรือเรือนิพุักให้เปี็นิเสนิาสนิะสงฆ์์	ชาวับ้านิเรียกวั่า	วััดจ้วันิ

	 ต่อมาได้เปีลี�ยนินิามวััดว่ัา	 วััดสว่ัางอารมณ์ เนิ่องมาจ้ากช่อหม้่บ้านิสว่ัางอารมณ์	 ตำาบลนิครชุม 

อำาเภูอเมืองกำาแพุงเพุชร	 จั้งหวััดกำาแพุงเพุชร	 หม้่บ้านินีิ�เป็ีนิที�เกิดและที�อย้่เดิมของพุระยาวิัชิตภูักดี	 (นิาค)	 

ก่อนิมารับราชการที�เมืองสวัรรคโลก	 จ้ึงได้นิำาช่อหม้่บ้านิเดิมมาตั�งช่อวััด	 ต่อมาได้รับการบ้รณปีฏิิสังขรณ์ 

และก่อสร้างเพุิ�มเติมจ้ากเจ้้าเมืองสวัรรคโลกคนิต่อ	 ๆ	 มา	 และได้รับยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๑	

สถานะและที่ตั้ง

 วััดสวั่างอารมณ์	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตร ี

ชนิิดวัรวิัหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑๖๓	 ตำาบลเมืองสวัรรคโลก 

อำาเภูอสวัรรคโลก	 จ้ังหวััดสุโขทัย	 มีที�ดินิตั�งวััด 

เนิื�อที�	๓๒	ไร่	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิลายป้ีนิป่ี�นิ 

มีขนิาดกวั้าง	๘	เมตร	ยาวั	๒๒	เมตร	ส้ง	๑๖	เมตร	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๓๓๐	

 พระวิหาร	 สร้างพุร้อมกับพุระอุโบสถ 

เป็ีนิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด 

๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	 มีขนิาดกวั้าง	 ๗.๕๐	 เมตร	 ยาวั	 ๑๔	 เมตร 

ส้ง	 ๑๕	 เมตร	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี 

ปีางต่าง	ๆ	

 พระมณฑป 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ 

ลักษณะทรงจ้ตุรมุข	 สร้างเม่อปีระมาณพุุทธศัักราช 

๒๔๒๔	 มีควัามกว้ัางและยาวัเท่ากันิทุกด้านิ	 คือ 

๑๑.๕๐	 เมตร	 มีกำาแพุงล้อมรอบ	 พุร้อมซุ้่มปีระต ้

ทั�ง	๔	มุข	 เปี็นิที�ปีระดิษฐานิของพุระพุุทธบาทจ้ำาลอง

สร้างโดยตระก้ล	สุคันิธนิาค 

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อสำาริด	 

ปีางมารวัชิยั	ศัลิปีะสมยัสโุขทยั	หนิา้ตกักวัา้ง	๒.๓๐	เมตร	 

ส้ง	๒.๘๐	เมตร	พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธเรืองฤทธิ�
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 พระเจดีี ย์์ อย้่ทางด้านิหน้ิาพุระวิัหาร 

เป็ีนิพุระเจ้ดีย์บรรจุ้อัฐิของต้นิตระก้ลวัิชิตนิาค 

เริ�มตั�งแต่พุระยาวัิชิตภูักดี	(นิาค)	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 มีขนิาดกวั้าง	 ๑๐	 วัา	 

ยาวั	๒๐	วัา

 ธรรมาสน์ เอุก 	 เ จ้้า เมืองสวัรรคโลก 

(ด้วัง	 วิัชิตนิาค)	 ได้ท้ลสมเด็จ้เจ้้าฟ้้ากรมพุระยา 

นิริศัรานิุวััดติวังศั์	 ว่ัาได้มาจ้ากตีนิเขา	 (วััดเชิงคีรี)	 

ตำาบลศัรีสัชนิาลัย	อำาเภูอศัรีสัชนิาลัย
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วััดหนิองโวั้ง

ประวัติความเป็นมา

	 วััดหนิองโวั้ง	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างสมัยสุโขทัย	 ไม่ปีรากฏินิามผู้้้สร้าง	 ภูายหลังเปี็นิสำานิักสงฆ์์ 

หรือเป็ีนิวััดปี่าสำาหรับเผู้าศัพุและฝ่้งศัพุ	 เพุราะบริเวัณด้านิเหนิือวััดปีระมาณ	 ๑	 กิโลเมตร	 เปี็นิที�ตั�งศัาล 

เมืองบางยม	 ปี่จ้จุ้บันิศัาลเมืองบางยมได้ถก้แม่นิำ�ายมเซ่าะพุังทลาย	 ตามปีระวััติเดิม	 สมัยโบราณด้านิหนิ้าวััด 

หันิเข้าหาแม่นิำ�ายม	 เพุราะเส้นิทางคมนิาคม	 ชาวัมอญซึ่�งมีอาชีพุขายเคร่องป่ี�นิดินิเผู้ามาขายตามลำานิำ�ายม	 

และได้จ้อดเรือพุักอาศััยในิบริเวัณวััด	 นิำาโอ่งมาขายในิวััดเปี็นิจ้ำานิวันิมาก	 จ้นิกระทั�งชาวับ้านิเรียกวั่า 

วััดหนิองโอ่ง	 ต่อมาภูายหลังแม่นิำ�ายมได้เซ่าะตลิ�งพุังเปี็นิร้ปีเว้ัาโค้ง	 ซึ่�งภูาษาพุื�นิบ้านิเรียกควัามเวั้าโค้งวั่า 

โวั้ง	 จ้ึงพุากันิเรียกช่อวััดวั่า	 วััดหนิองโวั้ง วััดหนิองโวั้ง	 เปี็นิวััดที�เจ้้าเมืองบางยมอุปีถัมภ์ูต่อกันิมา 

โดยตลอด

	 ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๓	สมเด็จ้พุระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	โปีรดพุระราชทานินิามวั่า	

วััดวัาปีวังการาม	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๖	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดหนิองโวั้ง	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่เลขที�	๕๘	หม้่ที�	๑	ตำาบลเมืองบางยม	

อำาเภูอสวัรรคโลก	จ้ังหวััดสุโขทัย	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๗๖	ไร่	๒	งานิ	๙๕.๘๐	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 

หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิลายป้ีนิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้และ

หนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	 ผู้นัิงภูายในิมีจ้ิตรกรรมภูาพุ 

พุระเจ้้าสิบชาติ	 และภูาพุพุุทธปีระวััติบางตอนิอย่าง

สวัยงาม	 ขนิาดกวั้าง	 ๖.๕๐	 เมตร	 ยาวั	 ๑๖	 เมตร	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๓๙๑	

 พระประธาน เ ป็ีนิพุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่� นิ 

ปีางมารวัิชัย	ศัิลปีะสมัยสุโขทัย	

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าปี่นิลายปี้นิปี่�นิ	 ซุ้่มปีระต้และ

หนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	 ผู้นิังภูายในิทั�ง	 ๔	 ด้านิเขียนิภูาพุ

จ้ิตรกรรมเล่าเร่องพุระพุุทธปีระวััติ	 ด้านิหนิ้าของ 

พุระวิัหารมี	 ๓	 ปีระต้	 ปีระต้กลางเป็ีนิปีระต้ใหญ่ 

ส่วันิด้ านิข้ างทั� งสองเปี็นิปีระต้ เล็ก 	 ด้านิหลัง 

พุระวัิหารมี	 ๒	 ปีระต้	 มีกำาแพุงล้อมรอบ	 ๒	 ชั�นิ	 

ภู า ย ใ นิ ปี ร ะ ดิ ษ ฐ า นิ พุ ร ะ พุุ ท ธ ร้ ปี ท อ ง สำา ริ ด 

ปีางมารวัิชัย	 สมัยสุโขทัย	 ๒	 องค์	 บนิแท่นิ	 ๕	 ชั�นิ 

ฐานิเดียวักันิ	พุระนิามวั่า	หลวังพ่่อสองพ่ี�นิ้อง 
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 มณฑปรอุย์พระพุทธบาท	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงจ้ตุรมุข	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๓๙	 มีกำาแพุงล้อมรอบ	 ๒	 ชั�นิ	 ชั�นิในิกว้ัาง	 ๑๒	 เมตร	 ยาวั	 ๑๒	 เมตร	 ชั�นินิอกกว้ัาง 

๒๒	 เมตร	 ยาวั	 ๒๒	 เมตร	 รอบผู้นัิงด้านิข้างมณฑปีปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวิัชัยทั�งสี�มุม	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิ	พ่ระพุ่ทธบาทจ้ำาลอง 

 เจดีีย์์พระฉาย์ (ถำ้าไห) ก่อสร้างด้วัยไหเสริมคอนิกรีต	 ลักษณะเปี็นิถำ�า	 ข้างล่างคล้ายอุโมงค์ 

บนิยอดก่อเปี็นิร้ปีทรงเจ้ดีย์	มีฉัตรบนิยอดเจ้ดีย์ด้านิล่างมีทางเข้าออกด้านิทิศัตะวัันิออก

	 ส่วันิด้านิทิศัตะวัันิตกมีทางเข้าออก	 ๒	 ช่อง	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย 

หันิพุระพัุกตร์ไปีด้านิทิศัตะวัันิออก	 ตรงกลางอุโมงค์เป็ีนิพุระพุุทธร้ปียืนิปีางลีลา	 ส้งปีระมาณ	 ๓	 เมตร 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๐	 โดยชาวัมอญที�ค้าโอ่งไหที�มาพุักบริเวัณวััด	 สมัยพุระสังวัรกิจ้โกศัล 

เปี็นิเจ้้าอาวัาส	

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารไม้	ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�อง	ยกพุื�นิส้ง

 หอุระฆััง	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	สร้างเมี�อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๙



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  391

วััดป่่าเลไลยก์

ประวัติความเป็นมา

	 วััดปี่าเลไลยก์	 เปี็นิวััดโบราณ	 เดิมช่อวั่า วััดลานิมะขวัิด สันินิิษฐานิวั่าสร้างก่อนิสมัย 

กรุงศัรีอยุธยา	 ต่อมาช่อวั่า วััดเลไลยัก์ หรือ	 วััดป่าเลไลยัก์ เนิ่องจ้ากมีพุระพุุทธร้ปีสำาคัญ	 คือ 

พุระปีางปีาลิไลยกะ	หรือเรียกวั่า หลวังพ่่อโต 

	 ตามหลักฐานิปีรากฏิอย้่ในิบันิทึก	 และในิวัรรณคดีเร่องขุนิช้างขุนิแผู้นิ	 เป็ีนิวััดที�นิางพิุมพิุลาไลย	 

หรือนิางวัันิทอง	 ได้มาทำาบุญ	 ชาวับ้านิเรียกวั่า	 วััดป่า	 สันินิิษฐานิวั่าสร้างขึ�นิสมัยที�เมืองสุพุรรณบุรี 

มีควัามรุ่งเรืองในิอดีต	 มีข้อควัามอ้างอิงในิพุงศัาวัดารเหนิือกล่าวัวั่า	 พุระเจ้้ากาแต	 ได้มาบ้รณะวััดแห่งนีิ� 

ในิปีีพุุทธศัักราช	๑๗๒๔	

	 สมัยรัชกาลที�	 ๔	 ทรงผู้นิวัชและเสด็จ้ธุดงค์มาพุบวััดแห่งนีิ�ซึ่�งอย้่ในิสภูาพุรกร้าง	 ทรุดโทรม 

เม่อพุระองค์ทรงเสด็จ้ขึ�นิครองราชสมบัติ	โปีรดให้บ้รณปีฏิิสังขรณ์อาคารเสนิาสนิะต่าง	ๆ

	 สมัยรัชกาลที�	๖	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๖๒

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดปี่าเลไลยก์	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวัิหาร	ตั�งอย้่เลขที�	๒๔๙	หม้่ที�	 ๒	ตำาบลรั�วัใหญ่	

อำาเภูอเมืองสุพุรรณบุรี	จ้ังหวััดสุพุรรณบุรี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๘๐	ไร่	๓	งานิ	๕๖	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	 ลงรักปีิดทอง 

มีกลีบบัวัหัวัเสาและทวัยรองรับ	 ซุ้่มปีระต้หนิ้าต่าง 

ลายปี้นิปี่�นิ

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย

 

 พระวิหารหลวงพ่อุโต เป็ีนิอาคารก่ออิฐ 

ถือปี้นิ	ศัิลปีะสมัยกรุงศัรีอยุธยา	หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 

หนิ้ า บันิปีระ ดับเคร่องหมายพุระราช ลัญจ้กร 

พุระมหามงกุฎอย้่ระหวั่างฉัตรค้่	

 พระวิหารคดี	ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	ฝ้าผู้นิัง

มีภูาพุจ้ิตรกรรมเล่าเร่องขุนิช้างขุนิแผู้นิ
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 พระวิหารหลวงพ่อุดีำา	 เปี็นิอาคารก่ออิฐ 

ถือป้ีนิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ภูายในิปีระดิษฐานิ 

หลวังพ่่อดำา

 พระพุทธรูปปางป�าเลไลย์ก์ เปี็นิพุระพุุทธร้ปี 

ป้ีนิปี่�นิ	 ลักษณะปีระทับนัิ�งห้อยพุระบาท	 พุระหัตถ์

ซ่้ายวัางควัำ�าบนิพุระชานิุ	 พุระหัตถ์ขวัาวัางหงาย 

บนิพุระชานิุอีกข้างหนึิ�งในิท่าทรงรับของถวัาย 

ศัิลปีะสมัยทวัาราวัดี	 องค์พุระส้ง	 ๒๓.๔๖	 เมตร 

รอบองค์	 ๑๑.๒๐	 เมตร	 ภูายในิองค์พุระพุุทธร้ปี 

บรรจุ้พุระบรมสารีริกธาตุ 	 จ้ำานิวันิ	 ๓๖	 องค์ 

มีร่องรอยการซ่่อมแซ่มองค์พุระหลายครั�งตาม 

ยุคสมัย	 ชาวั บ้านิเรียกวั่ า หลวังพ่่อ โต 	 เ ป็ีนิ 

พุระพุุทธร้ปีค้่บ้านิค้่เมืองของชาวัสุพุรรณบุรี	

 มณฑปหลวงพ่อุถิร เปี็นิอาคารก่ออิฐ

ถือป้ีนิ	 ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ 

มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	หางหงส์	

หนิ้าบันิ	ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	

 พระเจดีีย์์ ทรงระฆ์ัง	 บนิฐานิแปีดเหลี�ยม 

ปีระดิษฐานิอย้่หน้ิาพุระวัิหารหลวังพุ่อโต	 สร้างสมัย

กรุงศัรีอยุธยา	

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์
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วััดสองพุี�นิ้อง

ประวัติความเป็นมา

	 วััดสองพุี�นิ้อง	สันินิิษฐานิวั่าสร้างในิ	พุุทธศัักราช	๒๒๑๒	ในิรัชสมัยของสมเด็จ้พุระนิารายณ์มหาราช

ปีระวััติของวััดพุบในิจ้ารึกเจ้้าแม่ดุสิต	 ซ่ึ�งเปี็นิชาวัสุพุรรณบุรี	 พุ้ดถึงอาจ้ารย์พุิรอด	หรืออาจ้ารย์คง	ซ่ึ�งต่อมา 

สมเด็จ้พุระนิารายณ์มหาราช	ทรงนิิมนิต์ไปีอย่้กรงุศัรอียุธยา	จ้ากหลักฐานิสำาคญัที�คน้ิพุบปีระกอบด้วัยแผู่้นิจ้ารึก

ลานิเงนิิ	ลานิทอง	ถก้คน้ิพุบเมอ่ครั�งบร้ณะซ่่อมแซ่มเจ้ดยี	์๓	องค	์เมอ่พุทุธศักัราช	๒๕๓๖	ซึ่�งปีระดษิฐานิอย้ท่าง

ดา้นิทิศัตะวัันิออก	หน้ิาอโุบสถวััดสองพุี�นิอ้งและไดร้บัการแปีลจ้ากผู้้้เชี�ยวัชาญด้านิภูาพุโบราณจ้ากกรมศิัลปีากร

	ในิเนืิ�อควัามของจ้ารึกเปีน็ิส่วันิหนึิ�งของพุระอภิูธรรมและ

ทำาให้ทราบวั่าผู้้้สร้างเจ้ดีย์	๓	องค์	คือ	เจ้้าสามอ้ส่วันิจ้ารึก

ในิลานิเงินิลานิทองเป็ีนิอักขระที�ใช้กันิในิยุครัตนิโกสินิทร์

ตอนิต้นิ	 ราวัพุุทธศัตวัรรษที�	 ๒๔	 หลักฐานิชิ�นิที�สอง	 คือ 

หนิังสือพุิมพุ์แจ้กในิงานิฌาปีนิกิจ้พุระอธิการแก้วั	 แห่ง 

วััดใหม่นิพุรัตนิ์	จ้ากหลักฐานิทั�ง	๓	อย่าง	สรุปีได้วั่าตั�งแต่

พุระพุิรอด	 หรือขรัวัตาคง	 ได้ตั�งวััดสองพุี�นิ้องขึ�นิในิราวั 

พุุทธศัักราช	 ๒๒๑๒	 ได้รับยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง	

เม่อวัันิที�	๒๙	พุฤษภูาคม	พุุทธศัักราช	๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

		 วััดสองพุี�นิ้อง	 เปี็นิพุระ

อารามหลวังชั�นิตร	ีชนิิดสามญั	สังกดั

คณะสงฆ์์มหานิิกาย	 ตั�งอย่้เลขที� 

๕๘	 หม้่ที�	 ๓	 ตำาบลต้นิตาล	 อำาเภูอ

สองพุี�น้ิอง	จั้งหวััดสุพุรรณบุร	ีมีที�ดนิิ

ตั�งวััด	๓๙	ไร่	๒	งานิ



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  395

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	ขนิาดกวั้าง	๘.๐๒	เมตร	ยาวั	๑๙.๐๕	เมตร	เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	ทรงไทย

ตามแบบศัิลปีะอยุธยาตอนิปีลาย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องขึ�นิลาย	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

คันิทวัย	หนิ้าบันิเปี็นิไม้แกะสลัก	บ้รณะเพุิ�มเติมเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๓	

 พระประธานในพระอุุโบสถ	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปี 

ปีางมารวัิชัย	ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	๑.๓๐	เมตร

 พระพุทธรูปปางไสย์าสน์

ศัิลปีะสมัยอยุธยาตอนิปีลาย	ขนิาด

กวั้าง	๑.๘๐	เมตร	ยาวั	๑๐.๐๕	เมตร

 พระพุทธรูป	 อายุ	 ๑๐๕	 ปีี	 เนืิ�อสำาริดสีทอง	 

นิั�งขัดสมาธิแบบเข่าซ่้อนิ	เข่าเปี็นิร้ปีสี�เหลี�ยม	ส้ง	๑.๒๒	เมตร	

กวั้าง	๙๖	เซ่นิติเมตร	พุระนิามวั่า	พ่ระเจ้้าปิดเคราะห์ 
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 วหิารพระพทุธไสย์าสน ์ขนิาดกว้ัาง	๖.๕	เมตร 

ยาวั	 ๑๙.๐๘	 เมตร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

มีลักษณะแบบโบราณหนิ้าบันิมีขนิาดใหญ่
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วััดไตรธรรมาราม

 

ประวัติความเป็นมา

	 วััดไตรธรรมาราม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๔๕	 โดยแม่หม้าย	 ๓	 ท่านิ	 คือ	 แม่ทิม	 แม่ฉิม	 และ 

แม่ทรัพุย์	ได้ร่วัมกันิสร้างวััดนิี�ขึ�นิ	และให้ช่อวั่า	วััดสามหม้ายั 

		 ในิสมัยพุระปีลัดสุทธิ�	เจ้้าอาวัาส	เปีลี�ยนิช่อเปี็นิวััดตรีศรัทธาวัาส 

	 ต่อมาสมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยาวัชิรญาณวัโรรส	 สมเด็จ้พุระสังฆ์ราชในิขณะนัิ�นิ	 โปีรด 

ให้เรียกวััดสามหม้ายัตามเดิม	

	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๙	 พุระเทพุรัตนิกวัี	 เม่อครั�งเป็ีนิพุระคร้วััตตจ้ารีศัีลสุนิทรได้เปีลี�ยนิช่อเป็ีนิ 

วััดไตรธรรมาราม ได้ยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวังเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดไตรธรรมาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๒๔๖/๑	 ถนินิหนิ้าเมือง	 

ตำาบลตลาด	อำาเภูอเมืองสุราษฎร์ธานิี	จ้ังหวััดสุราษฎร์ธานิี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๑	ไร่	๒	งานิ	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	

หลังคามุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์ 

ขนิาดกวั้าง	๑๒	เมตร	ยาวั	๓๔	เมตร	

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปี	ปีางมารวัิชัย	

หนิ้าตักกวั้าง	๓๓	นิิ�วั	ส้ง	๔๓	นิิ�วั	

 กุฏิิอุุฏิฐาย์ีสังฆัราชิานุสรณ์ เคยเป็ีนิที�

ปีระทับของสมเด็จ้พุระสังฆ์ราช	 (จ้วันิ	 อุฏิฐายี 

มหาเถระ)	 เม่อคราวัเสด็จ้จ้ังหวััดสุราษฎร์ธานิี	 เม่อปีี

พุุทธศัักราช	๒๕๑๓

 พระโพธิพุทธคย์านุสรณ์ สร้ างด้วัย

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	ภูายในิบรรจุ้พุระบรมสารีริกธาตุ	

ปีระดิษฐานิอย้่หนิ้าพุระอุโบสถ	

 พระพุทธรูปปางนาคปรก	 เป็ีนิพุระพุุทธ

ร้ปีปีางสมาธิ	 ขนิาดหน้ิาตักกว้ัาง	 ๓	 วัา	 ๒	 ศัอก 

ส้ง	 ๔	 วัา	 ๑	 ศัอก	 ๘	 นิิ�วั	 ปีระดิษฐานิอย้่หน้ิา 

พุระอุโบสถ

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ขนิาดกวั้าง	 ๔	 เมตร	 ยาวั	 ๘	 เมตร	 สร้างเม่อปีี 

พุุทธศัักราช	๒๕๑๔

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารครึ�งตึก 

ครึ�งไม้	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ขนิาดกว้ัาง	 ๑๖	 เมตร 

ยาวั	๒๐	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๖
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วััดธรรมบึูชัา

ประวัติความเป็นมา

	 วััดธรรมบ้ชา	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๔๗	 โดยนิายปีลื�ม	 ชาวับ้านิแถบนัิ�นิ	 ได้สร้างศัาลา	 

หลงัคามงุจ้าก	ต่อมามพีุระภูกิษุรป้ีหนึิ�งมาอาศัยัอย่้ในิบรเิวัณนัิ�นิ	ชาวับ้านิจึ้งนิิมนิต์ใหอ้ย่้ปีระจ้ำา	และสรา้งวััดขึ�นิ 

ช่อวั่า วััดดอนิเลียับ พุร้อมกับการสร้างกุฏิิ	ต่อมาวััดกลายเปี็นิวััดร้าง	

	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๔๘	 พุระภูิกษุช่อ	 พุระกรับ	 ญาณวัีโร	 (ท่านิจ้างวัางกรับ	 ปีาลิต)	 พุร้อมด้วัย 

พุระอีก	 ๒	 ร้ปี	 ได้เดินิทางมาจ้ำาพุรรษา	 ชาวับ้านิจ้ึงช่วัยกันิปีรับปีรุงพุื�นิที�วััดและขอเปีลี�ยนิช่อวััดเปี็นิ 

วััดธรรมยัุติการาม	และพุระกรับได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์	ตลอด	๔	ปีี

	 ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๔	 พุระคร้โยคาธิการวิันิิต	 (ทอง)	 เจ้้าอาวัาส	 ได้จ้ัดทำาแผู้นิผู้ังของวััด

รายงานิต่อสมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยาวัชิรญาณวัโรรส	 ทรงเห็นิช่อวััด	 ธรรมยุติการาม	 เปี็นิช่อที�

เปี็นิการเฉพุาะหม้่	 เฉพุาะคณะ	 จ้ึงมีลายพุระหัตถ์ถึง	 สมเด็จ้พุระเจ้้าบรมวังศั์เธอ	 กรมพุระยาดำารงราชานิุภูาพุ	 

ให้เปีลี�ยนิช่อวััดเปี็นิวััดธรรมบูชัา ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๑	
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สถานะและที่ตั้ง 

	 วััดธรรมบ้ชา	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ เลขที� 	 ๑๔๓/๑	 ตำาบลตลาด 

อำาเภูอเมืองสุราษฎร์ธานิี	จ้ังหวััดสุราษฎร์ธานิี	มีที�ดินิ

ตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๙	ไร่	๑	งานิ	๔.๕	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทยปีระยุกต์ 	 หลังคาลด	 ๓	 ชั� นิ 

มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หนิ้าบันิ ป้ีนิป่ี�นิปีระดับพุระปีรมาภูิ ไธย	 ภู .ปี .ร . 

ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างปี้นิป่ี�นิ	 บานิหนิ้าต่างเป็ีนิไม้ 

แกะสลัก

 พระประธาน	เปีน็ิพุระพุทุธรป้ีหลอ่ทองเหลอืง	 

หนิ้ าตัก 	 ๕	 ศัอก	 ๑	 คืบ	 ๙	 นิิ� วั 	 พุระนิามวั่ า 

พ่ระพุ่ทธนิพ่ราชับพ่ิธไตรรัตนิธัชัรังสรรค์ พุระบาท

สมเด็จ้พุระเจ้้าอย้่ หัวั	 เสด็จ้พุระราชดำาเนิินิทรง

ปีระกอบพิุธี เททอง	 เม่อ วัันิที� 	 ๑๔	 สิงหาคม 

พุุทธศัักราช	๒๕๒๓	
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 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 ภูายในิปีระดิษฐานิร้ปีหล่อ 

อดีตเจ้้าอาวัาส

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

๒	ชั�นิ	ลักษณะทรงไทยปีระยุกต์

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะ

ทรงไทย	 เสาคอนิกรีต	 ยกพุื�นิส้ง	 สร้างเม่อปี ี

พุุทธศัักราช	 ๒๔๙๖	 ภูายในิปีระดิษฐานิร้ปีหล่อ 

ทองเหลือง	 ขนิาดเท่าองค์จ้ริงพุระคร้โยคาธิการวิันิิต 

(หลวังพุอ่ทอง)	และพุระธรรมวิัโรจ้น์ิเถร	(พุอ่ทา่นิพุลับ)
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วััดพุระบึรมธาตุไชัยา

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุระบรมธาตุไชยา	 เปี็นิวััดโบราณ	 เดิมช่อ	 วััดพ่ระธาตุไชัยัา	 จ้ากหลักฐานิโบราณวััตถุและ 

โบราณสถานิที�ยังปีรากฏิอย้่	ทราบได้วั่า	วััดนิี�มีมาแล้วัหลายสมัย	ดังนิี�	

 สมัย์ทวาราวดีี	 พุบพุระพุุทธร้ปีศัิลาขนิาดใหญ่	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ	 ลักษณะปีระทับบนิฐานิ

บัวัควัำ�าบัวัหงาย	ขัดสมาธิราบ	พุระหัตถ์ทั�งสองวัางหงายซ่้อนิกันิ	พุระเกศัาขมวัดเปี็นิต่อมโต	จ้ีวัรห่มบางแนิบ

พุระองค์	คลุมอังสะชัยไม่มีพุระอุระ

	 อีกองค์เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีระทับยืนิ	 ปีระทับบนิฐานิบัวั	 จ้ีวัรห่มคลุม	 ปีลายจ้ีวัรตัดตรง	 รัดปีระคต 

มีลวัดลาย	 ไม่มีพุระรัศัมี	 เม็ดพุระศักกลมใหญ่	 ทำาด้วัยศัิลา	 ปี่จ้จุ้บันิพุระพุุทธร้ปีทั�งสองพุระองค์ปีระดิษฐานิ 

อย้่ในิพุิพุิธภูัณฑสถานิแห่งชาติไชยา	จ้ากหลักฐานินิี�เช่อวั่าวััดนิี�หรือสถานิที�แห่งนิี�มีมาตั�งแต่สมัยทวัาราวัดี
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 สมัย์ศรีวิชิัย์	 ในิสมัยนีิ�พุระพุุทธศัาสนิามีควัามเจ้ริญรุ่งเรืองมาก	 สังเกตได้จ้ากองค์พุระเจ้ดีย์ 

พุระมหาธาตุ	 ซึ่�งเป็ีนิป้ีชนีิยสถานิอันิศัักดิ�สิทธิ�	 ยังคงร้ปีแบบศิัลปีะศัรีวิัชัย	 โดยไม่ได้รับการดัดแปีลง 

เวั้นิแต่ตอนิส่วันิยอดที�หักพุังลงมา	 และหายสาบส้ญไปี	 จ้ึงได้ซ่่อมแซ่มส่วันิยอดมาเปี็นิแบบศัิลปีะไทยโบราณ 

วััตถุที�พุบเป็ีนิหลักฐานิที�ถือว่ัาเป็ีนิปีระติมากรรมที�งดงามที�สุดของไทยในิสมัยศัรีวิัชัย	 คือ	 พุระพุุทธร้ปีสำาริด

พุระโพุธิสัตวั์โลกิเตศัวัรขนิาดใหญ่	 พุบที�อำาเภูอไชยา	 จั้งหวััดสุราษฎร์ธานิี	 และพุระพุุทธร้ปีศิัลาจ้ำานิวันิ 

มากกวั่าที�ใดในิปีระเทศัไทย	ปี่จ้จุ้บันิเก็บรักษาไวั้ที�พุิพุิธภูัณฑสถานิแห่งชาติ	กรุงเทพุมหานิคร	

 สมัย์สุโขทัย์	 พุ่อขุนิรามคำาแหงส่งสมณท้ตไปีลังกาทวีัปี	 นิำาพุระพุุทธศัาสนิาแบบลังกาวังศั์มาที�

นิครศัรีธรรมราช	 และสุโขทัย	 พุุทธศัิลปี์สมัยนีิ�เป็ีนิแบบสกุลช่างนิครศัรีธรรมราช	 หลักฐานิที�ปีรากฏิอย้่ 

มีใบเสมาค้่แฝ้ดปีรากฏิอย้่รอบ	ๆ	เขตพุระอุโบสถเดิมของวััด

 สมัย์อุยุ์ธย์า	 มีหลักฐานิที�ปีรากฏิมากมาย	 เนิ่องจ้ากหลักฐานิเหล่านัิ�นิได้รับการบำารุงรักษาและ 

สร้างขึ�นิใหม่	 มีการสร้างพุระพุุทธร้ปีมากกวั่าสมัยใด	 มีการสร้างพุระพุุทธร้ปีศัิลาทรายแดงขนิาดใหญ่กวั่าคนิ

เท่าคนิ	และย่อมกวั่าคนิ	ในิสมัยนิั�นิพุระพุุทธศัาสนิาเจ้ริญรุ่งเรืองส้งสุด

 สมัย์กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์	 โบราณวััตถุเมืองไชยาในิสมัยกรุงธนิบุรีมีจ้ำานิวันิ 

นิ้อยมาก	 แต่วััดยังเจ้ริญรุ่งเรืองมีการทำานุิบำารุงพุระพุุทธศัาสนิาอย้่	 พุระบรมธาตุไชยาได้ถ้กทำาลายร้างโดย

ทหารพุม่าในิสงครามระหวั่างไทยกับพุม่า	หลังจ้ากกรุงศัรีอยุธยาแตกลง	จ้นิถึงพุระเจ้้าตากสินิมหาราชยกทัพุ

มาตีเมืองนิครศัรีธรรมราชในิช่วังตั�งปีระเทศัใหม่	 ๆ	 และการทำาศัึกสงครามเก้าทัพุในิรัชกาลที�	 ๑	 ปีระชาชนิ 

ต่างหนิีภูัยสงคราม	พุระบรมธาตุคงถ้กทำาลายและทิ�งร้างไปีในิที�สุด

	 ต่อมาสมัยรัชกาลที�	 ๕	 ได้มีผู้้้ค้นิพุบและบ้รณะพุระบรมธาตุขึ�นิมาใหม่	 โดยพุระชยาภูิวััฒนิ์ 

สุภูัทรสังฆ์ปีาโมกข์	 เม่อครั�งดำารงสมณศัักดิ�เปี็นิพุระคร้รัตนิมุนิีศัรีสังฆ์ราชาลังกาแก้วั	 เจ้้าคณะเมืองไชยา	 

ระหวั่างพุุทธศัักราช	 ๒๔๓๙-๒๔๕๓	 วััดมีควัามเจ้ริญรุ่งเรืองขึ�นิมาอีกครั�งหนึิ�ง	 มีการบ้รณะตกแต่ง 

องค์พุระบรมธาตุเจ้ดีย์ฉาบปี้นิผิู้วับาง	 ๆ	 ทั�วัทั�งองค์พุระบรมธาตุ	 พุร้อมทั�งเสริมยอดที�หักหล่นิหายไปี 

มีการสร้างพุระวัิหารหลวังใหม่ในิฐานิเดิม	 รวับรวัมพุระพุุทธร้ปีที�กระจ้ายนิำาไปีปีระดิษฐานิในิพุระวัิหารคด	 

ดังเช่นิในิปี่จ้จุ้บันิ	 การบ้รณะได้สืบเน่ิองมาตามลำาดับ	 และได้รับยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๐

สถานะและที่ตั้ง

 วััดพุระบรมธาตุไชยา	 เปี็นิพุระอารามหลวัง

ชั�นิเอก	 ชนิิดราชวัรวิัหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๕๐	 หม้่ที�	 ๓ 

ถนินิรักษ์นิรกิจ้	 หม้่ที�	 ๓	 ตำาบลเวีัยง	 อำาเภูอไชยา	 

จ้ังหวััดสุราษฎร์ธานิี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๔๒	ไร่	๑	งานิ	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ	 อย่้ทางทิศัตะวัันิตกของ

พุระบรมธาตุ 	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 
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ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 สร้างขึ�นิใหม่เม่อปีี

พุุทธศัักราช	๒๔๙๘

 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีศัิลาทรายแดง

ปีางมาร	 วัิชัยศัิลปีะสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 เบื�องหน้ิา 

พุระปีระธานิปีระดิษฐานิพุัทธสีมาค้่ซึ่�งเปี็นิของเดิม 

สมัยอยุธยา	

 พระเจดีีย์์บรมธาตุไชิย์า	 ลักษณะก่ออิฐ 

ถือ ป้ีนิ 	 ลงรั กปีิ ดทอง	 ลั กษณะทรงปีราสาท 

แบบศัิลปีะศัรีวัิชัย	 อย้่ระหว่ัางพุระอุโบสถกับพุระ

วัิหารหลวัง	 ล้อมรอบด้วัยวิัหารคตทั�ง	 ๔	 ด้านิ 

เรือนิพุระธาตุมีผู้ังเปี็นิร้ปีกากบาท	 มีมุขทั�ง	 ๔	 ด้านิ	 

ย่ นิ ออกม า จ้ า กผู้ นัิ ง เ รื อ นิพุร ะ ธ า ตุ 	 ย ก เ วั้ นิ 

ด้านิทิศัตะวัันิออกมีบันิไดทางขึ�นิเข้าส่้ห้องโถงกลาง 

ควัามส้งของพุระบรมธาตุจ้ากฐานิถึงยอดปีระมาณ 

๒๔	เมตร	ปีระกอบด้วัยฐานิบัวัล้กแก้วัสี�เหลี�ยมจ้ตุรัส	 

ตกแต่งด้วัยเสาติดผู้นิังลดเหลี�ยม	 ๑	 ชั�นิวัางอย้่บนิ

ฐานิเขียงซ่้อนิกันิ	 ๒	 ชั�นิ	 ด้านิหนิ้าฐานิบัวัล้กแก้วั 

ด้านิทิศัตะวัันิออกมี ซุ้่มพุระพุุทธร้ปีอย่้ข้างบันิได 

จ้ำานิวันิ	๒	ซุ่้ม

	 ฐานิบนิของบัวัล้กแก้วัสี�เหลี�ยม	 มีลักษณะ

เปี็นิฐานิทักษิณ	 มุมทั�งสี�ปีระดับด้วัยสถ้ปีจ้ำาลอง 

ตรงกลางฐานิเป็ีนิฐานิบัวัล้กแก้วัอีกชั�นิหนึิ�งรองรับ

เรือนิพุระธาตุเจ้ดีย์	 ทรงจ้ตุรมุข	 ที�มุมเรือนิพุระธาตุ

ทำาเป็ีนิร้ปีเสาติดผู้นัิงตรงกลางเสาเซ่าะตลอดโคนิ 

ถึงปีลายเสา	 มุขด้านิทิศัตะวัันิออกมีบันิไดทางขึ�นิ

สามารถเดินิขึ�นิไปีนิมัสการพุระพุุทธร้ปีภูายในิ 

องค์พุระเจ้ดีย์ได้	 ปี่จ้จุ้บันิก่อฐานิชุกชีปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่�นิจ้ำานิวันิ	๘	องค์	ผู้นิังเรือนิพุระธาตุ 

ก่ออิฐไม่สอปี้นิลดหลั�นิกันิขึ�นิไปีถึงยอด	 มุขอีก 

สามด้านิทึบ	ที�มุขของมุขแต่ละด้านิทำาเปี็นิเสาติดผู้นิัง

อาคาร	 เหนิือมุขเปี็นิซุ้่มหนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิปี่�นิ 

ร้ปีวังโค้งคล้ายเกือกม้า	หรือเรียกวั่า	กุฑุ	 เหนิือเรือนิ

พุระธาตุมีลักษณะเปี็นิหลังคาซ่้อนิกันิขึ�นิไปี	 ๓	 ชั�นิ 



  พระอารามหลวง เล่ม ๒  405

โดยการจ้ำาลองย่อส่วันิอาคารเบื�องล่างลดหลั�นิขึ�นิไปี	 

แต่ละชั�นิปีระดับด้วัยสถ้ปีจ้ำาลองที�มุขทั� ง สี�และ 

ตรงกลางด้านิเหนิือซุ้่มหนิ้าบันิรวัมจ้ำานิวันิสถ้ปีจ้ำาลอง

ชั�นิละ	๓	องค์	ทั�งหมดมีสามชั�นิ	รวัมทั�งสิ�นิ	๒๔	องค์ 

ถัดขึ�นิไปีเปี็นิส่วันิยอดซึ่�งซ่่อมแซ่มครั�งใหญ่ในิสมัย

พุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 โดยขยาย

ส่วันิยอดให้ส้งขึ�นิ	 เริ�มตั�งแต่บัวัปีากระฆั์งซึ่�งเปี็นิ

ดอกบัวับานิขนิาดใหญ่	 องค์ระฆ์ังร้ปีแปีดเหลี�ยม 

ถัดขึ�นิไปีเป็ีนิฐานิเขียงแปีดเหลี�ยมขนิาดเล็กรองรับ 

ก้านิฉัตร	 ต่อด้วัยปีล้องไฉนิแปีดเหลี�ยมจ้ำานิวันิห้าชั�นิ 

เหนืิอปีล้องไฉนิเปี็นิบัวักลุ่มหุ้มทองคำารองรับปีลี

ยอดหุ้มทองคำา	 เหนืิอปีลียอดปีระดับฉัตรหุ้มทอง

วัิทยาศัาสตร์	

 พุระบรมธาตุไชยาได้รับการบ้รณปีฏิิสังขรณ์

หลายครั�ง	 จึ้งมีลวัดลายเคร่องปีระดับเปี็นิลวัดลาย

เก่าใหม่ผู้สมกันิ	 มีการซ่่อมครั�งใหญ่ในิสมัยรัชกาล 

ที�	 ๕	 จ้ึงมีการซ่่อมแปีลงหน้ิาบันิด้วัยปี้นิปี่�นิ	 เติม 

ลวัดลายใหม่	 ได้แก่	 ร้ปีตราแผู่้นิดินิสมัยรัชกาลที�	 ๕	 

ภูายในิเป็ีนิพุระพุุทธร้ปีด้านิข้างเปี็นิช้างสามเศีัยร 

และนิกย้ง	ร้ปีสิงห์ร้ปีเหรา	ร้ปีผู้ีเสื�อ	เปี็นิต้นิ	
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 พระเจดีีย์์ทิศ	 อย้่รอบนิอกของสระนิำ�าที�ขุด

รอบฐานิองค์พุระบรมธาตุเจ้ดีย์ทางทิศัตะวัันิออก 

เฉียงเหนิือลักษณะเปี็นิเจ้ดีย์ฐานิสี�เหลี�ยม	ชั�นิล่างเปี็นิ

ฐานิบัวัล้กแก้วัทรงส้ง	ก่ออิฐถือปี้นิ	รองรับบัวัล้กแก้วั

อีกชั�นิหนึิ�ง	 ซึ่�งรองรับองค์ระฆ์ังทรงกลม	 ส่วันิยอด

เป็ีนิบัลลังก์ปีล้องไฉนิและปีลียอด	 พุระเจ้ดีย์ทิศัที�มุม 

อีก	 ๓	 ด้านิ	 เปี็นิพุระเจ้ดีย์ทรงกลมแบบลังกาตั�งอย่้

บนิฐานิเขียงรองรับมาลัยล้กแก้วั	 ๘	 แถวั	 องค์ระฆ์ัง 

ทรงกลมอย้่บนิบัวัปีากระฆั์ง	 ส่วันิยอดไม่มีบัลลังก์ 

แต่ก้านิฉัตรต่อด้วัยปีล้องไฉนิและปีลียอด	 ภูายในิ 

พุระเจ้ดีย์กลวัง	 ด้านิหนิ้าเปี็นิซุ่้มปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี	 

ภูายในิซุ้่มของพุระเจ้ดีย์ด้านิทิศัตะวัันิออกเฉียงใต้

ปีระดิษฐานิร้ปีพุระสงฆ์์ป้ีนิป่ี�นิ	 มือขวัาถือเกรียงเปี็นิ 

ร้ปีเหมือนิท่านิเจ้้าคุณพุระชยาภิูวััฒน์ิฯ	 ผู้้้บ้รณะ

พุระบรมธาตุ	

 พระวิหารหลวง	 อย้่ทางทิศัตะวัันิออกของ

พุระบรมธาตุ	 ด้านิหลังพุระวัิหารสร้างย่นิลำ�าเข้ามา 

ในิเขตพุระวัิหารคด	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี

ใหญ่นิ้อยหลายองค์	 ศิัลปีะสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 ได้รับ 

การบ้รณะครั�งใหญ่ในิสมัยรัชกาลที�	 ๕	 และต่อมา 

ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๐๐	 ท่านิพุระคร้อินิทป่ีญญาจ้ารย์

( เง่อม	 อินิฺทปีญฺฺโญฺฺ)	 พุุทธทาสภูิกขุ 	 เม่อครั� ง 

พุระคร้โสภูณเจ้ตสิการาม	 (เอี�ยม	 นิามธมฺโม)	 ก่อตั�ง

พุิพุิธภูัณฑ์วััดขึ�นิเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๘	 ก็ได้ใช้ 

พุระวัิหารหลวังเปี็นิที�จ้ัดแสดงโบราณวััตถุต่าง	 ๆ	 

พุระวัิหารหลวังอย้่หลังพุระปีระธานิในิพุระอุโบสถ	
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 ระเบีย์งคดี วิหารคดี หรือุพระระเบีย์ง  

เ ปี็ นิ ร ะ เ บี ย ง ล้ อ ม ร อ บ อ ง ค์ พุ ร ะ ธ า ตุ อ ย้่ ใ นิ 

ผู้ังร้ปีสี�เหลี�ยมจ้ตุรัส	 กวั้างยาวัด้านิละ	 ๓๘	 เมตร 

ส้ง	 ๔	 เมตร	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีาง 

ต่าง	ๆ	รวัม	๑๘๐	องค์	ชาวับ้านิเรียกวั่า	พ่ระเวัียันิ 

 พระพุทธรูปกลางแจ้ง	 ปีระดิษฐานิอย้่บนิ

ลานิภูายในิกำาแพุงแก้วั	 ด้านิทิศัตะวัันิออกเฉียงเหนิือ 

ของพุระวิัหารหลวัง	 เป็ีนิพุระพุุทธร้ปีศิัลาทรายสีแดง

ขนิาดใหญ่	จ้ำานิวันิ	๓	องค์	ศัิลปีะสมัยกรุงศัรีอยุธยา

 พระพุทธรูป	 มีทั�งพุระพุุทธร้ปีศิัลาและ

พุระพุุทธร้ปีปี้นิปี่�นิ	ทั�งที�เปี็นิอิทธิพุลศัิลปีะอินิเดียและ

ศัิลปีะทวัาราวัดี	 ตลอดจ้นิพุระพุุทธร้ปีศัิลาทรายแดง

และพุระพุุทธร้ปีป้ีนิป่ี�นิศิัลปีะอยุธยาและรัตนิโกสินิทร์

ในิรุ่นิหลัง	 พุระพุุทธร้ปีที�สำาคัญได้แก่	 พุระพุุทธร้ปี

ศัิลา	 ส้ง	 ๑๐๔	 เซ่นิติเมตร	 ปีระทับนัิ�งขัดสมาธิราบ 

ปีางสมาธิ	 อย้่บนิฐานิบัวั	 ลักษณะศัิลปีะอินิเดีย 

แบบคุปีตะ	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารครึ�งตึก 

ครึ�งไม้	ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�อง	

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลั งคามุ งกระ เบื� อ ง 	 ขนิาดกวั้ า ง 	 ๖ 	 เมตร 

ยาวั	๑๒	เมตร
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วััดพุัฒนิาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพัุฒนิาราม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๓๙	 โดยหลวังพุ่อพุัฒน์ิ	 นิารโท	 เปี็นิผู้้้ชักชวันิชาวับ้านิ 

หักร้างถางพุง	 ได้ก่อสร้างกุฏิิที�พุักสงฆ์์	 พุระอุโบสถ	 ศัาลาการเปีรียญ	 หอฉันิ	 และได้ผู้้กพุัทธสีมา 

ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๔๔	 ชาวับ้านิเรียกช่อวััดนีิ�	 ๒	 ช่อ	 คือ	 วััดใหม่	 เนิ่องจ้ากเป็ีนิวััดที�สร้างขึ�นิหลังวััดอ่นิ	 ๆ 

ในิย่านิตลาดเมืองสุราษฎร์ธานิี	 และคำาวั่า	 วััดใหม่	 หลวังพุ่อพุัฒนิ์ได้จ้ารึกหลังพุระกสิณ	 ซึ่�งท่านิได้สร้างขึ�นิ 

ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๗	 หลังจ้ากหลวังพุ่อพุัฒน์ิได้มรณภูาพุแล้วั	 ได้เปีลี�ยนิช่อนิามวััดว่ัา	 วััดพ่ัฒนิาราม	 เพุ่อ 

เปี็นิอนิุสรณ์แก่ท่านิที�เปี็นิผู้้้สร้างวััดนิี�	
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุัฒนิาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 

ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๘๗/๑	 ถนินิพุัฒนิาราม 

ตำาบลตลาด	 อำาเภูอเมืองสุราษฎร์ธานิี	 จั้งหวััด

สุราษฎร์ธานิี	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๒๙	 ไร่	 ๓	 งานิ 

๑๐	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

หนิ้ าบั นิด้ านิห น้ิา เปี็ นิ ไม้ แกะสลั กพุระพุุทธร้ปี 

ปีางแสดงยมกปีาฏิิหาริย์	 หนิ้าบันิด้านิหลังเปี็นิไม้ 

แกะสลักร้ปีพุระพุุทธร้ปีสมัยอ่้ทอง	 บานิหนิ้าต่าง 

เปี็นิลายไม้	มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 

พุระนิามวั่า หลวังพ่่อหนิ้าโรง

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หนิ้าบันิด้านิหนิ้าป้ีนิป่ี�นิเปี็นิร้ปีพุระพุุทธร้ปี	 หนิ้าบันิ

ด้านิหลังป้ีนิปี่�นิลายกระหนิก	 ภูายในิปีระดิษฐานิ 

พุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย

 มณฑป	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 หลังคา 

ทรงโดม	ภูายในิปีระดิษฐานิร้ปีเหมือนิอดีตเจ้้าอาวัาส

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก
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วััดบึูรพุาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดบ้รพุาราม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๐๐	 สมัยรัตนิโกสินิทร์	 โดยพุระยาสุรินิทร์ภัูกดี 

ศัรีณรงค์จ้างวัาง	 (เชียงปีุม)	 เม่อได้รับตำาแหนิ่งจ้างวัางเมืองปีทายสมันิต์	 ได้ทำานิุบำารุงบ้านิเมือง 

ส่งเสริมควัามเจ้ริญทางด้านิพุระพุุทธศัาสนิาให้เจ้ริญควับค้่กับบ้านิเมือง	 ได้สร้างกำาแพุงเมืองชั�นิในิและ 

ค้เมืองชั�นินิอก	 ในิกำาแพุงเมืองชั�นิในิได้สร้างวััดอย่้ใจ้กลางเมือง	 คือ วััดบูรณ์ (วััดบ้รพุาราม)	 และวััดกลาง

สุรินิทร์	ได้รับการยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๐

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดบ้รพุาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 

ชนิิดสามัญ	 ตั� งอ ย่้เลขที� 	 ๓๓๐	 ถนินิจ้ิตรบำารุง 

ตำาบลในิเมือง	 อำาเภูอเมืองสุรินิทร์	 จ้ังหวััดสุรินิทร์ 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๐	ไร่	๖๕	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	 ลงรักปีิดทอง 

ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างลายป้ีนิป่ี�นิ	 ผู้นัิงภูายในิมีภูาพุ 

จ้ิตรกรรมเล่าเร่องพุุทธปีระวััติ
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 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธชินิราชจ้ำาลอง

ปีางมารวัิชัย	ขนิาหนิ้าตักกวั้าง	๑	เมตร	๔๙	เซ่นิติเมตร 

ส้ง	๒	 เมตร	๑๙	 เซ่นิติเมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	

๒๔๘๙		

 พระวิหารจตุรมุข เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง

เคลือบ	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิปี่�นิ	 ซุ้่มปีระต้และ

หนิ้าต่างลายป้ีนิปี่�นิ	 บานิปีระต้และหนิ้าต่างสลักฉลุ 

ลายไทย	 อย้่ด้ านิทิศัตะวัันิตกของพุระอุ โบสถ 

ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปี้นิป่ี�นิ	 ปีางมารวัิชัย 

พุระนิามว่ัา	หลวังตาพ่ระชัีวั์  และพุระพุุทธร้ปี 

ปีางมารวัิชัย	พุระนิามวั่า หลวังพ่่อพ่ระชัีวั์ 

 หลวงพ่อุพระชีิว์ เปี็นิพุระพุุทธร้ปีป้ีนิป่ี�นิ

ปีางมารวิัชัย	 หนิ้าตักกว้ัาง	 ๔	 ศัอก	 มีพุุทธลักษณ์

ศัิลปีะแบบขอม	 เปี็นิที�เคารพุค้่บ้านิค้่เมือง	 ในิสมัย

ก่อนิได้ให้ข้าราชการที�ต้องด่มนิำ�าพุิพุัฒนิ์สัตยามา 

ทำาพิุธีต่อหนิ้าหลวังตาพุระชีวั์	 ปีระดิษฐานิอย้่ภูายในิ

พุระวัิหารจ้ตุรมุข	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะ

ทรงไทย	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๒

 หอุสวดีมนต์ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

๒	ชั�นิ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๐
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วััดศาลาลอย

ประวัติความเป็นมา

	 วััดศัาลาลอย	 สร้างมาแต่เม่อใดไม่ปีรากฏิหลักฐานิแนิ่ชัด	 เล่ากันิต่อ	 ๆ	 มา	 สร้างมานิานิไม่ตำ�ากวั่า 

๑๐๐	 ปีี	 ในิสมัยที�พุระยาสุรินิทร์ภูักดีศัรีไผู้ทสมันิต์	 (สุ่นิ)	 เป็ีนิเจ้้าเมืองคนิที�	 ๔	 นิางดามภูรรยาของท่านิ 

ได้พุาบุตร	 บริวัาร	 มาทำานิา	 ทำาไร่ที�บริเวัณเวัียลเวัง	 ซึ่�งแปีลวั่า	 ทุ่งยาวั	 และท่านิก็ได้อุปีการะพุระภูิกษุ

สามเณร	 ของวััดศัาลาลอยมาตลอด	 รวัมทั�งมอบหมายให้บุตรหลานิได้ช่วัยด้แลทำานิุบำารุงวััด	 ได้รับ 

การยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๓

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดศัาลาลอย	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๔๙๐	 ถนินิหลักเมือง 

อำาเภูอเมืองสุรินิทร์	จ้ังหวััดสุรินิทร์	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๒	ไร่	๓	งานิ	๘๓.๓	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 

ใบระกา	หางหงส์	 หนิ้าบันิปี้นิป่ี�นิ	 ตรงกลางมีร้ปีครุฑ	 

ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างลายป้ีนิป่ี�นิ	 บานิปีระต้และ

หนิ้าต่างเขียนิลายรดนิำ�าปีิดทอง	 ผู้นิังภูายในิเขียนิ 

ภูาพุเล่าเร่องทศัชาติ
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 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางสมาธิ

 มณฑปพระศรีอุาริย์เมตไตรย์์ ลักษณะ

อาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ร้ปีทรงแบบพุระเจ้ดีย์ 

พุุทธคยา	 ในิซุ้่มจ้รนิำาทั�ง	 ๔	 ด้านิ	 ปีระดิษฐานิ 

พุระพุุทธร้ปีซุ้่มละ	 ๑	 องค์	 รวัมด้านิละ	 ๗	 องค์	 

ภูายในิปีระดิษฐานิพ่ระศรีอาริยัเมตไตรยั์ 
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 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา 

หางหงส์	หนิ้าบันิปี้นิปี่�นิตรงกลางมีพุระพุุทธร้ปี

 หอุระฆััง เปี็นิคอนิกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั�นิ	หลังคามุงกระเบื�อง
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วััดโพุธิ�ชััย

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดโพุธิ�ชัย	 เดิมช่อ	 วััดผี้ผ้ิวั	 ต่อมาทางราชการจ้ึงได้เปีลี�ยนิช่อใหม่เปี็นิ	 วััดโพุธิ�ชัย	 ในิสมัย 

กรุงรัตนิโกสินิทร์	 และเปี็นิสถานิที�ปีระดิษฐานิหลวังพุ่อพุระใส	 หลวังพุ่อใสจ้ัดสร้างขึ�นิโดย	 พุระราชธิดา 

พุระเจ้้าไชยเชษฐาธิราช	 กษัตริย์แห่งล้านิช้างนิคร	 ทั�ง	 ๓	 พุระองค์	 คือ	 สุก	 เสริม	 ใส	 ได้ขอพุรจ้าก 

พุระราชบิดาโดยให้ช่างหล่อพุระพุุทธร้ปีปีระจ้ำาพุระองค์	 และตั�งช่อตามพุระนิามของพุระธิดาทั�ง 

๓	พุระองค์	ตามลำาดับ	คือ	พุระสุก	พุระเสริม	และพุระใส	ปีระดิษฐานิไวั้ที�วััดโพุนิชัย	แขวังเมืองเวัียงจ้ันิทนิ์		

	 ในิรัชสมัยพุระบาทสมเด็จ้พุระนิั�งเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 โปีรดให้สมเด็จ้พุระบวัรราชเจ้้า	มหาศัักดิ�พุลเสพุย์ 

ยกกองทัพุไปีปีราบกบฏิเจ้้าอนิุวังศั์	 ณ	 นิครเวีัยงจั้นิทนิ์	 จ้นิสงบแล้วัจึ้งได้อัญเชิญพุระสุก	 พุระเสริม	 พุระใส 

มาจ้ากถำ�าที�ภู้เขาควัาย	 เนิ่องจ้ากชาวัเมืองได้นิำาเอาไปีซ่่อนิไวั้ขณะที�เกิดเหตุการณ์ไม่สงบภูายในิเมืองหลวัง 

โดยอัญเชิญลงในิแพุไม้ไผู้่ผู้้กติดกันิอย่างมั�งคง	 ทั�ง	 ๓	 ลำา	 ล่องลอยมาตามนิำ�างึม	 แล้วัมาขึ�นิฝ่้�งแม่นิำ�าโขง 

ที�เมืองหนิองคาย	ที�วััดหอก่อง	หรือวััดปีระดิษฐ์ธรรมคุณ	จ้ังหวััดหนิองคาย	พุระสุก	นิั�นิได้จ้มลงที�แม่นิำ�าโขง

ขณะอัญเชิญลงมายังกรุงเทพุฯ	บริเวัณที�พุระสุกจ้มลงชาวับ้านิจ้ึงเรียกวั่า	 เวัินิพุระสุก	ยังปีรากฏิมาจ้นิปี่จ้จุ้บันินิี� 

ส่วันิพุระเสริมนัิ�นิได้อัญเชิญลงมายังกรุงเทพุฯ	 ปี่จ้จุ้บันิปีระดิษฐานิอย้่ที�วััดปีทุมวันิาราม	 ได้รับยกฐานิะเปี็นิ 

พุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๔
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดโพุธิ�ชัย	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่เลขที�	๘๗๓	ถนินิปีระจ้ักษ์	ตำาบลในิเมือง	

อำาเภูอเมืองหนิองคาย	จ้ังหวััดหนิองคาย	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๑	ไร่	๒	งานิ	๖๘	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก

 ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๔	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง

	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับ 

ลายปี้นิป่ี�นิ	 ลงรักปีิดทอง	 ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่าง 

ลายปี้นิปี่�นิ

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีขัดสมาธิ	 

ปีางมารวิัชยั	ศัลิปีะสมยัเชยีงแสนิ	หนิา้ตกักว้ัาง	๒	คบื 

๘	นิิ�วั	ส้ง	๔	คืบ	๑	นิิ�วัพุระนิามวั่า	หลวังพ่่อพ่ระใส
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 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	สร้างสมัย

เดียวักับการสร้างพุระธาตุพุนิม	 ขนิาดฐานิสี�เหลี�ยม

กวั้าง	๖	เมตร	ยาวั	๖	เมตร	ส้ง	๓๐	เมตร	ภูายในิบรรจุ้

พ่ระธาตุพ่ระอรหันิต์

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริม เห ล็ก	 ๒	 ชั� นิ 	 ลักษณะทรงไทยจ้ตุร มุข 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๕

 หอุสวดีมน ต์  เ ปี็ นิอ าคารคอนิกรี ต 

เสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทย	ขนิาดกวั้าง	๖	เมตร	ยาวั	

๒๔	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๘

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

๓	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงจ้ตุรมุข	 ยอดมณฑปี	 ขนิาดกวั้าง	 

๕	เมตร	ยาวั	๕	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๙
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วััดพุิศาลรัญญาวัาส

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดพุิศัาลรัญญาวัาส	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๓	 โดยชาวับ้านิจ้ิก	 บ้านิเหล่า	 จ้ังหวััด

หนิองบัวัลำาภู้	 ได้อพุยพุมาอย้่สถานิที�แห่งใหม่	 ตั�งช่อวั่า	 บ้านิดอนิหาด	 และได้จ้ัดหาที�ดินิสร้างวััดปีระจ้ำา

หม้่บ้านิ	 โดยได้สร้างสำานิักสงฆ์์	 ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	๒๔๘๖	 ได้นิิมนิต์พุระพุิศัาลคณานิุกิจ้	 (เส็ง	 กนิฺณวัโร)	 

จ้ากวััดมหาชัย	 มาพุักที�พุักสงฆ์์	 ได้ร่วัมสร้างศัาลาโรงธรรมและกุฏิิสงฆ์์	 จ้ำานิวันิ	 ๓	 หลัง	 และได้เรียกช่อวั่า 

วััดพิ่ศาลรัญญาวัาส ตามช่อของเจ้้าอาวัาสร้ปีแรก	 คือ	 พุระพุิศัาลคณานิุกิจ้	 และได้รับยกฐานิะเปี็นิ 

พุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๓

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดพุิศัาลรัญญาวัาส	 เปี็นิพุระอาราม

หลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑๓๗	 หม้่ที�	 ๙ 

บ้านิหาดสวัรรค์	 ถนินิศัรีคุณาธาร	 ตำาบลหนิองบัวั 

อำา เ ภู อหนิอ งบั วั ลำา ภู้ 	 จั้ ง ห วัั ด ห นิอ งบั วั ลำา ภู้ 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๓๖	ไร่	๖๒	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับ

ช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ 

ซุ้่มปีระต้และหน้ิาต่างลายป้ีนิปี่�นิ	 มีกำาแพุงแก้วั 

ล้อมรอบ

 พระประธาน นิามวั่า	หลวังพุ่อสุโขทัย 

 พระเจดีีย์์ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ขนิาดกว้ัาง	 ๖	 เมตร	 ยาวั	 ๖	 เมตร	 ส้ง	 ๑๘	 เมตร	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๙	ภูายในิบรรจุ้พ่ระบรม

สารี ริกธาตุ	และพ่ระพุ่ทธรูปหลวังพ่่อองค์ดำา

จ้ำาลองแบบจ้ากเมืองนิาลันิทา	ปีระเทศัอินิเดีย	ขนิาด

หนิ้าตักกวั้าง	 ๑.๕๐	 เมตร	 ส้ง	 ๙๐	 เซ่นิติเมตร	 และ

รูปเหมือนิหลวังปู่ขาวั อนิาลโยั	 ขนิาดหน้ิาตักกวั้าง	 

๘๐	เซ่นิติเมตร	ส้ง	๙๐	เซ่นิติเมตร	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	๓	ชั�นิ	ขนิาดกวั้าง	๒๐	เมตร	ยาวั	๓๒	เมตร	

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๐	

  หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ขนิาดกวั้าง	๓.๒๐	เมตร	ยาวั	๓.๒๐	เมตร	สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๐
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วััดศรีสระแก้วั

ประวัติความเป็นมา 

 วััดศัรีสระแก้วั	ผู้้้ดำาเนิินิการก่อสร้างครั�งแรก	คือ	พุระอธิการศัรี	 โฆ์สโก	มีนิายอ่อนิสา	แก้วัปีระสิทธิ� 

และนิายแก้วั	 สารีพุันิธ์	 เปี็นิปีระธานิฝ่้ายฆ์ราวัาส	 จึ้งได้ตั�งช่อวั่า	 วััดศรีสระแก้วั	 ซึ่�งมีควัามหมายว่ัา 

แก้วัแห่งการซ่ักฟ้อกซ่ึ�งควัามดี	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๕๑	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดศัรีสระแก้วั	เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	ชนิิดสามัญ	ตั�งอย้่เลขที�	๑๔๕	หม้่ที�	๒	บ้านิเหล่าโพุธิ�ชัย	 

ตำาบลนิามะเฟ้้อง	 อำาเภูอเมืองหนิองบัวัลำาภู้	 จ้ังหวััดหนิองบัวัลำาภู้	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 ๑๐	 ไร่	 ๒	 งานิ 

๗๐	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิด้านิหนิ้าและด้านิหลัง 

ป้ีนิปี่�นิร้ปีเสมาธรรมจ้ักร	 ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่าง 

ลายปี้นิปี่�นิ	บานิปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิไม้แกะสลัก
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 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย

 พระมณฑป	 ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	 ๔	 ชั�นิ	 

ทรงจ้ตุรมุข	 หนิ้าบันิป้ีนิปี่�นิลายไทย	 บานิปีระต้และ 

หนิ้ า ต่าง เ ป็ีนิไ ม้แกะสลัก	 ภูายในิปีระดิษฐานิ 

หลวังปู่มิ�งขวััญ

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๔	 ชั�นิ	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 ปีระต้และหนิ้าต่าง

เปี็นิกระจ้กทั�ง	๔	ชั�นิ	

  หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 

๓	 ชั�นิ	 ทรงจ้ตุรมุข	 ยอดมณฑปี	 ชั�นิบนิเป็ีนิหอระฆั์ง	 

ชั�นิล่างเปี็นิหอกลอง
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดไชโย	 ไม่ปีรากฏิวั่าสร้างขึ�นิในิสมัยใด	 สมัยรัชกาลที�	 ๔	 สมเด็จ้พุระพุุฒาจ้ารย์	 (โต	 พุรหมรังสี)	

เจ้้าอาวัาสวััดระฆ์ังโฆ์สิตาราม	 ได้สร้างพุระพุุทธร้ปีขึ�นิ	 ๒	 ครั�ง	 ณ	 วััดแห่งนีิ�	 ครั�งแรกสร้างเป็ีนิพุระพุุทธร้ปี 

ก่ออิฐดินิองค์ใหญ่	 ปีระทับนัิ�ง	 ภูายหลังได้หักพุังลง	 จ้ึงสร้างใหม่เปี็นิครั�งที�	 ๒	 โดยสร้างเปี็นิพุระพุุทธร้ปี 

ปี้นิขาวั	แต่ลดขนิาดลงจ้ากเดิม	

	 ต่อมาพุระบาทสมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 โปีรดให้เจ้้าพุระยารัตนิบดินิทร	 (บุญรอด) 

ตำาแหน่ิงสมุหนิายกสำาเร็จ้ราชการกรมมหาดไทย	 เปี็นิแม่กองบ้รณปีฏิิสังขรณ์ขึ�นิใหม่ทั�วัพุระอาราม	 

โปีรดให้ยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๓๐

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดไชโย	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิโท	 ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่หม้่ที�	 ๓	 ตำาบลไชโย	 อำาเภูอไชโย	 

จ้ังหวััดอ่างทอง	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๓๕	ไร่	๓	งานิ	๙๗	ตารางวัา

วััดไชัโย
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 

๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�องเคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิป้ีนิปี่�นิ 

ตรงกลางเปี็นิร้ปีสิงห์อย้่ในิวังกลม	 เหนิือขึ�นิไปีปีระดับตราพุระราชลัญจ้กร 

ปีระจ้ำารัชกาลที�	 ๕	 บานิปีระต้และหนิ้าต่างด้านิในิเขียนิลายร้ปีเคร่องบ้ชาแบบจ้ีนิ

ด้านินิอกเปี็นิลายรดนิำ�าเขียนิลาย 

พุุ่มข้าวับิณฑ์	 เทพุนิม	 ผู้นัิงภูายในิ 

มีภูาพุจ้ิตรกรรมเล่าเร่องพุุทธปีระวััติ	

 พระประธาน	 เป็ีนิพุระพุุทธร้ปีปี้นิป่ี�นิลงรักปิีดทอง	 

ปีางสมาธิ	มีอัครสาวักซ่้ายขวัา	

 พระวิหารหลวง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

ลด	 ๔	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง

เ ค ลื อ บ 	 ปี ร ะ ดั บ ช่ อ ฟ้้ า	 

ใบระกา	หางหงส์	ด้านิหนิ้ามี 

มุ ข ลด 	 ๒ 	 ชั� นิ 	 ภู าย ใ นิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ ปี 

อ ง ค์ ใ ห ญ่ 	 ปี ร ะ ทั บ นัิ� ง	 

ปีางสมาธิ	 ขนิาดควัามส้ง	 ๑	 เส้นิเศัษ	 ซึ่�งเป็ีนิพุระพุุทธร้ปีที�พุระบาท

สมเด็จ้พุระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 โปีรดให้สร้างแทนิองค์พุระพุุทธร้ปี 

ที�สร้างขึ�นิในิสมัยสมเด็จ้พุระพุุฒาจ้ารย์	 (โต	 พุรหมรังสี)	 มีพุระนิามว่ัา 

พ่ระมหาพุ่ทธพ่ิมพ่์ 

 พระเจดีีย์์ใหญ่	 ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	 ทรงระฆ์ัง	 ฐานิสี�เหลี�ยมมุมตัดมีบัวัหงายรับคอระฆ์ัง	 

และมีฉัตรร้ปีบัวัหงาย	๗	ชั�นิ	มีแกนิเหล็กข้างในิไปีถึงยอดสุดปี่�นิเปี็นิล้กแก้วัติดไวั้

 ศาลาการเปรีย์ญ 	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต	 

เสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	 มีขนิาดกว้ัาง	 ๑๖	 เมตร	 

๕๓	เซ่นิติเมตร	ยาวั	๓๙	เมตร	๒๘	เซ่นิติเมตร

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื�อง	ขนิาดกวั้าง	๔	เมตร	๘๑	เซ่นิติเมตร	 

ยาวั	๔	เมตร	๖๕	เซ่นิติเมตร	
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดปี่าโมก	เปี็นิวััดโบราณ	สร้างสมัยกรุงสุโขทัย	เดิมเปี็นิที�ตั�งของวััด	๒	วััด	ซ่ึ�งมีเขตที�ตั�งติดต่อกันิ	 

คือ	 วััดชีปีะขาวั	 และวััดป่ีาโมก	 หรือวััดใต้ท้ายตลาด	 ต่อมาสมัยกรุงศัรีอยุธยา	 วััดป่ีาโมก	 ซึ่�งมีพุระพุุทธร้ปี

ปีางไสยาสน์ิองค์ใหญ่ปีระดิษฐานิอย้่	 และอย้่ใกล้ฝ้่�งแม่นิำ�าเจ้้าพุระยา	 นิำ�าได้เซ่าะเข้ามาใกล้วัิหารพุระพุุทธ

ไสยาสนิ์	 ซึ่�งอาจ้เป็ีนิเหตุให้วัิหารพุังทลายลงได้	 พุระมหาสุวัรรณโชติ	 เจ้้าอาวัาสปี่าโมก	 สมัยนัิ�นิ	 จ้ึงได้แจ้้ง

ให้พุระยาราชสงครามได้ทราบและพุระยาราชสงครามจ้ึงได้กราบท้ลให้พุระเจ้้าท้ายสระทรงทราบ	 จ้ึงโปีรด	 

ให้มีการชะลอพุระพุุทธไสยาสนิ์จ้ากที�ปีระดิษฐานิเดิมไปียังสถานิที�ใหม่ซึ่�งนิำ�าเซ่าะไม่ถึง	 แล้วัให้สร้าง 

ถาวัรวััตถุต่าง	 ๆ	 ขึ�นิในิสถานิที�ใหม่นีิ�	 แล้วัรวัมวััด	 ๒	 วััด	 คือวััดชีปีะขาวักับวััดป่ีาโมกหรือวััดใต้ท้ายตลาด 

เป็ีนิวััดเดียวักันิ	 แล้วัขนิานินิามใหม่วั่า	 วััดป่าโมก	 เพุราะภู้มิปีระเทศัมีปี่าโมกมาก	 ครั�นิถึงรัชกาลที�	 ๔	 และ 

รัชกาลที�	๕	 ได้ทรงปีฏิิสังขรณ์และได้มีการบ้รณะกันิต่อ	ๆ	มาจ้นิถึงปี่จ้จุ้บันิ	 ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๒๗๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วัั ด ป่ี า โมก 	 เปี็ นิพุระอารามหลวังชั� นิ โท	 

ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑	 หม้่ที�	 ๔	 ตำาบลป่ีาโมก	 

อำาเภูอปี่าโมก	 จั้งหวััดอ่างทอง	 มีที�ดินิตั�งวััด	 เนืิ�อที�	 

๗๐	ไร่	๖๐	ตารางวัา

วััดป่่าโมก
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	

ลกัษณะรป้ีทรงเรอืสำาเภูา	หลงัคาลด	๒	ชั�นิ	มงุกระเบื�อง	 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้ิาบันิมีร้ปีแบบ

ล้กฟ้่กหนิ้าพุรหม	ศัิลปีะสมัยอยุธยา	เพุดานิทาสีแดง

ชาด	ปีระดบัลายทองฉล	ุมกีำาแพุงแกว้ัลอ้มรอบ	มใีบ

สีมาค้่ทำาด้วัยหินิทราย	

 พ ร ะ ป ร ะ ธ า น 	 เ ปี็ นิ พุ ร ะ พุุ ท ธ ร้ ปี 

ก่ออิฐถือปี้นิ	 ลงรักปีิดทองทั�งองค์	 ปีางมารวัิชัย	 

หนิ้าตักกวั้าง	๒.๔๘	เมตร	ศัิลปีะสมัยกรุงศัรีอยุธยา

 พระวิหาร	 สร้างในิรัชกาลสมเด็จ้พุระเจ้้า

ท้ายสระ	เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	หลังคาลด	๒	ชั�นิ 

มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้าใบระกา	 หางหงส์	 

ร้ปีทรงของหลังคาและฐานิพุระวิัหารอ่อนิโค้ง	 

แบบโค้งทอ้งช้าง	ตามแบบสถาป่ีตยกรรมสมัยอยธุยา	

 พระพุทธไสย์าสน์	เปีน็ิพุระนิอนิขนิาดใหญ่ 

ก่ออิฐถือป้ีนิลงรักปีิดทองทั�งองค์	 ควัามยาวัจ้าก 

พุระเมาลถีงึพุระบาท	๒๔	เมตรลกัษณะนิอนิตะแคงขวัา 

แบบสีหไสยาสน์ิปีระดิษฐานิเหนืิอพุระแท่นิมรณมัญ

จ้าพุุทธอาสนิ์	

 พระวิหารเขีย์น	เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�อง	หนิ้าบันิลายปี้นิปี่�นิลงรักปีิด

ทอง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	ด้านิหนิ้ามีปีระต้เข้าออก	๓	ปีระต้	ปีระต้กลางมีเกยสำาหรับวัางเสลี�ยง	

ข้างในิมีบันิได	๓	ชั�นิ	ด้านิหลังเปี็นิผู้นิังทึบ	ปีระต้และหนิ้าต่างเขียนิลายรดนิำ�า	ด้านิหลังเขียนิภูาพุแจ้กันิดอกไม้

และเคร่องบ้ชา	สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา	

 พระวิหารน้อุย์	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ภูายในิปีระดิษฐานิร้ปีหล่อ 

อดีตเจ้้าอาวัาสวััดปี่าโมก

 พระมณฑปพระพุทธบาทสี่รอุย์	 เปี็นิพุระมณฑปีขนิาดย่อม	 ร้ปีทรงสี�เหลี�ยมส้ง	 ก่ออิฐถือปี้นิ	 

ทาสีขาวั	 หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลวัดลายปี้นิป่ี�นิ	 

ภูายในิปีระดิษฐานิรอยพุระพุุทธบาทสลักด้วัยหินิ

 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	 อย้่ด้านิหน้ิาพุระวิัหารพุระพุุทธไสยาสน์ิ	 แนิวัเดียวักันิกับ 

พุระมณฑปี	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 เรียงกันิ	 ๓	 หลัง	 หลังคา 

ช่วังกลางใหญ่กวั่าด้านิซ่้ายขวัา	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิกลางปีระดับกระจ้กสีเปี็นิเร่อง 

พุระพุุทธปีระวััติ	ด้านิหลังหนิ้าบันิเขียนิลวัดลาย
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดอ่างทอง	สร้างขึ�นิในิสมัยรัชกาลที�	๔	โดยหม่นิแก้วั	(รอด)	และนิางทองดี	บริจ้าคที�ดินิสร้างกุฏิิ 

แล้วัถวัายสำานัิกสงฆ์์ช่อวััดโพุธิ�ทอง	 เพุราะในิที�ดินิมีต้นิโพุธิ�	 ต่อมาเพุลิงไหม้กุฏิิทั�ง	 ๓	 หลัง	 นิายกรุดและ 

นิางบุญมี	 ได้เปี็นิหัวัหนิ้าจั้ดการปีล้กสร้างกุฏิิขึ�นิใหม่	 และได้สร้างพุระอุโบสถในิบริเวัณที�ดินิที�ติดกับ 

เขตวััดโพุธิ�ทอง	 นิายกรุดและนิางบุญมี	 ได้สร้างกุฏิิขึ�นิ	 ๒	 หลัง	 หอสวัดมนิต์	 ๑	 หลัง	 แล้วัให้ถวัายเป็ีนิ 

สำานิักสงฆ์์	ช่อวััดโพุธิ�เงินิ	

	 ต่อมาในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๔๓	 รัชกาลที�	 ๕	 ได้เสด็จ้พุระราชดำาเนิินิทางชลมารคผู่้านิวััดโพุธิ�ทอง 

และวััดโพุธิ�เงินิ	 ซึ่�งเปี็นิ	 ๒	 วััดติดต่อกันิ	 จ้ึงทรงเห็นิสมควัรให้รวัมกันิเปี็นิวััดเดียวัและพุระราชทานินิามวั่า	 

วััดอ่างทอง

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดอ่างทอง	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวิัหาร	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๑	 ตำาบลบางแก้วั	 อำาเภูอ 

เมืองอ่างทอง	จ้ังหวััดอ่างทอง	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๓๓	ไร่	๑	งานิ	๔	ตารางวัา	

วััดอ�างทอง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 ลักษณะทรงไทย	 

มีมุขลด	 ๑	 ชั�นิ	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๔๕	

 พระประธาน	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีป้ีนิปี่�นิ	 ปีางมารวิัชัย	 ต่อมา 

พุระราชเมธีสร้างขึ�นิใหม่	 ๑	 องค์	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อด้วัยโลหะ	 

ปีางมารวัิชัย	ในิปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๑	ได้ปีฏิิสังขรณ์ขึ�นิใหม่	โดยฉาบปี้นิ

องค์เดิม	และลงรักปีิดทองทั�ง	๒	องค์	พุร้อมทั�งทำาแท่นิขึ�นิใหม่	

 พระเจดีีย์์ ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	 ปีระดับกระจ้กสี	 โดย 

พุระราชเมธี	และนิายปีระยงค์	เกิดเพุียร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๒

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะ 

ทรงไทย	หลังคามุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์
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วััดโพุธิสมภูรณ์

ประวัติความเป็นมา

 วััดโพุธิสมภูรณ์	สร้างสมัยรัชกาลที�	๕	โดยมหาอำามาตย์ตรีพุระยาศัรีสุริยราชวัรานิุวััตร	(โพุ	เนิติโพุธิ�)	 

ครั�งดำารงตำาแหนิ่งสมุหเทศัาภูิบาลมณฑลอุดร	 ได้ชักชวันิชาวับ้านิในิหม้่บ้านิหมากแข้ง	 ถากถางปี่า	 สร้างกุฏิิ	 

ศัาลาโรงธรรม	 โดยมีวััตถุปีระสงค์เพุ่อใช้เปี็นิที�บำาเพุ็ญกุศัลของปีระชาชนิ	 และใช้เปี็นิที�ปีระกอบพุิธี 

ถือนิำ�าพุิพัุฒน์ิสัตยาของข้าราชการ	 ได้อาราธนิาพุระคร้ธรรมวิันิยานุิยุตต์	 (หน้ิ)	 เจ้้าคณะเมืองอุดรธานีิ 

จ้ากวััดมัชฌิมาวัาสมาเปี็นิเจ้้าอาวัาสองค์แรก	 และได้รับปีระทานินิามจ้ากพุระเจ้้าวัรวังศั์เธอ	 กรมหลวัง 

ชินิวัรสิริวััฒนิ์	สมเด็จ้พุระสังฆ์ราชเจ้้า	วััดราชบพุิธสถิตมหาสีมาราม	กรุงเทพุฯ	วั่า	วััดโพ่ธิสมภูรณ์ เพุ่อเปี็นิ

อนุิสรณ์แด่พุระยาศัรีสุริยราชวัรานุิวััตร	 ผู้้้สร้างวััด	 ได้รับยกฐานิะเป็ีนิพุระอารามหลวัง	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 

๒๕๐๗

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดโพุธิสมภูรณ์	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๒๒	 ถนินิเพุาะนิิยม 

ตำาบลหมากแข้ง	อำาเภูอเมืองอุดรธานิี	จ้ังหวััดอุดรธานิี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๓๙	ไร่	๑	งานิ	๔๗	ตารางวัา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโุบสถ	เปีน็ิอาคารก่ออิฐถอืป้ีนิ	ศิัลปีะ 

สมัยอยุธยา	 หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 

ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	มี	๒	มุข	หนิ้าบันิ 

มีพุระบรมสารีริกธาตุ	 บรรจุ้ไวั้ในิพุระเศีัยรของ 

พุระพุุทธรัศัมี		  

 พระประธาน เ ป็ีนิพุระพุุทธร้ปีสำาริด 

ปีางมารวิัชยั	หนิา้ตกักว้ัาง	๑.๕๕	เมตร	ส้ง	๒.๓๐	เมตร 

สมยักรงุศัรสีตันิาคณหตุ	พุระนิามวัา่	พ่ระพ่ทุธรัศมี 

 พระมณฑป	 ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ	 ภูายในิปีระดิษฐานิ	 

รอยัพ่ระพุ่ทธบาทจ้ำาลอง ทำาด้วัยศัิลาแลง	 อายุปีระมาณ	 ๒๐๐	 ปีีเศัษ	 

พุระธรรมเจ้ดีย์	(จ้้ม	พุนิธฺโุร)	ไดน้ิำามาจ้ากอำาเภูอท่าอุเทนิ	จ้งัหวััดนิครพุนิม 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๗๒

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารไม้	 ลักษณะศัิลปีะแบบอีสานิ 

หลังคามุงกระเบื�อง	 ขนิาดกวั้าง	 ๒๕	 เมตร	 ยาวั	 ๔๐	 เมตร	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๔๘๔	

 พระพุทธรูปศิลาแลง ปีางปีระทานิพุรสมัยลพุบุรี	 หนิ้าตัก 

กวั้าง	 ๒๕	 เซ่นิติ เมตร	 ส้ง	 ๙๕	 เซ่นิติ เมตร	 พุระยาอุดรธานิี 

ศัรีโขมมหาสาครเขต	 (จ้ิตร	 จิ้ตตะยโสธร)	 ผู้้้วั่าราชการจั้งหวััดอุดรธานีิ 

ได้อัญเชิญมาปีระดิษฐานิไวั้	 ณ	 ซุ้่มฝ้าผู้นัิงด้านิหลังของพุระอุโบสถ 

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๖๙

 ธ ร ร ม า ส น์  ลั ก ษณะก้ บ ช้ า ง ล ง รั ก ปีิ ด ทอ ง 	 ชั� นิ โ ท 

มีพุระปีรมาภูิไธย	จ้.ปี.ร.	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๕๓

 ต้นพระศรีมหาโพธิ�  รัฐบาลปีระเทศัศัรีลังกา	 มอบให้ 

รัฐบาลไทย	 สมัยจ้อมพุล	 ปี.	 พุิบ้ลสงคราม	 เปี็นินิายกรัฐมนิตรีได้นิำามา

ปีล้กไวั้ด้านิทิศัเหนิือของพุระอุโบสถ	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๙๔	 ตรงกับ 

วัันิวัิสาขบ้ชา	

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	

ขนิาดกวั้าง	๓	เมตร	ยาวั	๖	เมตร	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๘
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วััดมัชัฌิิมาวัาส

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดมัชฌิมาวัาส	 ชาวับ้านิเรียกวั่า วััดเก่า	 เป็ีนิวััดร้าง	 คือมีเจ้ดีย์ศัิลาแลงตั�งอย้่ที�เนิินิใกล้ลำาห้วัย 

หมากแข้ง	และมีพุระพุุทธร้ปีหินิขาวัปีางนิาคปีรก	ปีระดิษฐานิในิพุระวัิหาร	

	 สมัยรัชกาลที�	 ๕	 พุระเจ้้านิ้องยาเธอ	 กรมหม่นิปีระจั้กษ์ศัิลปีาคม	 โปีรดให้สร้างวััดขึ�นิที�วััดร้าง 

โนินิหมากแข้ง	 มีนิามว่ัา	 วััดมัชัฌิิมาวัาส	 และได้อาราธนิาท่านิพุระคร้ธรรมวิันิยานุิยุตต์	 (เฟ้้�อย)	 เปี็นิ 

เจ้้าอาวัาส	 ต่อมาพุระวัรวังศั์เธอ	 พุระองค์เจ้้าวััฒนิานิุวังศั์	 ข้าหลวังรองเป็ีนิเทศัาภูิบาลมณฑลฝ่้ายเหนืิอ 

ได้บ้รณปีฏิิสังขรณ์มาตามลำาดับ	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมัชฌิมาวัาส	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๕	 ตำาบลหมากแข้ง 

อำาเภูอเมืองอุดรธานิี	จ้ังหวััดอุดรธานิี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๕	ไร่	๑๒.๓	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุ โบสถ 	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 

หลังคามุงกระเบื�อง	ปีระดับช่อฟ้้า	ใบระกา	หางหงส์	 

หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ	 มีมุขด้านิหนิ้าเป็ีนิที� 

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางนิาคปีรก	 ซึ่� ง เ ป็ีนิ 

พุระพุุทธร้ปีที�มีอย้่ก่อนิสร้างวััด	เปี็นิพุระค้่บ้านิค้่เมือง	

และเปี็นิสัญลักษณ์ของวััด	
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 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 

ลงรักปีิดทอง	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๖	 

พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธนิรศรีมหามุนิี

 วิหารพระเทพวิสุทธาจารย์์ เปี็นิอาคาร

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ 

หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิปี่�นิ	 ภูายในิปีระดิษฐานิ 

รูปเหมือนิพ่ระเทพ่วัิสุทธาจ้ารยั์ 

 พระเจดีีย์์ ลักษณะคอนิกรีตเสริมเหล็ก

	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๕๑๔	 ภูายในิบรรจุ้อัฐิิ 

พ่ระเทพ่วัิสุทธาจ้ารยั์ เจ้้าอาวัาสร้ปีที�	๓	

 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื�อง	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๙	ตั�งช่อวั่า	 

ศัาลาบุญสิงห์ 	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี 

ปีางมารวัิชัย	หนิ้าตักกวั้าง	๒๐	เมตร	ยาวั	๔๐	เมตร	

พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธาวัศิษ์ฐิ์

 หลวงพ่อุนาค	 พุระพุุทธร้ปีศัักดิ�สิทธิ�ค้่บ้านิ

ค้่เมือง	 มีอายุหลายร้อยปีี	 เล่ากันิวั่า	 หลวังพุ่อนิาค 

เคยสร้างอิทธิปีาฏิิหาริย์อย่างนิ่าอัศัจ้รรย์อย้่เนิือง	ๆ
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ประวัติความเป็นมา

	 วััดมณีสถิตกปีิฏิฐาราม	 สร้างปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๓๑	 เดิมช่อ	 วััดมณีธุดงค์สงฆ์์มูลิกาวัาส  

ในิปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๕๖	 สมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยาวัชิรญาณวัโรรส	 สกลมหาสังฆ์ปีริณายก	 

เสดจ็้ตรวัจ้การคณะสงฆ์ม์ณฑลฝ้า่ยเหนืิอ	มาทอดพุระเนิตรเห็นิวััดมณีธดุงค์สงฆ์ม์ลิ้กาวัาส	และทรงเปีลี�ยนิช่อ

เปีน็ิ	วัดัทุ่งแกว้ั	ตามที�ปีระชาชนินิิยมเรียกกันิ	(ที�ตั�งวััดเปีน็ิปีา่ไผู่้	ดา้นิทศิัตะวัันิออกของป่ีาไผู่้มีทุง่ใหญ่	ปีระชาชนิ

เรียกบริเวัณนิี�วั่า	ทุ่งแก้วั	ช่อนิี�จ้ึงติดปีากนิำาไปีเรียกช่อวััดด้วัย)	

	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๘	 เกิดเพุลิงไหม้ตลาดสะแกกรังครั�งใหญ่	 เพุลิงไหม้ตลาด	 บ้านิเรือนิบริเวัณ 

ทิศัใต้และทิศัตะวัันิตกของวััดขวัิด	 ส่วันิสิ�งก่อสร้างของวััดขวัิด	 ไม่ได้รับควัามเสียหาย	 แต่ทางราชการ

ต้องการจ้ัดผู้ังเมืองใหม่	 เพุ่อสร้างตลาดและบ้านิเรือนิ	มีการตัดถนินิผู้่านิวััดขวัิดทั�ง	๓	ด้านิ	คือถนินิศัรีอุทัย	 

ถนินิมหาราช	 และถนินิสะแกกรัง	 จึ้งให้รวัมวััดขวัิดเข้ากับวััดทุ่งแก้วั	 และสมเด็จ้พุระวัันิรัต	 (เฮัง	 เขมจ้ารี)	 

เจ้้าคณะมณฑลนิครสวัรรค์	 ได้เปีลี�ยนินิามวััดเป็ีนิ	 วััดมณีสถิิตกปิฏฐิาราม	 เม่อพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๑	 

(มณี	แปีลวั่า	แก้วั	หมายถึง	ทุ่งแก้วั,	กปีิฏิ	แปีลวั่ามะขวัิด	หมายถึง	วััดขวัิด)

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมณีสถิตกปีิฏิฐาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๒	 ถนินิมณีรัตนิ์	 

ตำาบลอุทัยใหม่	อำาเภูอเมืองอุทัยธานิี	จ้ังหวััดอุทัยธานิี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๕๐	ไร่	๑	งานิ	๔๒.๒	ตารางวัา

วััดมณีสถิตกป่ิฏฐาราม
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สิ่งสำาคัญในพระอุาราม

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง	 หนิ้าบันิปีระดับ

ลายป้ีนิปี่� นิ 	 มี กำาแพุงแก้ วัล้อมรอบ	 สร้ าง เม่อปีี 

พุุทธศัักราช	๒๔๙๗

 พระประธาน	เปี็นิพุระพุุทธร้ปีหล่อทองเหลือง	

ขนิาดหนิ้าตักกวั้าง	๕	ศัอก	สร้างสมัยกรุงศัรีอยุธยา

 

 

 

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื�อง	 หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ	 

สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๙๗	 ภูายในิปีระดิษฐานิ

พุระพุุทธร้ปีปี้นิป่ี�นิ	 ปีางมารวัิชัย	 หนิ้าตักกวั้าง	 

๙	ศัอก

 พระปรางค์ห้าย์อุดี	 ลักษณะก่ออิฐถือปี้นิ 

ขนิาดฐานิกว้ัาง	 ๘	 เมตร	 ส้งถึงยอด	 ๑๖	 เมตร	 

มี	๔	ซุ่้ม	มีร้ปีปี่�นิพุระอิศัวัรทรงช้างเอราวััณ	๓	เศัียร 

อย้่ ในิซุ่้ม	 ฐานิลดหลั�นิเปี็นิ	 ๕	 ชั�นิ	 ปี่�นิร้ปียักษ์	 

ลิง	 กินินิร	 เรียงรายรอบพุระปีรางค์	 ภูายในิบรรจุ้	

พ่ระบรมสารีริกธาตุ

 หอุพระไตรปิฎก	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	 

๒	ชั�นิ	มีมุขย่นิกลาง	บานิปีระต้แกะสลักลาย

 หอุระฆััง	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ขนิาดกวั้าง	๒.๕๐	เมตร	ยาวั	๒.๕๐	เมตร	สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๐๐	
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 ศาลาการเปรีย์ญ	 เปี็นิอาคารคอนิกรีต	 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื�อง

เคลือบ

 สระนำ้ามนต์ศักดีิ�สิทธิ�	ในิปีีพุุทธศัักราช	๒๔๓๑

พุระอาจ้ารย์แย้ม	 ได้ชักชวันิชาวับ้านิสะแกกรัง	 

ช่วัยกันิขุดสระนิำ�ามนิต์ทางทิศัเหนิือมีขนิาดกวั้าง 

๑๔.๖๐	 เมตร	 ยาวั	 ๑๗.๔๐	 เมตร	 ลึกปีระมาณ	 

๗.๑๙	 เมตร	 พุร้อมกับก่อสระเปี็นิอิ ฐถือ ป้ีนิ 

ส้งปีระมาณ	 ๓๕	 นิิ�วั	 กว้ัาง	 ๑๒	 นิิ�วั	 เพุ่อกรุอิฐ 

เปี็ นิสระนิำ�ามนิต์ศัั กดิ� สิ ทธิ� โ ดยจ้ั ดทำาแผู้่ นิศัิ ลา 

ลงยันิต์คาถาอักษรขอม	 ปีลุกเสกอาคมบรรจุ้ไวั้ 

ตรงกลางสระ	 เพุ่อให้นิำ�าทั�งสระเปี็นินิำ�าพุุทธมนิต์ 

และตรง	 ๔	 มุมสระได้สร้างศัาลาเล็ก	 ๆ	 เปี็นิ 

ศัาลาสองเสาบ้าง	สี�เสาบ้าง	มุมละ	๑	หลัง
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วััดคลองโพุธิ�

ประวัติความเป็นมา

	 วััดคลองโพุธิ�	 เปี็นิวััดโบราณ	 สร้างสมัยรัชกาลที�	 ๒	 แห่งกรุงรัตนิโกสินิทร์	 เดิมช่อวั่า	 วััดป่าข่อยั  

อย้่ริมคลองโพุ	ทางด้านิฝ้่�งตะวัันิออกติดต่อกับแม่นิำ�านิ่านิ	

	 สมัยพุระอุป่ีชฌาย์เรือง	 สิริสมฺปีนฺิโนิ	 เจ้้าอาวัาส	 วััดป่ีาข่อยได้ถ้กนิำ�าจ้ากแม่นิำ�าน่ิานิเซ่าะตลิ�ง 

เข้ามายังบริเวัณวััด	 ใกล้ที�ตั�งเสนิาสนิะ	 จ้ึงย้ายเสนิาสนิะมาทางทิศัตะวัันิตก	 โดยข้ามคลองโพุมาตั�งใหม่ 

ทางฝ้่�งตะวัันิตก	จ้ึงมีช่ออีกช่อวั่า	วััดใหม่

	 ปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๖๒	 สมเด็จ้พุระมหาสมณเจ้้า	 กรมพุระยาวัชิรญาณวัโรรส	 เสด็จ้ตรวัจ้การ 

คณะสงฆ์์หนิเหนิือ	 ขณะที�เสด็จ้ตรวัจ้การจ้ังหวััดอุตรดิตถ์	 ได้จ้อดเรือเทียบปีระทับแรมริมฝ้่�งแม่นิำ�านิ่านิ 

หนิ้าวััดใหม่	

	 เม่อพุระองค์ปีระทานิโอวัาทแก่คณะสงฆ์์และอุบาสกอุบาสิกาที�มารอรับเสด็จ้แล้วั	 ทรงรับสั�งกับ 

เจ้้าอาวัาสว่ัา	 วััดนีิ�ช่ออะไร	 มีพุระภิูกษุสามเณรกี�ร้ปี	 และมีการศึักษาพุระปีริยัติหรือไม่	 ท่านิเจ้้าอาวัาส 

ได้กราบท้ลตามควัามเปี็นิจ้ริง	 และพุระองค์ได้ทรงถามคลองที�ผู้่านิหนิ้าวััดวั่าช่ออะไร	 ท่านิเจ้้าอาวัาส 

จ้ึงกราบท้ลช่อ	คลองโพ่	 พุระองค์จ้ึงรับสั�งวั่า	 ถ้าอย่างนัิ�นิวััดนีิ�ก็ควัรจ้ะช่อวั่า วััดคลองโพ่ธิ� ได้รับยกฐานิะ 

เปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๓๐	
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดคลองโพุธิ�	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ เลขที�	 ๑	 ถนินิเจ้ริญธรรม 

ตำาบลบ้านิเกาะ	อำาเภูอเมืองอุตรดิตถ์	จ้ังหวััดอุตรดิตถ์	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๐	ไร่	๒	งานิ	๗๕	ตารางวัา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	๒	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลือบ	ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิลายป้ีนิป่ี�นิ	 ซุ้่มปีระต้

และหน้ิาต่างลายป้ีนิปี่�นิ	 มีระเบียงและเสารองรับ

พุาไลโดยรอบ	 มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	 สร้างเม่อปีี 

พุุทธศัักราช	๒๔๖๐	

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	 

ส มั ย ต้ นิ ก รุ ง รั ต นิ โ ก สิ นิ ท ร์ 	 ข นิ า ด ห นิ้ า ตั ก 

กว้ัาง	 ๑.๒๘	 เมตร	 ส้ง	 ๑.๔๕	 เมตร	 พุระนิามวั่า	 

หลวงพ่อุเรือุง	พุร้อมพุระอัครสาวักซ่้ายขวัา

 หลวงปู� ทิ ม และหลวงปู� เ รื อุ ง  เ ป็ี นิ 

พุระพุุทธร้ปีศัักดิ�สิทธิ�ปีระจ้ำาวััด	 อย้่มาพุร้อมกับ 

การตั�งวััดคลองโพุธิ�
 พระบรมสารีริกธาตุ ได้รับปีระทานิมาจ้าก 

สมเด็จ้พุระญาณสังวัร	 สมเด็จ้พุระสังฆ์ราช	 เพุ่อ

ปีระดิษฐานิที�บุษบกภูายในิพุระอุโบสถ	 เม่อวัันิที�	 ๙	

มิถุนิายนิ	พุุทธศัักราช	๒๕๔๙

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	ขนิาดกวั้าง	๒๐	เมตร	ยาวั	๔๐	เมตร	สร้าง

เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๗	

 รูปหล่อุอุดีีตเจ้าอุาวาส	ปีระดิษฐานิ	ภูายในิ

วัิหารอดีตเจ้้าอาวัาส

 หอุระฆััง ลักษณะคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ขนิาดกว้ัาง	 ๔	 เมตร	 ยาวั	 ๔	 เมตร	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๗	 	 	 		

 หอุกลอุง ลักษณะคอนิกรีตเสริมเหล็ก

ขนิาดกว้ัาง	 ๔	 เมตร	 ยาวั	 ๔	 เมตร	 สร้างเม่อ 

ปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๗	
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วััดพุระแท�นิศิลาอาสนิ์

ประวัติความเป็นมา

	 วััดพุระแท่นิศัิลาอาสน์ิ	 เปี็นิวััดโบราณ	 เดิมช่อ	 วััดมหาธาตุ อย้่ติดกับวััดพุระยืนิพุุทธบาทยุคล 

(อย้่บนิเนิินิเขาล้กเดียวักันิแต่คนิละยอด)	 ไม่ปีรากฏิหลักฐานิวั่าผู้้้ใดสร้าง	 และสร้างแต่เม่อใด	 ในิศัิลาจ้ารึก 

ครั�งกรุงสุโขทัยไม่ได้มีข้อควัามกล่าวัถึงพุระแท่นิศัิลาอาสนิ์	

	 ปีรากฏิในิหนัิงสือพุระราชพุงศัาวัดาร	 ในิรัชสมัยสมเด็จ้พุระเจ้้าอย้่หัวับรมโกศั	 พุระมหากษัตริย์

แห่งกรุงศัรีอยุธยา	 พุระองค์ได้เสด็จ้นิมัสการพุระแท่นิศัิลาอาสน์ิ	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๒๘๓	 แสดงว่ัา 

พุระแท่นิศัิลาอาสนิ์ได้มีมาก่อนิ	 จ้นิเปี็นิที�เคารพุสักการะของคนิทั�วัไปี	 พุระแท่นิศัิลาอาสนิ์เปี็นิพุุทธเจ้ดีย์ 

เช่นิเดียวักับพุระแท่นิดงรัง	ได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๙

สถานะและที่ตั้ง

 วััดพุระแท่นิศัิลาอาสนิ์	 เปี็นิพุระอารามหลวัง

ชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่บนิเนิินิเขาเต่า	 หม้่ที�	 ๖ 

ตำาบลทุ่งยั�ง	 อำาเภูอลับแล	 จั้งหวััดอุตรดิตถ์	 มีที�ดินิ 

ตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๘๐	ไร่
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๒	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิลายปี้นิป่ี�นิ	 ซุ้่มหนิ้าต่าง 

เป็ีนิลายป้ีนิปี่�นิ	 ปิีดทึบไม่มีบานิหน้ิาต่าง	 ลักษณะ 

แบบมหาอุต	

 พระประธาน	 เป็ีนิพุระพุุทธร้ปี	 ปีางสมาธิ	

สร้างในิสมัยรัชกาลที�	๕	

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก

หลังคาลด	 ๓	 ชั�นิ	 มุงกระเบื�อง	 ปีระดับช่อฟ้้า	 

ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิลายปี้นิป่ี�นิ	 ภูายในิ 

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีสมัยสุโขทัย	 ปีางต่าง	 ๆ	 

หลายองค์และมีพุระแท่นิศิัลาอาสนิ์อย้่ กลาง 

พุระวัิหาร
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 พระแท่นศิลาอุาสน์ ปีระดิษฐานิอย้่ภูายในิ

พุระวัิหาร	 เปี็นิพุุทธเจ้ดีย์เช่นิเดียวักับพุระแท่นิดงรัง 

เปี็นิควัามเช่อกันิมาแต่โบราณว่ัา	 สมเด็จ้พุระสัมมา

สัมพุุทธเจ้้าทั�งห้าพุระองค์ในิภูัทรกัปีนีิ�	 ได้เสด็จ้ 

และจ้ะได้เสด็จ้มาปีระทับนัิ�งบนิพุระแท่นิแห่งนีิ�	 เพุ่อ

เจ้ริญภูาวันิา	 และได้ปีระทับยับยั�งในิเวัลาที�ตรัสร้้แล้วั 

เพุ่อโปีรดสัตวั์	 ตัวัพุระแท่นิเปี็นิศัิลาแลง	 มีลักษณะ 

เป็ีนิร้ปีสี�เหลี�ยมผืู้นิผู้้า	 ขนิาดกว้ัาง	 ๘	 ฟุ้ต	 ยาวั 

ปีระมาณ	๑๐	ฟุ้ต	ส้ง	๓	ฟุ้ต	ที�ฐานิพุระแท่นิปีระดับ

ด้วัยลายกลีบบัวัโดยรอบ	มีพุระมณฑปีครอบ	 	
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วััดมหาวันิาราม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดมหาวันิาราม	 เปี็นิวััดโบราณ	 เดิมช่อว่ัา	 วััดป่าหลวังมณีโชัติศรีสวััสดิ� แต่ชาวับ้านินิิยมเรียกว่ัา	 

วััดป่าใหญ่ โดยพุระปีทุมวัรราชสุริยวังศั์	 (ท้าวัคำาผู้ง)	 เจ้้าเมืองอุบลราชธานิีคนิแรกได้ก่อสร้างเมือง

อุบลราชธานีิบริเวัณริมฝ้่�งแม่นิำ�าม้ลแล้วัก็ได้ก่อสร้างวััดขึ�นิ	 ที�ริมฝ้่�งแม่นิำ�าม้ล	 ตั�งช่อวั่า วััดหลวัง	 เพุ่อให้เปี็นิ

สถานิที�บำาเพุ็ญกุศัลแก่ปีระชาชนิทั�วัไปี	 (ถือว่ัาเป็ีนิวััดแห่งแรกของเมืองอุบลฯ)	 และเห็นิว่ัาวััดนีิ�	 อย้่กลางใจ้

เมืองไม่เหมาะแก่การปีฏิิบัติสมณธรรมวัิปี่สสนิากรรมฐานิ	 จึ้งได้แสวังหาสถานิที�ใหม่	 โดยพุิจ้ารณาเห็นิวั่า 

ปี่าดงอ่้ผึู้�ง	 ห่างจ้ากวััดหลวังไปีทางทิศัเหนิือปีระมาณ	 ๑๐๐	 เส้นิ	 มีหนิองนิำ�า	 ช่อว่ัา	 หนิองสะพุัง	 เปี็นิสถานิ

ที�เหมาะเปี็นิสำานัิกสงฆ์์	 จ้ึงได้สร้างสำานัิกสงฆ์์ขึ�นิช่อว่ัา	 วััดปี่าหลวังมณีโชติศัรีสวััสดิ�	 เพุ่อให้ค้่กับวััดหลวัง 

แต่ยังไม่แล้วัเสร็จ้	พุระปีทุมวัรราชสุริยวังศั์	(ท้าวัคำาผู้ง)	ก็ได้ถึงแก่อนิิจ้กรรม

	 ต่อมา	 เจ้้าเมืองคนิที�สอง	 คือ	 พุระพุรหมวัรราชสุริยะวังศั์	 (ท้าวัทิดพุรหม)	 ได้มาก่อสร้างวัิหาร

อารามในิวััดปี่าหลวังมณีโชติศัรีสวััสดิ�	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๓๔๘	หลังจ้ากนิั�นิ	อีก	๒	ปีี	(พุุทธศัักราช	๒๓๕๐)	 

ได้ยกฐานิะเป็ีนิวััดและให้ถือเป็ีนิวััดปีระจ้ำาเจ้้าเมืองคนิที�สองด้วัย	 ให้ช่อวั่า	 วััดปี่าหลวังมณีโชติ	 แต่ชาวับ้านิ

เรียกวั่า	 วััดหนิองตะพุัง	 หรือหนิองสระพุัง	 ตามช่อหนิองนิำ�าที�อย่้ใกล้เคียง	 (มีหลักฐานิการสร้างวััดอย้่ที� 

ศัิลาจ้ารึก	 ซึ่�งตั�งอย่้ข้างหลัง	 ด้านิซ้่ายของพุระเจ้้าใหญ่อินิทร์แปีง	 ระบุปีีที�สร้างวััดนีิ�	 ตรงกับ	 พุุทธศัักราช 

๒๓๕๐)	 โดยมี	 “พุระมหาราชคร้ศัรีสัทธรรมวังศัา”	 เปี็นิเจ้้าอาวัาสร้ปีแรก	 และเป็ีนิผู้้้สร้างพุระพุุทธร้ปี 

พุระอินิแปีง	 หรือ	 พุระเจ้้าใหญ่อินิทร์แปีลง	 ต่อมาได้เปีลี�ยนิช่อใหม่เปี็นิ	 วััดมหาวัันิหรือวััดป่าใหญ่ และ 

ได้เปีลี�ยนิช่อเปี็นิ	 วััดมหาวันิาราม	 เม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๔	 ได้รับการยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	 เม่อปีี

พุุทธศัักราช	๒๕๒๑
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สถานะและที่ตั้ง

	 วััดมหาวันิาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ 

ตั�งอย้่บนิถนินิสรรพุสิทธิ�	 ตำาบลในิเมือง	 อำาเภูอเมืองอุบลราชธานิี	 

จ้ังหวััดอุบลราชธานิี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๑๘	ไร่	๒	งานิ	๙๕.๒๐	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือป้ีนิ	 หลังคามุงกระเบื�อง

เคลือบ	 ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายปี้นิป่ี�นิ 

ซุ้่มปีระต้และหนิ้าต่างลายป้ีนิปี่�นิ	 บานิปีระต้และหนิ้าต่างเปี็นิไม้ 

แกะสลัก	ลงรักปีิดทอง	มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีสำาริด	ปีางมารวัิชัย

 พระวิหาร	 เปี็นิอาคารก่ออิฐถือปี้นิ	 หลังคามุงสังกะสีภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย	พุระนิามวั่า	พ่ระเจ้้าใหญ่อินิทร์แปลง

 พระเจ้าใหญ่อุินทร์แปลง	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัยก่ออิฐ

ถอืป้ีนิ	ลงรกัปีดิทอง	ลกัษณะศัลิปีะแบบลาวั	ขนิาดหนิา้ตกักวัา้งปีระมาณ 

๓	เมตร	ส้งจ้ากเรือนิแท่นิถึงเปีลวัพุระโมลี	๕	เมตร	ถือเปี็นิพุระพุุทธร้ปี

ศัักดิ�สิทธิ�ค้่บ้านิค้่เมืองของจ้ังหวััดอุบลราชธานิี	

 ศาลากาญจนาภัิเษก	 เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ 

หลังคามุงกระเบื�อง	 หนิ้าบันิลายป้ีนิปี่�นิ	 ภูายในิปีระดิษฐานิพุระเจ้้าใหญ่

อินิทร์แปีลงจ้ำาลอง

 หอุระฆััง เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๓	 ชั�นิ	 ลักษณะ 

ทรงไทยจ้ตุรมุข	มีมุขทั�ง	๔	ด้านิชั�นิบนิหอระฆ์ัง	ชั�นิที�	๒	หอกลอง
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วััดศรีอุบึลรัตนิาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วััดศัรีอุบลรัตนิาราม	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๓๙๘	 เดิมช่อ	 วััดศรีทอง	 โดยพุระอุปีฮัาดโท 

(ต้นิตระก้ล	 ณ	 อุบล)	 บิดาของพุระอุบลเดชปีระชารักษ์	 (เสือ	 ณ	 อุบล)	 ซึ่�งเป็ีนิกรมการเมืองอุบลราชธานีิ 

เปี็นิผู้้้บริจ้าคที�ดินิเนืิ�อที�ปีระมาณ	 ๒๕	 ไร่	 สำาหรับสร้างวััด	 พุระอุปีฮัาดโทพุร้อมด้วัยบริวัารและคณะญาติ 

ได้ปีระกอบพุิธีกรรมปีระชุมคณะสงฆ์์	และคฤหัสถ์ผู้้้ใหญ่ในิเมืองอุบลราชธานิี	ถวัายที�ดินิพุระเถระ	ยกให้เปี็นิ

สมบัติในิพุระพุุทธศัาสนิาเพุ่อเปี็นิที�ตั�งวััด	ตั�งช่อวััดวั่า วััดศรีทอง

	 พุระเทวัธัมมี	 (ม้าวั)	 ดำารงตำาแหนิ่งเจ้้าอาวัาสร้ปีแรก	 เริ�มการก่อสร้างกุฏิิ	 วัิหาร	 และ 

ศัาลาการเปีรียญ	 เจ้้าอาวัาสร้ปีแรกนีิ�	 ตามปีระวััติท่านิได้ไปีศัึกษาพุระปีริยัติธรรมที�กรุงเทพุมหานิคร	 ตั�งแต่ 

เปี็นิสามเณร	 และได้เป็ีนิสัทธิวัิหาริกของพุระบาทสมเด็จ้พุระจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั	 รัชกาลที�	 ๔	 เม่อครั�งทรง 

ผู้นิวัชที�วััดบวัรนิิเวัศัวัิหาร	 ควัามปีระพุฤติและปีฏิิปีทาของท่านิเปี็นิที�ทรงโปีรดของรัชกาลที�	 ๔	 เปี็นิอย่างมาก 

และเป็ีนิพุระเถระที�พุระภูิกษุสามเณร	 และบรรดาเหล่าข้าราชการกรมการเมืองอุบลราชธานีิ	 ตลอดจ้นิ 

ปีระชาชนิทั�งหลายในิสมัยนัิ�นิเคารพุนิับถือเปี็นิอย่างมาก	 ท่านิจ้ึงได้รับการไว้ัวัางใจ้จ้ากพุุทธศัาสนิิกชนิให้ 

คุ้มครองพุระแก้วับุษราคัม	 อันิเปี็นิพุระพุุทธร้ปีลำ�าค่าค้่เมืองของชาวัอุบลราชธานิี	 ซึ่�งแต่ก่อนิได้นิำาไปีซ่่อนิไวั้	

เพุราะเกรงกลัวัเจ้้านิายผู้้้นิิยมวััตถุโบราณขอไปี	 หรือยึดเอาไปี	 ดังนัิ�นิ	 ท่านิจึ้งจั้ดพิุธีรับเอาพุระแก้วับุษราคัม 

ไวั้ในิควัามด้แลของวััดศัรีอุบลรัตนิารามจ้นิถึงปี่จ้จุ้บันิ	
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	 สมเด็จ้พุระเจ้้าล้กเธอ	 เจ้้าฟ้้าอุบลรัตน์ิราชกัญญาทรงรับวััดนีิ�ไวั้ในิพุระอุปีถัมภ์ู	 พุระราชทานิ

เปีลี�ยนินิามเป็ีนิ	 วััดศรีอุบลรัตนิาราม	 เม่อวัันิที�	 ๑๒	 มีนิาคม	 พุุทธศัักราช	 ๒๕๑๑	 และได้รับยกฐานิะเป็ีนิ 

พุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๒๒	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดศัรีอุบลรัตนิาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวัง

ชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่เลขที�	 ๘๗	 ตำาบลในิเมือง 

อำาเภูอเมืองอุบลราชธานิี	 จั้งหวััดอุบลราชธานิี 

มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๒	ไร่	๔๘	๒/๑๐	ตารางวัา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทยจ้ตุรมุข	หลังคามุงกระเบื�อง	ปีระดับ

ช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับลายป้ีนิป่ี�นิ	 

ซุ่้มปีระต้และหนิ้าต่างลายปี้นิปี่�นิ	

 พระประธาน 	 เ ป็ีนิพุระพุุทธร้ปีปี้ นิปี่� นิ	 

ปีางมารวัิชัย	ลงรักปีิดทอง	หนิ้าตักกวั้าง	๑.๕๐	เมตร	

ส้ง	๒	เมตร	พุระนิามวั่า	พ่ระพุ่ทธทิพ่ยั์เนิตร

 พระแก้ วบุษราคัม 	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปี 

ปีางมารวัิชัย	 สร้างด้วัยแก้วัสีนิำ�าผึู้�ง	 ขนิาดหนิ้าตัก

กว้ัาง	 ๗	 นิิ�วั	 ส้ง	 ๑๒	 นิิ�วั	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปีลำ�าค่า 

ค้่เมืองของชาวัอุบลราชธานิี	
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 พระทอุงทิพย์์ เปี็นิพุระพุุทธร้ปีสำาริด	ปีางห้ามญาติ	ขนิาดส้ง 

๑	เมตร

 ศาลาการเปรีย์ญ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั�นิ	 

หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๗๕	 ภูายในิ

ปีระดิษฐานิพุระพุุทธร้ปี	 สร้างด้วัยไม้กันิเกลาลงรักปิีดทอง	 ขนิาด 

หนิ้าตักกวั้าง	๑	เมตร	
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วััดสุป่ัฏนิาราม

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดสุป่ีฏินิาราม	 สร้างสมัยรัชกาลที�	 ๔	 โดยมีพุระบรมราชโองการโปีรดเกล้าโปีรดกระหม่อม 

ให้พุระบรมราชวังศั์	 (กุทอง)	 เจ้้าเมืองอุบลราชธานิี	 เปี็นิปีระธานิจ้ัดหาสถานิที�สร้างวััดเพุ่อปีระกอบพุิธี

และศัาสนิพุิธีสำาคัญของจ้ังหวััดอุบลราชธานิี	 โดยเห็นิวั่าพุื�นิที�ระหวั่างเมืองอุบลราชธานิีกับบ้านิบุ่งกาแซ่วั 

เปี็นิสถานิที�เหมาะบำาเพุ็ญศัาสนิกิจ้	 อย้่ติดกับฝ้่�งลำานิำ�าม้ล	 จ้ึงนิำาควัามกราบบังคมท้ล	 ทรงโปีรดให้ถางพุื�นิที�

และเริ�มสร้างเม่อพุุทธศัักราช	 ๒๓๙๓	 และสร้างเสร็จ้	 พุุทธศัักราช	 ๒๓๙๖	 พุระบาทสมเด็จ้พุระจ้อมเกล้า 

เจ้้าอย้่หัวั	 พุระราชทานินิามวั่า	 วััดสุป้ฏนิาราม	 หมายถึง	 วััดที�มีสถานิที�ตั�งเหมาะสมเปี็นิท่าเรือที�ดี	 เม่อสร้าง 

วััดเสร็จ้แล้วั	 จึ้งไปีอาราธนิา	 พุระอาจ้ารย์ดี	 พุนฺิธุโล	 มาครองวััดสุปี่ฏินิาราม	 และพุระบาทสมเด็จ้

พุระจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวัทรงพุระราชทานิ	 ทรัพุย์ส่วันิพุระองค์	 ๑๐	 ชั�ง	 (๘๐๐)	 บาท	 ตั�งนิิตยภูัตแก่เจ้้าอาวัาส

เดือนิละ	 ๘	 บาท	 จั้ดให้มีคนิทำางานิปีระจ้ำาวััด	 ๖๐	 คนิ	 และเปี็นิสถานิที�ปีระกอบพุิธีถือนิำ�าพิุพัุฒนิ์สัตยา 

ก่อนิการเปีลี�ยนิแปีลงการปีกครอง	พุุทธศัักราช	๒๔๗๕	ต่อมาได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสุป่ีฏินิาราม	 เปี็นิพุระอารามหลวังชั�นิตรี	 ชนิิดวัรวัิหาร	 ตั�งอย้่ที�ถนินิวััดสุป่ีฏินิ์	 ตำาบลในิเมือง	 

อำาเภูอเมืองอุบลราชธานิี	จ้ังหวััดอุบลราชธานิี	มีที�ดินิตั�งวััด	เนิื�อที�	๒๑	ไร่	๓	งานิ	๑๐	ตารางวัา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เป็ีนิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงพุระราชนิิยมสมัยรัชกาลที�	 ๓	 หลังคา

ทรงจ้ั�วั	ชั�นิเดียวั	มีพุาไล	(ปีีกนิก)	๒	ข้าง	คลุมชาลา 

หนิ้าจั้�วัเรียบเต็มเสมอเสาด้านิหนิ้า	 มีลายป้ีนิป่ี�นิ 

เปี็นิลายไทยผู้ีมือช่างญวันิ	 ปีระดับช่อฟ้้ารวัยลำายอง

เปี็นิร้ปีพุญานิาคแบบญวันิ	 มีระเบียง	 เสานิางเรียง 

ทรงสี�เหลี�ยมล้อมรอบ	 ระหวั่างเสาก่ออิฐเป็ีนิร้ปีโค้ง

เรือนิแก้วั	 ตัวัอาคารไม่ทำาหนิ้าต่าง	 ทำาเปี็นิปีระต้แทนิ

โดยรอบทางด้านิหน้ิาและด้านิข้าง	 เชิงบันิไดทั�ง 

๔	 ด้านิ	 ปี่�นิปี้นิร้ปีสิงโตหมอบ	 อย้่มุมละ	 ๑	 ตัวั 

มีกำาแพุงแก้วัล้อมรอบ	หนิ้าพุระอุโบสถมีจ้ารึกโบราณ

สมัยขอมหลายชิ�นิ	 เช่นิ	 จ้ารึกถำ�าหมาไนิ	 ทับหลัง 

เฉพุาะทับหลัง	 กล่าวักันิวั่า	 เปี็นิทับหลังที�เก่าแก่ที�สุด 

ในิปีระเทศัไทย	(พุุทธศัตวัรรษที�	๑๒-๑๓)	  พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปีปีางมารวัิชัย 

พุระนิามวัา่	พ่ระพ่ทุธสพั่พ่ญัญููเจ้้า	และมพีุระพุทุธสหิงิค์ 

จ้ำาลอง	ซึ่�ง	ฯพุณฯ	จ้อมพุล	ปี.	พุบ้ิลสงคราม	อัญเชญิมา

ปีระดิษฐานิในิพุระอุโบสถ	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๔๙๖	

 พระ สัพพัญ ญูู เ จ้ า 	 เ ป็ีนิพุระพุุ ทธร้ ปี 

ปีางมารวัิชัย	 หล่อด้วัยโลหะผู้สมขัดเงา	 พุระพุุทธ

ลักษณะสัดส่วันิคล้ายกับพุระพุุทธชินิราช	 ที�จ้ังหวััด

พุิษณุโลก	 (จ้ึงได้รับการขนิานินิามวั่าพุระพุุทธชินิราช

แห่งอีสานิ)	 โดยมีพุระอุปี่ชฌาสีทา	 ชยเสโนิ	 เปี็นิช่าง

และเป็ีนิปีระธานิดำาเนิินิการหล่อ	 เม่อปีีพุุทธศัักราช 

๒๔๕๙	 พุระพุุทธปีฏิิมาองค์นีิ�มีนิามเม่อแรกสร้างว่ัา 

พุระพุุทธสัพุพุัญญฺ้เจ้้า	 หนิ้าตัก	 ๔	 คืบพุระสุคต 

การหล่อใช้โลหะธาตุหนิัก	๓๐	หาบ	

 พระแก้วขาวเพชิรนำ้าค้าง	 เปี็นิพุระพุุทธร้ปี

ปีางสมาธิ	ทำาด้วัยแก้วัผู้ลึกสีขาวั	
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วััดสำาราญนิิเวัศ

ประวัติความเป็นมา 

	 วััดสำาราญนิิเวัศั	 สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	 ๒๔๘๔	 โดยพุระคร้ทัศันิปีระกาศั	 (บุ	 จ้นฺิทสิริ)	 เปี็นิ 

เจ้้าอาวัาสองค์แรก	 พุร้อมด้วัยพุระภูิกษุ	 สามเณร	 และอุบาสก	 อุบาสิกา	 ได้ก่อสร้างปีรับปีรุงศัาสนิสถานิ 

ศัาสนิวััตถุ	 ศัาสนิบุคคล	 และศัาสนิธรรม	 เดิมเป็ีนิวััดป่ีาร่มร่นิสงัดเงียบ	 เหมาะสมในิการเจ้ริญสมณธรรม

ของพุระกรรมฐานิ	อุบาสก	อุบาสิกา	ศัรัทธาในิการปีฏิิบัติธรรม	จ้ึงได้ช่วัยกันิพุัฒนิาและตั�งเปี็นิวััดขึ�นิ	ช่อวั่า	 

วััดสำาราญนิิเวัศ ให้เปี็นิวััดค้่กับวััดพุรหมวัิหาร	 อำาเภูอเลิงนิกทา	 จ้ังหวััดยโสธร	ต่อมาสมเด็จ้พุระมหาวัีรวังศั์	 

ได้ส่งพุระมหาดุสิต	 เทวัิโล	 วััดบรมนิิวัาส	 มาเปี็นิเจ้้าคณะอำาเภูออำานิาจ้เจ้ริญ	 มาช่วัยพุัฒนิาวััดจ้นิเปี็นิ 

ศั้นิย์รวัมจ้ิตใจ้ของพุุทธศัาสนิิกชนิ	และได้รับยกฐานิะเปี็นิพุระอารามหลวัง	เม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๔๓

 

สถานะและที่ตั้ง

	 วััดสำาราญนิิเวัศั	 เปี็นิพุระอารามหลวัง 

ชั�นิตรี	 ชนิิดสามัญ	 ตั�งอย้่ที�ถนินิชยางก้ร	 ตำาบลบุ่ง 

อำาเภูออำานิาจ้เจ้ริญ	 จั้งหวััดอำานิาจ้เจ้ริญ	 มีที�ดินิ 

ตั�งวััด	เนิื�อที�	๓๖	ไร่	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุุโบสถ เปี็นิอาคารคอนิกรีตเสริมเหล็ก	

ลกัษณะทรงไทย	หลงัคาลด	๓	ชั�นิ	มุงกระเบื�องเคลอืบ 

ปีระดับช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หนิ้าบันิปีระดับ 

ลายปี้นิปี่�นิ	สร้างเม่อปีีพุุทธศัักราช	๒๕๑๕

 พระประธาน เปี็นิพุระพุุทธร้ปี	 ทองเหลือง	

ปีางมารวัิชัย

 พระวิหารพระสังกัจจาย์น์ เปี็นิอาคาร 

คอนิกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�อง	 ปีระดับ

ช่อฟ้้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 ภูายในิปีระดิษฐานิ 

พ่ระสังกัจ้จ้ายันิ์ 

 ศาลาการเปรีย์ญ เปี็นิอาคารคอนิกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื�องเคลือบ	 สร้างเม่อ 
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ความรู้เรื่อง “กฐิน”

๑.	ความหมายของคำา

	 ๑.๑	 คำำ�ว่่�	กฐิิน	มีีคำว่�มีหมี�ยเกี�ยว่ข้้องกัน	๔	ประก�ร	คำือ

   เป็็นชื่่อของกรอบไม้	อันเป็นแมี่แบบสำำ�หรับทำำ�จีีว่ร	ซึ่่�งอ�จีเรียกว่่�	สำะดึ่ง	ก็ไดึ้

   เป็็นชื่่อของผ้้า	ทำี�ถว่�ยแก่สำงฆ์์เพื่่อทำำ�จีีว่ร	ต�มีแบบหรือกรอบไมี้นั�น

   เป็็นชื่่อของบุญกิริยา	ในก�รถว่�ยผ้้�กฐิินเพื่่อให้สำงฆ์์ทำำ�เป็นจีีว่ร

   เป็็นชื่่อของสัังฆกรรม	 คำือ	 กิจีกรรมีข้องสำงฆ์์ทำี�จีะต้องมีีก�รสำว่ดึประก�ศข้อรับคำว่�มีเห็นชอบ  

จี�กทำี�ประชุมีสำงฆ์์ในก�รมีอบผ้้�กฐิินให้แก่ภิิกษุุรูปใดึรูปหน่�ง

 กฐิินท่ี่�เป็็นชื่่อของกรอบไม้	 กรอบไมี้แมี่แบบสำำ�หรับทำำ�จีีว่ร	 ซ่ึ่�งอ�จีเรียกว่่�สำะดึ่งก็ไดึ้นั�น	 เน่องจี�ก

ในคำรั�งพืุ่ทำธก�ล	 ก�รทำำ�จีีว่รให้มีีรูปลักษุณะต�มีทำี�กำ�หนดึกระทำำ�ไดึ้โดึยย�ก	 จ่ีงต้องทำำ�กรอบไมี้สำำ�เร็จีรูปไว่้ 

เพื่่อเป็นอุปกรณ์สำำ�คัำญในก�รทำำ�เป็นผ้้�ห่มี	 หรือผ้้�ห่มีซึ่้อน	 ทำี�เรียกว่่�จีีว่รเป็นช่อรว่มีข้องผ้้�ผื้นใดึผื้นหน่�งก็ไดึ้ 

ในภิ�ษุ�ไทำยนิยมีเรียกผ้้�นุ่งว่่�	สับง	 ผ้้�ห่มีว่่�	 จี่วร	 ผ้้�ห่มีซึ่้อนว่่�	สัังฆาฏิิ	 ก�รทำำ�ผ้้�โดึยอ�ศัยแมี่แบบเช่นนี� 

คำือทำ�บผ้้�ลงไปกับแมี่แบบ	 แล้ว่ตัดึเย็บย้อมีทำำ�ให้เสำร็จีในวั่นนั�นด้ึว่ยคำว่�มีสำ�มัีคำคำีข้องสำงฆ์์	 เป็นก�รร่ว่มีแรง

ร่ว่มีใจีกันทำำ�กิจีทำี�เกิดึข้่�น	 และเมี่อทำำ�เสำร็จีหรือพื่้นกำ�หนดึก�ลแล้ว่	 แมี่แบบหรือกฐิินนั�น	 ก็รื�อเก็บไว่้ใช้ในก�ร 

ทำำ�ผ้้�เช่นนั�นอีกในปีต่อ	 ๆ	 ไป	 ก�รรื�อแบบไม้ีนี�เรียกว่่�	 เดึ�ะ	 คำำ�ว่่�	 กฐิินเดึ�ะ	 หรือ	 เดึ�ะกฐิิน	 จ่ีงหมี�ยถ่ง 

ก�รรื�อไมี้แมี่แบบเพื่่อเก็บไว่้ใช้ในก�รโอก�สำหน้�

 กฐิินที่่�เป็็นชื่่อของผ้้า	หมี�ยถ่ง	ผ้้�ทำี�ถว่�ยให้เป็นกฐิินภิ�ยในกำ�หนดึก�ล	๑	 เดึือน	นับตั�งแต่ว่ันแรมี 

๑	คำำ��	 เดึือน	๑๑	ถ่งว่ันข้่�น	๑๕	คำำ��	 เดึือน	๑๒	ผ้้�ทำี�จีะถว่�ยนั�นจีะเป็นผ้้�ใหมี่	หรือผ้้�เทำียมีใหมี่	 เช่น	ผ้้�ฟอก

สำะอ�ดึ	 หรือผ้้�เก่�	 หรือผ้้�บังสุำกุล	 คืำอผ้้�ทำี�เข้�ทำิ�งแล้ว่	 และเป็นผ้้�เป้�อนฝุุ่�นหรือผ้้�ตกต�มีร้�นก็ได้ึ	 ผู้้ถว่�ย 

จีะเป็นคำฤหัสำถ์ก็ไดึ้	เป็นพื่ระภิิกษุุหรือสำ�มีเณรก็ไดึ้	ถว่�ยแก่พื่ระสำงฆ์์แล้ว่	ก็เป็นอันใช้ไดึ้

 กฐิินที่่�เป็็นชื่่อของบุญกิริยา	คำือ	ก�รถว่�ยผ้้�กฐิินเป็นทำ�นแก่พื่ระสำงฆ์์ผู้้จีำ�พื่รรษุ�อยู่ในว่ัดึใดึว่ัดึหน่�ง 

คำรบ	 ๓	 เดึือน	 เพื่่อสำงเคำร�ะห์ผู้้ประพื่ฤติปฏิิบัติชอบ	 ให้มีีผ้้�นุ่งหรือผ้้�ห่มีใหมี่	 จีะไดึ้ใช้ผ้ลัดึเปลี�ยนข้องเก่� 

ทำี�จีะข้�ดึหรือชำ�รุดึ	 ก�รทำำ�บุญถว่�ยผ้้�กฐิิน	 หรือทำี�เรียกว่่�	 ทำอดึกฐิิน	 คำือก�รทำอดึหรือว่�งผ้้�ลงไปแล้ว่ 

กล่�ว่คำำ�ถว่�ยในทำ่�มีกล�งสำงฆ์์	เรียกไดึ้ว่่�	เป็นกาลที่าน	คำือก�รถว่�ยทำ�นทำี�ทำำ�ไดึ้เฉพื่�ะก�ล	๑	เดึือน	ดึังกล่�ว่

ในกฐิินทำี�เป็นช่อข้องผ้้�	ถ้�ถว่�ยก่อนหน้�นั�น	หรือหลังจี�กนั�นไมี่เป็นกฐิิน	ทำ่�นจี่งถือว่่�โอก�สำทำำ�ไดึ้ย�ก

 กฐิินที่่�เป็็นชื่่อของสัังฆกรรม	คำือ	กิจีกรรมีข้องสำงฆ์์ก็จีะต้องมีีก�รสำว่ดึประก�ศข้อรับคำว่�มีเห็นชอบ

จี�กทำี�ประชุมีสำงฆ์์ในก�รมีอบผ้้�กฐิิน	 ให้แก่ภิิกษุุรูปใดึรูปหน่�ง	 เมี่อทำำ�จีีว่รสำำ�เร็จีแล้ว่ดึ้ว่ยคำว่�มีร่ว่มีมีือข้องภิิกษุุ

ทำั�งหล�ย	 ก็จีะไดึ้เป็นโอก�สำให้ไดึ้ช่ว่ยกันทำำ�จีีว่รข้องภิิกษุุรูปอ่นข้ย�ยเว่ล�ทำำ�จีีว่รได้ึอีก	 ๔	 เดึือน	 ทำั�งนี�	 เพื่ร�ะ 

ในสำมีัยพุื่ทำธก�ล	 ก�รห�ผ้้�ทำำ�จีีว่รทำำ�ไดึ้โดึยย�ก	 ไมี่ทำรงอนุญ�ตให้เก็บสำะสำมีผ้้�ไว่้เกิน	 ๑๐	 วั่น	 แต่เม่ีอไดึ้ 

ช่ว่ยกันทำำ�สัำงฆ์กรรมีเร่องกฐิินแล้ว่	 อนุญ�ตให้แสำว่งห�ผ้้�และเก็บผ้้�ไว้่ทำำ�เป็นจีีว่รได้ึจีนตลอดึฤดูึหน�ว่ 

คำือจีนถ่งว่ันข้่�น	๑๕	คำำ��	เดึือน	๔
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	 ข้้อคำว่�มีดึังกล่�ว่มี�แล้ว่ข้้�งต้น	 จีะเห็นว่่�คำว่�มีหมี�ยข้องคำำ�ว่่�กฐิิน	 มีีคำว่�มีหมี�ยเกี�ยว่ข้้องกัน	 

๔	 ประก�ร	 เมี่อสำงฆ์์ทำำ�สำังฆ์กรรมีเร่องกฐิินแล้ว่	 และประชุมีกันอนุโมีทำน�กฐิิน	 คำือแสำดึงคำว่�มีพื่อใจีว่่� 

ไดึ้กร�นกฐิินเสำร็จีแล้ว่ก็เป็นอันเสำร็จีพื่ิธี	

	 ๑.๒	 คำำ�ว่่�	กร�นกฐิิน	คำือ	ก�รล�ดึหรือทำ�บผ้้�ลงไปกับกรอบไมี้แมี่แบบเพื่่อตัดึเย็บย้อมีทำำ�เป็นจีีว่ร 

ผ้ืนใดึผ้ืนหน่�ง	

	 ๑.๓	 คำำ�ว่่�ก�รจีองกฐิิน	 คำือก�รแสำดึงคำว่�มีจีำ�นงเป็นล�ยลักษุณ์อักษุร	หรือดึ้ว่ยว่�จี�ต่อทำ�งว่ัดึว่่� 

จีะนำ�กฐิินมี�ถว่�ยเมี่อนั�นเมี่อนี�	 แล้ว่แต่จีะตกลงกัน	 แต่จีะต้องภิ�ยในเข้ตเว่ล�	 ๑	 เดึือน	 ต�มีทำี�กำ�หนดึ 

ในพื่ระว่ินัย

	 ๑.๔	 คำำ�ว่่�	 อปโลกน์กฐิิน	 หมี�ยถ่ง	 ก�รทำี�ภิิกษุุรูปใดึรูปหน่�งเสำนอข้่�นในทำี�ประชุมีสำงฆ์์ถ�มีคำว่�มีเห็นชอบ 

ว่่�คำว่รมีีก�รกร�นกฐิินหรือไมี่	 เมี่อเห็นชอบร่ว่มีกันแล้ว่จ่ีงห�รือกันต่อไปว่่�ผ้้�ทำี�ทำำ�สำำ�เร็จีแล้ว่คำว่รถว่�ย 

แก่ภิิกษุุรูปใดึ	 ก�รปร่กษุ�ห�รือ	 ก�รเสำนอคำว่�มีเห็นเช่นนี�เรียกว่่�	 อปโลกน์	 (อ่�นว่่�	 อะ-ปะโหลก)	 หมี�ยถ่ง	 

ก�รช่ว่ยกันมีองดูึว่่�จีะสำมีคำว่รอย่�งไรเพีื่ยงเท่ำ�นี�ยังใช้ไม่ีได้ึ	 เมี่ออปโลกน์เสำร็จีแล้ว่จ่ีงต้องสำว่ดึประก�ศ 

เป็นก�รสำงฆ์์	จี่งนับเป็นสำังฆ์กรรมีเร่องกฐิินดึังกล่�ว่ไว่้แล้ว่ในตอนต้น	

	 ในปัจีจุีบัน	 มีีผู้้ถว่�ยผ้้�กฐิินมี�กข่้�น	 มีีผู้้สำ�มี�รถตัดึเย็บย้อมีผ้้�ทำี�ทำำ�เป็นจีีว่รไดึ้แพื่ร่หล�ยข่้�น	 ก�รใช้ 

แมี่แบบอย่�งเก่�จี่งเลิกไป	 เพื่ียงแต่รักษุ�ช่อและประเพื่ณีไว่้	 โดึยไมี่ต้องใช้กรอบไมี้แมี่แบบเพื่ียงถว่�ยผ้้�ข้�ว่ 

ให้ตัดึเย็บย้อมีให้เสำร็จีในว่ันนั�น	 หรืออีกอย่�งหน่�งนำ�ผ้้�สำำ�เร็จีรูปมี�ถว่�ย	 ก็เรียกว่่�	 ถว่�ยผ้้�กฐิินเหมีือนกัน  

และเน่องจี�กยังมีีประเพื่ณีนิยมีถว่�ยผ้้�กฐิินกันแพื่ร่หล�ยไปทำั�ว่ประเทำศไทำย	 จ่ีงนับว่่�ประเพื่ณีนิยมีในก�ร 

บำ�เพื่็ญกุศลเร่องกฐิินนี�	 ยังเป็นสำ�ธ�รณประโยชน์ร่ว่มีไปกับก�รบูรณปฏิิสัำงข้รณ์ว่ัดึว่�อ�ร�มีไปใน 

ข้ณะเดึียว่กัน

๒.	ตำานาน

	 คำรั�งพืุ่ทำธก�ลมีีเร่องเล่�ไว่้ในคำัมีภิีร์พื่ระว่ินัยปิฎก	 กฐิินข้ันธกะว่่�	 คำรั�งหน่�งภิิกษุุช�ว่เมีืองป�ฐิ� 

ประมี�ณ	 ๓๐	 รูป	 ถือธุดึงคำว่ัตรอย่�งยิ�งยว่ดึมีีคำว่�มีประสำงคำ์จีะเฝุ่้�พื่ระพืุ่ทำธเจี้�	 ซ่ึ่�งข้ณะนั�นประทำับอยู่	 

ณ	 กรุงสำ�ว่ัตถี	 แคำว้่นโกศล	 จ่ีงพื่�กันเดิึนทำ�งมีุ่งหน้�ไปยังเมีืองนั�น	 พื่อถ่งเมืีองสำ�เกตซ่ึ่�งอยู่ห่�งจี�ก 

กรุงสำ�วั่ตถีประมี�ณ	 ๖	 โยชน์	 ก็เป็นว่ันเข้้�พื่รรษุ�พื่อดึีเดึินทำ�งต่อไปมิีไดึ้ต้องจีำ�พื่รรษุ�อยู่ทำี�เมืีองสำ�เกต 

ต�มีพื่ระว่ินัยบัญญัติ	 ข้ณะทำี�จีำ�พื่รรษุ�อยู่	 ณ	 เมีืองสำ�เกต	 เกิดึคำว่�มีร้อนรนอย�กเฝุ่้�พื่ระพืุ่ทำธเจี้�เป็นกำ�ลัง 

ดึังนั�น	 พื่อออกพื่รรษุ�ปว่�รณ�แล้ว่ก็รีบเดิึนทำ�ง	 แต่ระยะนั�นยังมีีฝุ่นตกมี�ก	 หนทำ�งทำี�เดึินชุ่มีไปด้ึว่ยนำ�� 

เป็นโคำลนเป็นตมีต้องบุกต้องลุยมี�จีนกระทำั�งถ่งกรุงสำ�วั่ตถี	 ไดึ้เข้้�เฝุ่้�สำมีคำว่�มีประสำงคำ์	 พื่ระพืุ่ทำธเจ้ี� 

จ่ีงมีีปฏิิสำันถ�รกับภิิกษุุเหล่�นั�นถ่งเร่องก�รจีำ�พื่รรษุ�อยู่	 ณ	 เมีืองสำ�เกต	 และก�รเดึินทำ�ง	 ภิิกษุุเหล่�นั�น 

จี่งกร�บทำูลถ่งคำว่�มีตั�งใจีคำว่�มีร้อนรนกระว่นกระว่�ยและก�รเดึินทำ�งทำี�ลำ�บ�กให้ทำรงทำร�บทำุกประก�ร

	 พื่ระพืุ่ทำธเจ้ี�ทำรงทำร�บและเห็นคำว่�มีลำ�บ�กข้องภิิกษุุ	 จ่ีงทำรงยกเป็นเหตุและมีีพื่ระพืุ่ทำธ�นุญ�ต 

ให้พื่ระภิิกษุุผู้้จีำ�พื่รรษุ�คำรบถ้ว่นไตรมี�สำแล้ว่กร�นกฐิิน	 ไดึ้และเมี่อกร�นกฐิินแล้ว่จีะได้ึรับอ�นิสำงส์ำบ�งข้้อ 

ต�มีพื่ระว่ินัยดึังจีะกล่�ว่ต่อไป
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๓.	ข้อกำาหนดเก่�ยวกับกฐิิน

	 ข้้อกำ�หนดึเกี�ยว่กับกฐิิน	มีีดึังต่อไปนี�	

	 ๓.๑	 จีำ�นว่นพื่ระสำงฆ์์ในว่ัดึทำี�ทำอดึกฐิินไดึ้	ถ้�กล่�ว่ต�มีหลักฐิ�นในพื่ระไตรปิฎก	(เล่มี	๕	หน้�	๒๕๘)	 

ซึ่่�งเป็นพื่ระพืุ่ทำธภิ�ษุิตกล่�ว่ว่่�	สำงฆ์์	๔	รูป	ทำำ�กรรมีไดึ้ทำุกอย่�งเว่้นก�รปว่�รณ�	คำือ	ก�รอนุญ�ตให้ว่่�กล่�ว่ 

ตักเตือนไดึ้	 ก�รอุปสำมีบทำและก�รสำว่ดึถอนจี�กอ�บัติบ�งประก�ร	 (อัพื่ภิ�น)	 จ่ีงหมี�ยถ่งว่่�จีำ�นว่นพื่ระสำงฆ์์ 

ในวั่ดึทำี�ทำอดึกฐิินได้ึจีะต้องมีีตั�งแต่	 ๔	 รูปข้่�นไป	 แต่หนังสืำออธิบ�ยชั�นหลังทำี�เรียกว่่�อรรถกถ�	 กล่�ว่ว่่�	 

ต้อง	๕	รูปข้่�นไป	เมี่อหนังสำืออธิบ�ยชั�นหลังข้ัดึแย้งพื่ระไตรปิฎกให้ย่ดึพื่ระไตรปิฎกเป็นหลักสำำ�คำัญ	

	 ๓.๒	 คำุณสำมีบัติข้องพื่ระสำงฆ์์ทำี�มีีสำิทำธิรับกฐิิน	คำือ	พื่ระสำงฆ์์ทำี�จีำ�พื่รรษุ�ในว่ัดึนั�นคำรบ	๓	เดึือน	ปัญห� 

ทำี�เกิดึข้่�นมีีอยู่ว่่�จีะนำ�พื่ระสำงฆ์์ว่ัดึอ่นมี�สำมีทำบ	จีะใช้ไดึ้หรือไมี่	ตอบว่่�ถ้�พื่ระสำงฆ์์ว่ัดึทำี�จีะทำอดึกฐิินนั�นมีีจีำ�นว่น	 

คำรบ	 ๔	 รูปแล้ว่	 จีะนำ�พื่ระสำงฆ์์ทำี�อ่นมี�สำมีทำบก็สำมีทำบไดึ้	 แต่จีะอ้�งสำิทำธิไมี่ไดึ้	 ผู้้มีีสำิทำธิเฉพื่�ะผู้้จีำ�พื่รรษุ� 

คำรบ	๓	เดืึอนในว่ดัึนั�นเทำ�่นั�น	ก�รนำ�พื่ระภิกิษุุมี�จี�กว่ดัึอน่	คำงมีสีำทิำธเิฉพื่�ะทำี�ทำ�ยกจีะถว่�ยอะไรเปน็พื่เิศษุเทำ�่นั�น 

ไมี่มีีสำิทำธิในก�รออกเสำียงเร่องจีะถว่�ยผ้้�แก่ภิิกษุุรูปนั�นรูปนี�	

	 ๓.๓	 กำ�หนดึก�ลทำี�จีะทำอดึกฐิินไดึ้	 ไดึ้กล่�ว่ไว่้แล้ว่ในเบื�องต้นว่่�ก�รทำอดึกฐิินนั�นทำำ�ไดึ้ภิ�ยในเว่ล� 

จีำ�กัดึ	 คำือตั�งแต่ว่ันแรมี	 ๑	 คำำ��	 เดึือน	 ๑๑	 จีนถ่งวั่นข้่�น	 ๑๕	 คำำ��	 เดึือน	 ๑๒	 ก่อนหน้�นั�น	 หรือหลังจี�กนั�น 

ไมี่นับเป็นกฐิิน

	 ๓.๔	 ข้้อคำว่รทำร�บเกี�ยว่กับกฐิินไมี่เป็นอันทำอดึหรือเป็นโมีฆ์ะ	 เร่องนี�สำำ�คำัญมี�กคำว่รทำร�บทำั�ง 

ผู้้ทำอดึและทำั�งฝุ่��ยพื่ระสำงฆ์์ผู้้รับเพื่ร�ะเป็นเร่องทำ�งพื่ระว่ินัย	 (ว่ินัยปิฎก	 เล่มี	 ๕	 หน้�	 ๑๓๗)	 คำือมัีกจีะมีี 

พื่ระในว่ัดึเทำี�ยว่ข้อโดึยตรงหรือโดึยอ้อมี	ดึ้ว่ยว่�จี�บ้�ง	ดึ้ว่ยหนังสำือบ้�ง	 เชิญชว่นให้ไปทำอดึกฐิินในว่ัดึข้องตน 

ก�รทำำ�เช่นนั�นผ้ิดึพื่ระว่ินัยกฐิิน	 ไมี่เป็นอันกร�น	 นับเป็นโมีฆ์ะ	 ทำอดึก็ไม่ีเป็นอันทำอดึ	 พื่ระผู้้รับก็ไมี่ไดึ้อ�นิสำงสำ์ 

จี่งคำว่รระมีัดึระว่ังทำำ�ให้ถูกต้อง	และแนะนำ�ผู้้เข้้�ใจีผ้ิดึปฏิิบัติผ้ิดึให้ทำำ�ให้ถูกต้องเรียบร้อย

๔.	ป็ระเภที่ของกฐิิน

	 ก�รทำอดึกฐิินทำี�ปฏิิบัติกันมี�ในประเทำศไทำยต�มีหลักฐิ�นทำี�ปร�กฏินับตั�งแต่สำมัียกรุงสุำโข้ทัำย 

เป็นร�ชธ�นีตร�บเทำ่�ถ่งปัจีจีุบัน	แยกเป็นประเภิทำใหญ่ไดึ้ดึังนี�	คำือ	

 กฐิินหลวง 

 กฐิินราษฎร์
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กฐินหลวง

	 มีีประว่ัติ ว่่�	 เมี่อพื่ระพืุ่ทำธศ�สำน�ไดึ้แพื่ร่หล�ยเข้้�มี�ในประเทำศไทำย	 และประช�ชนคำนไทำย 

ทำี�ตั�งหลักแหล่ง	 อยู่บนผ้ืนแผ่้นดึินไทำยไดึ้ยอมีรับนับถือพื่ระพุื่ทำธศ�สำน�	 ว่่�เป็นศ�สำน�ประจีำ�ช�ติแล้ว่	 

ก�รทำอดึกฐิินก็ไดึ้กล�ยเป็นประเพื่ณีข้องบ้�นเมืีองมี�โดึยลำ�ดึับ	 พื่ระเจ้ี�แผ่้นดึิน	 ผู้้ปกคำรองบ้�นเมืีอง	 

ทำรงรับเร่องกฐิินนี�ข้่�นเป็นพื่ระร�ชพื่ิธีอย่�งหน่�งซ่ึ่�งทำรงบำ�เพ็ื่ญเป็นก�รประจีำ�	 เมี่อถ่งเทำศก�ลทำอดึกฐิิน	 

ก�รทำี�พื่ระเจี้�แผ้่นดึินทำรงบำ�เพื่็ญพื่ระร�ชกุศลเกี�ยว่กับกฐิินเป็นพื่ระร�ชพื่ิธีดึังกล่�ว่นี�	 เป็นเหตุให้เรียกกันว่่�	 

กฐิินหลว่ง	

 กฐิินหลว่งต้องเป็นกฐิินทำี�ถว่�ยพื่ระอ�ร�มีหลว่ง	 ส่ำว่นกฐิินทำี�พื่ระเจี้�แผ้่นดึินถว่�ยว่ัดึร�ษุฎร์	 เรียกว่่�	 

พื่ระกฐิินต้น

	 แต่สำมัียต่อมี�	 เร่องข้องกฐิินหลว่งได้ึเปลี�ยนไปต�มีสำภิ�ว่ก�รณ์ข้องบ้�นเมืีอง	 เช่น	 ประช�ชน 

มีีศรัทำธ�เจีริญรอยต�มีพื่ระร�ชศรัทำธ�ข้องพื่ระเจี้�แผ้่นดึิน	 ไดึ้รับพื่ระมีห�กรุณ�ธิคำุณให้ถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิิน 

ไดึ้ต�มีสำมีคำว่รแก่ฐิ�นะ	เป็นต้น	เป็นเหตุให้แบ่งแยกกฐิินหลว่งออกเป็นประเภิทำ	ดึังทำี�ปร�กฏิในปัจีจีุบัน	ดึังนี�

 ๑.	กฐิินท่ี่�กำาหนดเป็็นพระราชื่พิธ่ี	 กฐิินดึังกล่�ว่นี�	 พื่ระเจี้�แผ้่นดึินเสำดึ็จีพื่ระร�ชดึำ�เนินไปถว่�ย 

ผ้้�พื่ระกฐิินดึ้ว่ยพื่ระองคำ์เองเป็นประจีำ�	ณ	ว่ัดึสำำ�คำัญ	ๆ	ซึ่่�งทำ�งร�ชก�รกำ�หนดึข้่�น	มีีหมี�ยกำ�หนดึก�รเสำดึ็จี

พื่ระร�ชดึำ�เนินไว่้อย่�งเรียบร้อย	 ปัจีจุีบันพื่ระบ�ทำสำมีเด็ึจีพื่ระเจ้ี�อยู่หัว่เสำด็ึจีพื่ระร�ชดึำ�เนินไปทำรงถว่�ย 

ผ้้�พื่ระกฐิิน	ณ	ว่ัดึต่�ง	ๆ	ทำั�งในกรุงเทำพื่มีห�นคำร	และสำ่ว่นภิูมีิภิ�คำ	๑๘	ว่ัดึ	ซึ่่�งล้ว่นแล้ว่แต่เป็นพื่ระอ�ร�มีหลว่ง

	 	 ๑.	 ว่ัดึบว่รนิเว่ศว่ิห�ร	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๒.	 ว่ัดึพื่ระเชตุพื่นว่ิมีลมีังคำล�ร�มี	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๓.	 ว่ัดึสำุทำัศนเทำพื่ว่ร�ร�มี	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๔.	 ว่ัดึร�ชบพื่ิธสำถิตมีห�สำีมี�ร�มี	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๕.	 ว่ัดึร�ชประดึิษุฐิสำถิตมีห�สำีมี�ร�มี	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๖.	 ว่ัดึร�ช�ธิว่�สำว่ิห�ร	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๗.	 ว่ัดึมีกุฏิกษุัตริย�ร�มี	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๘.	 ว่ัดึเทำพื่ศิรินทำร�ว่�สำ	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๙.	 ว่ัดึเบญจีมีบพื่ิตรดึุสำิตว่น�ร�มี	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๑๐.	 ว่ัดึร�ชโอรสำ�ร�มี	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๑๑.	 ว่ัดึมีห�ธ�ตุยุว่ร�ชรังสำฤษุฎิ�	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๑๒.	 ว่ัดึอรุณร�ชว่ร�ร�มี	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๑๓.	 ว่ัดึนิเว่ศธรรมีประว่ัติ	 พื่ระนคำรศรีอยุธย�

	 	 ๑๔.	 ว่ัดึพื่ระปฐิมีเจีดึีย์	 นคำรปฐิมี

	 	 ๑๕.	 ว่ัดึสำุว่รรณดึ�ร�ร�มี	 พื่ระนคำรศรีอยุธย�

	 	 ๑๖.	 ว่ัดึพื่ระศรีรัตนมีห�ธ�ตุ	 พื่ิษุณุโลก

	 	 ๑๗.	 ว่ัดึโสำมีนัสำว่ิห�ร	 กรุงเทำพื่มีห�นคำร

	 	 ๑๘.	 ว่ัดึพื่ระพืุ่ทำธบ�ทำ	 สำระบุรี
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	 พื่ระอ�ร�มีหลว่งเหล่�นี�	 พื่ระบ�ทำสำมีเด็ึจีพื่ระเจ้ี�อยู่หัว่จีะเสำดึ็จีพื่ระร�ชดึำ�เนินไปถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิิน 

ดึ้ว่ยพื่ระองค์ำเอง	 แต่มีิไดึ้เสำดึ็จีไปทำั�ง	 ๑๘	 วั่ดึ	 จีะเสำด็ึจีพื่ระร�ชดึำ�เนินเพีื่ยงบ�งวั่ดึเท่ำ�นั�น	 นอกจี�กนั�น 

ทำรงพื่ระกรุณ�โปรดึเกล้�ฯ	 ให้พื่ระบรมีว่งศ�นุว่งศ์	หรือองคำมีนตรี	หรือผู้้ทำรงเห็นสำมีคำว่รเป็นผู้้แทำนพื่ระองคำ์ 

ไปถว่�ย	 ส่ำว่นพื่ระอ�ร�มีหลว่งนอกจี�กนี� อีกจีำ�นว่น	 ๒๙๒	 วั่ดึ	 พื่ระบ�ทำสำมีเด็ึจีพื่ระเจ้ี�อยู่หัว่	 

ทำรงพื่ระกรุณ�โปรดึเกล้�ฯ	ให้สำ่ว่นร�ชก�ร	หน่ว่ยง�น	องคำ์กร	บริษุัทำ	ห้�งร้�น	บุคำคำล	นำ�ไปถว่�ย

	 กฐิินทำี�กำ�หนดึเป็นพื่ระร�ชพื่ิธีนี�ทำรงพื่ระกรุณ�โปรดึเกล้�ฯ	 ให้สำำ�นักพื่ระร�ชว่ังออกหมี�ย 

กำ�หนดึก�รเป็นประจีำ�ปี	จี่งไมี่มีีก�รจีองล่ว่งหน้�

 แนวป็ฏิิบัติ	

	 ก�รเฝุ้่�ฯ	 รับเสำด็ึจีฯ	 ง�นถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินหลว่งประจีำ�ปี	 ทำี�สำำ�นักพื่ระร�ชว่ังออกเป็นหมี�ย 

กำ�หนดึก�ร	และกำ�หนดึก�รแต่งก�ยเฝุ่้�ฯ	รับเสำดึ็จีฯ

	 ผู้้ทำี�เฝุ่้�ฯ	 รับเสำดึ็จีฯ	 ต�มีหมี�ยกำ�หนดึก�ร	 เจี้�หน้�ทำี�สำำ�นักพื่ระร�ชว่ังจีะไดึ้รับรองเชิญให้นั�งพื่ัก	 

ณ	ทำี�ซึ่่�งจีัดึไว่้นอกพื่ระอุโบสำถต�มีลำ�ดึับชั�นยศ	หรือตำ�แหน่ง

	 ง�นเสำดึ็จีฯ	 ถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินต�มีร�ชประเพื่ณีประจีำ�ปี	 ทำี�สำำ�นักพื่ระร�ชว่ังออกเป็นหมี�ย

กำ�หนดึก�รแต่งเคำร่องแบบเต็มียศ	 จีะมีีกองเกียรติยศทำห�รมีห�ดึเล็กรักษุ�พื่ระองคำ์พื่ร้อมีทำั�งแตรว่ง 

ธงประจีำ�กองและทำห�รมีห�ดึเล็กรักษุ�พื่ระองคำ์ฯ	ตั�งแถว่รับ

	 เมี่อใกล้เว่ล�เสำดึ็จีฯ	ประมี�ณ	๕	หรือ	๑๐	น�ทำี	 เจี้�หน้�ทำี�ผู้้รับรองข้องสำำ�นักพื่ระร�ชว่ังจีะไดึ้เชิญ

ข้้�ร�ชก�รผู้้มีีเกียรติทำี�มี�เฝุ้่�ฯ	 ไปยืนเรียงแถว่รอรับเสำดึ็จีฯ	 ต�มีแนว่ทำ�งล�ดึพื่ระบ�ทำ	 (ถ้�สำถ�นทำี�มีีไม่ีพื่อ 

จีะเข้้�แถว่	ก็คำงเฝุ่้�ฯ	ณ	ทำี�ซึ่่�งจีัดึไว่้นั�น)

	 ไดึ้เว่ล�เสำดึ็จีฯ	 ถ่ง	 แตรว่งกองทำห�รเกียรติยศบรรเลงเพื่ลงสำรรเสำริญพื่ระบ�รมีี	 ผู้้เฝุ่้�ฯ	 ทำี�นั�งพื่ัก 

ยืนถว่�ยคำว่�มีเคำ�รพื่	 ผู้้มี�เฝุ่้�ทำี�เข้้�แถว่รับเสำดึ็จีฯ	 ถ้�สำว่มีหมีว่กทำำ�วั่นทำยหัตถ์จีนสำุดึเสำียงเพื่ลงสำรรเสำริญ 

พื่ระบ�รมีีและถว่�ยคำว่�มีเคำ�รพื่เมี่อเสำดึ็จีฯ	ผ้่�น	

	 เสำด็ึจีฯ	 เข้้�สู่ำพื่ระอุโบสำถ	 เจี้�หน้�ทำี�สำำ�นักพื่ระร�ชว่ัง	 จีะไดึ้เชิญและนำ�เฉพื่�ะข้้�ร�ชก�รผู้้ใหญ่	 

เข้้�ไปเฝุ่้�ฯ	 ในพื่ระอุโบสำถ	 เมี่อเข้้�ไปจีะต้องถว่�ยคำำ�นับ	 แล้ว่ยืนอยู่	 ณ	 เก้�อี�ทำี�นั�งเฝุ่้�ฯ	 ต�มีชั�นยศ 

และตำ�แหน่ง	 เมี่อทำรงปฏิิบัติในก�รถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินประทัำบพื่ระร�ชอ�สำน์ผู้้เฝุ้่�ฯ	 ถว่�ยคำำ�นับแล้ว่นั�งไดึ้	 

เมี่อเสำดึ็จีฯ	กลับก็ปฏิิบัติทำำ�นองเดึียว่กับเมี่อเสำดึ็จีฯ	มี�ถ่ง

	 พื่ระร�ชประเพื่ณีเสำดึ็จีฯ	 ถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิิน	 ถ้�พื่ระอ�ร�มีหลว่งหรือวั่ดึใดึทำี�มีีโรงเรียนตั�งอยู่ 

ย่อมีจัีดึลูกเสำือหรือนักเรียนตั�งแถว่รับเสำดึ็จีฯ	 ถ้�มีีแตรว่งลูกเสำือดึ้ว่ย	 ให้บรรเลงเพื่ลงสำรรเสำริญพื่ระบ�รมีี 

เมี่อเสำดึ็จีฯ	ถ่ง	และเสำดึ็จีฯ	กลับ

	 โรงเรียนทำี�จีัดึลูกเสำือนักเรียนรับเสำดึ็จีฯ	ต�มีระเบียบประเพื่ณีจีะต้องจีัดึตั�งโต๊ะหมีู่บูช�	ประดึิษุฐิ�น

พื่ระบรมีฉ�ย�ลักษุณ์แทำนตั�งพื่ระพืุ่ทำธรูป	 มีีแจีกัน	 พื่�นดึอกไม้ี	 และธูปเทำียนพื่ร้อมี	 แต่ไมี่ต้องจีุดึธูปเทำียน	 

หน้�พื่ระบรมีฉ�ย�ลักษุณ์	 คำว่รมีีธูปเทีำยนแพื่กระทำงดึอกไมี้ใสำ่พื่�นตั�งไว่้	 เป็นก�รถว่�ยคำว่�มีเคำ�รพื่สำักก�ระ 

ในก�รรับเสำดึ็จีฯ
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	 อ�จี�รย์หรือคำรูใหญ่	 ยืนทำี�ข้้�ง	 ๆ	 โต๊ะหมีู่หน้�แถว่นักเรียนและลูกเสำือ	 เมี่อเสำดึ็จีถ่ง	 ณ	 ทำี�นั�น 

อ�จี�รย์หรือคำรูใหญ่	 ก้�ว่ออกมี�ถว่�ยคำว่�มีเคำ�รพื่	 (ถ้�เป็นคำรูช�ยสำว่มีหมีว่ก	 ทำำ�วั่นทำยหัตถ์	 ถ้�เป็นคำรูหญิง

ถว่�ยคำว่�มีเคำ�รพื่ต�มีว่ิธีทำี�เรียกว่่�	 ถอนสำ�ยบัว่)	 แล้ว่กร�บบังคำมีทำูลร�ยง�นจีำ�นว่นอ�จี�รย์	 คำรู	 นักเรียน	 

จีบแล้ว่พื่ับใส่ำซึ่องว่�งบนพื่�นเชิญข้่�นทูำลเกล้�ฯ	 ถว่�ย	 แล้ว่ถอยออกไปถว่�ยคำำ�นับก่อนทำี�จีะกลับไปยืนเฝุ้่�ฯ	 

ณ	ทำี�เดึิมี 

 ๒.	กฐิินต้น	 กฐิินดึังกล่�ว่	 เกิดึข่้�นเพื่ร�ะพื่ระเจี้�แผ้่นดึินเสำดึ็จีพื่ระร�ชดึำ�เนินไปถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิิน	 

ณ	 ว่ัดึทำี�มีิใช่พื่ระอ�ร�มีหลว่ง	 และมีิไดึ้เสำด็ึจีไปอย่�งเป็นทำ�งร�ชก�รหรืออย่�งเป็นพื่ระร�ชพิื่ธี	 แต่เป็น 

ก�รบำ�เพื่็ญพื่ระร�ชกุศลส่ำว่นพื่ระองค์ำอีกดึ้ว่ย	พลตร่	 หม่อมที่ว่วงศ์์ถวัลยศ์ักดิ�	 (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ	 ที่ว่วงศ์์)		

ไดึ้เล่�ประว่ัติเร่องก�รเกิดึข้่�นข้องกฐิินต้นนี�ไว่้ว่่�	

 “กฐิินสำ่ว่นพื่ระองคำ์นี�	 ในสำมีัยก่อนรัชก�ลทำี�	 ๕	 จีะเรียกว่่�อย่�งไรนั�น	 ยังไมี่พื่บหลักฐิ�น	 มี�เรียกกันว่่�  

กฐิินต้นในรัชก�ลทำี�	 ๕	 ภิ�ยหลังทำี�ไดึ้มีีก�รเสำด็ึจีประพื่�สำหัว่เมีืองต่�ง	 ๆ	 เม่ีอปีพืุ่ทำธศักร�ช	 ๒๔๔๗	 

ก�รเสำดึ็จีประพื่�สำคำรั�งนั�น	 โปรดึให้จีัดึให้ง่�ยกว่่�ก�รเสำดึ็จีประพื่�สำเพื่่อสำำ�ร�ญพื่ระร�ชอิริย�บถอย่�งสำ�มีัญ

คำือ	 โปรดึไมี่ให้มีีห้องตร�สัำ�งหัว่เมีือง	 ให้จีัดึทำำ�ทำี�ประทำับแรมี	 ณ	 ทำี�ใดึ	 ๆ	 พื่อพื่ระร�ชหฤทำัยจีะประทำับทำี�ไหน 

ก็ประทำับทำี�นั�น	 บ�งคำร�ว่ก็ทำรงเรือเล็กหรือเสำดึ็จีรถไฟไปโดึยมีิให้ใคำรรู้	 ก�รประพื่�สำคำรั�งนั�นเรียกกันว่่�	 

เสัด็จีป็ระพาสัต้น	 เหตุทำี�เรียกว่่�ประพื่�สำต้นก็เพื่ร�ะเมี่อวั่นทำี�	 ๑๘	 กรกฎ�คำมี	 ๒๔๔๗	 เสำดึ็จีทำรงเรือมี�ดึ	 

๔	 แจีว่	 ประพื่�สำในแม่ีนำ��อ้อมี	 ไดึ้ทำรงกรุณ�โปรดึเกล้�ฯ	 ให้ซืึ่�อเรือมี�ดึ	 ๔	 แจีว่	 เพื่ิ�มีข้่�นอีกลำ�หน่�ง	 สำำ�หรับ 

แจีว่ต�มีเรือมี�ดึพื่ระทำี�นั�งเว่ล�มีีพื่ระร�ชประสำงคำ์ทำี�จีะเสำดึ็จีพื่ระร�ชดึำ�เนินโดึยมีิให้มีีใคำรรู้จีักพื่ระองคำ์	 

เมี่อซืึ่�อเรือมี�ดึไดึ้ดึังพื่ระร�ชประสำงคำ์แล้ว่ก็ทำรงพื่ระร�ชทำ�นช่อเรือลำ�นั�นว่่�	 เรือต้น	 ในวั่นนั�น	 กว่่�จีะเสำดึ็จี

พื่ระร�ชดึำ�เนินกลับถ่งทำี�ประทำับแรมีทำี�เมีืองร�ชบุรีเกือบ	๓	ทำุ่มี	เพื่ร�ะนำ��เชี�ยว่	ผู้้คำนในข้บว่นเสำดึ็จีเหน่อยหอบ 

ต�มีกัน	 และไดึ้เริ�มีเรียกก�รเสำดึ็จีประพื่�สำในว่ันทำี�กล่�ว่นี�ว่่�	 ประพื่�สำต้น	 จ่ีงเป็นมูีลเหตุให้เรียกก�รเสำดึ็จี

พื่ระร�ชดึำ�เนินถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินเป็นก�รสำ่ว่นพื่ระองค์ำว่่�	 พื่ระกฐิินต้น	 เรียกแบบเรือนไทำยทำี�ทำรงสำร้�งสำำ�หรับ

ประทำับอย่�งช�ว่บ้�นว่่�	เรือนต้น	กันต่อมี�”

	 พื่ระบ�ทำสำมีเดึ็จีพื่ระเจี้�อยู่หัว่รัชก�ลปัจีจีุบัน	 ทำรงดึำ�เนินต�มีพื่ระยุคำลบ�ทำพื่ระบ�ทำสำมีเดึ็จี 

พื่ระจีุลจีอมีเกล้�เจี้�อยู่หัว่	 โปรดึเสำดึ็จีพื่ระร�ชดึำ�เนินไปทำรงบำ�เพื่็ญพื่ระร�ชกุศลถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินต้น 

เป็นประจีำ�ทำุกปี	ก�รจีะเสำดึ็จีฯ	ไปถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินต้นทำี�ว่ัดึใดึนั�นมีีหลักเกณฑ์์	ดึังนี�

	 	 ๑.	เป็นว่ัดึทำี�ยังไมี่เคำยเสำดึ็จีพื่ระร�ชดึำ�เนินถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินมี�ก่อน

	 	 ๒.	ประช�ชนมีีคำว่�มีเล่อมีใสำในว่ัดึนั�นมี�ก

	 	 ๓.	ประช�ชนในทำ้องถิ�นนั�นไมี่คำ่อยมีีโอก�สำไดึ้เฝุ่้�ทำูลละอองธุลีพื่ระบ�ทำเมี่อเสำดึ็จีพื่ระร�ชดึำ�เนินไป  

จีะไดึ้มีีโอก�สำเข้้�เฝุ่้�ทำูลละอองธุลีพื่ระบ�ทำอย่�งใกล้ชิดึดึ้ว่ย
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 แนวป็ฏิิบัติ 

	 ในกรณีทำี�เสำดึ็จีฯ	 ไปถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินเป็นก�รสำ่ว่นพื่ระองคำ์ทำี�เรียกกันว่่�	 พื่ระกฐิินต้น	 ส่ำว่นมี�ก 

จีะเป็นวั่ดึในต่�งจัีงหว่ัดึ	 สำำ�นักพื่ระร�ชวั่งจีะออกเป็นหมี�ยรับสัำ�ง	 ส่ำว่นมี�กจีะแต่งเคำร่องแบบปกติข้�ว่ 

เฉพื่�ะเจ้ี�หน้�ทำี�	 ผู้้มีีหน้�ทำี�เฝุ้่�ฯ	 เจี้�หน้�ทำี�นอกนั�นหรือข้้�ร�ชก�รในท้ำองถิ�นแต่งก�ยเคำร่องแบบปกติหรือก�กี

คำอตั�ง	หรือก�กีคำอพื่ับ	

	 ก�รเฝุ่้�ฯ	 รับเสำดึ็จีฯ	 เจี้�หน้�ทำี�สำำ�นักพื่ระร�ชวั่งจีะรับรองข้้�ร�ชก�รและผู้้มีีเกียรติรอเฝุ่้�ฯ	 

ณ	ทำี�ซึ่่�งจีัดึไว่้นอกพื่ระอุโบสำถ

	 ก�รเสำดึ็จีฯ	 ถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินในต่�งจัีงหวั่ดึนั�น	 ผู้้ว่่�ร�ชก�รจัีงหวั่ดึจีะต้องจัีดึข้้�ร�ชก�รเข้้�เฝุ้่� 

รบัเสำด็ึจีฯ	ณ	ทำี�ซ่ึ่�งรถยนตพ์ื่ระทำี�นั�งเทำยีบ	เม่ีอเสำด็ึจีฯ	ลงจี�กรถยนตพ์ื่ระทำี�นั�ง	ผู้้ว่่�ร�ชก�รจีงัหวั่ดึตอ้งเข้�้ไปเฝุ้่�ฯ 

ถว่�ยคำำ�นับ	 (ถ้�สำว่มีหมีว่กทำำ�ว่ันทำยหัตถ์)	 แล้ว่กร�บบังคำมีทำูลร�ยง�นตนเองและเบิกข้้�ร�ชก�รผู้้ใหญ่ทำี�เฝุ่้�ฯ	

เช่น	ข้อเดึชะฝุ่��ละอองธุลีพื่ระบ�ทำปกเกล้�ปกกระหมี่อมี

	 ข้้�พื่ระพืุ่ทำธเจ้ี�.................................................ผู้้ว่่�ร�ชก�รจีังหวั่ดึ.......................................ข้อพื่ระร�ชทำ�น	

พื่ระบรมีร�ชว่โรก�สำเบิกผู้้เฝุ่้�ทำูลละอองธุลีพื่ระบ�ทำ	(ในกรณีทำี�ภิริย�เฝุ่้�ฯ	อยู่ดึ้ว่ย)	น�ง..............................ภิริย�	

ข้้�พื่ระพืุ่ทำธเจี้�	(จีะทำูลเกล้�ฯ	ถว่�ยดึอกไมี้ดึ้ว่ยก็ไดึ้)	แล้ว่ต่อไปคำว่รจีะกร�บบังคำมีทำูลเฉพื่�ะข้้�ร�ชก�รผู้้ใหญ่

ระดึับสำูง	เช่น	รองผู้้ว่่�ร�ชก�รจีังหว่ัดึ	ผู้้พื่ิพื่�กษุ�	หัว่หน้�ศ�ลจีังหว่ัดึ	น�ยอำ�เภิอข้องทำ้องทำี�เสำดึ็จีฯ	เทำ่�นั�น	

 ๓.	 กฐิินพระราชื่ที่าน	 เป็นกฐิินทำี�พื่ระเจี้�แผ้่นดึินพื่ระร�ชทำ�นผ้้�ข้องหลว่งแก่ผู้้ทำี�กร�บบังคำมีทำูล	 

ข้อพื่ระร�ชทำ�นเพื่่อไปถว่�ยยังวั่ดึหลว่ง	 นอกจี�กวั่ดึสำำ�คัำญทำี�ทำรงกำ�หนดึไว้่ว่่�จีะเสำด็ึจีพื่ระร�ชดึำ�เนิน 

ดึ้ว่ยพื่ระองคำ์เอง	 ปัจีจุีบันก็เว้่น	 ๑๘	 วั่ดึดึังกล่�ว่แล้ว่	 เหตุทำี�เกิดึกฐิินพื่ระร�ชทำ�นก็เพื่ร�ะว่่�ปัจีจุีบันว่ัดึหลว่ง 

มีีเป็นจีำ�นว่นมี�ก	 จ่ีงเปิดึโอก�สำให้กระทำรว่ง	 ทำบว่ง	 กรมีต่�ง	 ๆ	 ตลอดึจีนคำณะบุคำคำลหรือบุคำคำลทำี�สำมีคำว่ร 

รับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�กฐิินไปถว่�ยไดึ้	 และผู้้ทำี�ไดึ้รับพื่ระร�ชทำ�นจีะเพื่ิ�มีไทำยธรรมีเป็นส่ำว่นตัว่โดึยเสำดึ็จีพื่ระร�ชกุศล

ต�มีกำ�ลังศรัทำธ�ก็ไดึ้

	 ปัจีจุีบันกระทำรว่ง	 ทำบว่ง	 กรมี	 คำณะบุคำคำล	 หรือบุคำคำลใดึมีีคำว่�มีประสำงคำ์จีะรับพื่ระร�ชทำ�น 

ผ้้�พื่ระกฐิินไปถว่�ย	 ณ	 ว่ัดึหลว่งวั่ดึใดึก็ติดึต่อไปยังกรมีก�รศ�สำน�	 กระทำรว่งวั่ฒนธรรมี	 ต�มีระเบียบ 

ซึ่่�งเทำ่�กับเป็นก�รจีองกฐิินไว่้ก่อน
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กฐินราษฎร์

	 เป็นกฐิินทำี�ร�ษุฎรหรือประช�ชน	 ผู้้มีีศรัทำธ�นำ�ผ้้�กฐิินข้องตนไปทำอดึ	 ณ	 วั่ดึต่�ง	 ๆ	 เว่้นไว้่แต่ว่ัดึ 

ทำี�ไดึ้กล่�ว่มี�แล้ว่ในเร่องกฐิินหลว่ง	 ก�รทำอดึกฐิินข้องร�ษุฎรตั�งแต่สำมีัยสำุโข้ทำัยเป็นต้นมี�จีนกระทำั�งปัจีจีุบัน	 

มีีช่อเรียกแตกต่�งกันต�มีลักษุณะข้องว่ิธีก�รทำอดึ	คำือ

	 ๑.	กฐิินหรือมีห�กฐิิน

	 ๒.	จีุลกฐิิน

	 ๓.	กฐิินสำ�มีัคำคำี

	 ๔.	กฐิินตกคำ้�ง

 ๑.	กฐิินหรือมหากฐิิน	 เป็นกฐิินทำี�ร�ษุฎรนำ�ไปทำอดึ	 ณ	 วั่ดึใดึว่ัดึหน่�งซ่ึ่�งตนมีีศรัทำธ�เป็นก�รเฉพื่�ะ

กล่�ว่คำือ	 ทำ่�นผู้้ใดึมีีศรัทำธ�จีะทำอดึกฐิิน	 ณ	 วั่ดึใดึ	 ก็นำ�ผ้้�กฐิิน	 บ�งคำรั�งเรียกว่่�	 ผ้้�ทำี�เป็นองคำ์กฐิินซ่ึ่�งจีะเป็น 

ผ้้�ผื้นเดีึยว่ก็ไดึ้	 หล�ยผื้นก็ไดึ้	 เป็นผ้้�ข้�ว่ซ่ึ่�งยังไมี่ไดึ้ตัดึก็ไดึ้	 ตัดึออกเป็นชิ�น	 ๆ	 พื่อทำี�จีะประกอบเข้้�เป็น 

จีีว่รผ้ืนใดึผ้ืนหน่�งก็ไดึ้	ทำำ�เสำร็จีแล้ว่ยังมีิไดึ้ย้อมีหรือย้อมีแล้ว่ก็ไดึ้อย่�งใดึอย่�งหน่�ง	จีัดึเป็นองคำ์กฐิิน

	 คำว่�มีนิยมีทำี�นำ�กฐิินไปทำอดึ	 ณ	 ว่ัดึต่�ง	 ๆ	 ข้องร�ษุฎรนั�น	 มีิใช่จีะมีีแต่องคำ์กฐิินดึังกล่�ว่มี�แล้ว่

เทำ่�นั�น	 เจี้�ภิ�พื่บ�งร�ยอ�จีมีีศรัทำธ�ถว่�ยข้องอ่น	 ๆ	 ไปพื่ร้อมีกับองคำ์กฐิินเรียกกันว่่�	บริวารกฐิิน	 ต�มีทำี� 

นิยมีกันนั�นมีีปัจีจีัย	 ๔	 คืำอ	 เคำร่องอ�ศัยข้องพื่ระภิิกษุุสำ�มีเณร	 มีีไตรจีีว่ร	 บริข้�ร	 อ่น	 ๆ	 ทำี�จีำ�เป็น	 หรือเคำร่องใช้

ประจีำ�มีี	 มีุ้ง	 หมีอน	 ทำี�นอน	 เตียง	 ตั�ง	 โต๊ะ	 เก้�อี�	 โอ่งนำ��	 กระถ�ง	 กระทำะ	 กระโถน	 เต�	 ภิ�ชนะสำำ�หรับ 

ใสำ่อ�ห�รคำ�ว่หว่�น	 เคำร่องซ่ึ่อมีเสำน�สำนะมีี	 มีีดึ	 ข้ว่�น	 กบ	 สิำ�ว่	 เล่อย	 ไมี้กว่�ดึ	 จีอบ	 เสำียมี	 ย�รักษุ�โรคำ	 

ย�สำีฟัน	 แปรงสำีฟัน	 ตลอดึจีนเคำร่องคำรัว่มีี	 ข้้�ว่สำ�ร	 ผ้ลไมี้	 เป็นต้น	 หรือจีะมีีอย่�งอ่นนอกจี�กกล่�ว่ถ่งนี�ก็ไดึ ้

ข้อให้เป็นข้องทำี�สำมีคำว่รแก่พื่ระภิิกษุุสำ�มีเณรจีะบริโภิคำเทำ่�นั�น	 ห�กจีะมีีข้องสำำ�หรับแจีกจี่�ยแก่คำนทำี�อยู่ในว่ัดึ 

หรือคำนทำี�มี�ร่ว่มีง�นกฐิินดึ้ว่ยก็ไดึ้สำุดึแต่กำ�ลังศรัทำธ�และอัธย�ศัยไมีตรี

	 นอกจี�กทำี�ไดึ้กล่�ว่มี�แล้ว่นั�น	 ยังมีีธรรมีเนียมีทำี�เจี้�ภิ�พื่ผู้้ทำอดึกฐิินจีะต้องมีีผ้้าห่มพระป็ระธีาน

อีกหน่�งผ้ืน	 เท่ี่ยนสำำ�หรับจีุดึในเว่ล�ทำี�พื่ระภิิกษุุสำว่ดึพื่ระป�ติโมีกข้์ทำี�เรียกกันสัำ�น	 ๆ	 ว่่�	 เท่ี่ยนป็าติโมกข์		

จีำ�นว่น	 ๒๔	 เล่มี	 และมีีธงผ้้�ข้�ว่เข้ียนรูปจีระเข้้หรือสำัตว์่นำ��อย่�งอ่น	 เช่น	 ปล�	 น�งเงือก	 เป็นต้น	 

สำำ�หรับปักหน้�ว่ัดึทำี�อยู่ต�มีริมีนำ��	 เมี่อทำอดึกฐิินเสำร็จีแล้ว่	 และมีีธงผ้้�ข้�ว่เข้ียนเป็นรูปตะข้�บ	 ปักไว่้หน้�ว่ัดึ 

สำำ�หรับวั่ดึทำี�ตั�งอยู่บนดึอยไกลแมี่นำ��	 ทำี�ใช้ปักนี�เป็นเคำร่องแสำดึงให้ทำร�บว่่�	 ว่ัดึนั�น	 ๆ	 ไดึ้รับกฐิินแล้ว่	 

และอนุโมีทำน�ร่ว่มีกุศลดึ้ว่ยไดึ้

	 อน่�ง	 ยังมีีประเพื่ณีนิยมีอีกอย่�งหน่�งเกี�ยว่กับเว่ล�ก�รทำอดึกฐิิน	 ถ้�เป็นเว่ล�เช้�จีะมีีก�รทำำ�บุญ 

ถว่�ยอ�ห�รเพื่ลแก่พื่ระภิิกษุุสำ�มีเณรในว่ัดึ

	 กฐิินทำี�ร�ษุฎรผู้้เป็นเจี้�ภิ�พื่นำ�องคำ์กฐิินและบริว่�รกฐิินไปทำอดึยังว่ัดึต่�ง	 ๆ	 ดัึงกล่�ว่นี�	 เรียกกันว่่�	 

กฐิินหรือมหากฐิิน	 เป็นลักษุณะข้องกฐิินทำี�ร�ษุฎรทำอดึกันเป็นสำ่ว่นใหญ่อยู่ในปัจีจีุบัน	 แต่เหตุทำี�เรียกว่่�	 

มีห�กฐิิน	นั�น	อ�จีเป็นเพื่ร�ะให้เห็นแตกต่�งจี�กกฐิินอีกชนิดึหน่�งทำี�เรียกว่่�	จีุลกฐิิน	ก็ไดึ้
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 ๒.	จีุลกฐิิน	 เป็นกฐิินทำี�ต้องทำำ�ดึ้ว่ยคำว่�มีเร่งรีบ	 เดึิมีเรียกกันเป็นแบบไทำย	ๆ	ว่่�	กฐิินแล่น	 เจี้�ภิ�พื่ 

ผู้้ทำี�จีะทำอดึกฐิินเช่นนี�ไดึ้ต้องมีีพื่ว่กมี�ก	 มีีกำ�ลังมี�ก	 เพื่ร�ะต้องเริ�มีตั�งแต่ก�รทำำ�ผ้้�ทำี�นำ�ไปทำอดึตั�งแต่ต้น 

กล่�ว่คำือ	 เริ�มีตั�งแต่นำ�ฝุ่้�ยทำี�แก่ใช้ไดึ้แล้ว่แต่ยังอยู่ในฝุ่ักมีีปริมี�ณให้พื่อแก่ก�รทำี�จีะทำำ�เป็นผ้้�จีีว่รผ้ืนใดึผ้ืนหน่�ง

ไดึ้แล้ว่ทำำ�พื่ิธีสำมีมีติว่่�ฝุ่้�ยจีำ�นว่นนั�น	 ไดึ้มีีก�รหว่่�น	 แตกงอกออกต้น	 เติบโต	 ผ้ลิดึอก	 ออกฝุ่ัก	 แก่	 สำุกแล้ว่ 

เก็บมี�เอ�เมีล็ดึออก	ดึีดึเป็นผ้ง	ทำำ�เป็นเสำ้นดึ้�ยเปียออกเป็นไจี	กรอออกเป็นเข้็ดึ	แล้ว่ฆ์่�ดึ้ว่ยนำ��ข้้�ว่	ต�กให้แห้ง

ใสำ่กงปั�นเสำ้นหลอดึ	ใสำ่กระสำว่ยเคำรือแล้ว่ทำอเป็นแผ้่นผ้้�ต�มีข้น�ดึทำี�ต้องก�ร	นำ�ไปทำอดึเป็นผ้้�กฐิิน	

	 เมี่อพื่ระสำงฆ์์รับผ้้�นั�นแล้ว่	 มีอบแก่พื่ระภิิกษุุผู้้เป็นองค์ำคำรองซ่ึ่�งพื่ระองค์ำคำรองจีะจัีดึก�รต่อไป 

ต�มีพื่ระว่ินัย

	 หลังจี�กนั�นผู้้ทำอดึต้องช่ว่ยทำำ�ต่อ	คำือ	นำ�ผ้้�นั�นมี�ข้ยำ�ทำุบ	ซึ่ัก	แล้ว่เอ�ไปต�กให้แห้ง	แล้ว่นำ�มี�ตัดึ

เป็นจีีว่รผ้ืนใดึผ้ืนหน่�ง	 แล้ว่เย็บ	 ย้อมี	ต�กแห้ง	พื่ับ	ทำับรีดึเสำร็จีเรียบร้อยแล้ว่นำ�ไปถว่�ยองคำ์คำรองอีกคำรั�งหน่�ง

เพื่่อให้ทำ่�นทำำ�พื่ินทำุอธิษุฐิ�น

	 เมี่อเสำร็จีจี�กก�รพิื่นทำุอธิษุฐิ�นแล้ว่	 จีะมีีก�รประชุมีสำงฆ์์แจ้ีงให้ทำร�บ	 พื่ระภิิกษุุสำงฆ์์ทำั�งหมีดึ 

จีะอนุโมีทำน�	เป็นอันเสำร็จีพื่ิธีจีุลกฐิิน

	 แต่อย่�งไรก็ต�มี	ในกรณีทำี�ผู้้ทำอดึกฐิินไมี่มีีกำ�ลังคำนมี�กพื่อ	จีะตัดึพื่ิธีก�รในตอนต้น	ๆ	ออกเสำียก็ไดึ้ 

โดึยเริ�มีดึ้ว่ยก�รเอ�ผ้้�ข้�ว่ผื้นใหญ่มี�กะประมี�ณให้พื่อทำี�จีะตัดึเป็นจีีว่รผ้ืนใดึผ้ืนหน่�งแล้ว่นำ�ไปทำอดึ	 เมี่อ 

พื่ระภิิกษุุสำงฆ์์ทำ่�นนำ�ไปดึำ�เนินก�รต�มีพื่ระว่ินัยแล้ว่	ก็ช่ว่ยทำำ�ต่อจี�กทำ่�น	คำือ	ซึ่ัก	กะ	ตัดึ	เย็บย้อมีให้เสำร็จี	

 แล้ว่นำ�กลับไปถว่�ยองค์ำคำรองเพื่่อพื่ินทำุอธิษุฐิ�นต่อไป	 เหมีือนว่ิธีทำำ�ทำี�กล่�ว่มี�แล้ว่ในก�รทำำ�จีุลกฐิิน

เต็มีต�มีรูปแบบ

	 อน่�ง	 ข้้อทำี�คำว่รกำ�หนดึจีดึจีำ�ไว้่คำือ	 จุีลกฐิินจีะเป็นวิ่ธีใดึวิ่ธีหน่�งก็ต�มี	 จีะต้องทำำ�ให้เสำร็จีในวั่นเดึียว่	 

เริ�มีต้นตั�งแต่เว่ล�เช้�ถ่งยำ��รุ่งข้องวั่นรุ่งข้่�น	 คืำอต้องทำำ�ให้เสำร็จีก่อนรุ่งอรุณข้องวั่นใหม่ี	 ไม่ีเช่นนั�นแล้ว่กฐิินนั�น

ไมี่เป็นกฐิิน	

	 สำ่ว่นบริว่�รข้องจีุลกฐิิน	ผ้้�ห่มีประธ�นและเทำียนป�ติโมีกข้์	ตลอดึจีนธงจีระเข้้	ธงตะข้�บ	ก็คำงเป็น

เหมีือนทำี�กล่�ว่มี�แล้ว่ในเร่องกฐิินหรือมีห�กฐิิน

 ๓.	กฐิินสัามัคค่	เป็นกฐิินทำี�มีีเจี้�ภิ�พื่หล�ยคำนร่ว่มีกัน	มีิใช่เจี้�ภิ�พื่เพื่ียงคำนเดึียว่อย่�งเร่องกฐิินหรือ 

มีห�กฐิินทำุกคำนเป็นเจ้ี�ภิ�พื่ทำั�งหมีดึ	 ใคำรบริจี�คำมี�กน้อยอย่�งไรไมี่เป็นประมี�ณ	 แต่เพื่่อไมี่ให้ก�รจีัดึง�นกฐิิน 

ยุ่งย�กสัำบสำนมี�กเกินไป	 ก็มีักจีะตั�งคำณะกรรมีก�รข่้�นคำณะหน่�งเพื่่อดึำ�เนินก�รแล้ว่มีีหนังสืำอบอกบุญ 

ไปยังผู้้อ่นดึ้ว่ย	เมี่อไดึ้ปัจีจีัยมี�เทำ่�ไรก็จีัดึผ้้�อันเป็นองคำ์กฐิิน	รว่มีทำั�งข้องบริว่�รดึังกล่�ว่แล้ว่นั�น	เมี่อมีีปัจีจีัยเหลือ  

ก็ถว่�ยว่ัดึไว่้เพื่่อทำ�งว่ัดึจีะนำ�ไปใช้จ่ี�ยในทำ�งทำี�คำว่ร	 เช่น	 ก�รก่อสำร้�งศ�สำนสำถ�น	 ก�รบูรณปฏิิสำังข้รณ์	 

กุฏิิ	โบสำถ์	เจีดึีย์	เป็นต้น	กฐิินสำ�มีัคำคำีนี�	มีักจีะนำ�ไปทำอดึยังว่ัดึทำี�กำ�ลังมีีก�รก่อสำร้�งหรือกำ�ลังบูรณปฏิิสำังข้รณ์ 

เพื่่อเป็นก�รสำบทำบทำุนให้สำิ�งอันพื่่งประสำงคำ์ข้องว่ัดึให้สำำ�เร็จีเสำร็จีสำิ�นไปโดึยเร็ว่

 เร่องข้องกฐิินสำ�มีัคำคำี	 เป็นเร่องทำี�นิยมีกันอย่�งแพื่ร่หล�ย	 เพื่ร�ะนอกจี�กจีะถือกันว่่�เป็นบุญ 

เป็นกุศลแล้ว่	 ยังเป็นก�รช่ว่ยทำำ�นุบำ�รุงว่ัดึ	 ตลอดึจีนเป็นเร่องเพื่ิ�มีคำว่�มีสำนุกคำร่กคำรื�นแก่ง�น	 เป็นสำ�มีัคำคำีรสำ	 

อันเน่องมี�จี�กก�รทำอดึกฐิินสำ�มีัคำคำี
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 ๔.	 กฐิินตกค้าง	 กฐิินประเภิทำนี�มีีช่อเรียกอย่�งอ่นอีกว่่�	 กฐิินตก	 หรือกฐิินโจีร	 ศ�สำตร�จี�รย์พื่ระย�

อนุมี�นร�ชธนไดึ้กล่�ว่ถ่งเหตุผ้ลทำี�เกิดึกฐิินชนิดึนี�	 ตลอดึจีนช่อทำี�เรียกไปเป็นต่�ง	 ๆ	 กันข้องกฐิินประเภิทำนี� 

ไว่ใ้นเรอ่งเทำศก�ลออกพื่รรษุ�ว่่�	“แตท่ำี�ทำำ�กนัเชน่นี�	ทำำ�กันอยูใ่นทำอ้งถิ�นทำี�มีวี่ดัึมี�ก	ซ่ึ่�งอ�จีมีวี่ดัึตกคำ�้ง	ไมีม่ีใีคำรทำอดึ 

ก็ไดึ้	 จ่ีงมัีกมีีผู้้ศรัทำธ�ไปสืำบเสำ�ะห�วั่ดึอย่�งนี�เพื่่อทำอดึกฐิิน	 ต�มีปกติในวั่นใกล้	 ๆ	 จีะสิำ�นหน้�ทำอดึกฐิิน

	 หรือในว่ันสำุดึทำ้�ย	 คำือว่ันก่อนแรมีคำำ��หน่�งข้องเดึือน	 ๑๒	 ก�รทำอดึกฐิินอย่�งนี�เรียกกันว่่�	 กฐิินตกค้าง  

หรือเรียกว่่� กฐิินตก	บ�งถิ�นก็เรียกว่่�	กฐิินโจีร	เพื่ร�ะกิริย�อ�ก�รทำี�ไปทำอดึอย่�งไมี่รู้เนื�อรู้ตัว่	จีู่	ๆ	ก็ไปทำอดึ

ไมี่บอกกล่�ว่ล่ว่งหน้�ไว่้ให้ว่ัดึรู้เพื่่อเตรียมีคำว่�มีพื่ร้อมี	 ก�รทำอดึกฐิินตกถือว่่�ไดึ้บุญอ�นิสำงสำ์แรงกว่่�ทำอดึกฐิิน

ธรรมีดึ�	 บ�งทำีเตรียมีข้้�ว่ข้องไปทำอดึกฐิินหล�ย	 ๆ	 วั่ดึ	 แต่ไดึ้วั่ดึทำอดึน้อยวั่ดึ	 เคำร่องไทำยธรรมีทำี�ตระเตรียมี 

เอ�ไปทำอดึยังมีีเหลืออยู่	 หรือทำ�งว่ัดึทำอดึไมี่ไดึ้	 ก็เอ�เคำร่องไทำยธรรมีเหล่�นั�นจีัดึทำำ�เป็นผ้้�ป��	 เรียกกันว่่�	 

“ผ้้�ป��แถมีกฐิิน”

 สำ่ว่นข้้อแตกต่�งข้องกฐิินประเภิทำนี�	 คืำอ	 ไมี่มีีก�รจีองวั่ดึล่ว่งหน้�	 ก�รทำอดึเฉพื่�ะว่ัดึทำี�ยังไมี่มีีใคำรทำอดึ 

และอ�จีทำอดึหล�ยว่ัดึไดึ้	 ตลอดึจีนสำ�มี�รถเอ�ข้องไทำยธรรมีทำี�เหลือทำำ�เป็นก�รบุญอีกชนิดึหน่�ง	 เรียกว่่�	 

ผ้้�ป��แถมีกฐิิน

๕.	ข้อป็ฏิิบัติในการจีองกฐิิน

 การจีองกฐิิน	 คืำอ	 ก�รแจ้ีงล่ว่งหน้�ให้ทำ�งวั่ดึและประช�ชนได้ึทำร�บว่่�	 วั่ดึนั�น	 ๆ	 มีีผู้้ศรัทำธ�จีะนำ� 

ผ้้�พื่ระกฐิินมี�ทำอดึแล้ว่	 ทำั�งนี�เป็นเพื่ร�ะว่่�ปัจีจีุบันมีีผู้้ศรัทำธ�ทำอดึกฐิินเป็นจีำ�นว่นมี�ก	 ถ้�ไมี่จีองไว่้ก่อน 

อ�จีไมี่มีีโอก�สำ	 จ่ีงเกิดึเป็นธรรมีเนียมีข่้�นว่่�จีะทำอดึกฐิินต้องจีองล่ว่งหน้�	 เพื่่อให้มีีโอก�สำและเพื่่อไมี่เกิดึ 

ก�รทำอดึซึ่ำ��	ว่ดัึหน่�งปหีน่�งทำอดึกฐิินไดึค้ำรั�งเดึยีว่และในเว่ล�จีำ�กดัึ	คำอื	หลงัจี�กออกพื่รรษุ�แลว้่เพื่ยีงเดึอืนเดึยีว่ 

ดึังกล่�ว่ในตอนต้นเทำ่�นั�น	สำ่ว่นกฐิินหลว่ง	ไมี่มีีก�รจีองล่ว่งหน้�	

 การจีองกฐิินพระราชื่ที่าน	 ผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินไปถว่�ยต้องเป็นพื่ระอ�ร�มีหลว่ง	 

ต้องจีองล่ว่งหน้�และดึำ�เนินก�ร	ดึังนี�

 สั่วนกลาง

	 ๑.	กรมีก�รศ�สำน�จัีดึทำำ�ประก�ศกรมีก�รศ�สำน�	 เร่องก�รข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินแล้ว่	 

จีะแจ้ีงสำ่ว่นร�ชก�ร	 กระทำรว่ง	 กรมี	 รัฐิวิ่สำ�หกิจี	 บริษุัทำ	 ห้�งร้�น	 สำมี�คำมี	 มูีลนิธิ	 ฯลฯ	 และเจ้ี�อ�ว่�สำ 

พื่ระอ�ร�มีหลว่ง	เพื่่อแจี้งกำ�หนดึระยะเว่ล�ทำี�จีะทำำ�ก�รถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิิน	

	 ๒.	ในกรุงเทำพื่มีห�นคำร	ผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินสำ�มี�รถจีองกฐิินพื่ระร�ชทำ�นไดึ้	ดึังนี�

  ๒.๑	กองศ์าสันพิธี่	กรมการศ์าสันา	กระที่รวงวัฒนธีรรม

	 	 	 โที่รศ์ัพที่์จีองหมายเลข	๐	๒๒๐๙	๓๗๒๒

	 	 ๒.๒	จีองกับพระอารามหลวงโดยตรง

	 ๓.	 กรมีก�รศ�สำน�จีะแจี้งกำ�หนดึว่ันถว่�ยกฐิินให้ผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นทำร�บ	 เพื่่อประสำ�นง�น 

กับทำ�งว่ัดึ	

	 ๔.	 ผู้้ข้อรบัพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินจีะตอ้งทำำ�หนงัสำอืถง่อธบิดึกีรมีก�รศ�สำน�	เพื่อ่ข้อรบัพื่ระร�ชทำ�น

ผ้้�พื่ระกฐิิน	
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	 ๕.	กรมีก�รศ�สำน�ทำำ�หนังสืำอแจ้ีงก�รรับจีองพื่ระอ�ร�มีหลว่งทำี�ผู้้รับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิิน 

จีะนำ�ผ้้�พื่ระกฐิินพื่ระร�ชทำ�นไปถว่�ย	 ๑	 ฉบับ	 และมีีหนังสำือนมีัสำก�รเจี้�อ�ว่�สำพื่ระอ�ร�มีหลว่งทำี�ผู้้ข้อรับ

พื่ระร�ชทำ�นจีะนำ�ผ้้�พื่ระกฐิินไปถว่�ย	๑	ฉบับ	

	 ๖.	 เม่ีอกรมีก�รศ�สำน�จัีดึเตรียมีเคำร่องพื่ระกฐิินพื่ระร�ชทำ�นเรียบร้อยแล้ว่	 กรมีก�รศ�สำน� 

จีะมีีหนังสำือแจ้ีงผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิิน	 ให้มี�รับเคำร่องพื่ระกฐิินพื่ระร�ชทำ�นด้ึว่ยตนเอง 

ทำี�กองศ�สำนพื่ิธี	กรมีก�รศ�สำน�	กระทำรว่งว่ัฒนธรรมี	เพื่่อนำ�ไปถว่�ยยังว่ัดึพื่ระอ�ร�มีหลว่งต่อไป

 สั่วนภูมิภาค

	 ๑.	กรมีก�รศ�สำน�จีัดึทำำ�ประก�ศกรมีก�รศ�สำน�	 เร่องก�รข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิิน	 

แจี้งผู้้ว่่�ร�ชก�รจีังหว่ัดึทำุกจีังหว่ัดึ	 ให้ทำร�บกำ�หนดึระยะเว่ล�ทำี�จีะทำำ�ก�รถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิิน	 เพื่่อจีะไดึ้ประก�ศ

ให้สำ่ว่นร�ชก�ร	 รัฐิวิ่สำ�หกิจี	 บริษุัทำ	 ห้�งร้�น	 สำมี�คำมี	 มูีลนิธิ	 ฯลฯ	 ภิ�ยในจีังหวั่ดึทำร�บทำั�ว่กัน	 พื่ร้อมีทำั�ง 

จีะไดึ้มีอบหมี�ยง�นให้สำำ�นักง�นว่ัฒนธรรมีจีังหว่ัดึเป็นผู้้รับผ้ิดึชอบ	 และเจี้�อ�ว่�สำพื่ระอ�ร�มีหลว่ง	 ในกรณี 

มีีผู้้ติดึต่อข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินกับทำ�งว่ัดึ 

	 ๒.	ผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินสำ�มี�รถจีองกฐิินพื่ระร�ชทำ�นไดึ้	ดึังนี�

  ๒.๑	สัำานักงานวัฒนธีรรมจีังหวัดทีุ่กจีังหวัด	

	 	 ๒.๒	กองศ์าสันพิธี่	กรมการศ์าสันา	กระที่รวงวัฒนธีรรม	หรือ	

	 	 	 	 โที่รศ์ัพที่์ป็ระสัานหมายเลข	๐	๒๒๐๙	๓๗๒๒	

	 	 ๒.๓	จีองกับพระอารามหลวงโดยตรง

	 ๓.	 กรมีก�รศ�สำน�จีะแจ้ีงกำ�หนดึวั่นถว่�ยกฐิินให้ผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นทำร�บ	 เพื่่อประสำ�นง�น 

กับทำ�งว่ัดึ 

	 ๔.	 เมี่อผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินไดึ้จีองพื่ระอ�ร�มีหลว่ง	 เพื่่อข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิิน	

ต้องดึำ�เนินก�ร	ดึังนี�

	 	 ผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินกับสำำ�นักง�นวั่ฒนธรรมีจีังหว่ัดึ	 ต้องทำำ�หนังสำือถ่งอธิบดึี 

กรมีก�รศ�สำน�	ผ้่�นสำำ�นักง�นว่ัฒนธรรมีจีังหว่ัดึ	

	 	 ผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินกับพื่ระอ�ร�มีหลว่ง	 ต้องทำำ�หนังสืำอถ่งอธิบดีึกรมีก�รศ�สำน�  

สำ่งไปทำี�กรมีก�รศ�สำน�	หรือผ้่�นสำำ�นักง�นว่ัฒนธรรมีจีังหว่ัดึ	

	 	 ผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินกับกรมีก�รศ�สำน�	 ต้องทำำ�หนังสืำอถ่งอธิบดึีกรมีก�รศ�สำน� 

สำ่งไปทำี�กรมีก�รศ�สำน�	

	 ๕.	กรมีก�รศ�สำน�ทำำ�หนังสืำอแจ้ีงก�รรับจีองพื่ระอ�ร�มีหลว่งทำี�ผู้้รับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิิน 

จีะนำ�ผ้้�พื่ระกฐิินพื่ระร�ชทำ�นไปถว่�ย	 ๑	 ฉบับ	 และมีีหนังสำือนมีัสำก�รเจี้�อ�ว่�สำพื่ระอ�ร�มีหลว่งทำี�ผู้้ข้อรับ

พื่ระร�ชทำ�นจีะนำ�ผ้้�พื่ระกฐิินไปถว่�ย	๑	ฉบับ	

	 ๖.	 เมี่อกรมีก�รศ�สำน�จัีดึเตรียมีเคำร่องพื่ระกฐิินพื่ระร�ชทำ�นเรียบร้อยแล้ว่	 กรมีก�รศ�สำน� 

จีะมีีหนังสืำอสำอบถ�มีผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิิน	 แจี้งผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิินไปถว่�ย 

พื่ระอ�ร�มีหลว่งในสำ่ว่นภิูมีิภิ�คำทำั�งหมีดึ	 เพื่่อจีะไดึ้ทำร�บว่่�ต้องก�รจีะรับเคำร่องพื่ระกฐิินดึ้ว่ยตนเอง 

ทำี�กรมีก�รศ�สำน�	หรือให้จีัดึสำ่งไปยังสำำ�นักง�นว่ัฒนธรรมีจีังหว่ัดึ
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	 ๗.	กรมีก�รศ�สำน�ทำำ�หนังสำือแจี้งผู้้ข้อรับพื่ระร�ชทำ�นผ้้�พื่ระกฐิิน	 เพื่่อให้ไปรับเคำร่องพื่ระกฐิิน 

ทำี�กรมีก�รศ�สำน�	หรือ	สำำ�นักง�นว่ัฒนธรรมีจีังหว่ัดึ	ต�มีทำี�แจี้งไว่้กับกรมีก�รศ�สำน�

 การจีองกฐิินราษฎร์	 จีะต้องจีองไว้่ก่อน	 เว่้นไว่้แต่กฐิินตกค้ำ�งซ่ึ่�งไม่ีต้องจีอง	 วิ่ธีจีองกฐิินร�ษุฎร์ 

ไมี่ว่่�จีะเป็นกฐิินธรรมีดึ�	 จีุลกฐิิน	 หรือกฐิินสำ�มีัคำคำี	 มัีกจีะจีองแบบทำี�ให้โอก�สำแก่ผู้้มีีศรัทำธ�จีะบริจี�คำทำรัพื่ย์

มี�กกว่่�ทำี�ตนกำ�หนดึ	ตัว่อย่�งใบจีองกฐิิน

ข้้�พื่เจี้�	ช่อ....................................................................................................บ้�นเลข้ทำี�............................................................................

ตำ�บล...................................................................อำ�เภิอ......................................................จีังหว่ัดึ..........................................................

มีีศรัทำธ�ปร�รถน�จีะทำอดึกฐิินแก่พื่ระสำงฆ์์ว่ัดึนี�	มีีองคำ์กฐิิน......................................................................................................

มีีบริว่�รกฐิิน.....................................................................กำ�หนดึว่ัน...............................เดึือน.............................................................

ปี....................................................เว่ล�................................................

ข้อเชิญท่ำ�นทำั�งหล�ยมี�ร่ว่มีกุศลดึ้ว่ย	 ห�กทำ่�นผู้้ใดึมีีศรัทำธ�มี�กกว่่�กำ�หนดึ	 ข้อผู้้นั�นจีงไดึ้โอก�สำ 

เพื่่อทำอดึเถิดึ	ข้้�พื่เจี้�ยินดึีอนุโมีทำน�ร่ว่มีกุศลดึ้ว่ย

	 ถ้�ห�กว่่�มีีผู้้ศรัทำธ�มี�กกว่่�จีะนำ�กฐิินมี�ทำอดึ	 ณ	 วั่ดึเดีึยว่กันก็ต้องทำำ�ใบจีองดัึงกล่�ว่มี�นี�	 

มี�ปิดึไว่้ทำี�ว่ัดึในทำี�เปิดึเผ้ย	 เช่น	 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 เป็นต้น	 และเป็นธรรมีเนียมีทำี�ถือกันว่่�ก�รทำี�มีีผู้้มี�จีองทำับ

เช่นนี�ไมี่เป็นก�รเสำียมี�รย�ทำแต่อย่�งใดึ	 แต่ถือเป็นเร่องสำนุกสำน�นในก�รทำำ�บุญกุศลอย่�งหน่�ง	 กล่�ว่กันว่่�	 

ก�รจีองกฐิินทัำบกันไปทัำบกันมี�นี�เองได้ึกล�ยเป็นต้นแบบข้องกฐิินสำ�มัีคำคำีในเว่ล�ต่อมี�	 แต่ในปัจีจุีบันนี� 

มีักไมี่นิยมีจีองทำับกันแล้ว่	ห�กผู้้มีีศรัทำธ�จีะทำอดึในว่ัดึเดึียว่กัน	ก็คำว่รร่ว่มีกันซึ่่�งเรียกว่่�	กฐิินสำ�มีัคำคำี

	 ในก�รทำอดึกฐิินสำ�มีัคำคำีนี�	ผู้้ทำอดึอ�จีเชิญชว่น	ผู้้มีีจีิตศรัทำธ�ให้มี�ร่ว่มีกันทำำ�บุญ	โดึยแจีกใบบอกบุญ

หรือทำี�เรียกว่่�ฎีก�ก็ไดึ้

๖.	ข้อป็ฏิิบัติในการที่อดกฐิิน

	 การที่อดกฐิินพระราชื่ที่าน

	 ๑.	 เม่ีอไดึ้รับผ้้�พื่ระกฐิินพื่ระร�ชทำ�นจี�กกรมีก�รศ�สำน�แล้ว่	 คำว่รถว่�ยภิ�ยหลังวั่นแรมี	 ๖	 คำำ�� 

เดึือน	๑๑	หรือเมี่อพื่ระบ�ทำสำมีเดึ็จีพื่ระเจี้�อยู่หัว่เสำดึ็จีพื่ระร�ชดึำ�เนินทำอดึพื่ระกฐิินว่ันแรกแล้ว่

	 ๒.	ให้ติดึต่อกับทำ�งว่ัดึโดึยตรง	 เพื่่อแจ้ีงว่ัน	 เว่ล�	 และข้อให้เจ้ี�อ�ว่�สำสัำ�งไว่ย�วั่จีกรเตรียมีสำถ�นทำี� 

และสิำ�งจีำ�เป็นมีีทำี�บูช�พื่ระรัตนตรัย	 มีีเคำร่องบูช�พื่ร้อมีอ�สำน์สำงฆ์์สำำ�หรับพื่ระสำงฆ์์อนุโมีทำน�พื่ระกฐิิน	 

โต๊ะข้น�ดึกว่้�งพื่อสำมีคำว่รสำำ�หรับว่�งพื่�นแว่่นฟ้�	 ผ้้�ไตรพื่ระกฐิิน	 และพื่�นเทำียนพื่ระป�ติโมีกข้์	 โต๊ะว่�ง 

เคำร่องบริข้�รพื่ระกฐิินและเคำร่องไทำยธรรมี	โต๊ะเก้�อี�สำำ�หรับผู้้เป็นประธ�น	และผู้้ไปร่ว่มีพื่ิธีต�มีสำมีคำว่ร
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	 ๓.	 เม่ีอถ่งว่ันกำ�หนดึ	 ก่อนผู้้เป็นประธ�นจีะไปถ่งหรือก่อนเริ�มีพื่ิธี	 ให้เจ้ี�หน้�ทำี�เชิญเคำร่องพื่ระกฐิิน

จีัดึไว่้บนโต๊ะ	 ว่�งเทำียนป�ติโมีกข้์ไว่้บนพื่�น	 และให้มีีเจ้ี�หน้�ทำี�แต่งเคำร่องแบบหรือแต่งสำ�กลนิยมีคำอยสำ่ง 

ผ้้�พื่ระกฐิินให้ผู้้เป็นประธ�นทำี�เชิงบันไดึหรือประตูเข้้�สำถ�นทำี�ประกอบพิื่ธี	 (ปัจีจีุบันนิยมีจีัดึโต๊ะหมีู ่

ถว่�ยร�ชสัำกก�ระพื่ระบ�ทำสำมีเดึจ็ีพื่ระเจี�้อยูห่วั่	ไว้่ทำี�หน�้พื่ระอโุบสำถ	และว่�งผ้้�พื่ระกฐิินไว้่ทำี�โตะ๊	และให้ประธ�น

รับผ้้�พื่ระกฐิินจี�กโต๊ะหน้�พื่ระบรมีฉ�ย�ลักษุณ์นั�น

	 ๔.	ประธ�นรับผ้้�กฐิินจี�กเจี้�หน้�ทำี�ทำี�เชิงบันไดึพื่ระอุโบสำถ	 อุ้มีประคำองยืนตรงถว่�ยคำว่�มีเคำ�รพื่

พื่ระบ�ทำสำมีเด็ึจีพื่ระเจ้ี�อยู่หัว่ข้ณะดึนตรีบรรเลงเพื่ลงสำรรเสำริญพื่ระบ�รมีีแล้ว่จ่ีงเข้้�สู่ำพื่ระอุโบสำถตรงไป 

ว่�งไว่้ทำี�พื่�นแว่่นฟ้�ซึ่่�งตั�งอยู่หน้�อ�สำน์สำงฆ์์	

	 ๕.	 เมี่อว่�งผ้้�พื่ระกฐิินแล้ว่	จีุดึธูปเทำียนเคำร่องสำักก�รบูช�พื่ระรัตนตรัยแล้ว่กร�บ	๓	หน

	 ๖.	 เมี่อกร�บพื่ระรัตนตรัยแล้ว่	 ไปทำี�พื่�นแว่่นฟ้�	 หยิบผ้้�ห่มีพื่ระประธ�นสำ่งให้เจี้�หน้�ทำี�นำ�ไปมีอบ 

แก่ไว่ย�วั่จีกร	 แล้ว่ยกผ้้�พื่ระกฐิินยกข่้�นประคำองประนมีมืีอ	 หันไปทำ�งพื่ระประธ�นว่่�	 นโมี	 ตสำฺสำ	 ภิคำว่โต	 

อรหโต	สำมีฺมี�สำมีฺพืุ่ทำฺธสำฺสำ	ว่่�	๓	จีบ	ต่อจี�กนั�น	หันไปทำ�งพื่ระสำงฆ์์ว่่�คำำ�ถว่�ยพื่ระกฐิิน	ดึังนี�

 “ผ้้�พื่ระกฐิินทำ�นกับทำั�งผ้้�อ�นิสำงสำ์บริว่�รทำั�งปว่งนี�	 พื่ระบ�ทำสำมีเดึ็จีพื่ระปรเมีนทำรร�มี�ธิบดึีศรีสำินทำร 

มีห�ว่ชริ�ลงกรณ	มีหิศรภูิมีพิื่ลร�ชว่ร�งกรู	กิตสิำริสิำมีบูรณอดึลุยเดึช	สำย�มิีนทำร�ธิเบศรร�ชว่โรดึมี	บรมีน�ถบพิื่ตร	 

พื่ระว่ชิรเกล้�เจ้ี�อยู่หัว่	 ผู้้ทำรงพื่ระคุำณอันประเสำริฐิกอปรด้ึว่ยพื่ระร�ชศรัทำธ�	 โปรดึเกล้�โปรดึกระหม่ีอมี 

พื่ระร�ชทำ�นให้.......................	 น้อมีนำ�มี�ถว่�ยแด่ึพื่ระสำงฆ์์ซ่ึ่�งจีำ�พื่รรษุ�ก�ลถ้ว่นไตรมี�สำในอ�ว่�สำวิ่ห�รนี�	 

ข้อพื่ระสำงฆ์์	จีงรับผ้้�พื่ระกฐิินทำ�นนี�	กระทำำ�กฐิินัตถ�รกิจีต�มีพื่ระบรมีพืุ่ทำธ�นุญ�ตนั�น	เทำอญ”

	 กล่�ว่ถว่�ยพื่ระกฐิินทำ�นจีบแล้ว่ประเคำน	 พื่ร้อมีดึ้ว่ยเทีำยนพื่ระป�ติโมีกข์้เสำร็จีแล้ว่	 เข้้�นั�ง	 

ณ	 ทำี�ซ่ึ่�งจัีดึไว่้	 ระหว่่�งทำี�ผู้้เป็นประธ�นเข้้�สู่ำสำถ�นทำี�ประกอบพิื่ธี	 ผู้้อยู่ในพื่ิธีทำั�งหมีดึ	 ยืนแสำดึงคำว่�มีเคำ�รพื่ 

จีนกว่่�ประธ�นจีะนั�งลงจี่งนั�งลงพื่ร้อมีกัน

	 ถ้�มีีปี�พื่�ทำย์หรือเคำร่องดึนตรี	 ให้บรรเลงเพื่ลงสำรรเสำริญพื่ระบ�รมีีข้ณะผู้้เป็นประธ�นรับผ้้�ไตร 

จี�กเจี�้หน�้ทำี�หรอืรบัทำี�โตะ๊หมีูใ่นกรณทีำี�จีดัึไว่	้ต่อจี�กนั�นจ่ีงบรรเลงเพื่ลงช�้	ข้ณะประธ�นเข้�้สูำส่ำถ�นทำี�ประกอบ

พื่ิธีจีนถ่งเว่ล�จีุดึธูปเทำียนบูช�พื่ระรัตนตรัยแล้ว่จ่ีงสำ่งเทำียนชนว่นคำืน	 ให้หยุดึบรรเลงทำันทำีแมี้จีะยังไมี่จีบเพื่ลง

ก็ต�มี	และคำว่รมีีเจี้�หน้�ทำี�คำอยให้สำัญญ�ณเว่ล�ให้เริ�มีเพื่ลงหรือให้หยุดึบรรเลง

	 ๗.	พื่ระสำงฆ์์ทำำ�พื่ิธีกรรมี

	 ๘.	เมี่อพื่ระสำงฆ์์ทำำ�พื่ิธีเสำร็จีออกไปคำรองผ้้�	 (ปี�พื่�ทำย์บรรเลงเพื่ลงสำ�ธุก�ร	 ถ้�มีี)	 คำรองผ้้�เสำร็จี 

กลับเข้้�นั�งยังอ�สำน์สำงฆ์์	 (ปี�พื่�ทำย์หยุดึบรรเลง)	 ผู้้เป็นประธ�นและผู้้ไปร่ว่มีพื่ิธีถว่�ยเคำร่องพื่ระกฐิินแก่ 

องคำ์คำรองเริ�มีตั�งแต่บ�ตรเป็นต้นไปจีนถ่งเคำร่องมีือก่อสำร้�ง	 ถ้�จีัดึเคำร่องไทำยธรรมีถว่�ยเพื่ิ�มีเติมีคำว่รถว่�ย 

ภิ�ยหลังเคำร่องพื่ระกฐิินหลว่ง

	 ๙.	ถ้�มีีผู้้บริจี�คำร่ว่มีโดึยเสำดึ็จีพื่ระร�ชกุศล	คำว่รประก�ศให้ทำี�ประชุมีทำร�บ

	 ๑๐.	พื่อพื่ระสำงฆ์์อนุโมีทำน�	 ผู้้เป็นประธ�นกรว่ดึนำ��แล้ว่พื่ระสำงฆ์์ถว่�ยอดิึเรกจีบ	 ประธ�น 

กร�บพื่ระรัตนตรัย	เป็นเสำร็จีพื่ิธี	(ปี�พื่�ทำย์บรรเลงเพื่ลงกร�ว่รำ�	ถ้�มีี)
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	 ๑๑.	กรมีก�รศ�สำน�เป็นผู้้จัีดึสำรรและดึำ�เนินก�รข้อพื่ระร�ชทำ�น	 จ่ีงข้อให้ร�ยง�นถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิิน

พื่ระร�ชทำ�นและยอดึเงินโดึยเสำดึ็จีพื่ระร�ชกุศลไปยังกรมีก�รศ�สำน�	 หลังจี�กถว่�ยผ้้�พื่ระกฐิินเสำร็จีแล้ว่ 

เพื่่อจีะไดึ้รว่บรว่มีดึำ�เนินก�รกร�บบังคำมีทำูลพื่ระกรุณ�	ข้อพื่ระร�ชทำ�นถว่�ยพื่ระร�ชกุศลโดึยพื่ร้อมีเพื่รียงกัน 

 

	 การที่อดกฐิินราษฎร์

	 เมี่อไดึ้ตระเตรียมีพื่ร้อมีแล้ว่	 ถ่งกำ�หนดึก็นำ�ผ้้�กฐิินกับบริว่�รไปยังว่ัดึทำี�จีองไว่้	 ก�รนำ�ไปนั�น 

จีะไปเงียบ	 ๆ	 หรือจีะแห่แหนกันไปก็ไดึ้	 เม่ีอไปถ่งแล้ว่	 พัื่กอยู่	 ณ	 ทำี�ใดึทำี�หน่�งทำี�สำะดึว่ก	 เช่น	 ทำี�ศ�ล�ท่ำ�นำ��	 

ศ�ล�โรงธรรมี	 โรงอุโบสำถ	 หรือทำี�ใดึทำี�หน่�งซ่ึ่�งทำ�งวั่ดึจีัดึไว้่	 เมี่อพื่ระสำงฆ์์พื่ร้อมีแล้ว่	 ก่อนถว่�ยกฐิินอ�ร�ธน�ศีล  

รับศีล	 เมี่อรับศีลแล้ว่ประก�ศให้รู้พื่ร้อมีกัน	 หัว่หน้�ผู้้ทำอดึกฐิินหันหน้�ไปทำ�งพื่ระพืุ่ทำธรูป	 ตั�งนโมี	 ๓	 จีบ	 

แล้ว่หันหน้�มี�ทำ�งพื่ระสำงฆ์์กล่�ว่คำำ�ถว่�ยเป็นภิ�ษุ�บ�ลี	 ภิ�ษุ�ไทำย	 หรือทำั�งสำองภิ�ษุ�ก็ไดึ้	 ว่่�คำนเดีึยว่	 

หรือว่่�นำ�แล้ว่คำนทำั�งหล�ยว่่�ต�มีพื่ร้อมีกันก็ไดึ้	 ก�รกล่�ว่คำำ�ถว่�ยนั�นจีะกล่�ว่เป็นคำำ�	 ๆ	 หรือจีะกล่�ว่รว่มีกัน 

เป็นว่รรคำ	ๆ	แล้ว่แต่คำว่�มีสำะดึว่กข้องผู้้กล่�ว่นำ�และผู้้กล่�ว่ต�มี	คำำ�ถว่�ย	มีีดึังนี�

คำาถวายภาษาบาล่

	 นโมี	ตสำฺสำ	ภิคำว่โต	อรหโต	สำมีฺมี�สำมีฺพืุ่ทำฺธสำฺสำ	ว่่�	๓	จีบ	

	 อิมีำ	ภินฺเต	สำปริว่�รำ	กฐิินทำุสำฺสำำ	สำงฺฆ์สำฺสำ	โอโณชย�มี

	 ทำุติยมีฺปิ	อิมีำ	ภินฺเต	สำปริว่�รำ	กฐิินทำุสำฺสำำ	สำงฺฆ์สำฺสำ	โอโณชย�มี

	 ตติยมีฺปิ	อิมีำ	ภินฺเต	สำปริว่�รำ	กฐิินทำุสำฺสำำ	สำงฺฆ์สำฺสำ	โอโณชย�มี	ฯ

คำาแป็ล

	 ข้้�แต่พื่ระสำงฆ์์ผู้้เจีริญ	ข้้�พื่เจี้�ทำั�งหล�ย	ข้อน้อมีถว่�ย	ซึ่่�งผ้้�กฐิินกับทำั�งบริว่�รนี�	แก่พื่ระสำงฆ์์

	 แมี้คำำ�รบสำอง	 ข้้�แต่พื่ระสำงฆ์์ผู้้เจีริญ	 ข้้�พื่เจี้�ทำั�งหล�ย	 ข้อน้อมีถว่�ย	 ซ่ึ่�งผ้้�กฐิินกับทำั�งบริว่�รนี�	 

แก่พื่ระสำงฆ์์

	 แมี้คำำ�รบสำ�มี	 ข้้�แต่พื่ระสำงฆ์์ผู้้เจีริญ	 ข้้�พื่เจ้ี�ทำั�งหล�ย	 ข้อน้อมีถว่�ย	 ซ่ึ่�งผ้้�กฐิินกับทำั�งบริว่�รนี�	 

แก่พื่ระสำงฆ์์	

คำาถวายอ่กแบบหนึ�ง

	 นโมี	ตสำฺสำ	ภิคำว่โต	อรหโต	สำมีฺมี�สำมีฺพืุ่ทำฺธสำฺสำ	ว่่�	๓	จีบ

	 อิมีำ	ภินฺเต	สำปริว่�รำ	กฐิินทำุสำฺสำำ	สำงฺฆ์สำฺสำ	โอโณชย�มี

	 ทำุติยมีฺปิ	อิมีำ	ภินฺเต	สำปริว่�รำ	กฐิินทำุสำฺสำำ	สำงฺฆ์สำฺสำ	โอโณชย�มี

	 ตติยมีฺปิ	อิมีำ	ภินฺเต	สำปริว่�รำ	กฐิินทำุสำฺสำำ	สำงฺฆ์สำฺสำ	โอโณชย�มี

	 สำ�ธุ	โน	ภินฺเต	สำงฺโฆ์	อิมีำ	สำปริว่�รำ	กฐิินทำุสำฺสำำ	ปฏิิคำฺคำณฺห�ตุ

	 อมีฺห�กำ	ทำีฆ์รตฺตำ	หิต�ย	สำุข้�ย	ฯ

คำาแป็ล

	 ข้้�พื่เจี้�ทำั�งหล�ย	 ข้อน้อมีถว่�ยผ้้�กฐิินกับทำั�งบริว่�รนี�แดึ่พื่ระสำงฆ์์	 ข้อพื่ระสำงฆ์์จีงรับผ้้�กฐิิน 

กับทำั�งบริว่�รนี�	 คำรั�นรับแล้ว่	 จีงกร�นกฐิินดึ้ว่ยผ้้�ผื้นนี�	 เพื่่อประโยชน์	 เพื่่อคำว่�มีสุำข้	 แก่ข้้�พื่เจ้ี�ทำั�งหล�ย	 

สำิ�นก�ลน�นเทำอญ	ฯ	
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	 เมี่อจีบคำำ�ถว่�ยแล้ว่	 พื่ระสำงฆ์์รับสำ�ธุพื่ร้อมีกัน	 องคำ์กฐิินพื่ร้อมีทำั�งบริว่�รนี�	 ถ้�ปร�รถน�ถว่�ย 

เป็นสำงฆ์์ทำั�งหมีดึก็ไมี่ต้องประเคำน	 ถ้�ปร�รถน�จีะประเคำนก็อย่�ประเคำนสำมีภิ�ร	 หรือองคำ์ทำี�รู้ว่่�จีะต้องคำรอง 

ให้ประเคำนองคำ์อ่น	 องคำ์ทำี�เหมี�ะก็คำือรองลงมี�เฉพื่�ะองคำ์กฐิินนั�นไมี่จีำ�เป็นต้องประเคำน	 สำ่ว่นบริว่�รนั�น	 

ถ้�จีำ�นงถว่�ยแก่ภิิกษุุสำ�มีเณรในวั่ดึนั�นเป็นส่ำว่นเฉพื่�ะก็ช่ว่ยกันถว่�ยโดึยทำั�ว่กัน	 เม่ีอประเคำนเสำร็จีแล้ว่ 

จีะกลับเพีื่ยงนั�นก็ได้ึ	 แต่ถ้�ยังไม่ีกลับเพีื่ยงนั�นจีะรอจีนพื่ระสำงฆ์์อปโลกน์และมีอบผ้้�กฐิินเสำร็จีแล้ว่ก็ได้ึ	 

ถ้�ผ้้�กฐิินนั�นต้องทำำ�ต่อไปอีก	 เช่น	 ซึ่ัก	 กะ	 ตัดึ	 เย็บ	 ย้อมี	 จีะอยู่ช่ว่ยพื่ระก็ไดึ้	 ถ้�ไมี่มีีอย่�งนั�น 

จ่ีงมีีธรรมีเนียมีว่่�	 ประเคำนเฉพื่�ะองคำ์กฐิินแก่พื่ระรูปใดึรูปหน่�งเทำ่�นั�นก่อน	 แล้ว่รออยู่	 เม่ีอพื่ระสำงฆ์์ทำำ�พื่ิธี 

เบื�องต้นข้องทำ่�นเสำร็จีแล้ว่จี่งประเคำนบริว่�รกฐิินภิ�ยหลัง	เมี่อประเคำนเสำร็จีแล้ว่	พื่ระสำงฆ์์อนุโมีทำน�	ผู้้ถว่�ย

ทำั�งหมีดึตั�งใจีฟังคำำ�อนุโมีทำน�และข้ณะนั�นเจี้�ภิ�พื่กรว่ดึนำ��อุทำิศสำ่ว่นกุศล

	 เพื่ียงเทำ่�นั�นเสำร็จีพื่ิธีถว่�ยกฐิินสำำ�หรับทำ�ยกผู้้มีีศรัทำธ�	 ต่อจี�กนั�นเป็นหน้�ทำี�ข้องพื่ระสำงฆ์์ 

จีะไดึ้ดึำ�เนินก�รในเร่องกร�นกฐิินต่อไป	 ถ้�ผ้้�นั�นยังไมี่สำำ�เร็จีรูปพื่ระภิิกษุุจีะต้องช่ว่ยกันทำำ�จีีว่ร	 ทำำ�เสำร็จี

เมี่อไรแจ้ีงให้พื่ระภิิกษุุทำั�งหล�ยทำร�บเพื่่ออนุโมีทำน�	 ถ้�ผ้้�นั�นสำำ�เร็จีรูปแล้ว่	 กิจีทำี�พื่ระภิิกษุุทำั�งหล�ยจีะต้อง

ทำำ�จีีว่รไมี่มีี	 ทำ่�นก็ดึำ�เนินก�รอนุโมีทำน�ไดึ้	 เมี่อพื่ระภิิกษุุทำั�งหล�ยไดึ้อนุโมีทำน�กฐิินแล้ว่ในว่ันนั�นช่อว่่�สำงฆ์์ 

ไดึ้กร�นกฐิินแล้ว่	เป็นอันเสำร็จีพื่ิธีข้องสำงฆ์์	

๗.	อานิสังสั์หรือผ้ลด่ของการที่อดกฐิิน

 ๑.	ผ้ลด่ฝ่่ายผู้้ที่อดและคณะ	อ�นิสำงสำ์หรือผ้ลดึีข้องฝุ่��ยผู้้ทำอดึและคำณะ	มีีดึังนี�

	 	 (๑)	 ช่อว่่�ไดึ้ถว่�ยทำ�นภิ�ยในก�ลเว่ล�กำ�หนดึทำี�เรียกว่่�	 ก�ลทำ�น	 คำือ	 ในปีหน่�งถว่�ยไดึ้เพื่ียง

ระยะเว่ล�	 ๑	 เดึือน	 เทำ่�นั�น	 ในข้้อถว่�ยทำ�นต�มีก�ลนี�มีีพื่ระพุื่ทำธภิ�ษิุตว่่�	 ผู้้ให้ทำ�นต�มีก�ลคำว่�มีต้องก�ร 

ทำี�เกิดึข้่�นต�มีก�ลข้องผู้้นั�นย่อมีสำำ�เร็จีไดึ้

	 		 (๒)	 ช่อว่่�ได้ึสำงเคำร�ะห์พื่ระสำงฆ์์ผู้้จีำ�พื่รรษุ�ให้ไดึ้ผ้ลัดึเปลี�ยนผ้้�นุ่งห่มีใหมี่	 แม้ีผ้้�กฐิินนั�น 

จีะตกแก่ภิิกษุุรูปใดึรูปหน่�งก็ช่อว่่�ไดึ้ถว่�ยแก่สำงฆ์์เป็นสำ่ว่นรว่มี	มีีพื่ระพืุ่ทำธภิ�ษุิตว่่�	ผู้้ให้ผ้้�ช่อว่่�ให้ผ้ิว่พื่รรณ

	 		 (๓)	 ช่อว่่�ได้ึทำำ�นุบำ�รุงพื่ระพืุ่ทำธศ�สำน�	 ส่ำงเสำริมีผู้้ประพื่ฤติดึีปฏิิบัติชอบให้เป็นหลัก	 

เป็นตัว่อย่�งแห่งคำุณง�มีคำว่�มีดึีข้องประช�ชนสำืบไป

	 		 (๔)	 จีิตใจีข้องผู้้ทำอดึกฐิินทำั�ง	 ๓	 ก�ล	คำือ	 ก่อนทำอดึ	กำ�ลังทำอดึ	 และทำอดึแล้ว่ทำี�เล่อมีใสำศรัทำธ� 

และปร�รถน�ดึีนั�นจีัดึเป็นกุศลจีิต	คำนทำี�มีีจีิตเป็นกุศลย่อมีไดึ้รับคำว่�มีสำุข้คำว่�มีเจีริญ

	 		 (๕)	 ก�รทำอดึกฐิิน	 ทำำ�ให้เกิดึสำ�มีัคำคำีธรรมี	 คืำอ	 ก�รร่ว่มีมืีอกันทำำ�คำุณง�มีคำว่�มีดีึ	 และ 

ถ้�ก�รถว่�ยกฐิินนั�นมีีส่ำว่นได้ึบูรณปฏิิสัำงข้รณ์วั่ดึว่�อ�ร�มีด้ึว่ย	 ก็เป็นก�รร่ว่มีสำ�มัีคำคำี	 เพื่่อรักษุ�ศ�สำนวั่ตถุ	 

ศ�สำนสำถ�นให้ยั�งยืนสำถ�พื่รสำืบไป
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 ๒.	ผ้ลด่ฝ่่ายพระสังฆ์ผู้้รับและกรานกฐิิน	 อ�นิสำงสำ์หรือผ้ลดึีข้องฝุ่��ยพื่ระสำงฆ์์ผู้้รับและกร�นกฐิิน	 

มีีดึังนี�

	 	 พื่ระพืุ่ทำธเจี้�ตรัสำไว่้	(ในว่ินัยปิฎก	เล่มี	๕	หน้�	๑๓๖)	ว่่�ภิิกษุุผู้้กร�นกฐิินแล้ว่ย่อมีไดึ้รับประโยชน์	

๕	ประก�ร

	 	 (๑)	 รับนิมีนต์ฉันไว้่แล้ว่ไปไหนไม่ีต้องบอกล�ภิิกษุุในวั่ดึต�มีคำว่�มีในสิำกข้�บทำทำี�	 ๖	 แห่ง	 

อเจีลกว่รรคำ	ป�จีิตตีย์

	 	 (๒)	 ไปไหนไมี่ต้องนำ�ไตรจีีว่รไปคำรบสำำ�รับ

	 	 (๓)	 เก็บผ้้�ทำี�เกิดึข้่�นเป็นพื่ิเศษุ	ไดึ้ต�มีปร�รถน�

	 	 (๔)	 จีีว่รอันเกิดึในทำี�นั�นเป็นสำิทำธิข้องภิิกษุุเหล่�นั�น

	 	 (๕)	 ข้ย�ยเข้ตแห่งก�รทำำ�จีีว่รหรือก�รเก็บจีีว่รไว่้ได้ึจีนถ่งสิำ�นฤดูึหน�ว่	 (คำือจีนถ่งวั่นข้่�น	 ๑๕	 คำำ��	

เดึือน	๔	เป็นว่ันสำุดึทำ้�ย)

๘.	ลักษณะอันเป็็นป็ระชื่าธีิป็ไตยของพิธี่กรรมกฐิิน

	 ได้ึกล่�ว่แล้ว่ว่่�เร่องข้องกฐิินเป็นสัำงฆ์กรรมี	 คำือ	 ก�รกระทำำ�ทำี�เป็นก�รสำงฆ์์	 คืำอ	 พื่ระสำงฆ์์ทำั�งว่ัดึ 

ต้องรับรู้รับผิ้ดึชอบร่ว่มีกันในก�รช่ว่ยกันทำำ�จีีว่รให้สำำ�เร็จี	 ในก�รประชุมีกันห�รือว่่�	 จีะคำว่รมีอบผ้้�กฐิิน 

ให้ภิิกษุุรูปใดึรูปหน่�ง	 และแม้ีเพีื่ยงก�รปร่กษุ�ห�รือก็ยังใช้ไมี่ไดึ้ต้องมีีก�รสำว่ดึ	 ประก�ศเป็นก�รสำงฆ์์ 

เสำนอญัตติว่่�จีะมีอบผ้้�กฐิินแก่ภิิกษุุรูปนั�นรูปนี�แล้ว่สำว่ดึประก�ศจีบแล้ว่ไมี่มีีผู้้คำัดึคำ้�น	 จ่ีงจีะถว่�ยผ้้�นั�น 

แก่องคำ์คำรอง	 คำือ	 ภิิกษุุผู้้รับมีติจี�กทำี�ประชุมีให้เป็นผู้้รับผ้้�นั�นในน�มีข้องสำงฆ์์ไดึ้	 ลักษุณะเช่นนี�เป็นก�รสำอน 

ให้ถือมีติทำี�ประชุมีสำงฆ์์เป็นใหญ่	 ไมี่ทำำ�อะไรต�มีอำ�เภิอใจีเป็นหลักในก�รปกคำรองคำณะสำงฆ์์	 ซ่ึ่�งเป็นตัว่อย่�ง 

แก่ก�รปกคำรองทำ�งโลกดึ้ว่ย

 ข้อเสันอแนะ

	 ๑.	พืุ่ทำธศ�สำนิกชนคำว่รทำอดึกฐิินให้ถูกต้องต�มีคำว่�มีมีุ่งหมี�ยข้องกฐิิน	 ไดึ้แก่	 ก�รบำ�เพื่็ญดึ้ว่ยก�ร

ถว่�ยผ้้�กฐิินแก่ภิิกษุุซ่ึ่�งอยู่จีำ�พื่รรษุ�คำรบสำ�มีเดึือนต�มีพื่ระพืุ่ทำธ�นุญ�ต	 (ในข้้อนี�โปรดึดึูข้้อคำว่�มีเร่องก�ร 

แก้ปัญห�เร่องกฐิินตกคำ้�ง)

	 ๒.	ก�รรว่บรว่มีทำุนทำี�มีีผู้้บริจี�คำเพื่่อบำ�รุงว่ัดึหรือสำถ�นศ่กษุ�ในว่ัดึ	 คำว่รให้เป็นไปต�มีคำว่�มีศรัทำธ� 

ข้องผู้้บริจี�คำโดึยมีีเหตุผ้ลอันสำมีคำว่ร	เช่น	ช่ว่ยปฏิิสำังข้รณ์ว่ัดึทำี�ทำรุดึโทำรมีให้มีั�นคำงถ�ว่รสำืบไป

	 ๓.	 ในก�รเดึินทำ�งไปทำอดึกฐิิน	ณ	ว่ัดึทำี�อยู่ห่�งไกลซึ่่�งผู้้จีัดึมีักจีะพื่่ว่งว่ัตถุประสำงคำ์ข้องก�รทำ่องเทำี�ยว่

ไว่้ดึ้ว่ยนั�น	คำว่รมีีมี�ตรก�รรักษุ�คำว่�มีปลอดึภิัยข้องผู้้ทำี�จีะเดึินทำ�งไปเป็นหมีู่คำณะ	ทำั�งนี�	เพื่่อคำว่�มีไมี่ประมี�ทำ

	 ๔.	คำว่รงดึเว่้นก�รเลี�ยงสำุร�เมีรัยในระหว่่�งเดึินทำ�งหรือระหว่่�งทำี�มีีง�นกฐิิน	 ทำั�งนี�	 เพื่่อให้ 

ก�รบำ�เพื่็ญกุศลเป็นไปดึ้ว่ยคำว่�มีมีีระเบียบเรียบร้อย

	 ๕.	คำว่รงดึก�รใช้จี่�ยในสำิ�งทำี�ฟุ�มีเฟ้อยและไมี่จีำ�เป็น	โดึยย่ดึถือก�รจีัดึให้แนว่ประหยัดึเป็นหลักสำำ�คำัญ

	 ๖.	 ก�รฉลองหรือสำมีโภิชกฐิินก่อนทำอดึนั�น	 คำว่รทำำ�เพีื่ยงเพื่่อประโยชน์ข้องก�รนัดึหมี�ยให้ 

พื่ร้อมีเพื่รียงกัน	 และเพื่่อเป็นก�รสำ่งเสำริมีศรัทำธ�ข้องผู้้มี�ร่ว่มีง�นเทำ่�นั�น	 ไม่ีคำว่รมีุ่งคำว่�มีสำนุกสำน�น	 

อันมีิใช่ว่ัตถุประสำงคำ์ข้องก�รทำอดึกฐิิน
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	 ถ้�มีีข้บว่นแห่เชิญผ้้�พื่ระกฐิินไป	 ผู้้เข้้�ข้บว่นคำว่รแต่งก�ยให้เรียบร้อย	 ถ้�มีีข้บว่นฟ้อนรำ�คำว่รเลือก

ก�รแต่งก�ยสำุภิ�พื่	ชุดึสำุภิ�พื่	เพื่ร�ะเป็นง�นทำ�งศ�สำน�

	 ๗.	ก�รพื่ิมีพื่์หนังสำือแจีกในง�นกฐิินนั�น	 จีะมีีหรือไมี่ก็ไดึ้ไมี่เป็นก�รบังคำับ	 แต่ถ้�มีีคำว่รเลือกพื่ิมีพื่์ 

หนังสำือทำี�มีีสำ�ระประโยชน์

	 ๘.	ไม่ีคำว่รทำอดึกฐิินในวั่ดึทำี�พื่ระภิิกษุุอยู่ในว่ัดึนั�นบอกกล่�ว่โดึยตรงหรือโดึยอ้อมีให้ไปทำอดึ	 เพื่ร�ะ

เป็นก�รผ้ิดึพื่ระว่ินัย	และกฐิินทำี�ทำอดึก็ไมี่เป็นกฐิิน	ถือเป็นโมีฆ์ะ	(พื่ระไตรปิฎก	เล่มี	๕	หน้�	๑๓๘)	แต่พื่ระภิิกษุุ 

ผู้้อยู่ในว่ัดึหน่�งอ�จีแนะนำ�ให้ไปทำอดึในว่ัดึอ่นไดึ้	

	 ๙.	ในก�รพิื่มีพื่์ใบบอกบุญหรือฎีก�เพื่่อเชิญชว่นผู้้มีีจิีตศรัทำธ�มี�ร่ว่มีทำำ�บุญนั�นไมี่คำว่รพิื่มีพ์ื่ช่อบุคำคำล

เป็นกรรมีก�รโดึยไมี่ไดึ้รับอนุญ�ตจี�กเจี้�ข้องก่อน

 ข้อเสันอแนะ

	 อ�จีพื่ิจี�รณ�เทำียบเคีำยงกับข้้อเสำนอแนะบ�งประก�รเกี�ยว่กับเร่องกฐิินไดึ้	 แต่ข้้อทำี�คำว่รเน้น 

เป็นพื่ิเศษุ	 คำือ	 ก�รไมี่ใช้จ่ี�ยฟุ�มีเฟ้อยโดึยไมี่จีำ�เป็น	 คำว่รพิื่จี�รณ�กระทำำ�ในทำ�งทำี�จีะเป็นประโยชน์	 และ 

ไมี่ชักชว่นกันไปในทำ�งสำนุกสำน�นเกินข้อบเข้ต	หรือมีัว่เมี�ประมี�ทำ	ซึ่่�งมีิใช่คำว่�มีประสำงคำ์ข้องพื่ระพืุ่ทำธศ�สำน�
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คำาสัั�งกรมการศ์าสันา

ที่่�	๒๑๙/๒๕๖๔

เร่อง	แต่งตั้งคณะที่ำางานป็รับป็รุงหนังสัือ	“พระอารามหลวง	เล่ม	๑	และเล่ม	๒”	(พิมพ์ครั้งที่่�	๒)

 

	 ดึ้ว่ยกรมีก�รศ�สำน�จีะดึำ�เนินก�รจีัดึพื่ิมีพื่์หนังสืำอ	 “พื่ระอ�ร�มีหลว่ง	 เล่มี	 ๑	 และเล่มี	 ๒”	 

(พื่ิมีพื่์คำรั�งทำี�	๒)	โดึยมีีว่ัตถุประสำงคำ์เพื่่อเผ้ยแพื่ร่ข้้อมีูลเกี�ยว่กับประว่ัติคำว่�มีเป็นมี�	สำถ�นะและทำี�ตั�ง	สำิ�งสำำ�คำัญ

ในพื่ระอ�ร�มีหลว่งทำั�ว่ประเทำศ	 ซ่ึ่�งเป็นก�รอำ�นว่ยคำว่�มีสำะดึว่กสำำ�หรับก�รคำ้นคำว่้�และก�รนำ�ข้้อมีูลไปใช้

ประโยชน์	รว่มีทำั�งเป็นก�รสำร้�งคำว่�มีเข้้�ใจี	และสำ่งเสำริมีก�รเรียนรู้ว่ัฒนธรรมีทำ�งพื่ระพืุ่ทำธศ�สำน�	ตลอดึจีน

สำร้�งคำว่�มีสำัมีพื่ันธ์อันดึีในหมีู่พืุ่ทำธศ�สำนิกชน

	 ในก�รนี�	เพื่อ่ใหก้�รจีดัึพื่มิีพื่ห์นังสำอืเปน็ไปดึว้่ยคำว่�มีเรยีบรอ้ย	จ่ีงแตง่ตั�งคำณะทำำ�ง�นปรบัปรงุหนังสำอื	

“พื่ระอ�ร�มีหลว่ง	เล่มี	๑	และเล่มี	๒”	(พื่ิมีพื่์คำรั�งทำี�	๒)	โดึยมีีองคำ์ประกอบ	หน้�ทำี�และอำ�น�จี	ดึังนี�

	 องคำ์ประกอบ

	 ๑.	 อธิบดึีกรมีก�รศ�สำน�	 ทำี�ปร่กษุ�

	 ๒.		 น�ยสำดึ	แดึงเอียดึ	 ทำี�ปร่กษุ�

	 ๓.		 น�ยมี�นัสำ	ทำ�รัตน์ใจี	 ทำี�ปร่กษุ�

	 ๔.		 น�ยชว่ลิต	ศิริภิิรมีย์	 ทำี�ปร่กษุ�

	 ๕.		 รองอธิบดึีกรมีก�รศ�สำน�	 ประธ�นคำณะทำำ�ง�น

	 ๖.		 ผู้้อำ�นว่ยก�รกองศ�สำนูปถัมีภิ	์ คำณะทำำ�ง�น

	 ๗.		 ผู้้อำ�นว่ยก�รสำำ�นักพื่ัฒน�คำุณธรรมีจีริยธรรมี	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๘.		 เลข้�นุก�รกรมี	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๙.		 ผู้้อำ�นว่ยก�รกองศ�สำนพื่ิธ	ี คำณะทำำ�ง�น

	 ๑๐.		 ผู้้อำ�นว่ยก�รกลุ่มีศ�สำนสำัมีพื่ันธ	์ คำณะทำำ�ง�น

	 ๑๑.		 ผู้้อำ�นว่ยก�รกลุ่มีง�นก�รจีัดึตั�งว่ัดึบ�ทำหลว่งโรมีันคำ�ทำอลิก	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๑๒.		 ผู้้อำ�นว่ยก�รกลุ่มีประช�สำัมีพื่ันธ์และเทำคำโนโลยีสำ�รสำนเทำศ		 คำณะทำำ�ง�น	

	 ๑๓.		 ผู้้อำ�นว่ยก�รกลุ่มีกิจีก�รพื่ิเศษุ	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๑๔.		 ผู้้อำ�นว่ยก�รกลุ่มีศ�สำนสำงเคำร�ะห์และสำ่งเสำริมี		 คำณะทำำ�ง�นและเลข้�นุก�ร

		 	 กิจีก�รพื่ระพืุ่ทำธศ�สำน�	 	
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	 ๑๕.		 น�งสำ�ว่ว่รกร	สำุทำธิพื่งษุ์		 คำณะทำำ�ง�นและผู้ช้ว่่ยเลข้�นกุ�ร	

	 ๑๖.		 น�งสำ�ว่พื่ิจีิตร�	นทำีรัตน์	 คำณะทำำ�ง�นและผู้ช้ว่่ยเลข้�นกุ�ร

	 ๑๗.		น�ยศุภิโชคำ	ภิมีรสำูตร		 ผู้้ช่ว่ยเลข้�นุก�ร

	 หน้�ทำี�และอำ�น�จี

	 ใหค้ำณะทำำ�ง�นมีีหน้�ทีำ�และอำ�น�จีพิื่จี�รณ�ปรบัปรงุข้้อมีลูวั่ดึทำี�ไดึร้บัก�รยกฐิ�นะเป็นพื่ระอ�ร�มีหลว่ง

ให้เป็นปัจีจีุบันและคำรบถ้ว่น	

	 ทำั�งนี�	ตั�งแต่บัดึนี�เป็นต้นไป

            

	 สำั�ง	ณ	ว่ันทำี�	๑๔	กันย�ยน	พื่.ศ.	๒๕๖๔

	 (น�ยเกรียงศักดึิ�	บุญประสำิทำธิ�)

	 อธิบดึีกรมีก�รศ�สำน�
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คำาสัั�งกรมการศ์าสันา

ที่่�	๒๐๘/๒๕๕๑

เร่อง	แต่งตั้งคณะที่ำางานจีัดที่ำาหนังสัือพระอารามหลวง

	 กรมีก�รศ�สำน�	 กระทำรว่งวั่ฒนธรรมี	 ไดึ้จัีดึทำำ�หนังสืำอประว่ัติพื่ระอ�ร�มีหลว่งทำั�ว่ประเทำศ	 ทำั�งนี� 

เพื่่อเป็นก�รสำนองง�นพื่ระร�ชพิื่ธี	 พื่ระร�ชกุศล	 ข้องสำถ�บันพื่ระมีห�กษัุตริย์	 โดึยเฉพื่�ะก�รดึำ�เนินง�น 

จีัดึเคำร่องพื่ระกฐิินถว่�ยพื่ระอ�ร�มีหลว่ง	 และเป็นก�รอำ�นว่ยคำว่�มีสำะดึว่กแก่ผู้้ติดึต่อข้อรับพื่ระร�ชทำ�น 

เคำร่องพื่ระกฐิิน	จี่งแต่งตั�งคำณะทำำ�ง�นจีัดึทำำ�หนังสำือพื่ระอ�ร�มีหลว่ง	ดึังร�ยน�มีต่อไปนี�

	 ๑.	 อธิบดึีกรมีก�รศ�สำน�	 	 ทำี�ปร่กษุ�

	 ๒.	 รองอธิบดึีกรมีก�รศ�สำน�	 	 ทำี�ปร่กษุ�

	 ๓.	 ผู้้อำ�นว่ยก�รสำำ�นักพื่ัฒน�คำุณธรรมีจีริยธรรมี	 	 ทำี�ปร่กษุ�

	 ๔.	 เลข้�นุก�รกรมีก�รศ�สำน�	 	 ทำี�ปร่กษุ�

	 ๕.	 ผู้้อำ�นว่ยก�รกองศ�สำนูปถัมีภิ์	 	 ประธ�นคำณะทำำ�ง�น

	 ๖.	 น�ยเอนก	ข้ำ�ทำอง	 	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๗.	 น�ยปัญญ�	สำละทำองตรง	 	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๘.	 น�ยสำุว่รรณ	กลิ�นพื่งศ์	 	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๙.	 น�ยเกรียงศักดึิ�	บุญประสำิทำธิ�	 	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๑๐.	 น�งสำ�ว่สำุณี	หว่ังสำันติตระกูล	 	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๑๑.	 น�ยประภิ�สำ	แก้ว่สำว่รรคำ์	 	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๑๒.	 น�งสำ�ว่เรณู	รัตนชัยเดึช�	 	 คำณะทำำ�ง�น

	 ๑๓.	 น�งสำ�ว่อรพื่รรณ	คำัมีภิีรศิลป์	 	 คำณะทำำ�ง�นและเลข้�นุก�ร

	 ๑๔.	 น�ยว่ิเชียร	อนันตศิริรัตน์	 	 คำณะทำำ�ง�นและผู้้ช่ว่ยเลข้�นุก�ร

	 ๑๕.	 น�ยนุกูล	กลัดึเงิน	 	 คำณะทำำ�ง�นและผู้้ช่ว่ยเลข้�นุก�ร

	 ทำั�งนี�	ตั�งแต่บัดึนี�เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 	 สำั�ง	ณ	ว่ันทำี�	๑๑	กันย�ยน	พื่.ศ.	๒๕๕๑

	 	 	 	 	 	 (น�ยสำดึ	แดึงเอียดึ)

	 	 	 	 	 	 อธิบดึีกรมีก�รศ�สำน�	 	 	 	
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