
 
 

วัดประจ ำพระองค์ รัชกำลที่ ๑ 

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม รำชวรมหำวิหำร  

 
 

วัดโบราณงดงามเมื่อยามเห็น 
จัดว่าเป็นสมบัติชาวสยาม 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
หรือวัดโพธารามนามก่อนมา 

 
สร้างด้วยจิตศรัทธาประชาราษฎร์ 

สองพันสองร้อยปีศักราชพระศาสนา 
ในสมัยราชธานีศรีอยุธยา 

องค์พระเพทราชาเนื้อนาบุญ 
 

เป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็กเขตบางกอก 
ใกล้ทางออกแม่น้้าใหญ่ได้เก้ือหนุน 

องค์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงการุญ 
บูรณะสร้างบุญให้ชาวไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

พระพุทธไสยาสน์งดงามนามสมโภชน์ 
คือปางโปรดอสุรินทราหูดูสุกใส 

พร้อมอัญเชิญพระประธานเรืองวิไล 
พระนามไซร้พระพุทธเทวปฏิมากร 

 
พระอารามหลวงราชวรมหาวิหาร 
ในรัชกาลพุทธยอดฟ้าปฏิสังขรณ์ 
เพื่อเป็นหลักยึดใจไม่สั่นคลอน 

ได้บวรพุทธศาสน์ชาติสืบมา 
 

ทั้งเป็นแหล่งสรรพวิชาจารึกไว้ 
ลูกหลานได้เล่าเรียนเพียรศึกษา 
ประเทืองวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ใช้โยคาต้ารานวดแผนโบราณ 

 
ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก 
เพื่อป้องปกคุณค่ามหาศาล 

สาขาความทรงจ้าของโลกอันยาวนาน 
ที่คู่บ้านราชวงศ์องค์จักรี 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 



 

 
 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี แห่งศรีไทย 
กษัตริย์ไทย โบราณ สานศาสนา 

ทรงโปรดปราน การสร้างวัด พัทธสีมา 
อารามหลวง เพื่อปวงหล้า ศรัทธาธรรม 

      
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก 

ทรงตั้งอก ตั้งพระทัย อุปถัมภ์ 
ทรงสร้างวัด พระเชตุพน กุศลกรรม 

วัดประจ้า พระองค์ ทรงรัชกาล 
     

อีกชื่อหนึ่ง ตรึงใจ ไทยประชา 
เรียกขานว่า วัดโพธ์ิ โชดกสถาน 

เป็นวัดหลวง ปวงพุทธา ศรัทธาธาร 
เข้ากราบกราน "พระพุทธเทวะปฏิมากร" 

      
พระอุโบสถ งดงาม อร่ามล้้า 

สถาปัตยกรรม อโยธยา ครั้งคราก่อน 
จอมกษัตริย์ รัชกาลที่สาม ปฏิสังขรณ์ 

องค์พระนอน พุทธไสยาสน์ ผดุผาดอ้าไพ 
     
 
 



 

  
 

เขตวิสุง คามสีมา พระอุโบสถ 
พุทธก้าหนด เกณฑ์ส้าคัญ อันยิ่งใหญ่ 
การบรรพชา เขตพัฒธสีมา นวกะไซร้ 

ต้องท้าใน โบสถ์วัด โดยอุปัชญา 
      

พระประธาน ธ ทรงสร้าง ปางสมาธิ 
บรรจุอัฐิ ฐานชุกชี ศรีสง่า 

ชั้นบนสุด สรีรังคาร พระพุทธยอดฟ้า 
                                                            ถัดลงมา พระอรหันต์ ทั้งแปดทิศ 

  
 
 
 



     
           จิตรกรรม ฝาผนัง อุโบสถ 

เขียนตามเรื่อง มโหสถ ราชบัณฑิต 
เอตทัคคะ สี่สิบเอ็ดองค์ ด้ารงฤทธ์ิ 
ภาพนิมิต เมืองสวรรค์ ชั้นราชา 

      
     โดยรอบวดั จัดสวนหย่อม หรือเขามอ 

หินเล็กใหญ่ ใช้ก่อ เป็นภูผา 
ปลูกต้นไม้ ไว้เชิงเขา เอาตุ๊กตา 

และรูปสัตว์ จตุบาทา มาเรียงราย 
      

เขาฤษี ดัดตน สวนสุขภาพ 
อยู่ใกล้กับ พระวิหาร ด้านทิศใต้ 

พระราชประสงค์ องค์ราชา เจิดจ้าพระทัย 
รวมแพทย์ไทย แผนโบราณ กาลก่อนมี 

      
คติไทย ให้ฤษี เป็นครบูา 
แสดงท่า โยคะ ท่าพระฤษี 

พระราชด้าริ บูรพกษัตริย์ พิพัฒน์ฤดี 
ใช้กลอนกวี โครงสี่สุภาพ ก้ากับวิชา 

      
พระระเบียง เรียงราย รอบองค์โบสถ์ 

ท่านก้าหนด สร้างสองช้ัน สี่ทิศา 
                                                             ระเบียงช้ันใน พระพุทธรูปใหญ่ มีพันห้า 
                                                         ระเบียงช้ันนอก สองร้อยกว่า พระเนื้อส้าริด 

      
เหมาะส้าหรับ ผู้สนใจ ในพุทธศิลป์ 
ทั่วแดนดิน ถิ่นพุทธา เชิญมาสถิต 
พุทธลักษณ์ ศิลปกรรม น้าพินิจ 

เชิญชวนศิษย์ หญิงชาย กรายมาชม 

 
 
 
 



 
 

     พระมณฑป หรือหอไตร จตุรมุข 
ช่างเอกอุ อลังการ งานสร้างสม 

ภาพจิตรกรรม รามเกียรติ์ เวียนเชยชม 
โคลงโลกนิติ สัมฤทธ์ิสม เพลินชมวัดโพธิ์ 

      
พระมหา เจดีย์ สี่รัชกาล 

ศิลป์ผสาน ไทยจีน ถิ่นสุขโข 
สร้างไว้เป็น พุทธบูชา มหาเดโช 

ชาวพุทโธ มโนกรรม เลิศล้้าศรัทธา 
      

เจดีย์ประดับ กระเบื้อง เคลือบสีเขียว 
พระพุทธรูป ยืนเดี่ยว อยู่ในฝา 
คือพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา 

เจดีย์ประจ้า พระพุทธยอดฟ้า ศรัทธาหทัย 
 
 
 



 
“พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ”       “พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน” 

                    เจดยี์ประจ ารัชกาลที่ ๑                     เจดีย์ประจ ารัชกาลที่ ๒ 
   

องค์ประดับ กระเบื้อง เคลือบสีขาว 
สร้างขึ้นคราว รัชกาลที่สาม ท้าบุญให้ 

พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้า นภาลัย 
รัชกาลที่สอง ครองกรุงไกร หทัยทรงธรรม์ 

      
เจดีย์ประกอบ กระเบื้อง เคลือบสีเหลือง 

สร้างเป็นเครื่อง พุทธบูชา ศรัทธามั่น 
พระมหาเจดีย์ มุนีบัต บริขาร 

องค์ราชัน รัชกาลที่สาม ประจ้าไท้ 
     องค์ประดับ กระเบื้อง น้้าเงินเข้ม 
เพื่อเติมเต็ม พุทธศรัทธา ชะตาเฉิดฉาย 

นามพระมหา เจดีย์ ศรีสุริโยทัย 
กษัตริย์ไทย รัชกาลที่สี่ ปฏิสังขรณ์ 

 
 
 



 
“พระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขาร”           “พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย” 

เจดีย์ประจ ารัชกาลที่ ๓                      เจดีย์ประจ ารัชกาลที่ ๔ 
      

การที่มี มหาเจดีย์ สี่รัชกาล 
บอกลูกหลาน ว่านเครือ เพื่อสั่งสอน 

ปวงกษัตริย์ ทั้งสี่ มีชีพจร 
ก่อนม้วยมร สวรรคาลัย ไท้เจอกัน 

      
เอกลักษณ์ ยักษ์วัดโพธ์ิ ตัวโตสิ้น 

พักตร์ยักษ์จีน กินดอกเบี้ย เสี่ยลั่นถัน 
เฝ้าประตู ถือศาสตราวุธ ชุดทวารบาล 

มีต้านาน ขานกล่าว เท้าความมา 
      

เล่ากันนัก สหายรัก ยักษ์วัดแจ้ง 
เพื่อนฮักแพง ยักษ์วัดโพธิ์ ยะโสกว่า 
เป็นเพื่อนรัก สองฟากฝั่ง เจ้าพระยา 

สหายซี้ ดีกันมา ตั้งช้านาน 

 



    
มาวันหนึ่ง ถึงคราว เข้าเภทภัย 

ยักษ์วัดโพธิ์ ขาดเบี้ยใช้ ไปไขขาน 
ขอยืมตังค์ ยักษ์วัดแจ้ง แบ่งเจือจาน 
สัญญามั่น จะใช้คืน ขัดขืนสัญญา 

 
     ยักษ์วัดอรุณ ฉุนเหลือใจ ไม่ใช้หนี้ 

ท้าต่อตี ยักษ์วัดโพธิ์ โมโหนักหนา 
ฟัดพัลวัน พันตู สู้นานช้า 

ด้วยร่างกาย มหึมา ป่าล้มเตียน 
      

ข่าวร้าวรัก ยักษ์วัดพระแก้ว จ้้าแจวมา 
สองยักษา จึงราศึก ฮึกหาญเหี้ยน 
ลานต่อสู้ พันตูมา ตราบทเรียน 

เรียกท่าเตียน โล่งโจ้ง โปร่งสายตา 
      

พระศิวะ รู้ข่าว ท้าวโกรธา 
สาปยักษา ให้เป็นหิน สิ้นฤทธิ์บ้า 
สั่งสองยักษ์ พิทักษ์วัด ตัดโลภา 
คือต้านาน เล่าขานมา เรื่องท่าเตียน 



      
 

ค้า"วัดวา" ปริศนาธรรม น้าจิตตรอง 
ค่าของคน ชนยกย่อง หรือต้องเปลี่ยน 

ท้าความดี มั่งหรือยัง หรือนั่งเทียน 
สร้างบทเรียน เจียรนัย ร่มไทรร่มโพธิ์ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

ชาวพุทธหนอ...ก็รู้...วดัคู่บ้าน 
อดีตกาล บรรพชน ล้นคุณค่า 
มุ่งกระท้า อ้านวย ด้วยศรัทธา 
บ้ารุงอาวาส ศาสนา มานานนม 

 
วัดแลบ้าน พันผูก ทุกแหล่งหล้า 
คนสร้างวัด พัฒนา เหล่าอาศรม 
วัดรังสรรค์...ปัญญา...ประชาคม 

หลุดโผล่พ้น โคลนตม บ่มเพาะใจ  
  



 
 
 

พระภูมี...ฤดีมุ่ง...ผดุงมั่น  
ธ บากบั่น...จรรโลง...ให้คงไว้ 
พุทธศาสนา...ยังอยู่...คูช่าวไทย  

สุกสกาว ก้าวไกล มิคลายคลอน 
 

การผดุง บ้ารุงวัด กษัตริย์สยาม  
สร้างอาราม งามสง่า ปฏิสังขรณ์ 

ทรงอุปถัมภ์...ค้้าชู...วดัคู่นคร  
มิขาดตอน..ย้อนกาล..ที่ผ่านมา 

 
อารามราษฎร์ วัดหลวง ทั้งปวงนั้น 

อยู่ยืนยง...คงมั่น...ปานภูผา 
ไทยทุกผู้ หมู่เหล่า ชาวประชา 

ต่างศรัทธา ปสาทะ ห่อนละเลย 
  

วัดพระเชตุพน วิมล มังคลาราม  
แสนงดงาม อร่ามนัก เกินจักเอ่ย 
หรือวัดโพธิ์ โอ่อ่าล้้า นามคุ้นเคย 
ห่อนเพิกเฉย ธ คงมั่น หมั่นดูแล 

 
 



 
 
 
 

วัดประจ้า ราชัน รัชกาลที่หนึ่ง 
แหล่งซาบซึ้ง ตรึงตรา ติดกระแส 
ประชานิยม ชมชื่น รื่นรมย์แด 
นับตั้งแต่..วันวาน..ตราบวันนี้ 

 
 
 
 

 
 

ณ วันวาน นั้นหรอื คือมหา’ลัย 
แห่งแรกของ ชาวไทย ในศักดิ์ศรี 
เปรียบดุจดัง คลังวิชา บรรดามี 
เป็นแหล่งท่ี...เรียนรู้...สูชุ่มชน 

 
 
 
 
 

 
อารามหลวง...แห่งนี้...ชี้ได้ชัด 

ตามประวัติ จัดสร้าง อย่างเห็นผล 
ย้อนยุคไป สมัยอยุธยา งามน่ายล 

เนิ่นนานจน ปัจจุบัน มิผันแปร 
 
 
 
 
 
 



 
 

จักอยู่ยั้ง...ยืนยง...อย่างคงมั่น 
ตราบนิรันดร์ เคยีงอยู่ คู่ไทยแน่ 
ณ ริมฝั่ง...เจ้าพระยา...ช่างน่าแล 
ยลผ่านแกล...แดปลื้ม...ดื่มด่้าฤทัย 

 
มรดก ความทรงจ้า แห่งโลกนี้ 

ยูเนสโก...บ่งชี้...ที่ยิ่งใหญ่ 
มลังเมลือง เลื่องชื่อ ระบือไกล 
วัดของไทย ใครหนอ ก็อยากยล 

 
หนุ่มเก่ียวก้อย กลอยใจ มุ่งไปวัด 

เพื่อปฏิบัติ..ศาสนกิจ..จิตกุศล 
จักเสริมต่อ ก่อสาน งานมงคล 

ให้ชุมชน...คงอยู่...คู่อาราม 

โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 
 
 
 



 
พระต าหนักวาสุกรี เป็นพิพิธภัณฑ์ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ ๗  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
พระผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ ซึ่งองค์การ

ยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศยกย่องให้
เป็นพระผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ระดับโลก (กวีเอกของโลก)  
 

ต าหนักนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตั้งอยู่ใน
เขตสังฆาวาส ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระ
โกศทรงฝรั่ง บรรจุพระอัฐิของพระองค์ท่าน 
จัดเป็นบ้านกวีและอนุสรณ์สถานที่น่าสนใจ 

 
 
ผลงานของรัตนกวีพระองค์นี้ ชาวไทยที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมต้นทุกคนต้องอ่านบทพระนิพนธ์ 
โคลงสี่สุภาพ ฉันท์ ลลิิต และยังคงจ าได้ด ีอาทิลิลิตตะเลงพ่าย กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ ซึ่งเป็น
หนังสืออ่านประกอบในชั้นเรียนบทหนึ่งที่ท่องจ ากันติดปาก แม้เอ่ยเอื้อนที่ไหนย่อมมีคนต่อค าได้ คือ 
  

“พฤษภกาษร อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนต์เสน่งคง ส าคัญหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอนิทรีย ์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา” 

 

 
 


