
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

พระพุทธชินราช 
 พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณโุลก 

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๑๙๐๐ ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย 

พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ พระพุทธชินราชได้ร ับการยอมรับว ่าเป็นพระพุทธร ูป                           

ที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจ าลองกันมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปน็

พระพุทธรูปท่ีประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากท่ีสุดองค์หนึ่งด้วย 

ประวัติ 

 พระพุทธชินราช ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด คงมีแต่พงศาวดารเหนือ ซึ่งเป็นเอกสารที่เล่าถึง

ต านานเมืองเหนือเรื่องต่าง ๆ สมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยพระวิเชียรปรีชา (น้อย) ในปี พ.ศ. ๒๓๕๐  

ท่ีอ้างถึงกษัตริย์เชียงแสนพระนามพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเป็นผู้สร้าง พร้อมกับการสร้างเมืองพิษณุโลกและพระพุทธรูป

อีก ๒ องค์ คือ พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา 

 พ.ศ.๒๔๐๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้มีพระราชนิพนธ์เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับประวัติการสร้าง                   

พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ในช่ือ "ต านานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา" 

ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ โดยใช้พงศาวดารเหนือในการอ้างอิง จึงท าให้มีเนื้อหาหลักคล้ายคลึงกัน แต่เพิ่มเติมการสรา้ง

พระเหลือเข้าไป และมีการระบุศักราชในการสร้างพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ไว้ดังนี ้ พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา 

หล่อในปี พ.ศ.๑๔๙๘ และพระพุทธชินราชหล่อขึ้นในปี พ.ศ.๑๕๐๐ (หย่อนอยู่ ๗ วัน) 

 พ.ศ .๒๔๒๓ ในร ั ชสม ัยพระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล ้า เจ ้ าอย ู ่ห ั ว  สม เด ็ จพระมหาสมณเจ ้ า                                       

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ได้ทรงแต่งต านานการสร้างพระพุทธชินราชขึ้นอีกส านวนหนึ่ง ชื่อ "พงษาวดารเหนือ :  

เป็นลิลิตเรื่องนิทานพระร่วง แลนิทานพระเจ้าธรรมไตรปิฎก นิทานพระชินศรี พระชินราช พระศาสดา" ซึ่ งมีเนื้อเรื่อง

เช่นเดียวกับพงศาวดารเหนือและพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว แต่เพิ ่มความสัมพันธ์ 

ระหว่างพระบรมราชจักรีวงศ์กับพระพุทธชินราชเข้าไปด้วย 
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 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้มีพระด าริเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราช

จากหลักฐานทางพุทธศิลป์น ามาเปรียบเทียบกับพงศาวดารเหนือว่า พระพุทธชินราช ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เนื่องจาก

พุทธศิลป์อย่างพระพุทธรูปสุโขทัยระคนกับพุทธศิลป์เชียงแสนแต่มีพัฒนาการไปกว่าพระพุทธรูปท่ีมีอยู่เดิม และช่างผู้สร้าง

พระพุทธชินราชกับพระพุทธชินสีห์นั ้นเป็นช่างเดียวกัน หากแต่พระศรีศาสดาเป็นช่างอื่นจากลักษณะประติมากรรม 

ของพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ที่ปรากฏ แต่จะสร้างพร้อมกันทั้ง ๓ องค์หรือไม่นั้นไม่ทราบแน่ชัด และเมื่อพิจารณาช่วงเวลา

การสร้างแล้วทรงคาดว่า พระพุทธรูปทั ้ง ๓ องค์น่าจะสร้างในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที ่ ๑ ในปี พ.ศ.๑๙๐๐  

มิใช่พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก โดยประทานเหตุผลว่า "พระเจ้าแผ่นดินซึ่งปรากฏพระเกียรติในเรื ่องพระไตรปิฎกนั้น 

มีแต่พระองค์เดียวคือพระมหาธรรมราชาลิไทย...พระมหาธรรมราชานี้เองท่ีพงศาวดารเหนือเรียกว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก" 

 นอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชว่า น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

โดยพิชญา สุ่มจินดา ซึ่งได้ก าหนดอายุเวลาของพระพุทธชินราชขึ้นใหม่จากพุทธลักษณะขององค์พระพุทธรูปจากรูปแบบ

ของเรือนแก้ว โดยเทียบเคียงกับลวดลายบนซุ้มเรือนแก้วท่ีวัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุเวลาของลวดลาย

ดังกล่าวอาจก าหนดได้ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย และจากสถาปัตยกรรมของพระวิหาร ในรัชสมัยของสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙ - ๒๒๓๒) 

 อย ่างไรก ็ตามความเห ็นท ี ่ ได ้ร ับการยอมร ับมากที ่ส ุด ณ ขณะน ี ้ค ือความเห ็นในแนวทางเด ียวกับ                                

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ที่เชื่อว่าพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์นี้ถูกสร้างขึ้นในราว พ.ศ.๑๙๐๐ 

ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) 

 หมายเหตุ : ซุ ้มเรือนแก้ว รูปหล่ออาฬวกยักษ์และท้าวเวสสุว ัณเป็นประติมากรรมที ่สร้างขึ ้นคนละยุค  

กับองค์พระโดยเชื่อว่า น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาโดยสังเกตจากลักษณะลวดลายและลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

นอกจากนี้ ยังมีการบูรณะพระพุทธชินราชโดยการเพิ่มอุณาโลมบริเวณพระนลาฏในสมัยหลัง (คาดว่าน่าจะท าขึ ้น  

ในสมัยอยุธยา เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานการบูรณะเพิ่มเติม) 

การลงรักปิดทอง 

 เดิมพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปส าริดมิได้มีการลงรักปิดทองตั้งแต่แรกสร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๔๖                              

สมเด็จพระเอกาทศรถได้เสด็จแปรพระราชฐานมายังเมืองพิษณุโลกและพระราชด าเนินมานมัสการ พร้อมทั้งโปรดให้                   

มีการน าเครื ่องราชูปโภคมาตีแผ่เป็นทองค าเปลวส าหรับปิดทองพระพุทธชินราช ครั้งนั ้นจึงถือเป็นการลงรักปิดทอง                   

ครั ้งแรก ต่อมายังมีการลงรักปิดทองอีก ๒ ครั้งใน พ.ศ.๒๔๔๔ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว                      

ม ีการถวายสังวาลย์ เพชรเป็นพุทธบ ูชาพร้ อมกับการหล่อพระพุทธชินราช (จ าลอง) เพ ื ่อน  าไปประดิษฐาน  

เป็นพระประธาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และ พ.ศ.๒๕๔๗ ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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การสงคราม 

 พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปส าคัญที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกของหมู่พระวิหารและระเบียงคด

ท าให้เม ื ่อม ีการศึกสงครามโดยเฉพาะในศึกอะแซหวุ ่นก ี ้  พ.ศ. ๒๓๑๘ เมื ่ออะแซหวุ ่นก ี ้และทัพพม่าสามารถ                                

ตีเมืองพิษณุโลกได้ จึงเผาท าลายพระราชวังจันทน์กับพระวิหารประธานด้านตะวันออกท่ีประดิษฐานพระอัฏฐารสเท่านั้น 

พระพุทธชินราชและพระวิหารท่ีประดิษฐานไม่ได้โดนเผาท าลายไปด้วย 

การเคลื่อนย้ายที่ประดิษฐานและการจ าลอง 

 พ.ศ.๒๔๔๒ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามขึ้น

เป็นพระอารามหลวงประจ าพระราชว ังดุส ิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัวม ีพระราชประสงค์  

ที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชไปประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดังข้อความ  

ในพระราชปรารภ "เห็นพระพุทธลักษณะแห่งพระพุทธชินราชว่างาม หาพระพุทธรูปองค์ใดเปรียบมิได้ ครั้นเมื่อสร้าง                       

วัดเบญจมบพิตรขึ้น ได้พยายามหาพระพุทธรูปซึ่งจะเป็นพระประธาน ท้ังในกรุงแลหัวเมือง...ก็ไม่เป็นท่ีพอใจ จึงคิดเห็นว่า

จะหาพระพุทธรูปองค์ใดให้สวยงามเสมอพระพุทธชินราชนั้นไม่มีแล้ว..." 

 แต่ด้วยเหตุที ่พระพุทธชินราชไม่เคยถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ที่แห่งใดเลย และทรงเกรงว่าเมื ่อราษฎร                   

ชาวพิษณุโลกทราบข่าวการอัญเชิญพระพุทธชินราชไปประดิษฐานยังกรุงเทพมหานครจะพากันเศร้าโศกเหมือนเมื่อครั้ง  

ที ่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้อัญเชิญพระพุทธชินสีห์ลงไปประดิษฐานยังกรุงเทพมหานคร 

ในปี พ.ศ.๒๓๗๒ และในเวลาไล่เลี่ยกันมีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้อัญเชิญพระศรีศาสดาลงไปประดิษฐานยังกรุงเทพมหานคร

เช่นเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด าริที่จะหล่อพระพุทธชินราช (จ าลอง) ขึ้นแทน                  

ดังความในพระราชปรารภที ่ว่า "ครั ้นจะเชิญพระพุทธชินราชลงมาก็เห็นว่าเป็นหลักเป็นศิร ิของเมืองพิศณุโลก...  

จึงได้ปรารภท่ีจะคิดหล่อขึ้นใหม่ให้เหมือนพระพุทธชินราช..." ในปี พ.ศ.๒๔๔๔ จึงได้มีการหล่อพระพุทธชินราช (จ าลอง) 

ณ บริเวณเดิม (โพธิ์ ๓ เส้า) ท่ีมีการหล่อพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา และอัญเชิญพระพุทธชินราช 

(จ าลอง) ลงแพแล้วล่องลงมายังกรุงเทพมหานครต่อไป 

ลักษณะทางพุทธศิลป์ 

 พระเกศรัศมียาวเป็นเปลวเพลิง พระเกศาขดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ วงพระพักตร์ค่อนข้างกลมไม่ยาวรี  

เหมือนผลมะตูมเช่นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหมวดใหญ่ มีพระอุณาโลมผลิกอยู่ระหว่างพระขนง พระวรกายอวบอ้วน

มีสังฆายาวปลายหยักเป็นเขี ้ยวตะขาบฝังด้วยแก้ว นิ้วพระหัตถ์ทั ้งสี ่ยาวเสมอกัน (ทีฆงคุลี) ฝ่าพระบาทแบนราบ  

ค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหมวดใหญ่ ส้นพระบาทยาว มีรูปอาฬวกยักษ์ และรูปท้าวเวสสุว ัณ 

หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าอยู่ท่ีพระเพลาเบ้ืองขวาและซ้ายขององค์ตามล าดับ มีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้สักลงรักปิดทอง

ประดับเบือ้ง พระปฤษฎางค์ประณีตอ่อนช้อยช่วยเน้นให้พระวรกายของพระพุทธชินราชมีความงดงามยิ่งขึ้น 



- ๔ - 

การจัดหมวดหมู่ 

 พระพุทธชินราช ถูกจัดให้อยู ่ในพระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราช (พระพุทธรูปสกุลช่างเมืองพิษณุโลก                       

ซึ่งมีลักษณะต่างจากหมวดใหญ่เล็กน้อย คือพระพักตร์ที่อวบอ้วนมากกว่าและที่ส าคัญคือการท าปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้ง ๔ 

ยาวเสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปหมวดนี้) ถือเป็น ๑ ใน ๔ หมวดของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 

ประเพณ ี

งานสมโภชพระพุทธชินราช ช่วงวันมาฆะบูชา (วันเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี) รวมเวลา ๗ วัน ๗ คืน 

การข้ึนทะเบียน 

 กรมศิลปากร ขึ ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓ ตอนที ่  ๓๔ หน้า ๑๕๒๖  

วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๙ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเป็นพระพุทธรูปส าคัญ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย

การก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจ าลองพระพุทธรูปส าคัญ พ.ศ.๒๕๒๐ 

บทสวดบูชาพระพุทธชินราช 

ต้ังนะโม ๓ จบ 

 อิเมหิ นานาสักกาเรหิ อภิปูชิเตหิ ทีฆายุโก โหมิ ฯ อะโรโค สุขิโต สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ ปะสิทธิลาโภ 

ชะโย โหตุ สัพพะทา พุทธะชินะราชา อภิปาเลตุ มัง ฯ นะโม พุทธายะ ฯ 
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