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Wat Pra Kaew Temple
Thai transcript:

ั ่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกกนวาวั
ั ่ ดพระแกวคะ
้ ่
ผูบ้ รรยาย: แล้วตอนนี้ นะคะเราอยูก่ นที
่
วัดนี้ นะคะเป็ นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหมอมให้
สร้างขึ้ นพร้อม
การ
สถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 คะ่ และวัดนี้ นะคะมีการสร้างเสร็ จสิ้ นในปี พ.ศ. 2327 นัน่ เองคะ่
วัดนี้ เป็ นวัดคูก่ รุ งที่ไมมี่ พระสงฆ์จาํ พรรษาใช้เป็ นที่บวชนาคหลวงและประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือนํ้ าพระพิพทั
้
สัตยาคะ่ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯให้เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรหรื อพระแกวมรกต
พระพุทธรู ปคู่บา้ นคูเ่ มืองของเมืองไทยนัน่ เองคะ่ วัดพระศรี รัตนศาสดารามนี้
็ รับการปฏิสังขรณ์สื บตอมาทุ
่
ภายหลังจากการสถาปนาแล้วกได้
กรัชกาลคะ่
เพราะเป็ นวัดสําคัญจึงมีการปฏิสังขรณ์ใหญทุ่ ก 50 ปี คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และสมัยพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปั จจุบนั นัน่ เองคะ่ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ครบ 200 ปี
่
ในปี พ.ศ. 2525 ที่ผานมา
่
การบูรณปฏิสังขรณ์ที่ผานมานั
้ นมุ่งอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็ นมรดกชิ้นเอกของชาติเราให้คงความงา
่
่ ลปะไทยไว้อยางดี
่ ที่สุดคะ่ เพื่อให้วดั นี้ นะคะอยูค่ ูก่ บกรุ
ั งรัตนโกสิ นทร์ ตลอดไป
มและรักษาคุณคาของชางศิ
่ วนี่เรากาลั
ํ งจะเข้าไปสู่ ขางในของวั
้
คะแล้
้
ดพระแกวนะคะ
่ ่ งเป็ นที่สถาปนาของพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรณ์ค่ะ
ที่เราเห็นอยูข่ า้ งหน้านี้ เป็ นพระอุโบสถคะซึ
่ วตอนนี้ เรากอยู
็ ก่ นที
ั ่ทางเข้าของวัดพระแกวนะคะ
้
คะแล้
ที่เห็นอยูต่ รงนี้ เป็ นยักษ์ค่ะ
่ วเราจะเห็นทางด้านหลังนะคะ... คะทางด้
่
คะแล้
านหลังนะคะ
่ ่เราเห็นอยูน่ ี่ เป็ นพระอุโบสถคะความสํ
่
คะที
าคัญคือเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรหรื อพระแกว้

่
้
มรกตนัน่ เองคะ่ คะและนี
่คือบรรยากาศโดยรอบของวัดพระแกวนะคะ
่ ่ยวที่ตอ้ งการมาเที่ยวชมที่นี่นะคะควรแตงกายอยางสุ
่
่ ภาพนะคะ ผูห้ ญิงควรจะใสเสื
่ ้ อแขนยาว
สําหรับนักทองเที
็ อนกนคะ
ั ่ คะแล้
่ วตอนนี้ นะคะเราอยูก่ นที
ั ่พระระเบียงคะ่
กระโปรงยาว หรื อกางเกงนะคะ ผูช้ ายกเหมื
ี ์ ค่ ะ
และที่เราเห็นอยูน่ ี่เป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะของเรื่ องรามเกยรติ
่
คะและที
่เราเห็นอยูด่ า้ นหน้านี้ คือพระศรี รีตนเจดียค์ ่ะซึ่ งมีความสําคัญคือเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุนะคะ
่
ที่ทรงได้มาจากลังกาคะ่ คะและทางด้
านหน้านี้ คือพระพุทธปรางปราสาทคะ่
มีความสําคัญคือเป็ นที่ต้ งั ของพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7
่
่
ั ่
พร้อมพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดลคะ่ คะและตอไปเราจะพาไปชมรอบๆวั
ดกนตอนะคะ
ั ้ งองค์
พระแก้วมรกตนะคะเป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิทาํ ด้วยมณี สีเขียวเนื้ อเดียวกนทั
่
่ ้ นะคะกจะเปลี
็
และเครื่ องทรงตางๆเหลานี
่ยนตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปในประเทศไทยคะ่
่
บุษบกทองที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรนะคะสร้างด้วยไม้สลักหุม้ ทองคําทั้ งองค์ ฝังมณี มีคา่ ตางๆ
่ ่ งอยูต่ ิดกบวั
ั ดพระแกวเลยนะคะ
้
่ ชกาลที่ 1 และนี่นะคะคือพระบรมมหาราชวังคะซึ
ทรวดทรงงดงามมาก เป็ นฝี มือชางรั
พระราชวังนี้ เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยรัชกาลที่ 1
ตั้ งแตรั่ ชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

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 monks 1 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
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.

2

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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