
 
 
 

พระพุทธชินราช 
 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  
 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.1900 ในรชักาลพระมหาธรรมราชาที่ 1(พญาลิ
ไทย) เป็นวัดหลวง ตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2458 มีพื้นที่วัด 36 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ใน
ปัจจุบันเปน็วัดชั้นเอกวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้้านา่นทางฝั่งตะวันออก ส้าคัญเพราะเป็นที่
ประดิษฐานพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา โดยเฉพาะพระพุทธชินราชเป็น
พระพุทธรปูที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลก  
 
พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง  
ห้าศอก 1 คืบ ห้านิ้ว(2.875 เมตร) สูงเจ็ดศอก(3.5 เมตร) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง สมเด็จ
พระเอกาทศรถได้ทรงปิดทองเป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2146 และ เมื่อ พ.ศ.2478 ได้มกีารลงรักปิดทอง
เต็มองค์อีกครั้งหนึ่ง และเป็นการถาวร อยู่จนทุกวันน้ี 
   
พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู ่ณ พระวิหารทางทิศตะวันนตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่้าบัวหงาย พระพกัตร์หันไปทางทิศตะวันตก 
(ด้านริมน้้าน่าน) 

 
 



 

พระพุทธชินราชมีซุ้มเรือนแก้วและสลักดว้ยไม้สักลงรักปิดทอง ประดับเบือ้งพระปฤษฎางค์ ประณีต
อ่อนช้อยงดงามช่วยเน้นให้พระวรกายของพระพุทธชินราช งดงาม เด่นชัดเจนยิ่งขึน้ พระพุทธชินราช 
เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แต่มีลักษณะพิเศษที่ แตกต่างไปจากสุโขทัยคลาสสกิ เพราะมีพระเกศ
รัศมียาวเปน็เปลวเพลิง วงพระพักตร์ค่อนข้างกลมไม่ยาวรเีหมือนผลมะตมูเช่นพระพุทธรูปสมัย
สุโขทัย มีพระอุณาโลมผลกึ อยู่ระหว่างพระโขนง พระวรกายอวบอ้วนมีสังฆาฏิยาวปลายหยักเป็น
เขี้ยวตะขาบ ฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกนั ฝ่าพระบาท แบนราบ ค่อนข้างแคบ เมื่อเทียบ
กับยุคสุโขทัย ส้นพระบาทยาว มีรูปอาฬวกยักษ์และรูปท้าวเวสสุวัณ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าอยู่ที่
พระเพลาเบ้ืองขวาและซ้ายขององค์ตามล้าดับ 
 
พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรปูศิลปะสุโขทัย ที่มีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษ ต่างไปจากพระพุทธรปู
ศิลปะสุโขทัย แบบอืน่ ๆ อย่างชัดเจน เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทยัหมวดพิเศษ คือ พระพุทธ
ชินราช ตามต้านาน การสร้างพระพุทธชินราช พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไทย) รัชกาลที่ 5 แห่ง
ราชวงศ์ ได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1900 พระพุทธรูป ที่สร้างขึ้นในคราวเดียวกนันั้น มี 3 องค์ คือ 
   1. พระพุทธชินราช หน้าตักกว้าง ห้าศอกคืบห้านิ้ว ณ วิหารใหญ่ทิศตะวันตก 
  2. พระพุทธชินสีห์ หน้าตักกว้าง ห้าศอกคืบสี่นิ้ว ณ วิหารทิศเหนือ 
  3. พระศรีศาสดา หน้าตักกว้าง สี่ศอกคบืหกนิ้ว ณ วิหารด้านทิศใต้ 
 
ในการหลอ่พระพุทธรูป เมื่อหล่อเสร็จแลว้ยังมีทองเหลืออยู่ จงึเอามารวมกันหล่อเป็นพระพุทธรูป 
นั่งขัดสมาธิปางมารวชิัย หน้าตักกว้าง หนึง่ศอกเศษ เรียกพระนามว่า พระเหลือกับพระสาวกเป็น 



 
 

พระยืนอีก 2 องค์ อิฐที่ก่อเตาหลอมทองและสุ่มหุ่นในการหล่อพระได้เอามารวมกันก่อเป็นชกุชี สูง
สามศอก ตรงต้าแหน่งที่หล่อพระพุทธชินราชและปลูกต้นมหาโพธิ์บนชุกชี 3 ต้น แสดงว่าเป็นมหา
โพธิ์สถานของพระพทุธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ทั้งสามองค์จึงเรียกว่า "โพธิ์สาม
เส้าสืบมา" พรอ้มกันนั้น ได้สร้างวิหารน้อยขึ้นระหว่างต้นโพธิ์หลักหนึ่ง และได้อัญเชิญพระเหลือ
พร้อมพระสาวกเข้าประดิษฐาน ณ ในวิหารนั้น วิหารน้อยหลังนีน้ิยมเรียกกันต่อมาวา่ " วิหารพระ
เหลือ" หรือ "วิหารหลวงพ่อเหลือ" ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชเยื้องไปทางใต ้
เล็กน้อย 
  พระพุทธชินราชในประเทศไทย มีพระนามว่า " พระพุทธชินราช" อยู่ 2 องค์ คือ 
  1.พระพุทธชินราชที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
  2.พระพุทธชินราชวโรภาสธรรมจักรอรรคปฐมเทศนา นราสบพิตรประดิษฐานอยู ่ณ พระวิหาร
วัดพระเชตุพน เป็นพระพุทธรปูนั่ง ปางปฐมเทศนา หน้าตักกว้าง สี่ศอกห้านิ้ว 
 
เมื่อการสรา้งพระพุทธรูปเสร็จสมบูรณ์แล้ว พระมหาธรรมราชชาที่ 1 โปรดให้อัญเชิญพระพุทธชิน
ราช ประดิษฐาน ณ พระวิหารใหญ่ด้านทิศตะวันตก พระพุทธชินศรี ประดิษฐาน ณ พระวิหารด้าน
ทิศเหนือ พระศรีศาสดา ประดิษฐาน ณ พระวิหารด้านทิศใต ้
   
เนื่องจากพระพุทธชินราช มีลักษณะงดงามที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปในประเทศไทย และเป็นที่
เคารพสักการบูชาของประชาชนทุกชั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงได้โปรดให้ 
หล่อพระพุทธชินราชจ้าลองขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) แล้วอญัเชิญไป 
 
 



 
 

ประดิษฐาน เป็นพระประธาน ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร จังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯปัจจุบัน) 
   
พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ที่ประดิษฐานในวัดพระศรรีัตนมหาธาตุปัจจุบนันี้เป็นพระพุทธรูป
ปั้นก่ออิฐถือปูน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้สร้างขึ้นใหม่แทน พระพุทธ
ชินสีห์ และพระศรีศาสดาองค์เดิม และอัญเชิญองค์เดิมไปประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
ประตูประดับมุก 1 คู่ ณ พระวิหารหลวงพ่อพุทธชนิราช 
     
เมื่อ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จขึน้มานมัสการพระพุทธชินราชครั้งที่ 2 ไดท้รงสร้างบาน
ประตูประดับมุกคู่หนึ่ง ส้าหรบัพระวิหารพระพุทธชินราชติดอยู่ที่ประตูพระวิหารชั้นนอกจารึกที่บาน
ประตูข้างขวามือ (ผูเ้ข้าไป) ว่า " โปรดเกล้าฯ ให้ช่าง 130 คน เขียนรายประดับมุก เมื่อ พ.ศ.2299 
รวมเวลาประดับมุก 5 เดือน 20 วัน บานหนึ่งประตูไม้จ้าหลกัเดิมน้าไปเป็นบานประตูพระวิหารพระ
แท่นศิลาอาสน์จังหวดัอุตรดิตถ์ (พระพุทธชินราช ในพระราชนิพนธ์ของ ร.5 พ.ศ.2460) 
   
ต ำนำนพระพุทธชินรำช 
ต้านานการสร้างพระพุทธชินราชปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีว่า พระมหาธรรมราชาที่ (พญาลิไทย) 
รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1900 ตามพงศาวดารเหนือ 
ได้กล่าวเรือ่งการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา เจือนิยายไว้ มีใจความว่า 
เมื่อพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกได้โปรดให้สรา้งเมืองพิษณุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรัสให้สร้างวัดพระ
รัตนมหาธาตุ มีพระมหาธาตรุปูปรางค์ สูง 8 วา และ พระวิหารทิศ กับระเบียงรอบพระมหาธาตุ ทั้ง 
4 ทิศ โปรดให้ช่างชาวชะเลียง (สวรรคโลก) เชียงแสน และหริภุณชัย(ล้าพูน) ร่วมมือกันสร้าง  



 

       พระพุทธชินรำช                    พระพุทธชนิสีห์                      พระศรศีำสดำ 
 

พระพุทธรปูหล่อด้วยทองสัมฤทธิ ์3 องค์ ส้าหรับประดิษฐานในพระวิหาร ได้เริ่มท้าพิธีเททองหล่อ ณ 
วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่้า เดือน 4 ปีเถาะ สัปตศกจุลศักราช 317 (พ.ศ.1498) เมื่อกะเทาะหุ่นออก
แล้ว ทองคงแล่นติดเป็นองค์พระบริบูรณ์เพียง 2 องค์ คือ พระพุทธชินสหี์ กับพระศรีศาสดา ส่วน
พระพุทธชิราชทองไม่แล่นติดเต็มพระองค ์ต้องท้าพิธีหล่อต่อมาอีก 3 ครั้งก็ยังไม่ส้าเร็จ ครั้งหลังสุด 
พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก ต้องตั้งสัจจาธิษฐาน แล้วท้าพิธีเททองหล่อเมื่อวนัพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่้า เดือน 
6 ปีมะเส็ง นพศกจุศกัราช 319 (พ.ศ.1500) จึงส้าเรจ็เป็นองค์พระบริบูรณ์ในการหล่อคร้ังหลังสุดนี้
ปรากฏว่ามีปะขาวผู้หนึ่งจะมาแต่ใดไม่มีใครทราบได้มาช่วยปั้นหุ่นและเททองหล่อพระด้วย เมื่อเสร็จ
พิธีหล่อพระแล้ว ปะขาวก็ออกเดินทางไปทางเหนือเมืองพอถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็หายตัวไป ไม่มีผู้ใด
พบเห็นอีก ดังนั้น จึงเข้าใจกันวา่ปะขาว ผู้นั้นคือ เทวดา แปลงตัวมาช่วยหล่อพระพุทธชินราชจึงได้
พุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก เลยเป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธรปูองค์นี้ยิ่งขึ้น ส่วนหมู่บ้านที่
ปะขาวไปหายตัวนั้น ก็เลยได้นามในภายหลังว่า บ้านปะขาวหาย หรือ ตาผ้าขาวหาย มาจนทกุวันนี้
(พระพุทธชินราช ในพระราชนิพนธ์ของ ร.5 พ.ศ.2460) 
  
พระวิหำรพระพุทธชินรำช 
เป็นวิหารเก้าห้องเช่นเดียวกันกับวิหารพระอัฏฐารส แต่ย่อมกว่าเล็กน้อย ออกแบบแผนผังเป็นพิเศษ
เพื่อเชิดชูพระพุทธชินราชให้เดน่ขึ้นพื้นวหิารได้ลดระดบัลงทีละน้อย เมือ่มองจากภายนอกพระวิหาร
องค์พระจะอยู่ในระดับสายตาพอดี มีหน้ามุกโถง ลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นโครงสร้างเครื่องประดับ  

 



 

แบบสุโขทัย หลังคาซ้อนสามช้ัน ชั้นบนสุดอยู่ตรงช่วงพระประธาน และมีหลังคาปีกนกสองชั้นเลย
ออกมาสี่ชั้น หน้าบันของมุกโถงเป็นแบบลกูฟักหน้าพรหมหรือจั่วภควัม ชั้นล่างสุดจ้าหลักไม้เป็นรูป 
เทพพนม ช่วงละองค์ ล้อมรอบด้วย ลายดอกไม้ประกอบ และชั้นบนสุดตรงหน้าพรหมแกะสลักเป็น
รูปแจกันดอกไม้ มีเทพยดายนืประนมมืออยู่ทั้งสองข้าง หน้าบนัและลวดลายลงรักปิดทองทั้งหมด 
ปั้นลมมีลักษณะเส้นอ่อนโค้งน้อย ๆ ประดับด้วยใบระกาแบบสุโขทัย มีหลังคาต้่าเพราะมีช่วงปีกนก 
ถึงสี่ชั้น ผนังจึงต่้ามาก หน้าต่าง เป็นแบบลูกตั้ง ด้านละเจ็ดบาน ปิดเปิดได้ อยู่ระหว่างเสาแบน แต่ละ
บานเจาะช่องลม และช่องแสงสว่าง บานละหกช่อง เป็นช่องเล็ก ๆ แสงสว่างผ่านเข้าออกได้น้อยมาก 
พื้นผนังภายในระหวา่งช่วงหน้าต่าง มีงานจิตกรรมฝาผนังทุกชอ่ง แต่ละช่องมีรูปทวยเทพพับเพียบ
ประนมกรกลุ่มละสามองค์ หันหน้าสู่พระประธาน พื้นหลังของเทพยดาเป็นลายดอกไม้ร่วง ยังคงมีสี
สดใสงดงาม สองทางเข้า มีจิตกรรม ฝาผนงัเรื่องเวสสันดอนชาดก และพุทธประวัติ อยู่ทางซ้ายและ
ขวาตามล้าดับ ส่วนเบื้องหลังองค์พระพุทธชินราช นั้นใช้สีด้าทา เป็นพื้นมีรูปเทพยดาประนมกร อยู่
ข้างละองค ์ประดับด้วยลายดอกไม้ร่วงสทีอง ระยะห่างกันพองาม ภายในพระวิหาร มีเสาร่วมใน
ประธานสองแถว เป็นเสากลมขนาดใหญแ่ถวละเจ็ดต้น รับชายคาปีกนก อีกสองแถวเป็นเสากลม
ขนาดเล็กอีกแถว ๆ ละเจ็ดต้น รวมเสาทั้งหมด 28 ต้น เสาแต่ละต้นเขียนลายทองประดับพื้นสีด้า 
เป็นลายพุม่ทรงข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ช่วงคอเสาและเชิงเสาเขียนลายกรุยเชิงอย่างสวยงาม มกีลีบบัว
ซ้อนสลับกันห้าชัน้ ลงรักปิดทองแวววาวรองรับขื่อและโครงสรา้งแบบเครือ่งประดับ ซึง่บนขื่อทาด้วย
สีชาด ตอนหัวและท้ายขื่อเขียนประดับด้วยลายกรุยเชิง ตรงเสาและขื่อช่วงหน้าพทุธชินราช มีลาย
รวงผึ้ง และที่เสามีสลายสาหรา่ยหัวนาคทั้งสองด้าน (พระพุทธชินราช ในพระราชนิพนธ์ ของ ร.5 
พ.ศ.2460) 
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