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คำนำสำนักพิมพ์ 
 

 เคยคิดไหมว่าเราไปไหว้พระวัดนี้เพื่ออะไร?  
	 นอกจากคำตอบคือ	 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต					
แล้วมีอย่างอื่นบ้างไหม?	
 
 เมตตามหานิยม การค้าเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย สุขภาพแข็ง
แรง หายเจ็บไข้ ได้ของหายคืน มีชื่อเสียงโด่งดัง ฯลฯ 
 
	 ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ?	 ทำทานอย่างไรให้ได้กุศล?					
ใช้ชีวิตอย่างไรให้ได้ดี?	
 
	 เปิดหาคำตอบเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเสริมบุญ	 หนุน
บารมีได้ในหนังสือ	“ไหวพ้ระ 9 วดั ทำทาน 9 ที ่ทำด ี9 อยา่ง” 
 
 
 

 
ด้วยความปรารถนาดี	

สำนักพิมพ์	THINK	GOOD	
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คำนำนักเขียน 

	 เดี๋ยวนี้ เวลามีน้อยจะไปทำบุญทีก็ต้องเกี่ยวเอาเรื่อง
ท่องเที่ยวติดไปด้วย	 หรือจะไปท่องเที่ยวสักทีก็ต้องขอเกี่ยวเอา
บุญจากการไหว้พระติดมาด้วย	จะได้เป็นการใช้เวลาให้คุ้มค่าและ
ใช้เวลาให้เป็น	 แต่จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีกหากการได้ทำบุญ		 
ไหว้พระ	ทำทาน	และทำดี	โดยรู้วัตถุประสงค์ที่แน่ชัด		
  

ไหว้พระวัดไหน เพื่อสิริมงคลด้านใดแก่ชีวิต 
 
	 ทำบุญอย่างไหนแล้วจะได้บุญชัวร์	 ไม่มั่วนิ่มคิดผิดจนได้
บาปมาแทน	
	 ทำทานแบบใดแล้วจะได้ผล	 โดยไม่ต้องยึดติดว่าต้องทำ
ทานด้วยเงินเยอะๆ	ของหรูๆ	เท่านั้น	
	 ทำดีกับชีวิตอย่างไร	 เพื่อให้ชีวิตนี้รุ่งโรจน์ในชาตินี้ไม่ต้อง
รอชาติหน้า	
 
	 ถึงคราวออกเดินทางท่องเที่ยวครั้งหน้า	 จะเที่ยวใกล้ๆ	
หรือเที่ยวไกลบ้าน	 อย่าลืมแวะไหว้พระ	 ทำบุญ	 ทำทาน	 และ			
ทำดี	เพื่อสิ่งดีๆ	ในชีวิต	และสะสมบุญไปพร้อมๆ	กัน	
 

 อภิรดี	สนธิชัย		
po5396@hotmail.com 
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สารบัญ 

     ไหว้พระ 9 วัด 
 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร	พระนครศรีอยุธยา		 	 	 	 	 		8 
“การค้าเจริญรุ่งเรือง” 
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร	กรุงเทพมหานคร		 30 
“มีคนนิยมชมชอบ” 
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร	กรุงเทพมหานคร  36 
“มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง” 
วัดเขาสุกิม	จันทบุรี	      38 
“สมปรารถนาทุกประการ” 
วัดปากน้ำภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร     40 
“เมตตา มหานิยม” 
วัดนางพญา	พิษณุโลก	 	 	  44 
“เมตตา มหานิยม” 
วัดวังก์วิเวการาม	กาญจนบุรี    46 
“มหานิยม ปคล้วคลาด ปลอดภัย” 
วัดใหญ่อินทาราม	ชลบุรี    49 
“หายจากโรคภัยไข้เจ็บ” 
วัดน้ำฮู	แม่ฮ่องสอน	 51 
“สิริมงคลแก่ชีวิต” 
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ไหว้พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด 
 

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม	วัดเพชรสมุทรวรวิหาร	สมุทรสงคราม  
“สุขภาพแข็งแรง หายป่วยไข้” 
หลวงปู่ทวดใหญ่	วัดห้วยมงคล	ประจวบคีรีขันธ์ 
“ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัย” 
หลวงพ่อเพชร	วัดท่าหลวง	พิจิตร	
“ปกป้องรักษา ปัดเป่าความทุกข์ยาก” 
หลวงพ่อดำ	วัดพุทไธสวรรย์	พระนครศรีอยุธยา 
“ร่างกายแข็งแรง	หายเจ็บไข้”	
หลวงพ่อแก่นจันทร์	วัดช่องลม	ราชบุรี	
“ปัดเป่าเหตุร้าย” 
พระพุทธมหาธรรมราชา	วัดไตรภูมิ	เพชรบูรณ์ 
“หายจากโรค และความอุดมสมบูรณ์” 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	ชลบุรี 
“สิริมงคลแก่ชีวิต” 
พระพุทธชินราช	วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	พิษณุโลก 
“ร่ำรวยเงินทอง” 
หลวงพ่อโต	วัดจองคำ	แม่ฮ่องสอน 
“ทำมาค้าขึ้น แคล้วคลาดปลอดภัย” 

สารบัญ 
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ทำดี 9 อย่าง 
 
การทำบุญ	อานิสงส์การทำบุญแบบต่างๆ	  
อานิสงส์การรักษาศีล	5  
การเจริญภาวนา  
ความกตัญญูกตเวทิตา  
ความซื่อสัตย์สุจริต  
กัลยาณมิตรที่ดี	  
11	อานิสงส์ของการแผ่เมตตา 
 
 

สารบัญ ทำทาน 9 ที ่
 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด	นนทบุรี	  
โรงพยาบาลสงฆ์	พญาไท	  
บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา  
บ้านโฮมฮัก	ยโสธร  
บ้านพักคนชรา	บางแค 
มูลนิธิบ้างสงเคราะห์สัตว์พิการ  
(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 
มูลนิธิธารนุเคราะห์	(สถานพักฟื้นคนชราบางเขน) 
 
อานิสงส์การสร้างบุญบารมี	(ทาน) 
อานิสงส์การสร้างบุญบารมี	(ศีล) 
18	ประการของการให้ทาน	 
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สารบัญ 
ไหว้ศาลเจ้าดัง 9 ที ่
 
เจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย  
“ปัดเป่าสิ่งอัปมงคล” 
เจ้าแม่ทับทิม     
“เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัย” 
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว    
“การค้าขายเจริญรุ่งเรือง” 
เจ้าพ่อกวนอู	 	 	 	 	
“ให้ลูกน้อง บริวาร บุตรหลาย อยู่ในโอวาท 
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน” 
ศาลเจ้าเล่งบ่วยเอี๊ย     
“ปลอดภัย บุตรเลี้ยงง่าย ร่ำรวยเงินทอง” 
ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง	     
“เพื่อความสุขในชีวิต” 
มูลนิธิเทียนฟ้า	 	 	 	  
“สุขภาพแข็งแรง หายป่วยไข้” 
ศาลเจ้ากวางตุ้ง	     
“โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง” 
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ	 	 	 	
“โชคลาภ ทำมาค้าขึ้น” 
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 วัดพนัญเชิง	 เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร	
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝ่ังตะวันออก	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

วัดพนัญเชิงวรวิหาร  
จ.พระนครศรีอยุธยา  

	 วัดพนัญเชิงมาจาก	 คำว่า	 “พแนงเชิง”	 มีความหมายว่า	
“นั่งขัดสมาธิ”	 คำว่า	 “วัดพนัญเชิง”	 “วัดพระแนงเชิง”	 หรือ	 “วัด
พระเจ้าพแนงเชิง”	 จึงหมายความถึงวัดแห่งพระพุทธรูป								
นั่ง	 ปางมารวิชัย	 คือ	 “หลวงพ่อโต”	 หรือ	 “พระพุทธไตรรัตน
นายก”			
 

“การค้าเจริญรุ่งเรือง” 

10

ตวั
อย
่าง



	 วัดพนัญเชิงเป็นวัดโบราณ	 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด	
ในพระราชพงศาวดารเหนือ	 พระเจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งครองเมือง		
อโยธยาเป็นผู้สร้างขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพพระนาง
สร้อยดอกหมาก	 จึงทรงพระราชทานนามวัดว่า	 “วัดพระเจ้า
พระนางเชิง”	(หรือวัดพระนางเชิง)	
 
 
การเดินทาง 
	 ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน	
แยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่สามแยกอำเภอวังน้อย	 ถนน
สายโรจนะถึงเจดีย์ใหญ่วัดสาม
ปลื้ม	 ตรงหลักกิโลเมตรที่	 1	
เลี้ยวซ้ายไปตามถนน	 ผ่านวัด
ใหญ่ชัยมงคล	ตรงไปจะเห็นวัด
อยู่ขวามือ		
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พระพทุธไตรรตันนายก (หลวงพอ่โต)		
	 เปน็พระปนูปัน้ปางมารวชิยัอยูใ่นพระวหิารใหญ	่ ตาม

ฝาผนงัพระวหิารใหญท่ัง้	 4	 ดา้น	 ทำเปน็ชอ่งๆ	 สำหรบั
บรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวน	 84,000	 องค	์

หรอืทีช่าวบา้นเรยีกวา่		“พระงัง่”		
 พระพุทธไตรรัตนนายก					

เดิมชื่อ	 “พระพุทธเจ้าพนัญเชิง”	
แต่ในสมัยรัชกาลที่	 4	 ได้มี
การบูรณะปฏิสังขรณ์	 และ
ได้พระราชทานนามใหม่
ว่า	 “พระพุทธไตรรัตน
นายก”	 หรือที่ชาวบ้าน
นิยมเรียกว่า	“หลวงพ่อ
โต”	 ซึ่ งชาวจีนนิยม
เรยีกวา่	“ซำ	ปอ	กง” 
เป็นพระพุทธรูป
ปู น ปั้ น ป า ง
ม า ร วิ ชั ย

สิ่ ง ศั กดิ์ สิ ทธิ์ และโบราณวัตถุ ภายในวั ด  12
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 พระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปปูนปั้น และ  
พระพุทธรูปนาก	สร้างในสมัยสุโขทัย	ในพระอุโบสถวัด	 เรียง
จากซ้ายไปขวา	ดังนี้	
	 พระพุทธรูปทองและนากนั้น	 เดิมทีหุ้มปูนลงรักปิด

ทองไว้	 เข้าใจว่าคงหุ้มมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า
ครั้ งสุดท้าย	 เมื่ อทางวัดทำความ
สะอาดจึงได้พบรอยปูนกะเทาะ	 เห็น
ว่าเป็นทองและนากจึงได้กะเทาะปูน
ออกดังปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกวันนี้	
 

ลงรักปิดทอง	มีขนาดหน้าตักกว้าง	14.10	 เมตร	และสูง	19	
เมตร	 ฝีมือปั้นงดงามมาก	 อาจนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปนั่ง
สมัยอยุธยาตอนต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่		
 
ตำนานเล่าขาน 
	 มีเรื่องเล่าต่อๆ	 กันมาว่า	 เมื่อใกล้จะเสียกรุงศรี
อยุธยาแก่พม่าข้าศึกนั้น	 พระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ในพระ
วิหารหลวง	 วัดพนัญเชิง	 มีน้ำพระเนตรไหลออกทั้งสองข้าง
จรดพระนาภี		
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