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ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดี

ไหว้พระรับปีใหม่

ปีใหม่ค่ะ มิตรรักนักอ่านที่เคารพรักทุกท่าน ปี
หนึง่ ๆ ผ่านไปไวมากจริงๆ นะคะ ช่วงขึน้ ปีใหม่คน
ไทยเรามักจะไปไหว้พระ ตักบาตร ท�ำบุญที่วัด เพื่อเริ่มวันแรกของปี
ด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส ด้วยเชื่อว่า “การเริ่มต้นที่ดี คือ ส่วนหนึ่ง
ของความส�ำเร็จ” ใช่ไหมล่ะคะ จากคติดังกล่าวนี้เองที่ท�ำให้เกิด
กิจกรรม “ไหว้พระ ๙ วัด” ขึน้ มา สนุกกับภาษาฉบับนีข้ อน�ำเสนอทีม่ า
ของกิจกรรม “ไหว้พระ ๙ วัด” รวมถึงขัอมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ และ
เป็นเรื่องที่คนไทยควรรู้ค่ะ
“การเริ่มต้นที่ดี คือ ส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ” จากคต
ิดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรม “ไหว้
พระขอพรเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่” ขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๕๔ เพื่อให้
ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เดินทางท่องเที่ยวสักการะ
สถานที่อันเป็นมงคล เริ่มต้นปีอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตามคติ
ความเชือ่ ของไทย อีกทัง้ ยังเป็นการเรียนรูถ้ งึ คุณค่าของโบราณสถาน
ที่ส�ำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ และบริเวณโดยรอบอีกด้วย สาเหตุที่
ใช้เลข ๙ เพราะเป็นเลขที่เป็นสิริมงคลของคนไทย และโครงการนี้
ถือว่าก่อก�ำเนิดในยุคสมัยรัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (guru.
sanook.com)
edtguide.com ขยายความกิจกรรม “ไหว้พระขอพรเสริมสิริ
มงคลต้อนรับปีใหม่” ว่า กิจกรรมดังกล่าวที่ ททท. จัดขึ้น ประกอบ
ด้วยกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัดที่น่าสนใจ ดังนี้
๑. ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง รอบเกาะรัตนโกสินทร์
เพื่อความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุข
๒. ไหว้พระประจ�ำ ๙ รัชกาล กับ ๘ พระอารามหลวงภายใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

๓. ไหว้พระ ๙ วัด ล่องแม่น�้ำเจ้าพระยา สัมผัสวิถีชีวิตของ
ผู้คนริมสองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา
ผู้เขียนขอกล่าวถึงกิจกรรมแรก “ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง” โดยเริม่ จากความหมายของ “พระอารามหลวง” ก่อนนะคะ
พัชนะ บุญประดิษฐ์ ได้เขียนบทความ “วัดก็มีชั้น” ไว้ใน คลัง
ความรู ้ เว็ บ ไซต์ ส�ำนั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภา ว่ า ชาวพุ ท ธใน
ประเทศไทยรู้จักวัดกันดี และคงทราบว่าวัดแบ่งเป็นวัดหลวงกับ
วัดราษฎร์ วัดหลวงหรือพระอารามหลวงเป็นวัดที่มีชั้น ชั้นในที่นี้
เปรียบเหมือนบรรดาศักดิ์ของวัด โดยแบ่งเป็นชั้นเอก ชั้นโท และ
ชั้นตรี มีชื่อเรียกตามชั้น ดังนี้
 พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดสูงสุดเรียกว่า ชั้นเอกชนิด
ราชวรมหาวิหาร เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดตํ่าสุดเรียกว่า ชั้นเอกชนิด
วรมหาวิ ห าร เช่ น วั ด พระศรี ม หาธาตุ วั ด พระธาตุ พ นม
(จังหวัดนครพนม)
 พระอารามหลวงชั้นโทชนิดสูงสุดเรียกว่า ชั้นโทชนิดราช
วรมหาวิหาร มี ๒ วัด คือ วัดสระเกศ และวัดชนะสงคราม
 พระอารามหลวงชั้ น โทชนิ ด ที่ มี ฐ านะตํ่ า กว่ า ชนิ ด
ราชวรวิหาร เรียกว่า ชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร เช่น วัดจักรวรรดิ
วัดระฆังโฆสิตาราม
 พระอารามหลวงชั้ น โทชนิ ด ตํ่ า สุ ด เรี ย กว่ า ชั้ น โทชนิ ด
วรวิหาร เช่น วัดบพิตรพิมุข วัดอนงคาราม
 พระอารามหลวงชั้ น ตรี ช นิ ด ที่ มี ฐ านะตํ่ า กว่ า ชนิ ด
ราชวรวิหาร เรียกว่า ชัน้ ตรีชนิดวรวิหาร เช่น วัดราชนัดดา วัดเทพธิดา
 พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เช่น วัดตรีทศเทพ วัด
ชัยชนะสงคราม
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เมื่อกล่าวถึงชื่อวัดแบบเต็มได้ว่า วัดบพิตรพิมุขเป็นพระ
อารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร เป็นวัดมหานิกาย ดังนี้เป็นต้น ส่วน
วัดราษฎร์หรือวัดสามัญจะไม่มีชั้น แต่ทั้งวัดหลวง และวัดราษฎร์
แบ่งเป็นนิกาย ๒ นิกาย คือ ธรรมยุติกนิกาย และมหานิกาย
พระอารามหลวง ๙ แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีรายชื่อและ
ประวัติโดยย่อ ดังต่อไปนี้
๑) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นส่วนหนึ่ง
ของพระบรมมหาราชวัง ภายในประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตน
ปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองท�ำจากมรกต
น�้ำงาม อัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว อีกทั้งสถาปัตยกรรมของวัดยังวิจิตรงดงามตระการตาเป็นที่ติดตาตรึงใจของผู้มา
เยือน คติของวัดนี้คือ “จิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย”
๒) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ)์
ตั้งอยู่แขวงบรมมหาราชวัง เดินจากวัดพระแก้วมาไม่ไกล ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
สามของประเทศ วั ด นี้ เ ป็ น วั ด ประจ�ำรั ช กาลที่ ๑ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ องค์การยูเนสโกได้ขนึ้ ทะเบียนเป็น
มรดกความทรงจ�ำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากเป็นศูนย์
รวมสรรพวิชาหลากหลายแขนง รวมถึงการนวดเพื่อสุขภาพและการ
นวดบ�ำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ คติของวัดนี้คือ “ร่มเย็นเป็นสุข”
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๓) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร จากวัดโพธิข์ า้ มมาไหว้พระ
ทีฝ่ ง่ั ธนบุรกี นั บ้าง บริเวณนีม้ วี ดั ถึง ๓ แห่งให้เราได้ไปไหว้กนั เริม่ จาก
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้า
อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ ๓ โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานชื่ อ วั ด ซึ่ ง ค�ำว่ า
“กัลยาณมิตร” หมายถึง มิตรดี หรือเพื่อนดี มีที่มาจากความสัมพันธ์
ส่วนพระองค์กับเจ้าพระยานิกรบดินทร (โต) ผู้บริจาคที่ดินบ้านของ
ท่ า นก่ อ สร้ า งพระอารามวั ด แห่ ง นี้ ภายในพระอุ โ บสถของวั ด
ประดิษฐาน หลวงพ่อโต (ซ�ำปอกง) ซึ่งจ�ำลองมาจากวัดพนัญเชิง
จังหวัดอยุธยา คติของวัดนี้คือ “เดินทางปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดี”
๔) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตัง้ อยูท่ ถี่ นนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ มีพระปรางค์ทงี่ ดงามเป็น
เอกลักษณ์และมีชื่อเสียง ภายในมีพระประธาน พระพุทธธรรมมิศร
ราชโลกธาตุดิลก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย คติของวัดนี้คือ “ชีวิต
รุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”
๕) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดชื่อดังอีกแห่งของ
ฝั่งธนฯ ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
วั ด นี้ เ ป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ เดิ ม ว่ า
วัดบางหว้าใหญ่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้ขดุ พบระฆังโบราณในเขตวัด ท�ำให้ประชาชน
พากันเรียกว่า “วัดระฆัง” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้น�ำระฆังทีข่ ดุ พบไปไว้ทวี่ ดั พระแก้ว และ
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างชดเชยให้วดั ระฆังใหม่ ๕ ลูก และพระราชทาน
ชือ่ ให้ใหม่วา่ “วัดระฆังโฆสิตาราม” คติของวัดนีค้ อื “มีชอื่ เสียงโด่งดัง
คนนิยมชมชอบ”
๖) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ไหว้พระวัดฝัง่ ธนฯ แล้ว
ข้ามกลับมาไหว้พระกันต่อที่ฝั่งพระนคร โดยนั่งเรือข้ามฟากจาก
วัดระฆังไปขึ้นที่ท่าพระจันทร์ แล้วต่อรถไปยังวัดชนะสงครามราช
วรมหาวิหาร ซึง่ ตัง้ อยูท่ บี่ างล�ำพู ใกล้กบั ถนนข้าวสาร วัดแห่งนีร้ ชั กาล
ที่ ๑ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์ทสี่ มเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาสุรสิงหนาททรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง ๓ ครั้ง ภายใน
ประดิษฐาน พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน
คูเ่ มือง ไหว้พระวัดนีเ้ ชือ่ กันว่าจะมีมติ รดี ไร้ซงึ่ ศัตรู ชนะภัยทัง้ ปวงตาม
ชื่อวัดชนะสงคราม
๗) วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่บางล�ำพู เขต
พระนคร วัดแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ครั้นทรงผนวช
คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูง
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ที่ทรงผนวชเกือบทุกพระองค์ อีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระสังฆราชถึง ๔ พระองค์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยด้วย ขณะเดียวกันวัดบวรนิเวศวิหารยังเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระบรมราชสรีรางคาร* ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
รวมถึงพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร อี ก ด้ ว ย ภายในพระอุ โ บสถ
มีพระพุทธชินสีห์ ประดิษฐานเป็นพระประธาน คติของวัดนี้ “พบแต่
สิ่งดีงามในชีวิต”
๘) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่เสาชิงช้า
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
มีชื่อเดิมว่า “วัดสุทธาวาส” ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อว่า “วัดสุทัศน
เทพวราราม” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๓ ภายในประดิษฐานพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่มี
ความงดงามยิง่ คติของวัดนีค้ อื “มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลตามชือ่ มีเสน่ห์
แก่บุคคลทั่วไป”
๙) วั ด สระเกศราชวรมหาวิ ห าร หรือ ภูเขาทอง ตั้งอยู่
ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ
ให้ปฏิสงั ขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่
ว่า “วัดสระเกศ” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้าง “พระบรมบรรพต” หรือ ภูเขาทอง
ขึน้ ซึง่ การก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า* พระบรมราชสรีรางคาร หมายถึง ขี้เถ้านอกจากกระดูกเป็นส่วนที่เหลือ
หลังจากการถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ โดยจะอัญเชิญไปประดิษฐาน
ตามพระอารามหลวง

เจ้าอยู่หัว บูชาพระบรมธาตุภูเขาทอง พระอัฏฐารส หลวงพ่อดุสิต
อัฐิธาตุสมเด็จพระสังฆราช เชื่อว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วย
ชื่อวัดสระเกศนั้นหมายถึง การช�ำระสิ่งสกปรกและเสริมสร้างความ
คิด อันเป็นสิริมงคล TPA
news
ที่มาข้อมูล
กิ จ กรรมไหว้ พ ระ 9 วั ด เสริ ม สิ ริ ม งคลกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย. สืบค้นจาก
http://www.edtguide.com/news/3834/กิจกรรมไหว้พระ-9-วัด-เสริม
สิริมงคลกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
พระอารามหลวง ๙ แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เรียบเรียงจาก ไหว้
พระขอพรรับปีใหม่. สืบค้นจาก http://hq.prd.go.th/prtechnicaldm/ewt_
news.php?nid=590&filename=index;
ไหว้พระ 9 วัด ตลอดปี 2017 ในกรุงเทพฯ เดินทางง่ายแค่ไหนมาดู!.
สืบค้นจาก https://www.mushroomtravel.com/page/new-year-temple/ เมือ่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
พัชนะ บุญประดิษฐ์. (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓). วัดก็มีชั้น. สืบค้นจาก
http://www.royin.go.th/?knowledges=วัดก็มีชั้น-๒๙-มีนาคม-๒๕ เมื่อวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
ภาพประกอบ
๑) http://www.edtguide.com/news/3834/กิจกรรมไหว้พระ-9-วัดเสริมสิริมงคลกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒) https://travel.kapook.com/view116785.html

January 2018 No. 253
●

57

