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คํานํา

ผมและคณะผูจัดทําตองขอแสดงความขอบคุณและอนุโมทนา ญาติโยมผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกทานที่ให
การตอนรับและสนับสนุนการพิมพหนังสือเผยแพรพระพุทธศาสนาใหกับเด็กๆ ที่ผมและคณะไดจัดทําขึ้น จนถึงตอนนี้หนังสือ
เรื่อง “วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา” และเรื่อง “วัดของหนู” ไดถูกพิมพและแจกออกไปแลวหลายหมื่นเลมใหกับเด็กทัว่ประเทศ

หนังสือเลมนี้เปนเลมที่ ๓ โดยเรื่อง “ชวนคุณพอคุณแมไปไหวพระ” นี้ ถกูทําขึ้นเพื่อใหผูอานเกิดความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับพระพุทธรูป ซึง่เปนวัตถุที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา ผมยังจําไดวาเมื่อตอนเด็กๆ ที่บานและที่
โรงเรียนก็จะจัดใหไปไหวพระองคสําคัญๆ ตางๆ เชนพระแกวมรกต ที่วัดพระแกว, พระพุทธชินราช ที่จังหวัดพิษณุโลก หรือ
หลวงพอโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็จะเกิดความรูสึกวาองคพระนั้นมีความงดงามมาก และจะสงสัยวาที่ผูใหญบอกกันวาองคนี้
เปนพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางมารวิชัยนั้น มีความหมายและที่มาอยางไร ผมเชื่อวาเด็กหลายๆคนคงจะมีคําถามเหลานี้อยู แต
ไมรูจะไปหาคําตอบไดที่ไหน

ผมตองขอกราบขอบพระคุณทานพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่เมตตาสละเวลาของทาน ใหขอมลูและ
คําแนะนําเรื่องของประวัติศาสตรและความเปนมาของการทําพระพุทธรูป และทานพระครูปลัดสวุัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺ
โญ) ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปองคสําคัญตางๆ ในประเทศไทย ขอขอบคุณคณะผูจัดทําทุกทานคือคุณกนกศกัดิ์, คณุปติมา 
รัชตะวรรณและคุณพนัยมนต อมรนิมติที่สละแรงกายและเวลาชวยทําหนังสือเลมนี้จนสําเร็จ

ชาคริต อาชวอํารุง
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



ชวนคุณพอคุณแมไปไหวพระ

พระพุทธรูปเปนสิ่งที่ใชระลึกถงึพระพุทธเจาที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง สําหรับพทุธศาสนิกชน ดังนั้นเมื่อไปที่วัดหรือสถานที่สําคัญตางๆ ก็
จะไดเห็นพระพุทธรูป เรามาทําความรูจักพระพุทธรูปกันดีกวา

ระลึก = นึก



สิ่งระลึกถึงพระพุทธเจาในชวงแรก
ในยุคพุทธกาล ตามปกติเมื่อออกพรรษา พระภิกษุมกัเดินทางไปเฝาพระพุทธเจา แตหลงัจากพระพทุธเจาปรินิพพานแลว 
ก็ไมรูจะไปที่ใด พระพทุธเจาจึงตรัสถงึสงัเวชนียสถานทั้ง ๔ แหง วาเปนที่ควรไปดู ไปเห็น เพื่อใหชาวพุทธระลึกถงึ
ความจริงของชีวิตวาเปนของไมเที่ยง จะไดกระตุนเตือนจิตใจใหคิดทําแตสิ่งที่ดีงาม สงัเวชนียสถานทั้ง ๔ แหงไดแก

สังเวชนียสถานแหงที่ ๑ ลุมพินีวัน
ลุมพินวีันเปนชื่อของสวนที่พระพุทธเจาประสูติ หลังจาก
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว ๒๐๐ ปเศษ พระเจาอโศกมหาราชได
โปรดใหตัง้เสาหินใหญไว และจารึกขอความวา “พระพุทธเจา
ประสูติที่นี้”

พุทธกาล = ชวงเวลาที่พระพุทธเจายังมีชีวิตอยู

ประสูติ = เกิด

ดับขันธปรินิพพาน = ตาย ใชกับพระพุทธเจาและพระอรหันต

เฝา = ไปพบ ไปหา ใชกับพระราชาและราชวงศ



สิ่งระลึกถึงพระพุทธเจาในชวงแรก

สังเวชนียสถานแหงที่ ๒ พุทธคยา
พุทธคยา เปนสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจา มีเจดียสี่เหลี่ยมสูงใหญ
เปนเครื่องหมาย อยูขางตนโพธิ์ที่เกิดสืบตอมาจากตนพระศรีมหาโพธิ์
ที่พระพุทธเจาตรัสรู

ตรัสรู = รูแจง หมายถึงรุอรยิสจั ๔ คือ ทุกข สมทุยั นิโรธ มรรค



สิ่งระลึกถึงพระพุทธเจาในชวงแรก
สังเวชนียสถานแหงที่ ๓ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เปนสถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐม
เทศนา หรือการแสดงธรรมครั้งแรกแกปญจวัคคีย ในวนัเพ็ญ ขึ้น 
๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ที่ในบัดนี้เรียกวาวันอาสาฬหบูชา ปจจบุันนี้มีพระ
สถูปที่พระเจาอโศกมหาราชทรงสรางไว เรียกวาธัมเมกขสถูป เปน
เครื่องหมาย

สังเวชนียสถานแหงที่ ๔ กุสินารา
กุสินารา เปนชื่อเมืองที่ตั้งของสาลวโนทยาน ที่พระพุทธเจาเสดจ็ดับ
ขันธปรินิพพาน ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา เดอืน ๖ ปจจบุันมีพระสถูป
ที่พระเจาอโศกทรงสรางไวเปนเครื่องหมาย พระพุทธเจาตรัสโอวาท
สุดทายวา “ทานทั้งหลาย จงทําประโยชนตนและประโยชนผูอื่นให
ครบถวนดวยความไมประมาท”

ดับขันธปรินิพพาน = ตาย ใชกับพระพุทธเจาและพระอรหันต



สิ่งระลึกถึงพระพุทธเจากอนมีพระพุทธรูป
สิง่ตางๆ ทีใ่ชระลึกถงึพระพุทธเจากอนมีพระพุทธรูป มีหลายหลาก เชน

พระพุทธบาท หรือรอยเทาของพุทธเจา

ตนโพธิ์ (เปนเครื่องระลึกถึงตนพระศรีมหาโพธิ์ที่

พระพุทธเจาตรัสรู)

พระบรมสารีริกธาตุ หรือ กระดูกของพระพุทธเจา

เจดียและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ

ในสมัยพุทธกาลยังไมมีการสรางพระพุทธรปู เนื่องจากวัฒนธรรมชมพู
ทวีป (อินเดียโบราณ) ไมนิยมทํารูปเหมือนพระพุทธเจา เพราะถือวาเปน
การไมเคารพ



พระพุทธรูปเกดิขึ้นเมื่อไร

พระพุทธรูปเกิดขึ้นครั้งแรกในชวงประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ ใน
แควนคันธาระ (ปจจุบันอยูในประเทศอัฟกานิสถานและ

ปากีสถาน)

ชาวกรีกในแควนคันธาระที่หันมานับถือพระพุทธศาสนา ได
เริ่มตนสรางพระพุทธรูปขึ้นตามความนิยมของวัฒนธรรมกรีก

โบราณที่ชอบสรางรูปเคารพ หลงัจากนั้นการสรางพระพุทธรูป
ก็เปนที่นิยมตลอดมา

รปูเคารพ = วัตถุอันพึงเคารพบูชา



พระพุทธรูปที่สรางนับแตอตีตจนถึงปจจุบันมีหลายขนาดตั้งแตใหญมาก จนถึงเลก็จิ๋วอยางพระหอยคอ



พระพุทธรูปปางตางๆพระพุทธรูปปางตางๆ

พระพุทธรปูในเมืองไทยที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถงึพระพุทธเจามีมากมาย 

ในทาตางๆกันไป 

หรือที่เรียกวา ‘ปาง ’

มาทําความรูจักปางตางๆ ของพระพุทธรูปกนัเถอะ

เริ่มจากพระพุทธรูปประจําวันเกิดของหนูกอนดีกวา



พระพุทธรูปประจําวันอาทิตยพระพุทธรูปประจําวันอาทิตย::  ปางปางถวายเนตรถวายเนตร

ลักษณะ ประทับยนื ประสานพระหัตถทั้งสองไวขางหนา 

เชน “พระพทุธรูปปางถวายเนตร”

ประดิษฐานที่ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร 

ที่มาของปางนี้ 

เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูใหมๆ ไดเสด็จออกมาประทับยืน ทอดพระเนตร

ไปที่ตนพระศรีมหาโพธิ์ ทรงระลกึถงึประโยชนของตนโพธิท์ี่ชวยเปนรม

เงา เอื้อใหพระองคสามารถตรัสรูเปนพระพุทธเจาได 

พระหัตถ = มือ

พระเนตร = ตา



พระพุทธรูปประจําวันจันทรพระพุทธรูปประจําวันจันทร::  ปางหามญาติปางหามญาติ

ลักษณะ ประทับยนื ชูพระหัตถทั้งสองขึ้นราวพระอุระ

เชน “พระพุทธปญญาอคัคะ”

ประดิษฐานที่ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ที่มาของปางนี้

ครั้งหนึ่งเหลากษัตริยซึ่งเปนพระญาติของพระพุทธเจา ทะเลาะกันเรื่องแยงน้ําในแมน้ํา

โรหิณี จนเตรียมที่จะทําสงครามใหญกนั พระพุทธเจาจึงเสดจ็ไปหามสงครามไว และทําให

พระญาติกลับมาสามคัคีกนัดังเดิม

พระอุระ = หนาอก



พระพุทธรูปประจําวันอังคารพระพุทธรูปประจําวันอังคาร::  ปางปางไสยาสนไสยาสน

ลักษณะ บรรทม ตะแคงขวา พระหัตถขวาค้ํารองพระเศียร 

เชน “พระพุทธไสยาสน” ประดิษฐานที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่มาของปางนี้

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยู อสุรินทราหูไดปรากฏกายขึน้ แตไมแสดงความเคารพเนื่องจากคดิวาตัวเองมีรางกายที่

ใหญกวาพระพทุธเจามาก พระพุทธเจาตองการจะโปรด จึงแสดงฤทธิ์ใหราหูเห็นพระพุทธเจาบรรทมอยู มีรางกายที่ใหญ

กวาราหูมากมาย อสุรินทราหูจึงละทิฏฐิมานะของตน แลวแสดงความเคารพตอพระพทุธเจาและยอมฟงธรรม 

บรรทม = นอน, พระเศียร = หวั, ศรษะ, โปรด = ปรกติแปลวาชอบ แตในที่นี้หมายถึงสอนธรรมเพื่อชวยใหพนทุกข, ทิฏฐิ = ความดื้อ, มานะ = ความถือตัว



พระพุทธรูปประจําวันพุธพระพุทธรูปประจําวันพุธ  ตอนกลางวันตอนกลางวัน::  ปางปางอุมบาตรอุมบาตร

ลักษณะ ประทับยนือุมบาตร

เชน “พระพุทธธรรมาธิปกบพติร”

ประดิษฐานที่ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

ที่มาของปางนี้

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระญาติทั้งหลาย แตวัน

นั้นไมมีใครนิมนตใหพระพุทธเจาไปฉันภัตตาหารที่ไหน ดังนั้นเชาวันรุงขึ้น 

พระพุทธเจาจึงเสดจ็ออกบิณฑบาตในเมืองกบลิพัสดุ เพื่อโปรดมหาชน

นิมนต = เชิญ ใชสําหรบัพระสงฆ

ฉัน = กิน รับประทาน ใชกับพระสงฆ

ภัตตาหาร = อาหาร, ของกิน

ออกบิณฑบาต = การที่พระสงฆออกรบัอาหารทีป่ระชาชน ใสถวายลงในบาตร



พระพุทธรูปประจําวันพุธพระพุทธรูปประจําวันพุธ  ตอนกลางคืนตอนกลางคืน::  ปางปาลิไลยกปางปาลิไลยก

ลักษณะ ประทับนั่งบนกอนหิน มีชางและลิงเฝาอยู

เชน “พระพุทธปาลิไลยภิรัตไตรวิเวก”

ประดิษฐานที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ที่มาของปางนี้ 

ครั้งหนึ่งพระภิกษุในวัดโฆษิตาราม กรุงโกสมัพี ทะเลาะวิวาทกนั

พระพุทธเจาจะทรงใหคติแกพระเหลานั้น จึงเสด็จไปจําพรรษาอยู

ที่ปารักขิตวัน แถบหมูบานปาลิเลยยกะ โดยมีพญาชางปาลิเลยยกะ

และลงิตัวหนึ่งเปนอปุฏฐาก ครั้นออกพรรษา เมื่อพระพุทธเจา

เสด็จจากปารักขิตวัน ไปประทับที่วัดพระเชตวัน พญาชาง

เสียใจมากจนขาดใจตาย สวนพระภิกษุที่ทะเลาะกนัก็ได

เดินทางไปเฝาพระพุทธเจาเพือ่แสดงความสํานึกผดิ

จําพรรษา = การอยูประจําที่ ไมเดินทางไปไหน ในชวงฤดูฝนเปนเวลา ๓ เดือน, อปุฏฐาก = ผูบํารุง ผูรบัใช



พระพุทธรูปประจําวันพฤหัสบดีพระพุทธรูปประจําวันพฤหัสบดี::  ปางปางสมาธิสมาธิ

ลักษณะ ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถทั้งสองประสานกนัไวบนพระเพลา

เชน “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” (พระแกวมรกต)

ประดิษฐานที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว)

ที่มาของปางนี้

ครั้งหนึ่งเจาชายสทิธตัถะ เสดจ็ไปประทับนั่งอยูใตตนพระศรีมหาโพธิ์ 

ทรงตั้งพระทัยมั่นวาจะไมลกุไปไหนเด็ดขาดจนกวาจะไดบรรลสุัมมา

สมัโพธิญาณ จนในที่สดุพระองคกท็รงบรรลุธรรมสําเร็จเปนพระพุทธเจา

พระเพลา = ตัก, พระทยั = ใจ, บรรลุ = ถึง, สําเร็จ, สัมมาสัมโพธิญาณ = ปญญาทีท่ําใหตรสัรูเปนพระพุทธเจา 



พระพุทธรูปประจําวันศุกรพระพุทธรูปประจําวันศุกร::  ปางปางรําพึงรําพึง

ลักษณะ ประทับยนื ประสานพระหัตถขวาเหนือพระหัตถซายไวที่พระอุระ 

เชน “พระพุทธสิริกิตทิีฆายุมงคล”

ประดิษฐานที่ พระธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอนิทนนท จังหวัดเชียงใหม

ที่มาของปางนี้

ครั้งหนึ่ง หลังจากที่พระพุทธเจาตรัสรูไดไมนาน ไดทรงรําพึงถึงพระธรรม

ที่ทรงตรัสรูวาเปนของยาก จึงโนมพระทัยวาจะไมทรงสอนคนทั่วไป แตตอมาเมื่อมีพระพรหมชือ่
สหัมบดีพรหมมาอาราธนา จึงตกลงพระทัยวาจะทรงสั่งสอนธรรมใหเหมาะสมกบัภูมิปญญาของผูฟง

รําพึง = คิดใครครวญ

อาราธนา = เชื้อเชิญ ขอรอง



พระพุทธรูปประจําวันเสารพระพุทธรูปประจําวันเสาร::  ปางปางนาคปรกนาคปรก

ลักษณะ ประทับนั่งขัดสมาธิ มีพญานาคแผพงัพานอยูเหนือพระเศียร 

เชน “พระมหานาคชินะ”

ประดิษฐานที่ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร

ที่มาของปางนี้

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูที่ใตตนจิก มีฝนตกลงมา พญานาคชื่อ

มุจลนิทจึงเลื้อยออกมาขดรอบพระองคไว และแผพงัพาน ปกปองพระองค

จากลมและฝน

พังพาน = คองูเหาหรอืงูจงอางทีแ่ผแบนออกทําทาจะฉก  คําที่ความหมายเหมือนกันคือ แม
เบี้ย



ปางหามสมุทรปางหามสมุทร

ลักษณะ ประทับยนื ชูพระหัตถขวาขึน้ราวพระอรุะ

เชน “พระอฏัฐารส ศรีสุคตทศญาณบพิตร”

ประดิษฐานที่ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ที่มาของปางนี้

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พีน่องพรอมบริวาร ๑,๐๐๐ คน ดวยเห็นวา 

ชฎิลทั้ง ๓ เปนที่เคารพนับถอืของพระเจาพมิพสิารและชาวเมืองราชคฤห ถาทําใหชฎิล

นับถอืคําสั่งสอนของพระองคไดการเผยแผพระพทุธศาสนาในแควนมคธจะทําไดงายขึน้ 

แตชฎิลไมศรัทธาพระพุทธเจาโดยคิดวาตนเองนั้นมีฤทธิ์มากกวา พระพุทธเจาจึงแสดง

ฤทธิ์หามน้ําที่ไหลทวมมา ไมใหเขาถงึที่ประทับ จนกระทั่งชฎิลเกดิความศรัทธายอมรับฟง

พระธรรม และขออุปสมบทเปนพระภิกษุ และไดสําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมด 

นอกจากพระพุทธรูปประจําวันเกดิทั้ง ๘ ปางแลว ยงัมี

พระพุทธรูปสําคัญปางอื่นๆ อกีเชน

พระพุทธรูปสําคัญปางอื่นๆ



ปางลีลาปางลีลา

ลักษณะ กําลงัเสดจ็พุทธดําเนิน (เดิน)

เชน “พระศรีศากยะทศพลญาณ”

ประดิษฐานที่ พทุธมณฑล

ที่มาของปางนี้

พระพุทธรูปปางนี้สรางขึ้นเพือ่ระลึกถงึการเสดจ็พทุธดําเนินไปทรงสั่งสอนธรรม แก

ประชาชนทกุหมูเหลา แตบางแหลงบอกวา สรางขึน้เพือ่ระลกึถงึเมื่อครั้งที่พระพทุธเจา

เสด็จกลับจากการไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส พรอมดวยเหลาเทวดาและ

พรหมที่ตามมาสงเสด็จ พระพทุธองคทรงมีพทุธลลีางดงามยิง่ เปนที่ชื่นชมโสมนัสแก

พทุธบริษัทที่เฝารับเสด็จ

ดาํเนิน = เดิน

เสด็จ = ไป, อยู



ปางมารวิชัยปางมารวิชัย

ลักษณะ ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายวางอยูบนพระเพลา 

พระหัตถขวาวางอยูบนพระชานุ

เชน “พระพุทธชินสหี”

ประดิษฐานที่ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร

ที่มาของปางนี้

เมื่อครั้งที่เจาชายสทิธตัถะ ประทับอยูใตตนโพธิก์อนที่จะสําเร็จเปน
พระพุทธเจา ไดมีพญามารชื่อวสวัตดีมารเดินทางมาพรอมบริวาร
จํานวนมาก เพือ่จะขดัขวางไมใหเจาชายสทิธัตถะไดเปนพระพุทธเจา 
แตพระองคทรงชนะมารทั้งปวงไดดวยความสงบนิ่งและความดี จนทรง
บรรลุธรรม ตรัสรูอริยสจั ๔ เปนพระสมัมาสัมพทุธเจา

พระชานุ = เขา



ปางปฐมเทศนาปางปฐมเทศนา

ลักษณะ ประทับนั่ง มีปญจวัคคียนั่งฟงธรรมอยู

เชน “พระพุทธชินราชวโรวาทธรรมจักร”

ประดิษฐานที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ราชวรมหาวิหาร

ที่มาของปางนี้

พระพุทธรูปปางนี้สรางขึ้นเพือ่ระลึกถงึเหตกุารณ

ครั้งที่พระพทุธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด

ปญจวัคคีย ที่ปาอสิปิตนมฤคทายวัน เมือง

พาราณสี ในวันอาสฬหบูชา

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร = คําสอนของพระพุทธเจาแกปจจวัคคีย วาดวยทางสายกลางและอริยสัจ ๔



ปางปรินิพพานปางปรินิพพาน

ลักษณะ บรรทมตะแคงขวา พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถขวาราบอยูที่พืน้

เชน “พระพทุธรูปปางปรินิพพาน ”

ประดิษฐานที่ วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

ที่มาของปางนี้

พระพุทธรูปปางนี้สรางขึ้นเพือ่ระลึกถงึเหตกุารณครั้งพระพทุธเจาเสด็จดับขนัธปรินิพพาน

เมื่อมีพระชนมายุได ๘๐ พรรษา

พระเขนย = หมอน







อยาลืมชวนคุณพอคณุแมไปไหวพระที่วัดของหนูกันนะ




