ประวัติวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชั้นและที่ตั้งวัด
วัดไตรมิตรวิทยาราม เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูเลขที่ ๖๖๑ ทาง
ทิศตะวันตกของสถานีรถไฟหัวลําโพง ถนนเจริญกรุง
แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
เขตและอุปจารวัด
วัดไตรมิตรวิทยารามเดิมมีพื้นที่ราบลุม มีลักษณะเปนหลุมเปนบอมีน้ําขังทั่วไปปจจุบันนี้
ไดทําการถมปรับปรุง พื้นที่ของวัดทั้งหมด เปนคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วทั้งภายในบริเวณวัด ไม
ปรากฏรองรอยวาเปนที่ราบลุมแมแตนอยและเขตอุปจารวัดติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ จดกับถนนพระราม ๔
ทิศใต จดกับถนนตรีมิตร
ทิศตะวันออก จดกับซอยสุกร ๑
ทิศตะวันตก จดกับถนนเจริญกรุง
ที่วัดและที่ธรณีสงฆ
วัดไตรมิตรวิทยาราม มีเนื้อที่ที่ดินของวัดรวมทั้งสิ้น ๑๔ ไร ๒ งาน ๓๑ ตารางวา ปรากฏ
ตามโฉนดที่ ๓๓๖๔
และมีที่ธรณีสงฆอีก ๑ ตารางวา กับ ๑ ตารางศอก ตามโฉนดที่ ๓๕๙๑
ปจจุบันที่ดินของวัดไดจัดเก็บรักษาไวที่กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ประวัติและนามวัด
วัดไตรมิตรวิทยาราม เปนวัดโบราณปรากฏตามหลักฐานในการขอพระราชทานยกขึ้นเปนพระ
อารามหลวง พ.ศ ๒๔๙๙ วาสรางมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๔เดิมชื่อวาวัดสาม
จีนใต มีคําเลากันวาวัดสามจีน เดิมมีอยู ๓ วัด คือวัดสามจีนอยูในคลองบางออ ดานตรงกันขามกับ
เทเวศรวัดหนึ่ง วัดสามจีนเหนือบางทานก็วาอยูที่ที่บางขุนพรหม บางทานก็วาอยูจังหวัดนนทบุรี
สําหรับวัดที่อยูบางขุนพรหมไดแก สวนที่อยูจังหวัดนนทบุรีนั้น ไดแกวัดโชติการามอําเภอเมือง
นนทบุรีและวัดสามจีนใตไดแก วัดไตรมิตรวิทยาราม เหตุที่เรียกวัดสามจีน ก็เนื่องดวยเหตุวามีชาว
จีนซึ่งเปนมิตรสหายรักใครกัน ๓ คนไดมีความสมัครสมานสามัคคี รวมแรงรวมใจกันกอสรางขึ้น
เพื่อเปนศาสนสถานที่บําเพ็ญกุศล และเพื่อเปนพุทธบูชา จึงไดนามวา "วัดสามจีน" ครั้นคณะ
กรรมการปรับปรุงสุขลักษณะ วัดสามจีนใตซึ่งประกอบดวย น.อ.หลวงศุภชลาศัย ร.น. อธิบดี

กรมพลศึกษา หลวงบริบาลเวชกิจ นายสนิท เทวินทรภักดี อาจารยใหญโรงเรียนวัดสามจีน
ใต พระมหาเจียม กมโลเจาอาวาสวัดสามจีนใต และพระมหาไสว ฐิตวีโร (พระวิสุทธาธิบดี) เจา
อาวาสวัดสามจีนใตหรือวัดไตรมิตรวิทยาราม รูปที่ ๙ ไดดําเนินการปรับปรุงวัดสามจีนใต ตั้งแต
ป พ. ศ. ๒๔๗๘ เปนตน มาจนเสร็จเรียบรอยทุกประการ
ครั้นในป พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงไดดําเนินการขอเปลี่ยนนามของวัดสามจีนใตมาเปนวัดไตร
มิตรทั้งนี้
เพื่อจะเฉลิมเกียรติคุณของทานผูกอสรางใหยั่งยืนวัฒนายิ่งขึ้น และเปนการเชิดชู
อุตสาหะวิริยะของทานผูกอสรางพรอมทั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงวัดสามจีนใตในโอกาสเดียวกัน
นั้นดวยครั้นถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ. ศ. ๒๔๙๙ วัดไตรมิตรวิทยารามไดรับพระบรมราชูปถัมภ
ยกฐานะขึ้นเปน พระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร
วัดไตรมิตรวิทยารามกอนการบูรณะปรับปรุง
สภาพวัดไตรมิตรวิทยาราม ครั้งมีนามวา วัดสามจีนใต สภาพบริเวณทั่วๆไปในบริเวณ
วัดนั้นเต็มไปดวยสิ่งสกปรกโสโครก ดังที่ไดปรากฏในเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงสุขลักษณะ วัดสามจีนใต วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ความตอนหนึ่งวา
“เวลา ๑๐.๐๐ น. ผูมาประชุมไดมาพรอมกันแลว ทานเจาอาวาสขอให นายสนิท เทวิ
นทรภักดี พาคณะกรรมการดูสถานที่ วัดนี้ตั้งอยูที่ตําบลสามแยก อําเภอสัมพันธวงศ จังหวัด
พระนคร
มีอาณาเขตติดตอกันดังนี้
ทิศเหนือ
จดกําแพงหลังตึกแถวถนนพระราม ๔
ทิศตะวันตก จดที่ดินพระวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงศ สวนหนึ่งแลว
ตอมาติดกําแพงหลังตึกแถวถนนกลันตัน
ทิศใต
จดกับกําแพงหลังตึกถนนเจริญกรุง
ทิศตะวันออก จดแนวคลองวัดสามจีนใต ซึ่งกรมโยธาเทศบาลกําลัง จัดถมอยู
แลว ยอหักมุมไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคูวัดซึ่งราษฎรที่เชาตึกแถวทางถนน
หนาโรงฆาสุกรหัวลําโพง ไดปลูกเพิงรุกล้ําเนื้อที่คู ซึ่งเปนที่สาธารณะนี้ออกมารกรุงรัง เพื่อเปน
ที่พักสุกรสําหรับสงเขาโรงฆาสิ่งปลูกสรางอยูในพื้นที่นี้
ดานทิศเหนือ มีโรงเรียนเปนตึก ๓ ชั้น กําลังปลูกอยู ถัดไปถึงประตู และถนนทางเขาแลว
จึงถึงที่ดินผืนหนึ่งที่วัดใหมีผูเชาตัดตอนไปปลูกเปนหองแถวชั้นเดียวเตี้ย ๆ หลายแถวใหบุคคลเชา
อาศัยอยู หองแถวเหลานี้หลังคาฝาและพื้นชํารุดทรุดโทรมผุ เบียดเสียดยัดเยียดกัน มีซอกทาง
เดินแตเพียงไมเกิน ๑ เมตร แถมมีน้ําโสโครกขังเฉอะแฉะอยูที่ถนนและขางถนนกับใตหองเหลา
นี้ทั่วไป มีฝูงเปดและสุกรเที่ยวหาอาหารอยูระเกะระกะ มีอุจจาระและกลิ่นปสสาวะตลบอบอวลผู

เชามีอาชีพในการกระทําเสนหมี่ก็มี ไดตากเสนหมี่ไวหนาหองแถวเลอะเทอะตลอดไปที่หาบของเร
ขาย ไดวางสินคาไวเลเพลาดพาดที่ทําขนมก็มีเศษอาหารทิ้งเกลื่อนกลน แมลงวันตอมเปนหมูใหญ
หญิงที่เชาหองรวมกันอยูหลาย ๆ คนมีทาทางอันนาสงสัยจะซอนเรนกระทําการอันลับลี้ซึ่งผิดศีล
ธรรมก็มี สภาพของบริเวณนี้นอกจากทําใหสภาพที่สกปรก โสมมเพาะเชื้อโรคแลว ยังเปนสถาน
ที่ซึ่งมิบังควรจะอยูในที่ของลานวัดใกลกุฏิพระภิกษุเพียงนี้ อันจะเปนเหตุ นําความเสื่อมเสียแก
พุทธศาสนาเปนอันมากถัดไปเปนเนื้อที่ขอพระวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงศ มีหองแถวชั้น
เดียวหลายแถวสภาพของหองแถว ผูเชาอาศัยและพื้นที่มีลักษณะอยางเดียวกับหองแถว ที่ปลูกอยู
ในที่วัดซ้ํามืดครึ้มและอบอาวกรรมการทุกทานเมื่อไดสํารวจถึงที่เหลานั้นรูสึกรังเกียจและ
สะอิดสะเอียนในสภาพ และ ความเปนไปของหองแถวทั้งสองตอนเปนอยางยิ่งมีความเห็นเปน
เอกฉันทวา สมควรใหรื้อเพื่อเปลี่ยนแปลง สถานที่นี้ใหมีสภาพและใชประโยชนใหถูกทางจนดีขึ้น
ตอจากหองแถวในที่ดินทั้งสองแปลงดังที่กลาวมาแลว มีทางเดินกวางประมาณเมตรเศากับ
รั้วเตี้ย ๆ กั้นอยูครึ่งหนึ่ง เปนกุฏิบาง หอระฆังบาง ศาลาบาง หอสวดมนตบาง หอฉันบาง หอ
ไตรบางปลูกสลับซับซอน สูง ๆ ต่ํา ๆ ไมเปนแถวเปนแนวระเกะระกะชํารุดทรุดโทรมเกาคร่ํา
คราปุปะรั่วไหล จนเหลือที่จะซอมใหดีได ปลูกตลอดไปหลายหลังจนจดแนวหลังตึก ทางดาน
ถนนเจริญกรุง มีสิ่งปลูกสรางที่มีสภาพเชนเดียวกับที่กลาวแลว ซ้ํามีกุฏิทรุดเอียงกะเทเรอีกหลาย
หลังจนไมนาไวใจที่จะใชเปนที่อาศัยของภิกษุกุฏิชนิดนี้มีปลูกตลอดมาจนจดแนวคลองขางวัดสาม
จีนถัดจากที่นี้ ตอนกลางคืน โบสถ หมูเจดีย แลวถึงลานแคบ ๆ ขางโบสถ ทางแนวริมคลองตอ
ไป มีศาลาหลังหนึ่งมีฝาดานเดียว อีก ๓ ดานไมมีฝาใชสบงจีวรเกา ๆ แขวนนุงนังบังแดด ที่นี้ก็
ใชเปนที่อาศัยของพระภิกษุดวยถัดจากศาลานี้ไป เปนที่เก็บศพและเผาศพดวยเตาใหญ ใชฟน มี
ปลองระบายควันตอจากที่นี้ เปนโรงเรียนไม ๒ ชั้นถัดไปถึงเจดียองคใหญ แลวถึงโรงเรียน ๒
ชั้น ขางลางกออิฐ ขางบนเปนไมซึ่งเปนโรงเรียนเกาของวัดสามจีน บริเวณโรงเรียนทั้ง ๓ หลัง
นี้ ไดกั้นรั้วกันเขตไว กําลังจัดการถมรื้อถอนถากถางกอสรางจัดทําเพื่อใหไดสุขลักษณะ”จะเห็นได
วา สภาพของวัดสามจีนในเวลานี้นมีสภาพเปนอยางไร คณะกรรมการปรับปรุงสุขลักษณะวัดสาม
จีนใตในครั้งนั้นมี นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. อธิบดีกรมพลศึกษาเปนประธานคณะ
กรรมการปรับปรุง คณะกรรมการปรับปรุงวัดสามจีนไดเริ่มงานตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๗ ในระยะ
แรกไดพบอุปสรรคมากมายหลายประการ
ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๘๐ จึงไดรับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมใหดําเนินการจัดการรื้นถอนหอง
แถวรุงรังในลานวัด และกุฏิเกาที่ชํารุดทรุดโทรมออกเสียแลวจัดการถมพื้นที่ ที่เปนพื้นที่ราบลุม
ตลอดคลองคูและสระใหเปนลานวัดเปนที่สะอาดเรียบรอย เพื่อใชเปนที่กอสรางเสนาสนะสงฆโรง
เรียนมัธยมวัดสามจีนใตใหถูกสุขลักษณะ การกอสรางครั้งปรับปรุงวัดการกอสรางกุฏีสงฆในครั้ง
นั้นไดวางผังการกอสรางใหกุฏิอยูเปนแถวเปนแนวไมสับสนปนเปน ใหมีจํานวนหองที่อยูอาศัยพอ
ทั้งพระภิกษุสามเณรและศิษยวัด ตลอดกระทั่งใหมีหองน้ําหองสวมพรอม และไดวางกุฏิใหเพียง

พอตอพระภิกษุประมาณ ๗๐ – ๘๐ รูปเทานั้น ฉะนั้นในป พ.ศ. ๒๔๘๐ จึงไดสรางกุฏิคอนกรีต
เสริมเหล็ก ๒ ชั้น จํานวน ๑๔ หลังขึ้นแทนกุฏิที่ไดทําการรื้อถอนไปนั้นศาลาการเปรียญของ
วัดเปนศาลาไม มีสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมลงอยางมาก จวนจะพังมิพังแหล คณะกรรมการไดจัด
การรื้อถอนแลว ไดสรางศาลาการเปรียญเปนศาลาคอนกรีต ๒ ชั้น ขึ้นแทนของเกา ศาลา
รายที่ใชเปนโรงเรียนสอนบาลีและนักธรรมนั้น
มีสภาพเกาคร่ําคราซวนเซก็ไดทําการรื้อถอน
ออกแลวสรางเปนตึกคอนกรีต ๒ ชั้นขึ้นแทนสําหรับใชเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเลา
เรียนบาลีและนักธรรม เตาเผาศพของเกาไดรื้อออก แลวสรางเตาเผาแบบทันสมัยขึ้นแทน
การกอสรางโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กับวัดไตรมิตรวิทยารามนั้นมีความสัมพันธอยางแนนแฟนมา
นานกลาวไดวาอดีตเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเปนบุรพาจารยของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ดวยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีกําเนิดเกิดขึ้นจากความดําริของ พระสมุหกลอม เจาอาวาสวัดสาม
จีนใต รูปที่ ๒ ซึ่งตอมาไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรมีราชทินนามวา
พระครูวิริยานุกิจจารี เปน ผูจัดตั้ง ดังที่ไดปรากฎ ในราชกิจจานุ เบกษา เลมที่ ๑๓ แผน ที่
๒๔ วันที่ ๒๔ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ หนา ๒๒๕ – ๒๒๖ ดังนี้“ดวยพระสมุหกลอม
เจาอธิการวัดสามจีนใตผูอุปการะ ไดรวบรวมกุลบุตรมาประชุมเลาเรียนหนังสือไทยตั้งเปนโรง
เรียนขึ้นใหพระพรอมซึ่งสอบไลไดประกาศนียบัตรประโยค ๒ พระสอน ผูสอบไลได ประกาศนีย
บัตรประโยค ๑ เปนอาจารยสอน เปดโรงเรียนสอนมาตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ มีนัก
เรียนมาเลาเรียน ๓๔ คน และบอกรายงานมา ลงทะเบียนในกรมศึกษาธิการ พระเจาลูกเธอ พระ
องคเจากิตติยากรวรลักษณ อธิบดีกรมศึกษาธิการมีรับสั่งใหกองไปตรวจ ไดความตามบอกนั้น
ทรงอนุญาตใหพระสมุหกลอมเปนผูอุปการะใหพระพรอม พระสอน เปนอาจารยตามประสงค
แลว ในชั้นตนนี้กรมศึกษาธิการไดอุดหนุนแบบเรียนให ๑ จบ ตามธรรมเนียม โรงเรียนนี้นับวา
เปนโรงเรียนมูลสามัญเชลยศักดิ์ ขึ้นในกรมศึกษาธิการอีกโรงเรียนหนึ่ง ดวยอํานาจพิทยานุกูล
ของพระสมุหกลอม พระพรอม พระสอนนั้น ใหโรงเรียนนี้จงตั้งอยูสิ้นกาลนานเทอญฯ”ตอมา
เมื่อ รองอํามาตยตรี สนิท เทวินทรภักดี ครูใหญโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนไดปรึกษาตกลงกับ
ทานเจาอาวาสวัดสามจีนในครั้งนั้น วาเห็นสมควรปรับปรุงสุขลักษณะบริเวณวัดและโรงเรียนใน
คราวเดียวกัน หลังจากที่ไดทําการปรับปรุงพื้นที่เรียบรอยแลวจึงไดสรางอาคารเรียนขึ้นปนตึก ๓
ชั้น เปนตึกมีมุขยื่น และมีปกตึกออกมาทางซายของตัวอาคารเปนอาคารเรียนหลหังแรกที่สรางดวย
คอนกรีตสูงถึง ๓ ชั้น สรางดวยเงินของวัด จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาทและเงินงบประมาณของทาง
ราชการอีก ๒,๘๐๐ บาท พรอมตึกวิทยาศาสตรอีกหนึ่งหลัง นับไดวาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได
มีกําเนิดจากอดีตบุรพาจารยซึ่งเปนเจาอาวาสวัดสามจีนใตโดยแท และทานเจาอาวาสวัดนี้รูปตอ ๆ
มาก็ไดใหความอุปถัมภแกโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยทุกรูป อนึ่ง พื้นที่สรางโรงเรียนนี้ในครั้งปรับ

ปรุงวัด ครั้งนั้น มีผูรองเรียนวาใหที่โรงเรียนมากไป เพราะโรงเรียนใชพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของพื้นที่
วัดเลยที่เดียว แตเพราะอดีตทานเจาอาวาสที่ผานมานั้น ไดเห็นคุณคาความสําคัญของการศึกษาจึงให
ใชเนื้อที่ดังกลาวสืบมาจนถึงปจจุบันนี้
เปลี่ยนนามวัด
ในป พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดเปลี่ยนนามวัดสามจีนใตมาเปนวัดไตรมิตรวิทยารามทั้งนี้เพื่อจะ
เฉลิมเกียรติคุณของทานผูแรกสรางใหยั่งยืนวัฒนายิ่งขึ้นและเปนการเชิดชูอุตสาหะวิริยะของทานผู
สราง และคณะกรรมการปรับปรุงวัดพระเดชพระคุณทานเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต(เฮง เขมจารี
มหาเถร)วัดมหาธาตุ
ไดเมตตาคิดคนนามที่เปนมงคลมาเฉลิมเพิ่มความสงาใหแกวัดสามจีนใต
โดยเปลี่ยนเปน “ไตรมิตรวิทยาราม” และกรมสามัญศึกษาไดเปลี่ยนนามโรงเรียนมัธยมวัดสามจีน
ใตเปน “โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย” ตามนามวัดที่ไดเปลี่ยนใหม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๔๘๒ และเพื่อให ปรากฏ เปนหลักฐาน ไวใหอนุชนคนรุนหลังไดทราบถึงเหตุที่ไดเปลี่ยนนาม
วัด ขออัญเชิญสัมปสาทนียกถา ของพระเดชพระคุณทานเจาประคุณ สมเด็จพระวันรัต(เฮง เขม
จารีมหาเถร)ซึ่งไดกลาวอนุโมทนาในวันเปดปายวัดเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๒ ดังตอ
ไปนี้
สัมปสาทนียกถาของ สมเด็จพระวันรัต
ตามรายงานการปรับปรุงวัดสามจีนใต ที่พระมหาเจียมบรรยายมานั้น ฟงไดวา วัดนี้ได
เริ่มปรัปปรุงมาแตครั้งพระมหากิ๊ม สุวรรณชาติ เปนผูรักษาการในหนาที่เจาอาวาส พ.ศ. ๒๔๗๗
โดยคณะกรรมการมีทานอธิบดีกรมพลศึกษาเปนประธานปรับปรุงขึ้นดวยศาสนาสมบัติของวัดและ
กําลังความสามารถอุตสาหะอดทนของคณะกรรมการเปนอยางดียิ่ง วัดนี้เปลี่ยนภาวะเดิมมาเปน
อยางไรปรากฏอยูในรายงานและประจักษแกทานทั้งหลายที่ไดมาประชุมกันอยูนี้คณะกรรมการ
ปรับปรุงวัดนี้สมควรไดรับความสรรเสริญอยางสูงและนาปรีดาปราโมทยอยางยิ่ง ที่ไดปฏิบัติงานลุ
ลวงมาถึงเพียงนี้และงานนี้ก็เปนการศาสนาและสวนรวมของประชาชนงาน แมจะยากลําบากหรือ
ประกอบดวยอุปสรรคสักเพียงไรก็ตาม อาศัยอุตสาหะความอดทนความบากบั่นฝาอุปสรรคทําจน
สําเร็จผลยอม เปนบุญกุศลบํารุงกมลใหปลาบปลื้มชื่นบานจัดเขาในพุทธบรรหารธรรมภาษิต ความ
วาบัณฑิตผูมีความอิ่มใจอาศัยธรรม
คือ ความประพฤติที่ชอบยอมมีใจผองใสอยูเปนสุขทุก
อิริยาบถ สําหรับคณะกรรมการปรับปรุงวัดนี้ เขาใจวา คงไดรับผลเชนเดียวกันนี้จัดเปนบุญกุศล
หลอเลี้ยงน้ําใจใหสดชื่นแจมใสเปนสุขสําราญทั้งชาตินี้ และชาติหนา ยังเปนเหตุอุปถัมภจิตใจของ
ประชาชนผูมีจิตเที่ยงธรรมที่ไดมาเห็นใหปรีดาปราโมทยเปนความเห็นที่เชิดชูวิญญาณใหแจมใสยิ่ง
กวานี้ยังจะเปนสารประโยชนสวนรวมในศีลธรรมและวิชาความรูเชิดชูประเทศชาติศาสนาอยูสิ้น
กาลนาน ทานผูสรางวัดนี้ถาไดทราบโดยญาณวิถีทางใด ทางหนึ่ง
หวังวา คงอนุโมทนา

สาธุการดวยอยางแนนอนนี่ก็เปนปจจัยสโมสรเพิ่มพูนบุญกุศลแกทานผูสรางขึ้นอีกมิใชนอยเพราะ
วัดนี้มีความเจริญรุงเรืองถึงเพียงนี้สมควรที่จะเปลี่ยนนามใหมเชิดชูเกียรติของทานผูสรางและ
อุปถัมภ วัดนี้ชื่อวาวัดสามจีน เขาใจกันโดยมากก็วา จีน ๓ คนเปนผูสราง จีน ๓ คนนั้นจะเปน
ญาติกันหรือมิใช ก็ตามแตตองเปนมิตรรักใครกันสนิทสนมจนถึงรวมใจกันสรางวัดซึ่งเปนวิหาร
ทานการบุญใหญทั้งวัดนี้ ก็ตั้งเปนสําเรียนธรรมวินัยและบาลีทั้งเปนสถานที่ตั้งโรงเรียนภาษาไทย
รัฐบาลถึงมัธยมชั้นสูงทั้งมั่งคั่งสมบูรณดวยสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนจึงตั้งนามใหมวา“วัดไตร
มิตรวิทยาราม”
ขอวัดไตรมิตรวิทยารามนี้จงสมบูรณมั่งคั่งดวยวิชาความรูทั้งคดีโลกคดีธรรม
พรอมดวยความปฏิบัติศีลธรรมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ขอสุขสวัสดิอิฏฐวิบูลผลจงสําเร็จแกทาน
ผูสรางและกรรมการปรับปรุงวัดนี้ พรอมดวยสหธรรมมิกบริษัท ทั้งคฤหัสถบรรพชิตและทานที่มา
ประชุมกันอยูนี้ทั่วกันทุกทานเทอญ
ถาวรวัตถุ
พระอุโบสถ พระอุโบสถหลังเดิมเปนอาคารกออิฐถือปูน รูปทรงแบบไทยผสมศิลปะจีน
หลังคาลดสามชั้น มีเสาหารโดยรอบ หลังคามุงดวยกระเบื้องเคลือบสีหนาบันประดับดวยเครื่อง
เบญจรงค เปนรูปดอกพุดตาล ซุมประตูหนาตางประดับปูนปนลายดอกพุดตาล มีประตูดานหนา ๒
ประตู ดานหลัง ๒ ประตูหนาตางดานละ ๕ ชอง ดานหนาพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ถวายเนตร พระพุทธรูปองคนี้มีศีลปะการครองจีวรเปนแบบหมหนีบ(มังกร)
ภายในพระอุโบสถ มีจิตกรรมฝาผนังทั้ง ๔ ดาน เปนรูปภาพอดีตพระพุทธเจาโดยรอบ
เหนือขอบหนาตางตอนบน ระหวางหนาตางและประตูเปนรูปทศชาติ กลาวกันวา จิตรกรรมภาย
ในพระอุโบสถวัดสามจีนใตกับวัดดวงแข ลักษณะเชนเดียวกัน
พ.ศ.๒๕๔๓–๔๔ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณชานรอบพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยา
ราม ซึ่งชํารุดทรุดโทรมเสาและตอหมอเดิมขาดเปนบางสวน แตไดทําการบูรณะปฏิสังขรณใหมทั้ง
หมด ๙านรอบพระอุโบสถทั้ง ๒ ดาน มีความกวางตามความยาวของพระอุโบสถ ๔ เมตร ยาว ๕๕
เมตร ดานความกวางของพระอุโบสถทั้ง ๒ ดาน กวาง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร โดยการขุดดินออก
ใหลึกลงไปประมาณ ๓ เมตร แลวทําการตอกเสาเข็มหนากระดานบริเวณที่ขุดลึกทั้งหมดเสาเข็ม
หางกันประมาณ ๑ เมตร เทคอนกรีตตั้งเสาและผนังทั้ง ๒ ขาง ขนาดหนาปองกันตัวพระอุโบสถ
ทรุด ทั้งรับคานของชานรอบพระอุโบสถดวย เพื่อทําพื้นที่เดิมซึ่งใชการไมได ใหมีพื้นที่ใชการไดดี
พื้นขางลางปูดวยหินออน สวนพื้นชานรอบพระอุโบสถปูดวยหินแกรนิตสีเทา รอบตัวพระอุโบสถ
ดานความสูง ๑-๒ เมตรโดยรอบ ปูดวยกระเบื้องแกรนิตสีแดง เพื่อรักษาสีหินขัดสีแดงเดิมไว และ
รอบชานทางเทาปูดวยหินออน ขนาด ๑๕/๓๐ เมตร กวาง๑.๕๐ เมตร ยาวตามแนวของพระอุโบสถ
ที่ผนังพื้นลางตามสวนสูงทั้ง ๒ ขาง ทําชองเปนที่บรรจุอัฐิ ขนาดกวาง/ยาว ๓๐/๔๐ เซนติเมตร แต

ละชองกรุดวยกระเบื้องเซรามิคจํานวนทั้งสิ้น ๑,๕๕๐ ชอง สิ้นคาบูรณะปฏิสังขรณ รวมเปนเงินทั้ง
สิ้น ๑๒,๘๐๐๐,๐๐๐ บาท(สิบสองลานแปดแสนบาทถวน)
พระประธาน ในพระอุโบสถ เปนพระพุทธรูปปูนปนลงรักปดทอง มีพระนามวา “พระ
พุทธทศพลญาณ” มีพระพุทธลักษณะงดงามมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัช
กาลที่ ๕ ทรงทราบวา พระประธานวัดสามจีนใตมีพุทธลักษณะงดงาม ไดเคยเสด็จมาทอดพระ
เนตร ใหประจักษแกพระเนตร วางามสมคําเลาลือกันหรือไม แมสมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวัติ
วงศ ก็ยังไดเสด็จมาชมพระประธาน ของวัดสามจีนเสมอเมื่อทรงวางจากพระภารกิจ
ตอมา เมื่อเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลูกระเบิดไดลงในที่ไมไกลจากพระอุโบสถเทา
ไรนักแรงสั่นสะเทือนของอํานาจระเบิดทําใหพระอุโบสถราวทั้งหลัง ยากตอการบูรณปฏิสังขรณ
ตกอยูในสภาพที่เปนอันตรายได จึงไดทําการรื้อลงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ หลังจากที่ไดสรางพระ
อุโบสถหลังใหมแลว
พระอุโบสถหลังนี้ปจจุบันนี้ เปนพระอุโบสถที่ไดสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมี
พระเจาบรมวงศเธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.
๒๔๙๐ หลวงวิศาลศิลปกรรม เปนผูเปนออกแบบพระอุโบสถการกอสรางเปนเฟอรโรคอนกรีต
ทรงจตุรมุข หลังคาสามชั้น มีชานรอบพระอุโบสถ บานประตู หนาตางเขียนลายรดน้ํา และ
พระอุโบสถหลังใหมนี้ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
กวาง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกอบการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓
๒๕๓๙ ไดดําเนินการจัดสรางโตะหมูบูชาฝงมุกขนาด ๑๒/๒๔ ดานหนาพระประธานภาย
ในพระอุโบสถเปนโตะหมูชุด ๒๑ สิ้นเงินในการจัดสรางรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถวน)
พระวิหาร เปนอาคารหมูทหารไทย มุงดวยกระเบื้องเคลือบสีเขียว ลักษณะ ๒ ชั้น กวาง
๒๔ เมตร สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระสุโขทัยไตรมิตร
๒๕๓๒ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณพระวิหารดานทิศตะวันออก ปูพื้นดวยหินออนทํา
ฐานชุกชีกรุดวยหินออน เปนที่ประดิษฐานรูปเหมือนอดีตเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และทํา
การบูรณะบันไดขึ้น-ลงพระวิหารใหม ปูดวยกระเบื้องบางปลากด สิ้นเงินคาปฏิสังขรณทั้งสิ้น ๗๕,
๐๐๐.๐๐ บาท(เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
๒๕๓๓ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณพระวิหารชั้นลาง ใชเปนสํานักงานฌาปนนิธาน
ของวัดและใชเปนที่ตั้งสมาคมศิษยวัดไตรมิตรวิทยาราม
โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กแลวปูดวย
กระเบื้องคัมพานาอยางดี เพดานกรุดวยยิบซั่ม ติดอุปกรณไฟฟาพรอมทั้งอุปกรณระบบปองกันไฟ
ฟาลัดวงจร กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร รวมคาบูรณะปฏิสังขรณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท(สองแสนแปด
หมื่นบาทถวน)

๒๕๓๕–๓๖ ไดดําเนินการขยายบันไดขึ้นพระวิหารดานทิศตะวันออกทั้ง ๒ ขางและมุข
ดานทิศตะวันออก พรอมทั้งปรับปรุงชั้นลาง ใหเปนที่แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคาร
ไทยพาณิชยการ และรานจําหนายของที่ระลึก รวมเปนเงินทั้งสิ้น๑,๑๘๓,๗๘๑ บาท(หนึ่งลานหนึ่ง
แสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาท)
ศาลาการเปรียญ เปนอาคารสรางใหม ตัวอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กวาง
๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ลักษณะเปนเฟอรโรคอนกรีต สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐
ศาลาวิสุทธิผลและศาลานครหลวงประกันชีวิต เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย
ประยุกต สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยนายหางกําธร วิสุทธิผล
๒๕๓๖ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณศาลาวิสุทธิผลอุทิศ และศาลานครหลวงประกัน
ชีวิต กวาง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีเขียว ดวยการทาสีใหมทั้งหลังรวม
คาปฏิสังขรณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
กุฏิสงฆจํานวน ๑๔ หลัง สรางขึ้นใหมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทรงไทย ๒ ชั้น
พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณกุฎี ๖,๗ ทรงไทยประยุกต ๒ ชั้น กวางยาว
หลังละ ๗ เมตร และ ๑๔ เมตร โดยเปลี่ยนรางน้ําเปนแสตนเลสกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้อง
เคลือบ เทพื้นลางปูไมปาเกไมสักขัดเงา ทาสีเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหมทั้งหมด ปรับปรุงเพิ่มหองน้ํา
หลังละ ๒ หอง พื้นและฝาผนังดานในปูดวยกระเบื้องคัมพานาอยางดี รวม ๒ หลังเปนเงิน ๑,๑๕๙,
๖๓๖ บาท(หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันหกรอยสามสิบหกบาทถวน)
พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ ๘,๙,๑๐ทรงไทยประยุกต ๒ ชั้น กวางยาว
หลังละ ๗ เมตร และ ๑๔ เมตร โดยเปลี่ยนรางน้ําเปนแสตนเลสกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้อง
เคลือบ เทพื้นลางปูไมปาเกไมสักขัดเงา ทาสีเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหมทั้งหมด ปรับปรุงเพิ่มหองน้ํา
หลังละ ๒ หอง พื้นและฝาผนังดานในปูดวยกระเบื้องคัมพานาอยางดี รวม ๓ หลังเปนเงิน ๑,๕๐๙,
๙๔๗(หนึ่งลานหาแสนเกาพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาทถวน)
พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ ๑๑,๑๒ ทรงไทยประยุกต ๒ ชั้น กวางยาว
หลังละ ๗ เมตร และ ๑๔ เมตร โดยเปลี่ยนรางน้ําเปนแสตนเลสกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้อง
เคลือบ เทพื้นลางปูไมปาเกไมสักขัดเงา ทาสีเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหมทั้งหมด ปรับปรุงเพิ่มหองน้ํา
หลังละ ๒ หอง พื้นและฝาผนังดานในปูดวยกระเบื้องคัมพานาอยางดี รวม ๒ หลังเปนเงิน ๑,๔๗๒,
๗๗๓บาท(หนึ่งลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามบาทถวน)
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ ๓,๔ ทรงไทยประยุกต ๒ ชั้น กวางยาวหลัง
ละ ๗ เมตร และ ๑๔ เมตร โดยเปลี่ยนรางน้ําเปนแสตนเลสกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้องเคลือบ เท
พื้นลางปูไมปาเกไมสักขัดเงา ทาสีเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหมทั้งหมด ปรับปรุงเพิ่มหองน้ําหลังละ ๒

หอง พื้นและฝาผนังดานในปูดวยกระเบื้องคัมพานาอยางดีรวม๒หลัง เปนเงิน ๙๙๗,๑๑๒.บาท(เกา
แสนเกาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบสองบาทถวน)
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ ๕ ทรงไทยประยุกต ๒ ชั้น กวางยาวหลังละ
๗ เมตร และ ๑๔ เมตร โดยเปลี่ยนรางน้ําเปนแสตนเลสกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้องเคลือบ เทพื้น
ลางปูไมปาเกไมสักขัดเงา ทาสีเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหมทั้งหมด ปรับปรุงเพิ่มหองน้ําหลังละ ๒
หอง พื้นและฝาผนังดานในปูดวยกระเบื้องคัมพานาอยางดีรวมเปนเงิน ๕๗๐,๕๐๒.บาท(หาแสน
เจ็ดหมื่นหารอยสองบาทถวน)
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ ๑,๒ ทรงไทยประยุกต ๒ ชั้น กวางยาวหลัง
ละ ๗ เมตร และ ๑๔ เมตร โดยเปลี่ยนรางน้ําเปนแสตนเลสกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้องเคลือบ เท
พื้นลางปูไมปาเกไมสักขัดเงา ทาสีเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหมทั้งหมด ปรับปรุงเพิ่มหองน้ําเพิ่มอีก
หลังละ ๒ หอง พื้นและฝาผนังดานในปูดวยกระเบื้องคัมพานาอยางดี รวมเปนเงิน ๙๙๗,๑๑๒บาท
(เกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบสองบาทถวน)
เมรุ สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ กวาง ๑๐.๕๐ เมตร
ยาว ๒๐.๕๐ เมตรโดยชาวญี่ปุนรับเหมาสราง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเดิมสรางเปนอาคารทรงไทย สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๐ ตอมาการศึกษาไดเจริญขึ้น จึงไดสรางขึ้นใหม เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒
ชั้น เปนอาคารลักษณะทรงไทย ขนาด ๘ หองเรียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตอมาใน พ.ศ.
๒๕๐๓ ไดขยายเปนอาคารตรีมุข และขยายหองเรียน จากขนาด ๘ หองเรียน เปน ๑๒ หอง
เรียน
อาคารเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เปนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๓ ชั้น ตอมาไดรื้อลงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ปจจุบันเปนอาคารเรียนที่สรางขึ้นใหมซึ่งไดทํา
การวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๓ โดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี
เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เปนประธาน ในพิธี
อาคารเรียนโรงเรียนมหาวีรานุวัตรเปนอาคารคอนกรีต ๓ ชั้นเปนโรงเรียนระดับประถม
สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เปดทําการสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
ซุมประตูวัด ๒๕๓๖ ไดดําเนินการกอสรางซุมประตูวัด ซุมกลางใหญและซุมประตูเล็กขาง
ละ ๑ ชองดานถนนตรีมิตร โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กซุมใหญกวาง ๖ เมตร สูงถึงยอดซุม ๑๔
เมตรเศษ ซุมเล็ก ๒ ซุม กวาง ๓ เมตร สูงถึงยอดซุมละ ๑๓ เมตรเศษ ลายไทยลงรักปดทองและ
กระจกเงา บานประตูไมสักแกะสลักลงรักปดทอง รวมเปนเงิน ๒,๕๗๘,๓๒๐ บาท(สองลานหา
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามรอยยี่สิบบาทถวน)
๒๕๓๗ ไดดําเนินการกอสรางซุมประตูวัด หนาวัด ซาย-ขวา เปนซุมประตูเขาออกประจํา
กวาง ๓ เมตร สูง ๑๒ เมตรเศษ ดานถนนตรีมิตรโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายไทยลงรักปด

ทองและกระจกเงา บานประตูเหล็กสแตนเลส รวม ๒ ซุม เปนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งลานเจ็ด
แสนบาทถวน
๒๕๓๘–๓๙ ไดดําเนินการกอสรางซุมประตูวัด เปนซุมประตูเขาออกประจําของนักทอง
เที่ยว ดานถนนเจริญกรุง กวาง ๓ เมตร สูง ๙ เมตรโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายไทยลงรักปด
ทองและกระจกเงา บานประตูเหล็กสแตนเลส เปนเงิน ๘๕๐,๐๐๐(แปดแสนหาหมื่นบาทถวน)
ปูชนียวัตถุ
พระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปนลง
รักปดทอง ประชาชนทั่วไปเรียกวา “ หลวงพอโตวัดสามจีน “ บาง “ หลวงพอวัดสามจีนบาง” มี
ประชาชนมาบนบานกันเสมอๆ ดวยพวงมาลัยดอกมะลิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดเคยทรงเสด็จพระราชดําเนินมานมัสการและไดตรัสยกยองวาเปนพระพุทธรูปที่มีพระพุทธ
ลักษณะงดงามยิ่ง “หลวงพอโม” อดีตเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เคยไดทําพระเครื่องแจกครั้ง
หนึ่ง โดยทําเปนรูปพระพุทธทศพลญาณสรางดวยเนื้อชิน เรียกชื่อวา หลวงพอโตวัดสามจีน ปรากฏ
วาเปนที่นิยมนับถือของคนทั่วไปวาศักดิ์สิทธิ์นัก ปจจุบันนี้หายากแลว
พระพุทธสุโขทัยไตรมิตร ประดิษฐานอยูที่วิหาร เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัย
สุโขทัย เปนพระพุทธรูปทองคํา ซึ่งมีประวัติดังตอไปนี้
ไดรับการสถาปนาเปนพระอารามหลวง
วัดไตรมิตรวิทยาราม หลังจากที่ไดรับการปรับปรุงทั้งดานถาวรวัตถุ การปกครอง การ
ศึกษา และการเผยแผก็ดวยความสามารถของเจาอาวาสรูปที่ ๙ อีกทั้งวัดไตรมิตรวิทยารามเปน
อารามที่มีสิ่งสําคัญเชน พระพุทธรูปทองคํา ดังที่ไดปรากฏตามรายงานการประชุมสังฆมนตรีดังนี้
รายงานการประชุมคณะสังฆมนตรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๔๙๙ วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๙
ณ พระที่นั่งทรงธรรม
วัดเบญจมบพิตร
สังฆมนตรีที่มาประชุม คือ
๑. สมเด็จพระวันรัต
สังฆนายก
๒. พระพิมลธรรม
สังฆมนตรีวาการองคการปรครอง
๓. พระธรรมโกศาจารย
สังฆมนตรีชวยวาการองคการปกครอง
๔. พระเทพเมธี
สังฆมนตรีชวยวาการองคสการศึกษา
๕. พระศาสนโศภณ
สังฆมนตรีวาการองคการเผยแผ
๖. พระธรรมปาโมกข
สังฆมนตรีชวยวาการองคการสาธารณูปการ

๗. พระธรรมดิลก
๘. พระธรรมปฎก

สังฆมนตรี
สังฆมนตรี

สังฆมนตรีที่มิไดมาประชุม คือ
๑. สมเด็จพระพุฒาจารย สังฆมนตรีวาการองคการสาธารณูปการ ลาประชุม
๒. พระพรหมมุนี สังฆมนตรีชวยวาการองคการเผยแผลาประชุม
สมเด็จพระวันรัต สังฆนายก เปนประธาน
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.
เรื่องที่ประชุม คือ ฯลฯ
เรื่อง ขออนุญาตยกวัดราษฎร เปนพระอารามหลวง
ปรึกษาเรื่อง พระวีรธรรมมุนี เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม อําเภอสัมพันธวงศ จังหวัด
พระนคร ขออนุมัติยกวัดไตรมิตรวิทยาราม เปนพระอารามหลวง โดยที่วัดนี้สรางมาแต พ.ศ.
๒๓๗๔ เปนวัดโบราณมาแตเดิม มีเสนาสนะเปนหลักฐานมั่นคง เปนระเบียบเรียบรอย และโดย
ที่
๑. วัดนี้มีการศึกษาพระปริยัติธรรม และมีโรงเรียนภาษาไทย ถึงชั้นอุดมศึกษา
๒. มีปูชนียวัตถุ คือ พระพุทธรูปทอง พรอมดวยวิหารเปนที่ประดิษฐานมั่นคง
๓. เคยเปนที่ประกอบพิธีของราชการเปนครั้งคราว
๔. รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จพระราชดําเนินมาทอดพระกฐิน และไดพระราชทานธรรมมาสน
เทศนเคยไดรับพระบรมราชานุเคราะห และไดรับอุปถัมภจากทางราชการเปนพิเศษ คือ
ไดรับเงินบํารุงจากทางราชการสมทบทุนสรางอุโบสถ ๕ หมื่นบาท
๕. มีพระภิกษุสามเณรจําพรรษาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๙ มีจํานวนตั้งแต
๗๐ รูป ถึง ๘๐ รูป ทุกป
ขอความละเอียด ปรากฏตามหนังสือของเจาอาวาส ไดนําเสนอมาดวยแลวตลอดถึง
สังฆมนตรีวาการองคการปกครอง กับเจาหนาที่ฝายบานเมืองพิจารณาเห็นเปนการสมควรและที่
ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบดวยแลว
ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นสมควรใหยกเปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
ครั้นถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ วัดไตรมิตรวิทยาราม ไดรับพระบรมราชูปถัมภ
และไดรับพระบรมราชานุญาตใหยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร

สิ่งของที่ไดรับพระราชทาน
ธรรมาสนเทศนลายทองเทาสิงห พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานไวประจําพระอารามธรรม
ธรรมเนียมวัด
เนียมวัดไตรมิตรวิทยาราม เปนวัดมหานิกาย มาแตเดิมธรรมเนียมที่ไดปฏิบัติโดยทั่วไป
เหมือนพระอารามหลวงอื่น ๆ การหมผาในวัดหมรัดอก ออกนอกวัดใหหมหนีบ ไปไหนตอง
บอกลาเปนตน
การศึกษาของวัดและโรงเรียน
วัดนี้ไดเปดทําการสอนนักธรรมบาลี มาตั้งแตราว พ.ศ. ๒๔๗๐ แตการศึกษา ครั้งนั้นยัง
ไมมีความมั่นคงนัก
ตอมาถึงยุคเจาอาวาสรูปที่ ๙ จึงไดเปดทําการสอนนักธรรมและบาลีจน
เปนที่ยอมรับกันในหมูนักเรียนนักธรรมและบาลี ตลอดถึงทางคณะสงฆจนไดรับความไววางใจ
ใหเปนสนามสอบบาลี และนักธรรมมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงปจจุบัน การศึกษาของโรง
เรียนมัธยมนั้น นับไดวามีความเจริญมาโดยลําดับ ทั้งนี้เกิดจากความเอาใจใสของทานเจาอาวาสที่
ผานมานั้นเอง
ลําดับเจาอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม ไดมีพระเถรานุเถระปกครองดูแลวัดตั้นแตเริ่มแรกสรางมา
ถึงปจจุบันนี้เทาที่สืบไดปรากฏหลักฐานมีดังนี้ คือ
รูปที่ ๑ พระครูถาวรสมณวงศ (เปลี่ยน) ตอมายายไปครองวัดปทุมคงคา เปนพระราชา
คณะที่ พระปรากรมมุนี
รูปที่ ๒ พระครูวิริยานุกิจจารี (กลอม)
รูปที่ ๓ พระครูวิริยกิจจากรี (โม)
รูปที่ ๔ พระอธิการโป ธมฺมสโร
รูปที่ ๕ พระใบฎีกาขํา อินฺทโชโต
รูปที่ ๖ พระมหากิ๊ม สุวรรณชาติ
รูปที่ ๗ พระปริยัติบัณฑิต(คํา อาภารํสีเถร) รักษาการแทนเจาอาวาส อยูระยะเวลา
ประมาณ ๒ ป
รูปที่ ๘ พระมหาเจียม กมโล ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก (ตอมาลาสิกขา)

รูปที่ ๙

พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถร) ป.ธ. ๗ เปนเจาอาวาส ตั้งแตวันที่
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ รวมเวลาที่
ครองวัดนี้ ๔๔ ป
รูปที่ ๑๐ พระพรหมเวที(สนิท ชวนปญโญ) ป.ธ. ๙ เจาอาวาสและเจาคณะภาค ๘

( หลวงพอโตวัดสามจีน )พระประธานในพระอุโบสถ
ปูชนียวัตถุ
พระพุทธทศพลญาณเปนพระประธานในพระอุโบสถเปน พระพุทธรูปปูนปน ลงรักปด
ทองมีพระพุทธลักษณะงดงามมากองคหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่๕ทรง
ทราบวาพระประธานในอุโบสถวัดสามจีนใตมีพุทธลักษณะงดงาม ไดเคยเสด็จพระราชดําเนินมา
ถวายผาพระกฐินและทอดพระเนตรใหประจักษ แกพระเนตรของพระองค และทรงมีพระกระแสรับ
สั่งชมวา ชางงดงามสมคําเลาลือนักแมสมเด็จเจาฟา กรมพระนริศรานุวัติวงศก็ยังไดเสด็จมานมัสการ
พระประธานของวัดสามจีนใต เสมอ ๆ เมื่อทรงวางจากพระภารกิจ
พระพุทธทศพลญาณพระประธานในพระอุโบสถองคเกานั้นประชาชนทั่วไปเรียกวา
"หลวงพอโตวัดสามจีน" บาง "หลวงพอวัดสามจีน" บาง มีประชาชนมาบนบานกันเสมอ ๆ ดวย
พวงมาลัยดอกมะลิ"หลวงพอโม" อดีตเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เคยไดทําพระเครื่องแจกครั้ง
หนึ่ง โดยทําเปนรูปพระพุทธทศพลญาณสรางดวยเนื้อชินเรียกชื่อวาหลวงพอโตวัดสามจีนปรากฏ
วาเปนที่นิยมนับถือของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนักเลงพระเครื่องถือวาเปนวัตถุมงคลที่มีศักดิ์
สิทธิ์ยิ่งนัก ปจจุบันนี้ถือวาเปน วัตถุมงคลที่หาไดยากที่เดียว

