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Thai transcript: 
 
ผ้บรรยายู : คะแลว้ตอนนีนะคะเรากอยกูนท่ี่ ็ ่ ั้ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร หรือวดัโพธินนัเองคะ ์ ่่

วดันีนะคะเป็นวดัสาํคญัแหงหน่ึงของประเทศไท้ ่ ยคะ จดัเป็น่ พระอารามหลวงชนัเอก้ ชนิดราชวรมหาวหิารนะคะ 

และเป็นวดัประจาํรัชกาลในรัชกาลท่ี 1 คะ ่ อีกทงัยงัเปรียบเสมือนเป็นมหาวทิยาลยัแหงแรกของประเทศไทยดว้ยนะคะ ้ ่

เน่ืองจากเป็นท่ีรวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง แลว้ทางยเูนสโกเองนะคะ 

ไดขึ้นทะเบียนให้้ วดัโพธิเป็นมรดกควา์ มทรงจาํของโลกของภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกเม่ือมีนาคม พ.ศ. 2551 และในวนัท่ี 

16 มิถุนายน 2554 ทางยเูนสโกนนัไดขึ้นทะเบียนจารึกวดัโพธิ้ ้ ์ จาํนวน 1440 

ชินเป็นมรดกความทรงจาํโลกในทะเบียนนานาชาติคะ ้ ่

และวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหารถือไดว้าเป็นวดัท่ีมีพระเจดียม์า่ กท่ีสุดในประเทศไทยคะโดยมีจาํนว่

นประมาณ 99 องค ์พระเจดียส์าํคญัคือ พระมหาเจดีย ์4 

รัชกาลซ่ึงเป็นพระมหาเจดียป์ระจาํพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั พระบาทสมเดจ็พระนงัเกลา้เจา้อยหูวั่ ่  

และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยหูวั่ นนัเองคะ ่ ่ ในแงของการทองเท่ียวแลว้ ่ ่

วดัโพธิไดรั้บความนิยม์ ทองเท่ียวเป็นอนัดบั ่ 24 ของโลก 

 

คะแลว้ท่ีเราเห็นอยน่ีูนะคะ ขา้งในจะเป็น่ ่ ท่ีประดิษฐานของพระพุทธไสยาสนะคะหรือพระนอนนนัเองคะ ่ ่

ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของวดัโพธิเลยทีเดียวคะ ์ ่ และน่ีนะคะคือพระพทุธไสยาสวดัโพธิคะ ์ ่

หรือเรียกวาพระนอนวดัโพธินนัเอง วดัโพธิน่ีนะคะตงัอยติูดกบพระบรมมหาราชวงัดา้นหน่ึง ่ ์ ์ ่ ั่ ้

อีกดา้นหน่ึงอยริูมฝังแมนาํเจา้พระยาคะ่ ่ ่่ ้  เป็นพระนอนท่ีมีขนาดยาวเป็นอนัดบั 3 ของประเทศไทย 

คือยาวถึงสองเส้นสามวา รองลงมาจากพระนอนจกัษี และพระนอนวดัขนุอินทประมูล 

พระบาทสมเดจ็พระนงัเกลา้เจา้อยหูวัไดโ้ปรดเกลา้โปรดกระหมอมใหส้ร้างขึนเม่ือครังท่ีทรงปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพ่ ้่ ่ ้



นทงัวดั และน่ีนะคะเป็นพืนพระบาทขององคพ์ระไสยาสคะ ้ ้ ่

พืน้ พระบาทนะคะประดบัดว้ยมุกไฟเป็นภาพมงคลหน่ึงร้อยแปด 

พระพทุธไสยาสองคนี์ไดรั้บการขนานนามว้ า่เป็นพทุธไสยาสองคใ์หญท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดในประเทศไทย่ คะ ่

และทางดา้นขา้งนะคะกจะมีการตกับาตรดว้ยเหรียญคะ ็ ่ ตามประเพณีไทยในตอนเชา้ 

คนไทยจะใสบาตรดว้ยขา้วนะคะแตท่ีวดัโพธินีจะเป็นการใสบาตรดว้ยเหรียญคะ ่ ่ ์ ่ ่้ และการตกับาตรดว้ยเหรียญน่ีนะคะ 

มีบาตรทงัหมด ้ 108 บาตรดว้ยกนคะั ่  

โดยท่ีแตละคนนะคะกจะใสเหรียญบาทหรือเหรียญสตางคน์ะคะทีละเหรียญนะคะ ่ ็ ่  

คะ่  

 

และถา้หากนกัทองเท่ียวตอ้งการมาเท่ียวท่ีวดัโพธินะคะ วดัโพธิตงัอยติูดกบพระบรมมหาราชวงันะคะ ่ ์ ์ ่ ั้

เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัตงัแตเวลา ้ ่ 8-5 ในตอนเยน็นะคะ ชาวตางชาติจะตอ้งซือบตัร่ ้ เขา้ชมนะคะ 

สาํหรับนกัทองเท่ียวนะคะตอ้งแตงกายสุภาพคะ สุภาพสตรีหา้มสวมกางเกงขาสันเหนือเขาเขา้ไปเท่ียวชมนะคะ ่ ่ ่ ่้

คะและถา้เกดทานท่ีมา่ ิ ่ ทองเท่ียวนะคะ ่

ท่ีวดัโพธินียงัมีบริการนวดแผนไทยอีกดว้ยนะคะซ่ึงเปิดบริการทุกวนัระหวางเวลา ์ ่้ 8.00-17.00 เชนเดียวกนคะ ่ ั ่  

 
 
English translation: 
 
Narrator: Now, we are at Wat Pra Chetupon Wimol Munkhalaram 

Ratchaworamahawiharn, or also known as Wat Pho. This temple is another important 

temple of Thailand because it was founded by the king and was the signature temple for 

the reign of King Rama I. Moreover, it is considered to be the first university of Thailand 

since it is the place which holds huge collections of books in different disciplines. In 

March 2008, UNESCO listed Wat Pho in its Memory of the World program for the Asia-

Pacific region. Later on June 16, 2011, UNESCO officially registered 1,440 inscriptions 

of Wat Pho as the “Memory of World.” Another interesting fact about this temple is that 

it has approximately 99 pagodas,  making it the temple with the largest number of  



pagodas in Thailand. Important pagodas are the signatures of the reigns of King Rama I, 

Rama II, Rama III and Rama IV. In terms of tourism, Wat Pho is the 24th most popular 

tourist attraction in the world.  

Inside of what we see here is where Phra Buddha Saiyas or the Reclining Buddha, 

the symbol of Wat Pho, is established.  And what we see in front of us is the Phra Buddha 

Saiyas of Wat Pho or the Reclining Buddha of Wat Pho. The temple is located, on one 

side, next to the Grand Palace and on the other side, next to the Chao Phraya River. The 

Reclining Buddha of Wat Pho is the third longest in Thailand with 86 meters in length. It 

is behind The Chaksi Reclining Buddha and the Reclining Buddha of Kun Indhara 

Pramool temple.  The Reclining Buddha of Wat Pho was established by King Rama III 

when he renovated the whole temple. And what we see here is the feet of the Reclining 

Buddha which is decorated with pearls and 108 auspicious images. The Reclining 

Buddha at Wat Pho is known to be the most beautiful in Thailand. On the side of the 

temple hall is an area where we can make merit by putting coins into 108 alms bowls. 

Each person is advised to put in one Baht1 coin or Satang2 coin into each bowl. 

According to the Thai tradition, in the morning Thai people normally give alms to the 

monks with rice but at Wat Pho we give alms with coins.  

For tourists who would like to visit Wat Pho, it is located next to the Grand Palace 

and is open everyday from 8am-5pm. Foreign tourists must purchase entry tickets. 

Tourists who visit the temple should also dress politely; women should not wear shorts 

which are above the knee into the temple. At Wat Pho, massage services are also offered 

from 8am-5pm.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Baht = Thai currency 
2 100 Satangs constitute 1 Baht 
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