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ประวัติยอพระพุทธสิงหชัยมงคล  

พระพุทธสิงหชัยมงคล เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน แบบสิงห ๑ หนาตักกวาง ๒๔ นิ้ว สูง ๒๙ 
นิ้ว เนื้อสําริด 

พลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แกป สรโยธิน) นักเรียนนายรอย หมายเลข ๘๙ เม่ือจบ การศึกษาสอบไลไดอันดับ
ท่ี ๒ อดีตเจากรมยุทธศาสตรทหารบก ดํารงตําแหนงรักษาราชการ ผูบัญชาการทหารบก ออกจากราชการแลว 
ไดมอบพระพุทธรูปองคนี้ใหเปนสมบัติของกองทัพบก เม่ือ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๖ หลังสมัยราชาธิปไตย  

พระพุทธสิงหชัยมงคล เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน แบบสิงห ๑ หนาตักกวาง ๒๔ นิ้ว สูง ๒๙ 
นิ้ว เนื้อสําริด พลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แกป สรโยธิน) นักเรียนนายรอย หมายเลข ๘๙ เม่ือจบ การศึกษา
สอบไลไดอันดับท่ี ๒ อดีตเจากรมยุทธศาสตรทหารบกํารงตําแหนงรักษาราชการผูบัญชาการทหารบก ออก
จากราชการแลว ไดมอบพระพุทธรูปองคนี้ใหเปนสมบัติของกองทัพบก เม่ือ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๖ หลังสมัย
ราชาธิปไตย 

ตอมาเม่ือสรางหอประชุมกองทัพบกเสร็จในสมัย จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต ไดอัญเชิญมาประดิษฐานใน
หอประชุม 

กองทัพบก เม่ือกองทัพบกไดสรางศาสนสถานกลางกองทัพบก ในบริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบก เสร็จในป 
๒๕๑๐ ดวยงบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สามลานแปดแสนบาทถวน) จอมพล ประภาส จารุเสถียร ผู
บัญชาการทหารบก ไดสั่งการใหอัญเชิญนําไปประดิษฐานเปนพระประจําศาสนสถานกลางของกองทัพบก เม่ือ 
๖ มิถุนายน ๒๕๑๑ จนกระท่ังปจจุบัน พรอมกับถวายพระนามวา “ พระพุทธสิงหชัยมงคล ” และถือวา 

เปนพระพุทธรูปบูชาประจํากองทัพบกมาจนทุกวันนี้ 

ในสมัย จอมพล ประภาส จารุเสถียร ไดกระทําพิธีเททองและกระทําพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสิงหชัยมงคล
ประจําหนวยทหาร ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม เม่ือ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๒ จํานวน ๘๕๙ องค ดังนี้ 

ขนาดหนาตักกวา ๕ นิ้ว จํานวน ๖๘๕ องค สําหรับเปนพระบูชาประจําหนวยระดับ กองรอย 

ขนาดหนาตักกวาง ๙ นิ้ว จํานวน ๑๐๐ องค สําหรับเปนพระบูชาประจําหนวยระดับ กองพัน 

ขนาดหนาตักกวาง ๑๕ นิ้ว จํานวน ๗๐ องค สําหรับเปนพระบูชาประจําหนวยระดับ กรม กรมผสม กองพล 
มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก 

ขนาดหนาตักกวาง ๑๘ นิ้ว จํานวน ๔ องค สําหรับเปนพระบูชาประจํากองทัพภาคท้ัง ๓ และมณฑลทหารบก
ท่ี ๕ 

งบประมาณในการจัดสรางท้ังสิ้น ๔๙๙,๘๗๕.-บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันแปดรอย- เจ็ดสิบหาบาทถวน) และ
ประกอบพิธีมอบใหหนวยตาง ๆ ณ บานสุโขทัย เม่ือ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 

*********************************************** 

 



ตอมาในป ๒๙ กองทัพบกไดตระหนักวา พระพุทธรูปบูชานับเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับหนวยทหาร ท่ี
จะตองมีไวสําหรับประกอบพิธีทางศาสนา และการสวดมนตกอนนอนของทหารกองประจําการ เพ่ือเปนการ
โนมนาวจิตใจของทหารใหมีความยึดม่ันในพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน อันจะ
เปนประโยชนแกตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบ ตอไป 

แตเนื่องจากหนวยทหารบางหนวย ยังไมมีพระพุทธรูปบูชาท่ีกองทัพบก ไดจัดสรางและแจกจายไปแลว ทําให
เกิดความเหลื่อมล้ํา และไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พลเอก อาทิตย กําลังเอก อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุด 
และ ผูบัญชาการทหารบก จึงไดมีดําริใหมีการจัดสรางพระพุทธรูปบูชา เพ่ือแจกจายใหหนวยทหารใน
กองทัพบก เปนการบํารุงขวัญทหารในกองทัพบกถึงระดับกองรอย เพ่ือนอมเกลา ฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในฐานะทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย เพ่ือพระราชทานแกหนวยทหารในกองทัพบก เปนการ
บํารุงขวัญทหาร และสรางศรัทธาใหมีอุดมการยึดม่ันในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ และเพ่ือใหหนวยทหารไดมีพระพุทธรูปบูชาเปนแบบมาตรฐาน และจําลองแบบจากพระพุทธสิงห
ชัยมงคล พระพุทธรูปบูชาประจํากองทัพบกองคเดียวกันท่ัวท้ังกองทัพบก โดยจัดสรางพระพุทธสิงหชัยมงคล
คาดผาทิพย ประดับพระปรมาภิไธยยอ ภปร. จํานวน ๓,๐๘๒ องค 

ขนาดพระพุทธรูปท่ีจัดสราง ดังนี้ 

ขนาดหนาตักกวาง ๗ นิ้ว หนวยระดับกองรอย จํานวน ๑,๙๔๑ องค ขนาดหนาตักกวาง ๙ นิ้ว หนวยระดับ
กองพัน จํานวน ๙๑๙ องค ขนาดหนาตักกวาง ๑๕ นิ้ว หนวยระดับกรม, กรมผสม, กองพล, มณฑลทหารบก 
และจังหวัดทหารบก จํานวน ๒๑๔ องค 

ขนาดหนาตักกวาง ๑๙ นิ้ว หนวยระดับหนวยข้ึนตรงกองทัพบก จํานวน ๘ องค งบประมาณในการจัดสราง
ท้ังสิ้น ๒,๖๙๕,๑๐๐.-บาท (สองลานหกแสนเกาหม่ืนหาพัน หนึ่งรอยบาทถวน) 

ข้ันตอนการดําเนินการจัดสราง 

ข้ันตอนท่ี ๑ กองทัพภาคตาง ๆ ไดดําเนินการทําพิธีลงอักขระ จารึกแผนทอง นาก เงิน โดยเกจิอาจารยในแต
ละพ้ืนท่ีกองทัพภาค ดังนี้ 

กองทัพภาคท่ี ๑ ทําพิธีเม่ือ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยพระ
เกจิอาจารย จํานวน ๑๑ รูป 

กองทัพภาคท่ี ๒ ทําพิธีเม่ือ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดพระนารายณมหาราช จังหวัดนครราชสีมา 
โดยพระเกจิอาจารย จาํนวน ๑๘ รูป 

กองทัพภาคท่ี ๓ ทําพิธีเม่ือ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก โดยพระเกจิอาจารย จํานวน ๒๒ รูป 

กองทัพภาคท่ี ๔ ทําพิธีเม่ือ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๓๓๐ ณ วัดพระมหาธาตุวร มหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยพระเกจิอาจารย จํานวน ๕๓ รูป 

ข้ันตอนท่ี ๒ พิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปน ลนพนหาท่ีสุดมิได เสด็จ
พระราชดําเนินเททองพระพุทธรูปบูชา ประจําหนวยทหารในกองทัพบก เม่ือ ๙ เมษายน ๒๕๒๙ เวลา ๑๕๐๐ 
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เปนปฐมมหามงคลฤกษ 



ข้ันตอนท่ี ๓ พิธีพุทธาภิเษก กระทําพิธี ณ วัดชนะสงคราม เม่ือ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๘๐๐ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธาน 

ข้ันตอนท่ี ๔ พิธีพระราชทานพระพุทธรูปบูชาประจําหนวยทหาร ผูบัญชาการทหารบก นําคณะประกอบดวย 
แมทัพภาค ๑ - ๔ และ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เขาเฝา ฯ รับพระราชทานพระพุทธรูปบูชา
ประจําหนวยทหาร จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๖๓๐ ณ พระราชวัง
สวนจิตรลดา และมีผูบังคับหนวยระดับกองพล และกรมฝายเสนาธิการ เขารวมพิธีจํานวน ๓๒ นาย 

แนวทางในการปฏิบัติตอพระพุทธรูปประจําหนวย กรมพลาธิการทหารบก ไดกําหนดใหหนวยท่ีไดรับ
พระพุทธรูปใหม นําพระพุทธรูปเกาสงคืนไปเก็บรักษาไวท่ีจังหวัดทหารบก หรือมณฑลทหารบก โดยแจงยอด
จํานวนพระพุทธรูปเกาท่ีนําสงคืนใหกรมพลาธิการทหารบกทราบ เพ่ือเตรียมไวสําหรับแจกจายใหกับหนวยท่ี
จัดตั้งข้ึนใหมในโอกาสตอไป 



 



 

 















 


