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Wat Pho Temple
Thai transcript:

่ วตอนนี้ นะคะเรากอยู
็ ก่ นที
ั ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรื อวัดโพธิ์ นนั่ เองคะ่
ผู้บรรยาย: คะแล้
่ ่ งของประเทศไทยคะ่ จัดเป็ นพระอารามหลวงชั้ นเอกชนิดราชวรมหาวิหารนะคะ
วัดนี้ นะคะเป็ นวัดสําคัญแหงหนึ
่
และเป็ นวัดประจํารัชกาลในรัชกาลที่ 1 คะ่ อีกทั้ งยังเปรี ยบเสมือนเป็ นมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยด้
วยนะคะ
เนื่องจากเป็ นที่รวมจารึ กสรรพวิชาหลายแขนง แล้วทางยูเนสโกเองนะคะ
ได้ข้ ึนทะเบียนให้วัดโพธิ์ เป็ นมรดกความทรงจําของโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกเมื่อมีนาคม พ.ศ. 2551 และในวันที่
16 มิถุนายน 2554 ทางยูเนสโกนั้ นได้ข้ ึนทะเบียนจารึ กวัดโพธิ์ จาํ นวน 1440
ชิ้นเป็ นมรดกความทรงจําโลกในทะเบียนนานาชาติคะ่
่ นวัดที่มีพระเจดียม์ ากที่สุดในประเทศไทยคะโดยมี
่
และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถือได้วาเป็
จาํ นว
นประมาณ 99 องค์ พระเจดียส์ าํ คัญคือ พระมหาเจดีย ์ 4
รัชกาลซึ่ งเป็ นพระมหาเจดียป์ ระจําพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
่
่ ่ยวแล้ว
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นัน่ เองคะ่ ในแงของการทองเที
่ ่ยวเป็ นอันดับ 24 ของโลก
วัดโพธิ์ ได้รับความนิยมทองเที

่ วที่เราเห็นอยูน่ ี่นะคะ ข้างในจะเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสนะคะหรื อพระนอนนัน่ เองคะ่
คะแล้
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของวัดโพธิ์ เลยทีเดียวคะ่ และนี่นะคะคือพระพุทธไสยาสวัดโพธิ์ คะ่
่
ั
หรื อเรี ยกวาพระนอนวั
ดโพธิ์ นน่ั เอง วัดโพธิ์ นี่นะคะตั้ งอยูต่ ิดกบพระบรมมหาราชวั
งด้านหนึ่ง
อีกด้านหนึ่งอยูร่ ิ มฝั่งแมนํ่ ้ าเจ้าพระยาคะ่ เป็ นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็ นอันดับ 3 ของประเทศไทย
คือยาวถึงสองเส้นสามวา รองลงมาจากพระนอนจักษี และพระนอนวัดขุนอินทประมูล
่
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดเกล้าโปรดกระหมอมให้
สร้างขึ้ นเมื่อครั้ งที่ทรงปฏิสังขรณ์วดั พระเชตุพ

นทั้ งวัด และนี่นะคะเป็ นพื้นพระบาทขององค์พระไสยาสคะ่
พื้นพระบาทนะคะประดับด้วยมุกไฟเป็ นภาพมงคลหนึ่งร้อยแปด
พระพุทธไสยาสองค์น้ ีได้รับการขนานนามวา่ เป็ นพุทธไสยาสองค์ใหญที่ ่มีความงดงามมากที่สุดในประเทศไทยคะ่
็ การตักบาตรด้วยเหรี ยญคะ่ ตามประเพณี ไทยในตอนเช้า
และทางด้านข้างนะคะกจะมี
่
่
วยเหรี ยญคะ่ และการตักบาตรด้วยเหรี ยญนี่นะคะ
คนไทยจะใสบาตรด้
วยข้าวนะคะแตที่ ่วดั โพธิ์ น้ ีจะเป็ นการใสบาตรด้
ั ่
มีบาตรทั้ งหมด 108 บาตรด้วยกนคะ
่
็ ่ ยญบาทหรื อเหรี ยญสตางค์นะคะทีละเหรี ยญนะคะ
โดยที่แตละคนนะคะกจะใสเหรี
คะ่

่ ่ยวต้องการมาเที่ยวที่วดั โพธิ์ นะคะ วัดโพธิ์ ต้ งั อยูต่ ิดกบพระบรมมหาราชวั
ั
งนะคะ
และถ้าหากนักทองเที
่ 8-5 ในตอนเย็นนะคะ ชาวตางชาติ
่
เปิ ดให้เข้าชมทุกวันตั้ งแตเวลา
จะต้องซื้ อบัตรเข้าชมนะคะ
่ ่ยวนะคะต้องแตงกายสุ
่
่ าไปเที่ยวชมนะคะ
สําหรับนักทองเที
ภาพคะ่ สุ ภาพสตรี หา้ มสวมกางเกงขาสั้ นเหนือเขาเข้
่
ิ ่ ่มาทองเที
่ ่ยวนะคะ
คะและถ้
าเกดทานที
่
่ ยวกนคะ
ั ่
8.00-17.00 เชนเดี
ที่วดั โพธิ์ น้ ียงั มีบริ การนวดแผนไทยอีกด้วยนะคะซึ่ งเปิ ดบริ การทุกวันระหวางเวลา

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 AsiaPacific 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 Baht 1 coin or Satang 2 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.
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Baht = Thai currency
100 Satangs constitute 1 Baht
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