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ณัฐพล อยูรุงเรืองศักดิ์ : พระเคร่ืองกับสังคมไทย ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง  
พ.ศ.2550 : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  
ผศ.ดร. วรางคณา นิพัทธสุขกิจ. 218 หนา. 

 
การวิจัยครั้งน้ีตองการศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบและพุทธพาณิชยของพระเคร่ือง 

ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง พ.ศ.2550 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีผูคนในสังคมใหความสนใจในเรื่อง 
พระเคร่ืองเปนอยางมาก การศึกษาจบลงใน พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนปที่เกิดการฟองรองนายสิทธิกร 
บุญฉิม ในคดี “พระสมเด็จเหนือหัว” ผลการศึกษาพบวา คติความเชื่อและรูปแบบของพระเครื่อง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ  ไดแก  การเปล่ียนแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา การระบาดของอหิวาตกโรค แนวคิดในการสรางเหรียญที่ระลึก และความนิยมใน
การสะสมของที่ระลึกและโบราณวัตถุ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดจากการสรางพระ
พิมพมาสูการสรางพระเคร่ืองอยางตอเน่ือง สงครามโลกครั้งท่ี 2 ถือเปนเหตุการณสําคัญท่ีมี
อิทธิพลตอแนวคิดและความนิยมในพระเครื่องเพราะผูคนตองการแสวงหาเครื่องยึดเหน่ียวทาง
จิตใจ จนพระเคร่ืองไดรับความนิยมอยางแพรหลาย นับเปนจุดบงชี้ความชัดเจนของยุคพุทธ
พาณิชยที่สืบทอดในสังคมไทยจนถึงปจจุบัน  
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ภาควิชาประวัติศาสตร           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร       ปการศึกษา 2554 
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NATTAPON YURUNGRUANGSAK : BUDDHA AMULETS AND THAI SOCIETY 
FROM THE WORLD WAR II TO 2007 A.D. : A STUDY OF BELIEFS, FORMS AND 
BUDDHIST COMMERCE.  THESIS ADVISOR : ASST. PROF. WARANGKANA 
NIBHATSUKIT, Ph.D. 218 pp. 
 

This research aims to study the changing of belief, form of Buddha amulets and 
Buddhist commerce circumstance from WWII to 2550 B.E., which are the period that people 
focused on Buddha amulets due to many reasons. This study ended in 2550, the year that 
Mr. Sidhikorn Boonchim was prosecuted for Pra Somdej Nua Hua’s case. The result shows 
that belief in Buddhism and form of Buddha amulets are changed by social and economic 
factors; Buddhism concept, outbreaks of cholera, idea of creating commemorative coins, and 
the popularity of collecting antiques. World War II is also a factor affected belief and form of 
Buddha amulets, it is because people was seeking emotional anchor for themselves. These 
are reasons support the popularity of Buddha amulets and Buddhist commerce in Thai 
society. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดสืบเนื่องมาจากความศรัทธาของผูคนในสังคมท่ีมีตอ
พุทธศาสนาอยางไมเส่ือมคลาย ขาพเจาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดแหงองค
พระสัมมาสัมพุทธเจาและพระธรรมคําสอนอันบริสุทธิ์ที่พระองคทรงแสดงไวแกเวไนยสัตวเพ่ือให
เปนแนวทางการปฏิบัติเขาถึงพระนิพพานในอนาคตกาล 

ขอขอบคุณในความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดชี้แนะแนวทางการทําวิทยานิพนธและแนวคิดตางๆ ขอขอบคุณ
ศาสตราจารยอนันตชัย เลาหะพันธุ และรองศาสตราจารยวุฒิชัย มูลศิลป คณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธเพื่อใหมีความสมบูรณ 

ขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตรทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทความรูทาง
วิชาการดานประวัติศาสตรและใหความกรุณาชวยเหลือแกขาพเจาในหลายๆ ดานเสมอมา 

ขอขอบคุณ คุณยุวร ีโชคสวนทรัพย คุณวัลลี นวลหอม คุณธิษณา วีรเกียรติสุนทร คุณ
เพชรรุ ง  เ ทียนปวโรจน  ที่ชวยเหลือขาพเจาในดานตางๆ  ขอขอบใจคุณหัสชัย  หนูอุ ไร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ชวยหาขอมูลอันเปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธ  

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 
10,000 บาท และคุณสุวิมล สุขเกษม ที่ใหทุนจัดพิมพวิทยานิพนธ จํานวน 5,000 บาท 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และคุณนา ผูใหการสนับสนุนรายใหญทั้งดาน
การเงินและกําลังใจซ่ึงมีใหอยางสม่ําเสมอไมขาดตกบกพรองแตประการใด รวมทั้งการใหอิสระ
ทางการศึกษาแกขาพเจา ทําใหขาพเจาไดมีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาตามความปรารถนาแหงตน  

สุดทายน้ีขาพเจาหวังใจวาประโยชนอันใดที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธเลมนี้ ขาพเจาขอ
อุทิศกุศลเปนเครื่องบูชาสนองพระคุณ ใหบันดาลอิฏฐคุณมนุญผล อีกปญญาทิพยสมบัติอันพิสุทธ 
สัมฤทธิ์แกคุณยายวัชรี งามสุวรรณ ผูเปนท่ีรักและไดบํารุงเล้ียงระวังสั่งสอนขาพเจามาต้ังแตยัง
เยาวจนกระทั่งเติบใหญตราบจนเทาทานถึงแกกรรมเมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2554 
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