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Thai transcript: 
 

ผูบ้รรยาย: แลว้ตอนนีนะคะเราอยกูนท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนวาวดัพระแกวคะ้ ่ ั ั ่ ้ ่  

วดันีนะคะเป็นวดัท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้้ าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกลา้โปรดกระหมอมใหส้ร้างขึนพร้อม่ ้

การ 

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เม่ือ พ.ศ. 2325 คะ และวดันีนะคะมีการสร้างเสร็จสินในปี พ่ ้ ้ .ศ. 2327 นนัเองคะ่ ่  

วดันีเป็นวดัคูกรุงท่ีไมมีพระสงฆจ์าํพรรษา้ ่ ่ ใชเ้ป็นท่ีบวชนาคหลวงและประชุมขา้ทูลละอองพระบาทถือนาํพ้ ระพิพทั

สัตยาคะ รัชกาลท่ี่  1  โปรดเกลา้ฯใหเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกต ้

พระพทุธรูปคูบา้น่ คูเมืองของเมืองไทยนนัเองคะ  วดัพระศรีรัตนศาสดารามนี ่ ่่ ้

ภายหลงัจากการสถาปนาแลว้กไดรั้บการปฏิสังขรณ์็ สืบตอมาทุกรัชกาลคะ่ ่  

เพราะเป็นวดัสาํคญัจึงมีการปฏิสังขรณ์ใหญทุก ่ 50 ปี คือในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนงัเกลา้เจา้อยหูวั ่ ่

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยหูวั พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยหูวั ่ ่

และสมยัพระเจา้อยหูวัภมิูพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนันนัเองคะ ่ ่่ เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี 

ในปี พ.ศ. 2525 ท่ีผานมา ่

การบูรณปฏิสังขรณ์ท่ีผานมานนัมุงอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอั่ ่้ นเป็นมรดกชินเอกของชาติเราใหค้งความงา้

มและรักษาคุณคาของชางศิลปะไทยไวอ้ยางดีท่ีสุดคะ ่ ่ ่ ่ เพ่ือใหว้ดันีนะคะอยคููกบกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดไป ้ ่ ่ ั

คะแลว้น่ีเรากาลงัจะเขา้ไปสูข้่ ํ ่ างในของวดัพระแกวนะคะ ้

ท่ีเราเห็นอยขูา้งหนา้นีเป็นพระอุโบสถคะซ่ึงเป็นท่ีสถาปนาของพระพทุธมหามณีรัตนปฏิม่ ่้ ากรณ์คะ ่

คะแลว้ตอนนีเรากอยกูนท่ีทางเขา้ของวดัพระแกวนะคะ่ ็ ่ ั ้้  ท่ีเห็นอยตูรงนีเป็นยกัษค์ะ ่ ่้

คะแลว้เราจะเห็นทางดา้นหลงันะคะ่ ... คะทางดา้นหลงันะคะ ่

คะท่ี่ เราเห็นอยน่ีูเป็นพระอุโบสถคะความสาํคญัคือเป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร่ ่ หรือพระแกว้



มรกตนนัเองคะ คะและน่ีคือบรรยากาศโดยรอบของวดัพระแกวนะคะ ่ ่ ่ ้

สาํหรับนกัทองเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวชมท่ีน่ีนะคะควรแตงกายอยางสุภาพนะคะ ผูห้ญิงควรจะใสเสือแขนยาว ่ ่ ่ ่ ้

กระโปรงยาว หรือกางเกงนะคะ ผูช้ายกเหมือนกนคะ ็ ั ่ คะแลว้ตอนนีนะคะเราอยกูนท่ีพระระเบียงคะ ่ ่ ั ่้

และท่ีเราเห็นอยน่ีูเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงันะคะของเร่ืองรามเกยรติคะ ่ ี ์ ่

คะและท่ีเราเห็นอยดูา้นหนา้นีคือพระศรีรีตนเจดียค์ะ่ ่ ่้ ซ่ึงมีความสาํคญัคือเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะ 

ท่ีทรงไดม้าจากลงักาคะ คะและทางดา้นหนา้นีคือพระพทุธปรางปราสาทคะ ่ ่ ่้

มีความสาํคญัคือเป็นท่ีตงัของพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยหูวัรัชกาลท่ี ้ ่ 7 

พร้อมพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยหูวัอานนัทมหิดล่ คะ ่ คะและตอไปเราจะพาไปชมรอบๆวดักนตอนะคะ ่ ่ ั ่

พระแกว้มรกตนะคะเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิทาํดว้ยมณีสีเขียวเนือเดียวกนทงัองค ์้ ั ้

และเคร่ืองทรงตางๆเหลานีนะคะกจะเปล่ียนตามฤดูกาลท่ีเปล่ียนไปในประเทศไทยคะ ่ ่ ็ ่้

บุษบกทองท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะคะสร้างดว้ยไมส้ลกัหุม้ทองคาํทงัองค ์ฝังมณีมีคา้ ่ ตางๆ ่

ทรวดทรงงดงามมาก เป็นฝีมือชางรัชกาลท่ี ่  1 และน่ีนะคะคือพระบรมมหาราชวงัคะซ่ึงอยติูดกบวดัพระแกวเลยนะคะ ่ ่ ั ้

พระราชวงันีเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัรัชกาลท่ี ้ 1 

ตงัแตรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยหูวั ้ ่ ่  

 
 
English translation: 
 
Narrator: Right now, we are at Wat Phrasrirattana Sasadaram or also known as Wat Pra 

Kaew. This temple was built when King Rama I established Rattanakosin Kingdom in 

1782. The construction was later completed in 1784. This temple was the signature 

temple of the Kingdom so there were no monks in the compound. Moreover, the temple 

is used to hold the ordination of the royal monks1 and the meeting regarding the 

Phrapipattsatya water ceremony.2 King Rama I designated that Phra Phuttha Maha Mani 

Rattana Patimakon or the Emerald Buddha be established in the temple. Wat 

                                                 
1 Royal Monks = Monks who are ordained by the king 
2 Phrapipattsatya water ceremony = Courtiers and royal personages must drink the water, which was used 
to clean the king’s weapons, to swear their loyalty to the king.  



Phrasrirattana Sasadaram has been renovated at least once during each king’s reign ever 

since its establishment. Because it is an important temple, it undergoes large-scale 

renovations every 50 years. Past immense renovations took place in the reigns of King 

Rama III, King Rama V, King Rama VII and the present reign of King Rama IX. The 

latest renovation was in celebration of the 200-year anniversary of the Rattanakosin 

Kingdom in 1982. These renovations aimed at preserving the primary Thai architecture 

and fine arts. Right now, we are entering Wat Pra Kaew. What we see in front of us is the 

chapel in which the Emerald Buddha is established. Here, we are standing at the entrance 

of the temple. What we see over there is a sculpture of a giant. And at the back, we can 

see the chapel where, as I previously mentioned, the Emerald Buddha is established. And 

these are the surroundings of Wat Pra Kaew. Tourists who plan to visit the temple should 

dress politely; women should wear long sleeve shirts, long skirts or pants. The same goes 

for men. And now, we are at the royal corridor and what we see is the mural paintings of 

the story of Ramayana. What we see over here is Phra Sri Rattana Chedi where Buddha’s 

relics, acquired from Sri Lanka, are stored. And over here is Phra Buddha Prang Prasart 

where the statues of King Rama VII and King Rama VIII are situated. Next, we’ll take 

you around the temple. The Emerald Buddha is made of green minerals and his outfits 

vary according to the seasons in Thailand. The golden throne is built of gold-covered 

wood and decorated with exquisite minerals. And here is the Grand Palace which is right 

next to Wat Pra Kaew. The palace was home to the kings from the reign of King Rama I 

to King Rama V. 
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