พระพุทธสิหิงค
เปนพระพุทธรูปที่กษัตริยลังกาโปรดฯใหสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 ครัน
พอขุนรามคําแหงมหาราชไดทรงทราบขาวความงามของ พระพุทธสิหิงคจึง
ทรงขอให พ ระเจ า ศรี ธ รรมโศกราชแห ง นครศรี ธ รรมราช ส ง ทู ต ไปขอ
พระราชทานพระพุ ท ธสิ หิ ง ค จ าก กษั ต ริ ย ลั ง กาวี เมื่ อ ได ม าแล ว พ อ ขน
รามคํ า แหงมหาราชมารั บ ถึ ง นครศรี ธ รรมราชแล ว นํ า ไปประดิ ษ ฐาน ณ
สุโขทัย ในประเทศไทย ( นับถึง พ.ศ. 2528 ) มีพระพุทธสิหิงค 3 องคคือ
1. พระพุ ท ธสิ หิ ง ค ซึ่ ง ประดิ ษ ฐาน ณ หอพระพุ ท ธสิ หิ ง ค จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
2. พระพุทธสิหิงค ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม
3. พระพุ ท ธสิ หิ ง ค ซึ่ ง ประดิ ษ ฐาน ณ วั ด พระที่ นั่ ง พุ ท ไธสวรรย
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพฯ

พระพุ ท ธสิ หิ ง ค ซึ่ ง ประดิ ษ ฐาน ณ หอพระพุ ท ธสิ หิ ง ค จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช เป น พระพุ ท ธรู ป ที่ มี ศิ ล ปกรรมอยู ใ นตระกู ล ช า ง แบบ
นครศรีธรรมราชหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา "แบบขนมตม" เปนพระพุทธรูป
ที่งดงามมากองคหนึ่งพระพักตรกลม อมยิ้ม พระอุระ อวบอวน ประทับนั่งใน
ทาขัดสมาธิเพชร
Phra Phutthas Thing
Phra Phutthasihing was commissioned by the King of
lanka in 157 AD. When King Ramkhamhaeng the Great
learned of the image's beauty, he asked King Si
Thammasokarat to send an emissary to request the image
from the King of Lanka. King Ramkhamhaeng the Great came
down to Nakhon Si Thammarat himself to receive the image
and take it to Sukhothai. Up to 1985, there were 3 phra
Phutthasihing images in Thailand:
1. The image at Phra Phutthasihing Chapel in Nakhon Si
Thammarat.
2. The image at Wat Sing in Chiang Mai.
3. The image at Phutthaisawan Throne Hall at the
National Museum in Bangkok.
The image in Nakhon Si Thammarat is in the local style,
or called "Khanom Tom" style. The beautiful image has a
round smiling face and a robust chest and sits in the lotus
position.

หอพระพุทธสิหิงค
เปนโบราณสถานที่สําคัญของเมือง เปนคูบารมีของพระพุทธสิหิงค เดิม
เปน หอพระประจําวันของกษัตริยและเจาเมืองนคร ตั้งอยูระหวาง ศาลา
กลางจังหวัดกับศาลจังหวัด หอพระพุทธสิหิงคสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2457 แลว
เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2458 ภายในหอพระพุทธสิหิงค แบงออกเปนสองตอนโดยมี
ผนังกออิฐถี ยูตอนหนา ประดิษฐานพระพุทธสิหิงคและพระพุทธรูปปางอุม
บาตร ตอนหลังมีพระปรางคจํานวน 3 องค สําหรับเปนที่บรรจุพระอัฐิ และ
อัฐิของตระกูล ณ นคร
Ho Phra Phutthasining
The chapel is an important historical
site of the city and is as important as the Phra
Phutthasihing image itself.
It used to belong to kings and lords
of the city. It is between the provincial hall and the
provincial court. The construction started in 1914 and was
completed in 1915.
The chapel is divided into 2 parts. A plaster-covered
brick wall is in the front part where the Buddha image is
located as well as an image carrying a bowl. The back part
has 3 small pagodas that contain the ashes of the ancestors
of the Na Nakhon family.

