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ประวัติวัดราชสิทธาราม 
วัดราชสิทธาราม ราชวรวหิาร 

ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ อําเภอบางกอกใหญ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐ 

 

 
ชั้นและอุปจารวัด 

เขตและอุปจารของวัดนี้  ดานตะวนัออกยาว  ๗ เสน  ยนัคลองวัด  ดานตะวันตก ยาว ๖ 

เสนเศษติดตอกับที่สวนของ พระยามานิตยกุลพทัธ   และสวนของคุณหญิงวิชิตสงคราม และ

ติดตอกับสวนของพระไพจิตรวินิจฉัยและนายยู   ไขเจริญ   ดานเหนือกวาง  ๗ เสน  ยันคลองวัด  

ดานใตกวาง  ๗ เสนเศษ  ติดตอกับถนนวดัสังขกระจาย 
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ผูสรางและปฏิสังขรณ 
 

วัดนี้เปนวัดโบราณ    เดิมทีเดียวชื่อวัดพลับ  มีมาแลวตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  

ตัววัดพลับเดิมนั้นอยูตอวัดราชสิทธารามเดี๋ยวนี้ไปทางทิศตะวันตก  คร้ันเมื่อสรางวัดราชสิทธาราม

ข้ึนในรัชกาลที่  ๑ โปรดเกลาฯ  ใหรวมวัดพลับเขาไวในเขตวัดราชสิทธารามดวย  ราษฎรจึงยังคง

เรียกชื่อวัดราชสิทธารามตามนามเดิมวาวัดพลับกันทั่วไปในบัดนี้ 

ประวัติวัดราชสิทธาราม  เร่ิมปรากฏมีเร่ืองราวเปนสาํคัญขึ้นเมื่อตนกรุงรัตนโกสนิทรนี้เอง  

เหตุเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก  ทรงอาราธนาพระอาจารยสุก  วัดทา

หอย  ริมคลองคูจาม  ในแขวงจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลงมาจําพรรษาในเขตพระนคร  

พระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะที่ พระญาณสังวรเถร  เร่ืองทัง้นี้เปนดวย  พระญาณ

สังวรเถร  ทรงวิทยาคุณในทางวิปสสนาธุระอยางเชีย่วชาญ  สามารถเลื่องชื่อลือชาเปนทีน่ับถือ

ของคนทัง้หลายในยุคนัน้เปนอยางยิง่   กลาวกนัวาทานทรงไวซึง่พรหมวิหารธรรมอยางแกกลา  ถึง

สามารถให ไกเถื่อนเชื่องไดเหมือนไกบาน  มีลักษณะทาํนองเดียวกับคําโบราณทีย่กยองสรรเสริญ

พระสุวรรณสามโพธิสัตว ในเรื่องสุวรรณสามชาดก      

ตอมาถึงรัชกาลที่ ๒  ทานไดรับสมณศักดิ์สูงสุดเปน สมเด็จพระสงัฆราช  เมื่อ พ.ศ. 

๒๓๖๓  คนทัง้ปวงจึงพากันเรียกทานเปนฉายาวา  สมเด็จพระสงัฆราช ไกเถื่อน   เปนเคาเนื่อง

มาแตทานม ีพรหมวิหารธรรมหนกัแนนดังกลาวแลว 

อันประเพณีของพระสงฆซึ่งบําเพ็ญวิปสสนาธุระนัน้   ยอมพอใจสมัครอยูในทีว่ิเวกสงบ

สงัด   ไมชอบอยูวัดภายในเขตประชุมชนคือภายในเมือง   จงึไดนามวาพระสงฆฝาย       วนวาสี

หรืออรัญญวาสี   มีการปกครองแยกเปนแผนกหนึ่งจากพระสงฆฝายคามวาสี  ซึง่เปนฝายอยูวดั

ภายในเมืองและศึกษาทางคันถธุระ   นี้เปนประเพณมีาแลวชานานตัง้แตคร้ังกรุงสุโขทัยยงัเปนราช

ธานีของประเทศไทย    เมือ่คร้ังพระเจารามคําแหงมหาราชกษัตริยพระองคที่  ๓ แหงราชวงศพระ

รวง   โปรดใหอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชมาแตลังกาทวีป   ก็ทรงสรางวัดพระราชทานใหเปน

ที่แรมพรรษาในที่อรัญญิก  คือทีห่างหมูบานออกไปประมาณราว  ๑๐๐ เสน   พอเดินเขามา

บิณฑบาตถงึหมูบานไดสะดวก   ที่เมืองสุโขทัยและเมืองเชียงใหมยังมวีัดสรางในอรัญญิกปรากฏ

ประจักษอยู  แมในพระนครศรีอยุธยากน็บัวาวัดทางนอกพระนครทางฝายตะวนัออกเชน  วัดประดู

ทางธรรม  และวัดศรีอโยธยาเปนตน  จดัเปนวัดสําหรบัพระสงฆฝายอรัญญวาสทีั้งนั้น   คร้ันตก

มาถงึสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ก็กาํหนดวัดอรัญญวาสีโดยหลักฐานทาํนองเดียวกนั   ทางฝงกรุง

ธนบุรีกาํหนดเอาวัดราชสทิธารามและวดัรัษฎาธิษฐานเปนสําคัญ   ฝงพระนครมีวัดราชาธวิาสและ

วัดเกศเปนที่กาํหนด 
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก  ทรงอาราธนาพระญาณสังวรเถร  (สุก)  ลง

มาอยูกรุงเทพฯ นัน้   ทานถวายพระพรขออยู ณ วัดอรัญญิก  จึงโปรดเกลาฯ ใหไปอยูทีว่ัดพลับ  

แลวทรงสรางพระอารามหลวงติดตอกันขึน้พระราชทาน  คือวัดราชสทิธารามนี้เอง 

วัดราชสิทธารามนี ้  เปนวัดสลักสําคัญอยางยิง่    เนื่องดวยพระญาณสังวรเถร (สุก)  มา

ต้ังแตคร้ังรัชกาลที่  ๑    เพราะเจานายในพระราชวงศที่ทรงผนวชยอมศึกษาวิปสสนาธุระทกุ

พระองค    ดวยเหตุวา  หากจะทรงศึกษาคันถธุระตองเรียกภาษาบาลี   ตองผนวชหลาย ๆ พรรษา

จึงจะพอรอบรูได    สวนวปิสสนาธุระนัน้เรียนทางสมถภาวนา   อาจเรียนสาํเรจ็ประโยชนตาม

อุปนิสัยภายในเวลาอันนอยไดอยู    เจานายซึง่ทรงผนวชแลวก็มักจะเสด็จไปประทับอยูที่วัดราช

สิทธาราม ศึกษาวิปสสนาธรุะมาตั้งแตพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยั   พระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกลาเจาอยูหวั และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทั้งสามพระองค   ที่วัดราชสทิธา

รามยังมีพระตาํหนักจนัทน  ซึ่งเปนที่ประทับของพระบามสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหัวเมื่อทรง

ผนวชปรากฎอยู 

ตอมาเมื่อถงึรัชกาลที่  ๒  โปรดเกลาใหสถาปนาพระญาณสังวร (สุก)  ข้ึนเปนสมเด็จ

พระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวร    ไดยินวาเวลาประชุมสงฆในราชการสมเด็จพระญาณ

สังวร (สุก)   นั่งหนาสมเด็จพระสังฆราช  (มี)   เปนเพราะทานมพีรรษายกุาลมากกวา  คร้ันเมื่อ

สมเด็จพระสังฆราช (ม)ี  ส้ินพระชนมลง   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  จึงทรง

สถาปนาสมเดจ็พระญาณสงัวร (สุก)  ข้ึนเปนสมเด็จพระสังฆราช  โปรดเกลาฯ ใหยายจากวัดราช

สิทธารามไปครองวัดมหาธาตุตามประเพณี   ทานดํารงตําแหนงสมเดจ็พระสังฆราชไดเพียงปเดียว

ก็ส้ินพระชนม   พระชนัษารวมได  ๙๐   คร้ันถงึสมัยจดัการพระเมร ุ   โปรดพระราชทานพระโกศ

ทองใหญใหทรงพระศพเปนพระเกียรตพิิเศษ  พระโกศทองใหญนี้นอกจากพระศพเจานายผูใหญ

แลว  ไดทรงแตสมเด็จพระสังฆราชพระองคนีพ้ระองคเดียว   เหตุทีท่านไมไดเปนสมเดจ็

พระสังฆราชมาแตกอนนั้น  ก็เพราะวา ตามประเพณทีี่เปนมา  ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชทรง

สถาปนาแตพระสงฆฝายคันถธุระที่พระไตรปฎกแตกฉานเทานัน้   สวนสมเด็จพระญาณสังวร 

(สุก) เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่มาทรงตัง้เปนสมเด็จพระสงัฆราชเมื่อภายหลงันัน้  คง

เปนเพราะทรงพระราชดําริเห็นวาเปนพระบรมราชูปชฌายจารย   ประกอบกับมพีรรษาอายกุาลยิ่ง

กวาพระราชาคณะทั้งปวงในขณะนัน้    เมื่อถวายพระเพลิงพระศพเรียบรอยแลว  จึงโปรดเกลาฯ 

ใหปนพระรูปบรรจุพระอัฐิธาตุไวในกุฎีหลงัหนึ่ง  ดานขางหนาพระอโุบสถวัดราชสทิธาราม เปนที่

ทรงสักการะบชูามาจนทุกวนันี ้

ตอมาในรัชกาลที่  ๓  พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวั โปรดใหชางหลอ  พระรูป

สมเด็จพระสังฆราช (สุก)  ขนาดยอม ประดิษฐานไวในหอพระสุราลัยพิมานพรอมกับรูปสมเดจ็

พระพทุธโฆษาจารย (ขุน)  วัดโมลีโลกยาราม  ซึ่งเปนพระบรมราชกรรมวาจาจารยแลว  โปรดให
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หลออีกองคหนึ่งมีขนาดเทาพระองคสมเดจ็พระสังฆราช  เมื่อปมะโรง   พ.ศ. ๒๓๘๗  พระราชดําริ

เดิมเขาใจวาจะทรงสรางสําหรับประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุ  แตยังไมทนัไดเชญิไปประดิษฐาน  

เพราะการบูรณะปฏิสังขรณยังไมทนัแลวเสร็จสมบูรณ  ก็เสด็จสวรรคตเสียกอน    พระรูปสมเด็จ

พระสังฆราชญาณสังวร (สุก)   จึงยงัคงคางอยูในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   คร้ังถึงรัชกาลที ่๔  

พระบามสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั จึงโปรดใหแหไปประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุเมื่อ      พ.ศ. 

๒๓๙๕   โปรดใหสรางแทนจําหลกัมีลวดลายเปนรูปไกเถื่อน เปนที่รองรับพระรูปเพิม่เติมข้ึน และ

ยังคงสถิตอยูในพระวิหารวัดมหาธาตุจนทกุวันนี้    สวนที่วดัราชสิทธารามนั้น         

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั  โปรดใหสรางพระเจดียทรงเครื่องขึ้นหนาวัดสององค   

องคหนึ่งทรงขนานพระนามวา  “พระศิราสนเจดีย”  ทรงอทุิศตอสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช   

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหัว    อีกองคหนึ่งทรงขนานนามวา  “พระศิรจุมภฎเจดีย”   เปน

สวนเฉพาะพระองคเอง  สําหรับเปนที่ระลึกวาไดเคยเสด็จไปประทับทรงศึกษาวปิสสนาธุระทีว่ดั

ราชสิทธารามทั้งสองพระองค 

เมื่อลวงพระชนัษาสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร  (สุก)  แลว   วัดราชสิทธารามก็ไม

ปรากฏวามีประวัติในความสาํคัญอยางไรเพิ่มเติมข้ึนอกี   นอกจากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา

เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  บูรณะปฏิสังขรณทั่วทั้งพระอาราม  ในสวนประวัติเจา

อาวาสครองวดัผูมีคุณธรรมวิเศษสมควรยกยองสรรเสรญิ     ปรากฏวามพีระเทพโมลี  (กลิ่น) องค

หนึง่   เปนจินตกวชีั้นยอดเยี่ยมของไทย   เปนที่นบัถือของผูศึกษาทางวรรณคดีมาจนถงึกาล

ปจจุบัน  ไดรอยกรองเทศนมหาชาติกัณฑมหานพที่ใชเทศนกันเปนพื้นเมอืงจนทกุวันนี ้   เขาใจวา

คงจะไดเปนเจาอาวาสมาตั้งแตรัชกาลที่  ๒   และอยูมาจนถึงรัชกาลที่  ๓   มีชื่อเปนผูแตงโคลง

ศิลาจารึก  วดัพระเชตุพนรวมหลายเรื่อง  บรรดาวรรณวิจิตรที่ทานรจนาลวนไพเราะเปนอยางยิ่ง  

จัดเปนชั้นเอกทั้งเชงิกระบวนกลอนและกระบวนความ 
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เจดียวัตถุและถาวรวัตถุ 
เจดียวัตถทุี่นบัเปนหลักสําคัญของวัดนี้    คือพระพทุธรูปปนปางมารวิชัย   หนาตกักวาง  ๕ ศอก  

๒ นิว้   สูงจรดพระรัศมี  ๖ ศอก  ๑ คืบ   เปนพระประธานประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ 

พระพทุธรูปหลอดวยโลหะทองเหลืองปางมารวิชัย   หนาตักกวาง  ๑ ศอกคืบ สูงจรดพระรัศมี  ๒ 

ศอก    เปนพระพทุธรูปโบราณ เดิมประดิษฐานอยู  ณ วัดทาหอย  คือวัดที่สมเด็จพระสังฆราช

ญาณสังวร (สุก)  ประทับอยูเดิมในรัชกาลที่ ๓   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงเชิญมา

ประดิษฐานไว  ณ  ระเบียงพระอุโบสถวัดนี ้

รูปพระพทุธสาวก  ๓ พระองค ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ  ดานขวาพระสารีบุตร  

ดานซายพระมหาโมคคัลลานะ   องคกลางพระอานนท 

ในพระวิหารมพีระพทุธรูปตางขนาดหลายองค  เปนพระปนทัง้นัน้  ปางมารวชิัยบาง  ปาง

สมาธิบาง 

ที่หนาพระอุโบสถ  มพีระเจดียทีพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางไวสอง

องค  ขนาดสูง  ๑๒ วา  วัดฐานโดยรอบได  ๑๒ วา 

ถาวรวัตถุสวนมากเปนของสรางขึ้นในรัชการที ่  ๓ คือ  พระอุโบสถ  พระวหิาร  ศาลาการ

เปรียญ  และเสนาสนะสงฆหลายหมูกับพระตําหนักจนัทน   ลวนเปนของมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้

ยังมีธรรมมาสนของหลวง  ตูพระไตรปฎกพรอมดวยหนงัสือ  พระบรมรูปหลอพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว  ตูไมสักลงรักปดทองสําหรับใสเทียนของหลวงเหลานี้เปนของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัทรงสรางพระราชทาน 
 

ความเจรญิและความเสื่อม 
เมื่อคร้ังยังไมไดสรางวัดราชสิทธาราม   ตัววัดพลับเดิมเปนวัดราษฎรขนาดยอม ทีธ่รณี

สงฆก็คับแคบประกอบกับในทองทีน่ี้มวีัดตั้งอยูกระชับแทบทกุดาน   วดัไดรับความบาํรุงไมถึง

ขนาด   จึงไมเจริญรุงเรืองอยางใดนัก   ตอเมื่อถงึตนกรุงรัตนโกสินทร   ไดเจาอาวาสผูทรง

คุณธรรมเปนชั้นยอดเยีย่มมาครองวัด   เปนพระสงฆที่พระเจาแผนดินทรงเลื่อมใสมาก  ถึงสราง

วัดราชสิทธารามตอเขตวัดพลับเดิมพระราชทานรวมวัดเกาเขากับวัดทีท่รงสรางใหม  ไดรับความ

อุปการทะนุบํารุงเปนอยางดี  เปนที่รูจักนับถือทั่วไปในหมูคนชัน้นัน้   ทัง้นี้สําเร็จดวยบุญญาธกิาร

ของเจาอาวาส   คือสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก)  แท ๆ    แตคร้ันเมื่อโปรดเกลาฯ  ไดยาย

ทานไปปกครองวัดมหาธาตแุลว  วัดราชสทิธารามกก็ลบัรวงโรยลง  ซึ่งเปนธรรมดาทัว่ไปทั้งวัดและ

บานตลอดจนบานเมือง  ยดุใดสมัยใด  ทานผูเปนประมุขเปนผูสามารถในการบรหิาร  ไดรับความ

ไวเนื้อเชื่อใจจากคนทั่วไปกเ็จริญวัฒนาดีอยู   คร้ันผูปกครองลวงลับไป  ผูเปนทายาทไมสามารถ

ถึงอยางนั้น  ก็ยอมเสื่อมทรุดลงเปนคติที่เหน็ไดชัดแจง  ตามบาลทีี่กลาวอางถงึเรื่องชนิดนี้มีอยู
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มากมาย  เจาอาวาสวัดนี้ทีป่รากฏวาสามารถยังมีอีกรูปหนึง่  คือ   พระเทพโมลี (กลิ่น)   เปนผู

ครองวัด  นับเปนองคที่สามนับต้ังแตสมเด็จพระสังฆราชองคนัน้ลงมา   อาศัยทีท่านเปนจนิตกวทีี่

มีชื่อเสียงโดงดัง จึงเปนที่กวางขวางในหมูเจานายและขาราชการในยุคนั้น  มีศิษยซึ่งมาสํานักขอ

ศึกษาวชิาประเภทนี้มาก  โดยอุบายนี้แหละเปนเหตุใหทานปรบัปรุงวัดใหเจริญรุงเรืองไดสะดวก    

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลานภาลัย  และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั   ซึง่เปนพระ

เจาแผนดนิที่โปรดปรานวิชากาพยกลอน   ทรงเลื่อมใสนับถือทานมากอยู  อารามวัตถทุี่สราง

เพิ่มเติมหลังจากแรกสรางวดันั้น   เปนของสรางขึ้นในยุคทีท่านครองวัดเปนสวนมาก   คร้ังลวง

สมัยของพระเทพโมล ี(กลิ่น)  แลว   วัดกม็ีแตทรงกับเสือ่มตลอดมาหลายรัชกาล  เพิ่มฟนตัวในยคุ

ที่พระสงัวรานวุงศเถร (ชุม)  ครองวัดในชั้นหลังนี้เอง 
 

การศึกษาและขนบธรรมเนียม 
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก)   เจาอาวาสองคแรกทรงศาสนคุณในทางวิปสสนา

ธุระอยางมาก   ก็วปิสสนาธุระทานนบัเปนธุระหรือวิชาอยางหนึ่งที่พระสงฆจะพึงศึกษาในธรรม

วินัยนี้  เกี่ยวกับการทําจิตใจใหสงบระงับจากกิเลสาสวะ  เปนคูกับคันถธุระ  ซึ่งเปนธุระเกีย่วเนื่อง

ดวยศึกษาหลกัพระธรรมวนิยั   พระสงฆคร้ังโบราณที่ออกบวชตามประเพณี คือ  บวชพรรษาเดียว  

โดยมากมักเรยีนวปิสสนาธรุะ   เพราะใชเวลานอยและไดรับคุณประโยชนทันตาเหน็ สวนคันถธุระ

นั้น มกัเลาเรยีนกนัในหมูสงฆที่บวชนาน ๆ  หรือที่บรรพชาเปนสามเณรมาแตยอมเยาว ตองใช

เวลาศึกษาชานานจึงจะเชี่ยวชาญรูจริง   ก็วัดราชสทิธารามนี้ถกูกาํหนดใหเปนวัดสาํหรับพระสงฆ

พวกอรัญญวาสี   คือพวกเรียนวิปสสนาธุระ   เหตุฉะนัน้การศึกษาสําหรับวัดแตเดิมทีมาจึงคงมี

ประเภทนี้อยางเดียว  มีชื่อเสียงปรากฏเปนสํานักศึกษาเจริญภาวนาทีดี่แตตนมา  เจาอาวาสในยุค

หลัง ๆ  กท็รงคุณธรรมประเภทนี้เปนสวนมาก  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะฝาย

วิปสสนาธุระแทบทกุองค   สวนการศึกษาคดีโลกกม็ีโรงเรียนวัดราชสิทธาราม  และโรงเรียนการ

ชางวดัราชสิทธารามขึน้ในวดั    ขนบธรรมเนียมวัดถือตามแนวพระอารามหลวงทัง้ปวง  มวีันธรรม

สวนะอโุบสถสงัฆกรรมเปนตนตามประเพณี 
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ภาพ พระพุทธจุฬารักษ พระประธานในโบสถ 

สรางในสมัยปลายรัชกาลที่ ๑ พศ ๒๔๕๑ สมัย รัชกาลที่ ๓ ทรงผนวช 

รัชกาลที่ ๑ สรางพระเกศทองคํา 

รัชกาลที่ ๒ ปนพระพักต รัชกาลที่ ๓ ปนพระองค  
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ภาพ รูปหลอเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน (หลวงปูสุก ไกเถื่อน) 

 
ภาพบรรยากาศภายในวัด 


