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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

สังคมไทยในปจจุบันอยูในชวงเวลาดท่ีมีความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แตการดําเนินชีวิตของคนในสังคมสวนใหญยังผูกพันอยูกับความเช่ือเร่ือง เหนือ
ธรรมชาติและพิธีกรรม อาทิ ภูตผีปศาจ  ฤกษยาม พิธีกรรม การบวงสรวง ความศักด์ิสิทธิ์ วัตถุที่
สามารถบันดาลใหเกิดสิริมงคล และสิ่งที่สะทอนความเช่ือของคนไทยไดในดานน้ีอยางหน่ึงคือ 
ความนิยมในวัตถุมงคลและพระเครื่อง  
 พระเคร่ืองเกิดจากการสรางพระพิมพขึ้นมาพรอมกับการลงคาถาอาคมโดยมี
จุดประสงคเพื่อเปนเครื่องรางของขลัง จึงเปนเหตุใหเกิดการเรียกพระพิมพรวมไปกับสิ่งที่เช่ือถือกัน
วาเปนเครื่องรางของขลังวาเปนพระเครื่องรางของขลังหรือเรียกยอๆวา พระเคร่ือง1 แตไมสามารถ
ระบุไดวามีการสรางพระพิมพเพื่อจุดประสงคใหเปนเครื่องรางของขลังในยุคสมัยใด  
 สมัยสุโขทัยมีหลักฐานคือ จารึก ระบุอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคในการสรางพระ
พิมพเพ่ือประกอบบุญกุศลและเปนพุทธบูชา2 และสมัยอยุธยายังมีคติการสรางพระพิมพเพ่ือให
ผูสรางบรรลุนิพพานหรือไปเกิดบนสวรรคชั้นดุสิตรวมถึงการไดพบพระศรีอาริยเมตไตร 3 แตสมัย
รัตนโกสินทรจากวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนบางสวนซ่ึงแตงขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 4 มี
เน้ือหาเก่ียวกับพระเครื่องปรากฏขึ้น แสดงใหเห็นวาในยุคสมัยน้ีความเชื่อเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ของ
พระเคร่ืองเกิดขึ้นแลว เนื้อหาอยูในตอนขุนชางยกจากเมืองสุพรรณ ความตอนหน่ึงวา 

                                                            
1สรพล โศภิตกุล, สองเหรียญสองพระ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2547), 14. 

 2 “ศิลาจารึกวัดบางสนุก,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527), 24.    
 3 “ลานจารึกวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา,” ใน ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 3 (พระนคร : สํานัก
ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2508), 47.    
 4 อุทัย ไชยานนท, วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1-2-3 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพน้ําฝน
จํากัด, 2546), 94. 
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  จัดแจงแตงตัวนุงยก เข็มขัดรัดอกแลวโจงหาง 
ผูกตัวเขาเปนพรวนลวนเคร่ืองราง พระปรอทขอดหวางมงคลวง 
ลูกไขดันทองแดงกําแพงเพชร ไขเปดเปนหินขม้ินผง 
ตะกรุดโทนของทานอาจารยคง แลวอมองคพระควัมลํ้าจังงัง5 

 

และตอนขุนแผนพลายงามเตรียมยกทัพ ความตอนหนึ่งวา 

   

เปลวลุกคึกคักไมขาดสายช้ันแตเสนดายหาไหมไม 
จึงเอาพระภควัมท่ีทําไว  ใสขันสําริดประสิทธิ์มนต  
ในขันนั้นใสน้ํามันหอม  เสกพรอมเปาลงไปสามหน  
พระนั่งข้ึนไดในบัดดล  น้ํามันนั้นทาทนทั้งทุบตี6 

  

บาทหลวง ฌัง-บัปติสต ปาลเลกัวซ (Jean-Baptiste Pallegoix) ที่เดินทางเขามาใน
ไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ไดบันทึกวาบางคนสามารถทําใหปรอทแข็งเปนกอนได แลวหลอมทําเปนเม็ด
กลมๆติดไปกับตัว7  ในยุคสมัยตอมาเริ่มมีการสรางเหรียญพระเคร่ืองขึ้น เม่ือ พ.ศ.2434 สราง
เหรียญท่ีระลึกงานพระราชพิธีพระมหาสมณุตตมาภิเศก 8 เรียกกันวาเหรียญบาตรนํ้ามนตหรือ
เหรียญปวเรศและเหรียญรูปสัญลักษณธรรม ที่เรียกกันวาเหรียญมือ นักสะสมพระเครื่องจัด
เหรียญท้ังสองนี้ไวในทําเนียบเหรียญพระเครื่องและถือวาเปนเหรียญพระธรรมเหรียญแรกเพราะ
ปรากฏรูปมือที่เปนปริศนาธรรมบนเหรียญ ตอมาใน พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเสด็จกลับจากการประพาสยุโรป สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
                                                            
 5 เสภาเรื่องขุนชาง-ขุนแผน (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2513), 414.  
 6 เรื่องเดียวกัน, 622. 
 7 ฌัง-บัปติสต ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : ศรี
ปญญา, 2549), 337. 
 8 พระราชพิธีเล่ือนพระอิสริยยศพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณขึ้นเปนสมเด็จ
พระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร  
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ไดสรางเหรียญท่ีระลึกข้ึนเปนเหรียญท่ีมีรูปจําลองของพระพุทธชินสีหและถือวาเปนเหรียญพระ
พุทธเหรียญแรกของประเทศไทย9   

 ปรากฏการณของพระเครื่องที่มีความสําคัญอีกอยางหน่ึงเกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ.2450 ไดมี
การนําเอารูปเหมือนจําลองพระชลโธปมคุณมุนีที่มรณภาพไปแลวมาสรางเปนเหรียญพระเครื่อง
เพื่อแจกเปนที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณกเถร)10  

กอนหนาน้ีไมเคยมีการสรางจําลองรูปเหมือนของพระภิกษุสงฆลงบนพ้ืนมวลสารที่ใช
สรางพระเคร่ือง และถือเปนการเขามาแทนท่ีรูปพระปฏิมากรท่ีมีมากอนหนาอยางยาวนาน 
สันนิษฐานวาเก่ียวเน่ืองกับโลกทัศนของคนในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป อาทิ เปลี่ยนจาก
แนวความคิดแบบเทวนิยมเปนมนุษยนิยม การเปลี่ยนความเชื่อเร่ืองการถายรูปและการจําลองรูป 
เปนตน ซึ่งแนวคิดเหลานี้มาจากวิทยาการของชาติตะวันตกที่เขามาในชวงตนรัตนโกสินทร   

เคร่ืองผลิตเหรียญกษาปณเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเหรียญพระเครื่องแพรหลายขึ้น
อยางมากมาย สงผลใหเกิดการกระจายพระเครื่องจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค แตเดิมจะมี
เพียงพระมหากษัตริยและพระบรมวงศบางพระองคเทาน้ันที่มีพระบรมรูปหรือพระรูปปรากฏอยูบน
เหรียญ จากน้ันจึงเกิดการสรางพระเคร่ืองทั้งที่เปนรูปพระปฏิมากรและรูปเหมือนจําลองพระสงฆ  

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง พระเครื่องของพระเกจิอาจารยที่สรางสวนใหญจะเนน
การปลุกเสกพุทธคุณดานแคลวคลาด คงกระพันชาตรี เน่ืองจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง 
สงผลใหคนในสังคมขาดความม่ันใจในชีวิตและทรัพยสิน จําเปนจะตองหาเครื่องยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ จึงเกิดเปนกระบวนการปลูกฝงความคิดและความเชื่อเร่ืองความศักด์ิสิทธของพระเครื่อง อีก
ทั้งไดมีการพัฒนารูปแบบของพระเคร่ืองใหมีความหลากหลาย จนเปนที่สนใจและเกิดการแสวงหา
พระเคร่ืองเพื่อการสะสมขึ้น 

 การสังสรรคในหมูนักสะสมพระเครื่องเปนจุดกําเนิดของการแลกเปล่ียนพระเครื่องซึ่ง
ตอมาไดกลายเปนตลาดพระเครื่อง  โดยเร่ิมจากรานกาแฟซึ่งอยูติดกับวัดศิริอํามาตย  หลังโรงแรม

                                                            
 9 ษรวัฒน [นามแฝง], มองยอนไปสมัย ร.5 เกจิ อาราม วัตถุมงคล (กรุงเทพฯ : คณะบุคคล              
อักษรโชติชวง, 2551), 223. 
 10 สรพล โศภิตกุล, สุดยอดเหรียญพระเครื่อง กระบวน 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2544), 14. 
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รัตนโกสินทร  ยานถนนราชดําเนิน  กรุงเทพฯ บรรดานักนิยมพระเครื่องจะมาชุมนุมสังสรรคคุยกัน
เร่ืองพระเคร่ือง  มีการแลกเปล่ียนพระเคร่ือง ประมาณ พ.ศ.2496 เกิดการเปดวางพระเคร่ืองเพ่ือ
เชาบูชาบริเวณใตตนมะขามหนาศาลแพงเดิมซึ่งอยูฝงตรงขามกับสนามหลวง นับวาตลาดพระ
เครื่องแหงแรกเกิดขึ้นที่บริเวณนี้   
 ใน พ.ศ.2500 รัฐบาลจัดงาน “เฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ” และจัดสรางพระฉลอง 
25 พุทธศตวรรษข้ึนเพ่ือแจกจายและสมนาคุณแกผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนในการสราง
พุทธมณฑล พระเครื่องรุนนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรงประกอบพิธีเททอง
และกดพระพิมพเปนปฐมฤกษ นับวาเปนครั้งแรกท่ีรัฐบาลสรางพระเคร่ืองขึ้น และถือวาเปนพระ
เครื่องที่มีจํานวนการสรางมากท่ีสุดในประวัติศาสตรของการสรางพระเคร่ือง  
 ระหวาง พ.ศ.2508 - 2520  เกิดการเคล่ือนไหวของแนวคิดคอมมิวนิสต ผูนําไทยเริ่ม
หวาดระแวง และชวงเวลาน้ีรัฐบาลไทยสงทหารเขารวมรบในสงครามเวียดนามเพ่ือตอตาน
คอมมิวนิสต11 เหตุการณในชวงเวลานี้ทําใหเกิดจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการสรางพระเคร่ือง คือ เกิด
การสรางพระเคร่ืองโดยพระเกจิอาจารยที่ประชาชนเคารพนับถือพรอมทั้งการต้ังชื่อรุนใหเกิด
ความหมายดานความสามัคคีเพ่ือการตอตานคอมมิวนิสต อาทิ เหรียญหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ วัด
ดอยแมปง จ.เชียงใหม รุน รุนรวมใจ (พ.ศ.2518), เราสู(พ.ศ. 2520), รุนพิชิตไพรี (พ.ศ.2520) บาง
รุนมีการนําตราสัญลักษณของท้ังส่ีเหลาทัพมาไวบนเหรียญ บางรุนยังมีการอัญเชิญพระบรมฉายา
ลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 มาไวที่ดานหลังของพระเครื่องและยังปรากฏวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะทรงเปนพระมหากษัตริยทรงสรางพระสมเด็จจิตรลดาดวย
พระองคเองซึ่งไมเคยเกิดขึ้นมากอนอีกทั้งมวลสารที่ใชสรางพระเคร่ืองก็นํามาจากสิ่งศักด์ิ สิทธิ์ของ
ทุกจังหวัด สื่อใหเห็นความตองการสรางความสามัคคีเพ่ือตอตานคอมมิวนิสต  และการที่ผูสราง
ไมไดเปนพระภิกษุหรือเกจิอาจารย ไมมีการผานพิธีพุทธาภิเษกแตประชาชนกลับเช่ือในอํานาจ 
อิทธิฤทธ์ิ พระบุญญาบารมี ความศักด์ิสิทธ์ิจนกระท่ังเกิดความนิยมอยางแพรหลายในสังคมได

                                                            
 11 หวาง คัก นาม, ความเปนมาแหงการพัฒนาความสําคัญไทย-เวียดนาม (1976-2000) 
(กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 47. 
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สะทอนใหเห็นบริบททางสังคมในเวลาน้ันไดเปนอยางดีวาประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูน
ในองคพระมหากษัตริย  
 สวนในเร่ืองความนิยมในพระเครื่องชวงเวลาหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ตลาดพระ
เครื่องไดพัฒนาโดยเร่ิมจากการแลกเปล่ียนพระเครื่องกับพระเครื่องดวยกัน หากพระเคร่ืององคใด
มีมูลคาสูงกวาองคที่นํามาแลก อาจจะมีการเพ่ิมพระเคร่ืองใหอีกองคหนึ่งหรือสององคตามแต
ความพอใจของผูแลกเปลี่ยน ตอมาเปล่ียนเปนการชดเชยดวยเงิน จนพัฒนามาเปนการซ้ือขาย
พระเคร่ือง สิ่งที่นาสนใจเปนอยางมากคือสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของพระเคร่ืองจากที่เคยเปนสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์และเคารพบูชากลายมาเปนสินคาท่ีมีมูลคาในหมู ผูนิยมพระเครื่องจนถึงกับเกิดเปน 
“ตลาดพระเครื่อง” เม่ือการซ้ือขายพระเครื่องมีมากขึ้นก็เร่ิมที่จะแสวงหาพระเครื่องที่หายากและมี
ความสวยงาม จากน้ันเร่ิมมีการประกวดพระเครื่อง ซึ่งสงผลใหเกิดการเติบโตของตลาดพระเครื่อง
มาจนถึงปจจุบัน   

ปจจัยที่เปนตัวกระตุนความนิยมพระเครื่องอยางหน่ึง คือ สื่อตางๆ อาทิ นิตยสารพระ
เคร่ือง บทความพระเคร่ืองตามหนังสือพิมพในปจจุบันที่ไดปรับเน้ือหาโดยใหความ สําคัญกับ
เน้ือหาเพ่ือการคามากกวาพุทธคุณหรือคุณคาทางพุทธศิลป และเว็บไซตเก่ียวกับพระเคร่ืองที่ได
เขามาเปนสวนหนึ่งในระบบธุรกิจพระเคร่ือง  และในชวงรัฐบาลท่ีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน เปน
นายกรัฐมนตรี (4 สิงหาคม พ.ศ.2531–23 กุมภาพันธ พ.ศ.2534) มีนโยบายเนนทางดาน
เศรษฐกิจอยางสูง ดําเนินการเปล่ียนสนามรบใหเปนสนามการคาพรอมๆ กับทําใหที่ดิน 
อสังหาริมทรัพย และการลงทุนตางๆ เติบโตอยางรวดเร็ว ในชวงเวลาน้ีเกิดการสรางพระเครื่องเพ่ือ
ตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจ เกิดการสรางพระเครื่องพรอมต้ังชื่อรุนท่ีเนนทางดาน
เมตตามหานิยม อาทิ พระเครื่องของหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ รุนรวยแน, รุนรวยไมเลิก, รุนมงคลปริ
สุทฺโธดวงเศรษฐี พระเครื่องของหลวงปูหลิว วัดไรแตงทอง รุนมหาลาภ,  รุนปลดหนี้, รุนรวย รวย 
รวย เปนตน  
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ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินวา วงการพระเคร่ือง พ.ศ.2548 มีเงินสะพัดประมาณ 
20,000 ลานบาทและเติบโตไมนอยกวาปละ 10-20%12 ขอมูลทางสถิตินี้สะทอนใหเห็นถึงความ
เจริญทางดานธุรกิจพระเครื่องในยุคปจจุบัน  

ความนิยมพระเครื่องอยางกวางขวางในสังคมไดสงผลใหพระเคร่ืองเปนสินคาชนิด
หนึ่งที่ใชเพื่อการลงทุนเพราะพระเครื่องจะมีราคาสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะพระยอดนิยม อีก
ทั้งยังสามารถใชแสดงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูครอบครองได  เพราะการสวมใสพระ
เคร่ืองของคนบางกลุมเปนการแสดงถึงความร่ํารวยของตนดวยการหอยแขวนพระเคร่ืองที่มีราคา
แพง และเช่ือกันวาธุรกิจพระเครื่องเปนหนึ่งในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการฟอกเงิน13  

 จะเห็นไดวาพระเคร่ืองเก่ียวของกับสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของไทยอยางมาก 
แตการศึกษาในปจจุบันนี้ยังไมไดมีผูทําการศึกษาเร่ืองพระเคร่ืองอยางละเอียด การศึกษาที่ผานมา
จะเปนไปในลักษณะของการใหขอมูลในเรื่องของพระพิมพ การดูความถูกตองของพระเครื่องและ
ประวัติพระเคร่ืองแตละองคที่มีความนาสนใจในวงการพระเคร่ือง เทานั้น  
 การศึกษาครั้งนี้ไมเพียงมุงหวังที่จะทําความเขาใจถึงประวัติความเปนมาและ
วิวัฒนาการของการสรางพระเครื่องเทาน้ัน หากยังมีความประสงคที่จะศึกษาถึงคติความเชื่อใน
การจัดสรางพระเคร่ืองตั้งแตยุคแรกจนกระท่ังถึงปจจุบัน รูปแบบของพระเคร่ือง และกระบวนการที่
ทําใหพระเครื่องกลายมาเปนสินคาท่ีมีการตีมูลคาในตลาดพระเครื่อง อีกท้ังศึกษาถึงผลประโยชน
ที่เก่ียวของกับการสรางพระเคร่ืองในยุคพุทธพาณิชย ผูศึกษานําเน้ือหาและขอมูลทั้งจากการ
คนควาและสัมภาษณมาวิเคราะหเพ่ือแสวงหาคําตอบในเรื่องที่จะศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจในเรื่องเหลานี้อยางชัดเจนข้ึน  
 
 

                                                            
 12ธุรกิจพระเครื่อง [ออนไลน ], เขาถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2551 เขาถึงไดจาก www.kasikorn 

research.com  
 13 บุศรา สวางศรี, “พุทธพาณิชย : พระเคร่ือง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549), 73. 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 งานศึกษาที่เก่ียวของกับพระเครื่องที่ผานมาน้ันสามารถแบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน
คือ กลุมงานบทความและเกร็ดความรู กับ กลุมงานวิชาการ งานเขียนกลุมบทความและ
เกร็ดความรูสวนใหญเขียนเปนบทความเพ่ือใหผูอานไดรับความรูและความเพลิดเพลินลงตาม
วารสาร นิตยสารตางๆหรือพิมพรวมเลม เชน ตํานานพระพิมพ ของ ยอรช เซเดส (George 

Coedès) ( พ.ศ.2469) ปริอรรถาธิบายแหงพระเครื่องฯเลม 1 เร่ืองพระสมเด็จฯ ของ ตรียัมปวาย 
[นามแฝง] (พ.ศ.2495) พระเคร่ืองในเมืองสยาม ของ ศรีศักร วัลลิโภดม (พ.ศ.2537) บทความพระ
เคร่ืองที่ลงในหนังสือพิมพ บทความจากนิตยสารและวารสารพระเครื่อง เปนตน ซึ่งจะให
รายละเอียดของประวัติความเปนมา  รูปรางลักษณะ การช้ีตําหนิพระเครื่องหรือเจาของของพระ
เคร่ือง อาจเลาจากประสบการณตรงหรือเปนการรวบรวมคนควา แตไมวิเคราะหใหเห็นบริบททาง
สังคม งานเขียนเหลาน้ีไมไดแสดงใหเห็นวาสังคมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรูสึกนึกคิด
หรือสงผลกระทบอยางไรกับพระเครื่อง อยางไรก็ตาม นับวามีคุณประโยชนสามารถใชเปนขอมูล
ศึกษาและสืบคนเกี่ยวกับพระเคร่ืองที่มีอยูในสังคมไทยไดสะดวกและนาสนใจ 

 ตํานานพระพิมพ ของ ยอรช เซเดส (George Coedès) เปนหนังสือที่เกี่ยวของกับพระ
พิมพ เปนขอมูลเบื้องตนที่ปูพื้นฐานความรูเรื่องพระพิมพ โดยเร่ิมต้ังแตประเพณีการสรางพระพิมพ
ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา มูลเหตุแหงการสรางเพื่อเปนท่ีระลึกจากสังเวชนียสถานท้ัง  4 ตําบล 
รวมถึงขอสันนิษฐานเรื่องคําจารึกที่ปรากฏบนพระพิมพอันเปนคาถา “เยธัมฺมา” วานาจะทําขึ้นเพื่อ
เปนเครื่องชวยประกาศศาสนาใหแพรหลาย ยอช เซเดส ไดแบงประเภทพระพิมพออกเปน
หมวดหมูตามลักษณะศิลปะท่ีพบ นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวา ยังมีพระพิมพอีกชนิดหน่ึงเปนขนาด
เล็ก ซึ่งอาจแยกออกไดเปนพระเคร่ืองที่เรียกวา พระอยูคง 
 ดวยความพยายามในการรวบรวมขอมูลและอธิบายเนื้อหาไว  มีผูใชอางอิงและใช
อธิบายกันอยางมาก  ทําใหงานของ ยอช เซเดส เปนงานท่ีมีคุณคาท่ีผูศึกษาเร่ืองพระพิมพและ
พระเคร่ืองควรจะอาน 

 ปริอรรถาธิบายแหงพระเคร่ืองฯเลม 1 เร่ืองพระสมเด็จฯ ของ ตรียัมปวาย เปนหนังสือ
ที่ไดพยายามอธิบายท่ีมาของความเช่ือตางๆทั้งแนวทางจากทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยา 
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รวบรวมเนื้อหาเรื่องราวเก่ียวกับพระสมเด็จฯถือวาเปนงานเขียนเกี่ยวกับพระเครื่องในชวงยุคแรกๆ
ของการศึกษาเร่ืองพระเครื่อง นอกจากน้ียังไดอธิบายความหมายของคําวาพระเครื่องซึ่งเปนไปใน
ลักษณะแนวเดียวกันคือพระเคร่ืองเปนคํายอท่ีมาจากคําวา พระพิมพเคร่ืองราง อีกท้ังได
บัญญัติศัพทที่ใชเรียกพระเคร่ืองวา พระศักรพุทธปฏิมา (The Talisman of Buddha) 
 หนังสือเลมนี้ใชเอกสารในการอางอิงจํานวนไมมาก อาจเนื่องมาจากไมมีหนังสือที่จะ
ใหความรูเร่ืองพระเคร่ืองมากนักและการตีความวิเคราะหเร่ืองราว ในบางประเด็นน้ันไดมีผูศึกษา
และมาอธิบายใหม  หนังสือเลมนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความคิดของคนในยุคสมัยท่ีมีการแตงหนังสือ
เลมน้ีได 
 พระเคร่ืองในเมืองสยาม  ของ  ศรีศักร  วัลลิโภดม งานเขียนชิ้นน้ีพยายามที่จะอธิบาย
เร่ืองพระเครื่องที่เกิดขึ้นมาในสังคมไทยและผลที่เกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของพระเครื่อง เร่ิมดวยการ
กลาวถึงการเกิดขึ้นของพระเคร่ืองที่ไดรับอิทธิพลจากพระกริ่ง ซึ่งไดรับระบบความเชื่อมาจากลัทธิ
ตันตริกในพระพุทธศาสนาฝายมหายาน จากชาวเขมรหรือพระสงฆเขมร  นอกจากน้ันผูเขียนยังได
กลาวถึงประสบการณที่ตนเองและนายมานิต วัลลิโภดม ไดไปขุดพระที่บรรจุกรุในสถานที่ตางๆ
และไดแสดงทัศนะวาพระเคร่ืองเปนเอกลักษณของคนไทย 

 สําหรับประเด็นที่นาสนใจของงานเขียนน้ี คือ การกลาวถึงตนกําเนิดของพระเครื่องวา
ไดรับอิทธิพลมาจากพระกร่ิง  อีกประเด็นหนึ่งท่ีผูเขียนพยายามจะวิเคราะหสังคมไทยวาพระเคร่ือง
เปนเอกลักษณของคนไทย  แตไมปรากฏวามีการเก็บขอมูลมาจากท่ีใด อีกท้ังการเขียนบทความก็
ยังไมปรากฏท่ีมาของขอมูลหรือหนังสือที่ใชอางอิง 
 ดานงานเขียนทางกลุมวิชาการนั้น เปนงานเขียนท่ีนําขอมูลมาวิเคราะหและตีความ
โดยใชหลักฐานตางๆในการอางอิงมากมาย โดยมีงานเขียนที่เกี่ยวของกับเรื่องของผูที่ศึกษาดังนี้ 
 พระเคร่ืองกับสังคมไทย :  ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบท่ีมีตอภาวะความเปนอยูทาง
สังคมของคนไทย ของ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน และ ถาวร เกียรติทับทิว เปนงานเขียนท่ีไดรวบรวม
ความหมายของพระเครื่องจากผูที่ใหนิยาม ความหมายท่ีแตกตางกันไป อาทิ ศรีศักร วัลลิโภดม , 
ศักด์ิศรี แยมนัดดา , พุทโธ สุโขทัย ฯ   ในรายงานเลมนี้ ไดใหขอมูลของการสรางพระเคร่ืองในยุค
สมัยตางๆแตไมไดกลาวรายละเอียดและขาดแหลงอางอิงของขอมูลที่ไดมา  โดยเน้ือหาภายในเลม
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นี้ใหขอมูลจากการไดไปสํารวจในพื้นที่ที่ทําศึกษาเทานั้น เชน การบอกอัตรารอยละของระดับความ
เช่ือประชากรจากการสํารวจมีตอพระเครื่อง  แตไมไดมีการวิเคราะหขอมูลและเน้ือหาที่ไดเก็บ
ขอมูลมาอธิบายในเชิงประวัติศาสตร จึงไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงหรือ
ผลกระทบจากสังคมที่สงผลในการสรางพระเคร่ือง 
 อิทธิพลของวัตถุมงคลท่ีมีตอสังคมไทยในปจจุบัน ของ พระมหามนตรี วัลฺลโภ (ปอม
สุข)  ผูทําการศึกษาไดใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคล โดยจัดพระเคร่ืองเปนสวนหนึ่งของวัตถุ
มงคลและมีขอมูลวาการบัญญัติศัพทคําวาพระเคร่ืองนั้นเกิดขึ้นหลังป พ.ศ.2500 โดยกอนหนาน้ัน
ไมปรากฏวามีคําวาพระเครื่องตามหนังสือพิมพ นิยมใชคําวา เคร่ืองรางของขลัง สิ่งศักด์ิสิทธิ์ พระ
พิมพ และนอกจากน้ีไดนําเสนอขอมูลของวัตถุมงคลที่มีตอสังคมไทยท้ังทางดานความเชื่อ 
พิธีกรรม จิตใจ ศิลปะและพุทธพาณิชย  อิทธิพลของดานวัตถุมงคลทางดานความเชื่อในสังคมไทย
นั้นจะเห็นไดวา วัตถุมงคลเปนสวนท่ีทําใหหนาท่ีสืบทอดพระศาสนาและการเผยแพรพระธรรมคํา
สอนตองเบี่ยงเบนประเด็นมาสูการเปนพุทธพาณิชยและไดใหขอมูลวา วัดประสาทบุญญาวาส ได
จัดสรางพระเคร่ืองขึ้นมาแจกแลวปรากฏวาเปนท่ีตองการของคนท้ังหลาย จึงไดจัดสรางเลียนแบบ
ของเกาและไดเปดโอกาสใหผูมารับวัตถุมงคลนั้นไดรวมบริจาคเงินตามกําลังศรัทธา ถือวาเปนยุค
แรกสุดของพุทธพาณิชย ซึ่งเปนขอมูลที่มีความนาสนใจในเรื่องพุทธพาณิชยเปนอยางมาก 
 พุทธพาณิชย : พระเครื่อง ของ บุศรา สวางศรี วิทยานิพนธเร่ืองนี้เนนทางดานพุทธ
พาณิชยโดยกลาววา การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกบัพระเคร่ืองนี้เปนการระดมทุนเพ่ือสรางสาธารณกุศล
และยังเปนสินคาท่ีมีวงเงินสะพัดเปนอยางมากและเชื่อกันวาเปนหนึ่งในธุรกิจที่เก่ียวของกับการ
ฟอกเงิน แตขาดการอธิบายในเร่ืองความสัมพันธของพระเครื่องกับบริบททางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ  
 บุศรา สวางศรี ไดใหคําจํากัดความของพระเคร่ืองวาพระพิมพที่ลงพระพุทธคุณ และ
อาคมเพื่อปองกันภัยใชพกติดตัวหรือหอยแขวนคอ พระเครื่องมีทั้งรูปพระพุทธและรูปพระเกจิ โดย
พระกรุนั้นมักพบตามซากโบราณสถาน ในองคเจดีย สวนใหญไมปรากฏวาผูสรางเปนใครแตก็
สามารถระบุอายุสมัยการสรางไดจากรูปแบบศิลปะท่ีปรากฏ องคพระมักเปนพระพุทธรูปที่มีทั้ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

 
 

เน้ือดิน  เน้ือชิน14 สําหรับพระเครื่องที่พระเกจิสราง จากหลักฐานพบวาเร่ิมในสมัยรัตนโกสินทร
สรางเพ่ือแจกจายหรือบรรจุกรุไว ภายหลังมีการเปดกรุพระจึงแพรหลายออกมา มีทั้งทําเปนรูป
พระพุทธรูปและรูปพระเกจินั้นๆ รวมท้ังสรางดวยวัสดุที่มีความหลากหลาย และกลาววา คําวา 
พระเคร่ือง กรอนมาจากคําวา พระเคร่ืองรางของขลัง 
 จากการศึกษาท่ีผานมาน้ันยังไมไดมีผูศึกษาในเชิงลักษณะของความสัมพันธระหวาง
พระเคร่ืองกับสังคมไทยซึ่งความเกี่ยวเน่ืองกันทั้งทางดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ในมุมมอง
ทางประวัติศาสตร มีเพียงการศึกษาเชิงวิชาการบางสวนในดานของเศรษฐกิจและการศึกษาในเชิง
ปริมาณเทาน้ัน ดังน้ัน ในวิทยานิพนธเลมนี้ ผูศึกษาจะศึกษาถึงประวัติความเปนมาและ
วิวัฒนาการการสรางพระเคร่ือง รูปแบบ รวมถึงคติความเช่ือในการจัดสรางพระเคร่ืองตั้งแตยุคแรก
จนกระทั่งถึงปจจุบันและศึกษาถึงผลประโยชนที่เก่ียวของกับการสรางพระเครื่องในยุค พุทธ
พาณิชย โดยใชหลักฐานช้ันตน หลักฐานชั้นรอง และการสัมภาษณผูเก่ียวของและมีความรูเร่ือง
พระเคร่ืองเพื่อใชประกอบการศึกษาครั้งนี้ 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  

1.ศึกษาประวตัิความเปนมาและวิวัฒนาการของการสรางพระเคร่ือง และรูปแบบการ     
สรางพระเคร่ือง  

2.ศึกษาคติความเช่ือในการจัดสรางพระเคร่ืองต้ังแตยุคแรกจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

3.ศึกษาถึงสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการสรางพระเคร่ือง 
รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชนจากพระเครื่อง   
 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง พระเคร่ืองกับสังคมไทย ชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง-พ.ศ.2550 : 

การศึกษา คติความเช่ือ รูปแบบ และพุทธพาณิชย ผูศึกษาเร่ิมศึกษาตั้งแตชวงเวลาหลังการส้ินสุด
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีผูคนในสังคมใหความสนใจในเร่ืองของพระเคร่ืองเปน
                                                            

14สวนผสมระหวางดีบุกและตะก่ัว 
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อยางมาก เน่ืองจากความตองการหาเคร่ืองยึดเหนี่ยวทางจิตใจเมื่อตองตกอยูในสภาวะทางสังคม
ที่ไมมีความเชื่อมั่นในเร่ืองของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จนกระท่ังเกิดการแสวงหาพระ
เคร่ืองที่นับถือกันวาศักด์ิสิทธและมีการซื้อขายพระเครื่องอยางเต็มรูปแบบจนเกิดตลาดพระเครื่อง
ขึ้นมา  การศึกษาครั้งนี้จะจบลงใน พ.ศ.2550 ซึ่งเปนปที่เกิดการฟองรองนายสิทธิกร บุญฉิม ในคดี 
พระสมเด็จเหนือหัว โดยมีสาเหตุมาจากพระสมเด็จเหนือหัว ซึ่งเปนคดีที่เก่ียวของกับวงการพระ
เครื่องที่มีผูไดรับผลกระทบดวยกันหลายฝายและแสดงใหเห็นถึงจํานวนเงินมหาศาลท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจพระเคร่ือง อีกท้ังมีผูใหความสนใจติดตามขอมูลเปนจํานวนมากซึ่งคดีดังกลาวน้ีไดแสดงให
เห็นถึงความเปนพุทธพาณิชยของพระเครื่องในปจจุบันไดเปนอยางดี 
 
วิธีการดําเนินการศึกษา 
 ใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรและนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตรเชิง
พรรณนาวิเคราะห โดยนําเอกสารช้ันตนและหลักฐานประเภทอื่นๆ คือ วิทยานิพนธ สารนิพนธ 
ผลงานการวิจัย บทความท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ วารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งการ
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณตามตลาดพระเคร่ืองและแหลงตางๆแลวนําขอมูลและหลักฐานมา
วิเคราะห   
 
แหลงขอมูล 
 1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระและพระราชวังสนามจันทน 
 2. หอสมุดปรีดี พนมยงค และหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 4. หอสมุดแหงชาติ    

5. หอจดหมายเหตุแหงชาติ   

6.ตลาดพระเครื่องตามแหลงตางๆ  

ฯลฯ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.เขาใจประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการสรางพระเคร่ือง และรูปแบบการ 

สราง  
2.เขาใจคติความเช่ือในการจัดสรางพระเคร่ืองตั้งแตยุคแรกจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

3.เขาใจถึงสภาพสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการสรางพระเคร่ือง 
รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชนจากพระเคร่ือง   
 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
 พระเคร่ือง หมายถึง  พระพุทธรูปขนาดเล็กๆหรือรูปจําลองพระสงฆเกจิอาจารย สราง
ดวยมวลสารตางๆ เชน เน้ือดิน เน้ือโลหะ เน้ือวาน (พืช) เน้ือผง(สวนผสมหลายอยาง) รวมท้ังพระ
พิมพที่สรางข้ึนในยุคสมัยตางๆ ซึ่งตอมาไดมีการเปลี่ยนคติความเชื่อมาเปนพระเครื่องแลนํามาใช
หอยแขวนเพ่ือเปนเครื่องเตือนสติไมใหประพฤติในสิ่งที่ผิดศีลธรรม ถือกันวาเปนของศักด์ิสิทธ์ิมี
พุทธคุณในดานตางๆ ทั้งเช่ือกันวาสามารถใชปองกันอันตราย แคลวคลาด คงกระพัน เมตตามหา
นิยมและสามารถดลบันดาลใหเกิดโชคลาภได ในการศึกษาครั้งนี้ไมรวมวัตถุมงคลและจตุคามราม
เทพเขาไวในการศึกษา  
 เชา หมายถึง การซื้อขายพระเคร่ือง ระหวางผูซื้อและผูขาย โดยมีสินคาคือพระเครื่อง 
อาจมีการเรียกพฤติกรรมเหลาน้ีที่แตกตางกันออกไป เชน เชาพระเครื่อง เชาบูชาพระเครื่อง 
เปลี่ยนพระเคร่ือง ทอนพระเคร่ือง เปนตน ซึ่งใหความหมายในแงของการซื้อขายพระเคร่ืองทั้งสิ้น   
 ตลาดพระเคร่ือง หมายถึง สถานที่ที่ใชในการซื้อขายพระเครื่อง โดยมีผูขาย ผูซื้อ และ
รานหรือแผงพระเคร่ืองเพ่ือการซื้อขายเปนจํานวนหน่ึง  อาจมีการเรียกสถานท่ีเหลาน้ีที่ตางกัน
ออกไป เชน สนามพระ ศูนยพระเคร่ือง เปนตน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

 
 

 
 

บทท่ี 2 

ความเปนมาของพระเครือ่ง 
 

พระเครื่องมีความเปนมาและวิวัฒนาการอันยาวนาน กอนจะมาเปนพระเครื่องนั้นได
เกิดพระพิมพขึ้นมากอนซึ่งถือเปนตนกําเนิดของพระเคร่ือง ซึ่งเร่ิมมีขึ้นภายหลังพระพุทธเจาได
เสด็จดับขันธปรินิพพานไมนานนัก  

พระพิมพเปนของเกาแกที่ไดมีผูทําข้ึนต้ังแตตอนตนพุทธศาสนา 1 ตนกําเนิดอยูที่
ประเทศอินเดีย2 การแผขยายอิทธิพลทางพุทธศาสนาไปสูภูมิภาคตางๆทําใหพระพิมพซึ่งเปน
ประติมากรรมเนื่องในคติทางพุทธศาสนาไดแผกระจายไปยังดินแดนตางๆ พรอมกับคําสอน ความ
เชื่อทางพุทธศาสนา พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงวัตถุเนื่องในพุทธศาสนา3  

พุทธศาสนาเขามาในดินแดนประเทศไทยในชวงสมัยทวารวดีพรอมกับความเชื่อทาง
พุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับการสรางพระพิมพ โดยในสมัยทวารวดีนั้นไดรับคติความเชื่อของชาวอินเดีย
เขามาโดยตรงสงผลใหการสรางพระพิมพในสมัยทวารวดีมีวัตถุประสงคการสรางเหมือนกับอินเดีย 
คือ การสรางพระพิมพเพ่ือสืบทอดพระศาสนาซึ่งเปนความเช่ือที่เก่ียวของกับเร่ืองปญจอันตรธาน4 
ในคัมภีรทางพุทธศาสนา ตอมาเมื่อพุทธศาสนาไดเผยแผไปยังพื้นที่ตางๆของประเทศไทย ทําให
ความเชื่อในเร่ืองของการสรางพระพิมพนั้นเปล่ียนแปลงไปตามปจจัยตางๆตามพ้ืนที่ คือ พุทธ
                                                            

1ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ (พระนคร : ม.ป.ท., 2513. พิมพในงานศพนายกรี กรโกวิท 
พฤษภาคม พ.ศ.2513), 1.  

2ดูรายละเอียดเรื่องพุทธศาสนาและพระพิมพในประเทศอินเดีย ใน หมอมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
, “การศึกษาพระพิมพภาคใตของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 12-25. 

3 มีการนําบาตร กระดูก(พระธาตุ, พระบรมสารีริกธาตุ) รวมถึงเครื่องใชอื่นๆ ที่เช่ือกันวาเปนของ
พระพุทธเจาและพระอรหันตสาวก นําออกมาพรอมการเดินทางในเรือสินคาของชาวอินเดีย ดูใน ธิดา สาระยา, 
ประวัติศาสตรมหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ :  เมืองโบราณ, 2554), 489-495. 

4 ดูคําอธิบายหนา 21. 
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ศาสนาในสมัยศรีวิชัยไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีมีความเชื่อในเรื่องของการ
บําเพ็ญบุญเพื่อเปนพระโพธิสตัว และพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ไดรับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ-ฮินดูจากขอมที่มีความเช่ือในเร่ืองของโลกหนา สงผลใหการ
สรางพระพิมพเปลี่ยนแปลงไปจากการสรางเพื่อสืบพระศาสนามาสูการสรางเพื่อเปนการอุทิศสวน
กุศลใหแกผูตายและเปนปจจัยในการสะสมบุญเพื่อเปนพระโพธิสัตว 
 ในสมัยตอมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดูซึ่งมีคติความเชื่อในเรื่องการ
ทําบุญโดยการสรางสิ่งของเพื่ออุทิศถวายแกเทพเจาไดเขามาผสมผสานกับพุทธศาสนามากข้ึน ทํา
ใหเกิดความเชื่อในเรื่องการถวายส่ิงของเพื่อเปนพุทธบูชา อีกทั้งความเชื่อในเรื่องการเวียนวายตาย
เกิด เร่ืองของการหลุดพนและเรื่องบุญกรรมตางๆ ซึ่งเปนอิทธิพลความเช่ือของพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ทําใหเกิดคติการสรางพระพิมพเพื่อประกอบบุญกุศลและถวายเปนพุทธบูชาข้ึน  
 การสรางพระพิมพในยุคสมัยตอมาไดเปล่ียนแปลงไปตามปจจัยตางๆและเหตุการณ
ที่เกิดข้ึน เชน การเกิดสงคราม การเกิดความไมมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปน
ตน ในสมัยอยุธยาจึงเริ่มมีการสรางพระพิมพเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล ความศักด์ิสิทธิ์ และดล
บันดาลใหเกิดอานุภาพตางๆ เพ่ือพกพาเปนเครื่องยึดเหน่ียวทางดานจิตใจเวลาไปสงครามแทน
การพกพาเคร่ืองรางแบบเกา เชน ผาประเจียด (ผายันตที่ใชผูกแขนหรือคลองคอ) ตะกรุด (แผน
โลหะจารพระคาถาแลวมวน) พิสมร (แผนโลหะจารพระคาถาแลวพับเปนผืนผาส่ีเหล่ียม) เปนตน
 ตอมาในสมัย รัตนโกสินทร เ กิดการเปล่ียนแนวคิดทางพุทธศาสนาในส มัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทั้งยังไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและวิทยาการจากชาติ
ตะวันตก เกิดการสรางพระพิมพที่มีวัตถุประสงคในการสรางเพื่อใชเปนเครื่องรางของขลังไดรับ
ความนิยมมากข้ึน กระท่ังมีการเรียกพระพิมพที่สรางเพื่อความเชื่อและความศรัทธาในพุทธคุณ
ดานตางๆ เหลานี้วา “พระเคร่ือง” 

ในบทนี้จะศึกษากําเนิดการสรางพระพิมพและคติการสรางพระพิมพของไทยท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 
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1. กําเนิดพระพิมพ 
พระพิมพ หมายถึง พระพุทธรูปขนาดเล็กท่ีสรางข้ึนโดยวิธีการกดประทับดินดวย

แมพิมพ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของพระพิมพวา คือ พระ
เครื่องที่สรางขึ้นตามแบบแมพิมพ5 ในอินเดียเรียกพระพิมพวา Sacha Sacchaya หรือ Sacchaha 

ซึ่งเปนภาษาปรากฤต สวนในภาษาสันสกฤตเรียกวา Sat-chaya โดยทุกคํามีความหมายวา 
รูปภาพที่สมบูรณ (Perfect image)6 

ศาสตราจารยฟูเช (A. Foucher)7 สันนิษฐานวาตนกําเนิดของพระพิมพมาจากสังเวช
นียสถานสําคัญของพระพุทธเจา 4 แหง อันเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาไดทรงอนุญาตใหพุทธบริษัท
ไปปลงธรรมสังเวช ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งใน 4 แหงนั้น เมื่อตองการระลึกถึงพระพุทธองค หลังจากที่
ดับขันธปรินิพพานไปแลว สังเวชนียสถานท้ัง 4 แหงน้ี ไดแก สถานท่ีประสูติ ณ ปาลุมพินีในแขวง
เมืองกบิลพัสดุ (ปจจุบันอยูที่ประเทศเนปาล) สถานท่ีตรัสรู ณ โพธิพฤกษมณฑลในแขวงเมืองคยา 
(ปจจุบันอยูที่ประเทศอินเดีย) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ณ ตําบลอิสิปตนะมฤคทายวันในแขวง
เมืองพาราณสี (ปจจุบันอยูที่ประเทศอินเดีย) และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ตําบลสาลวัน
ในแขวงเมืองกุสินารา (ปจจุบันอยูที่ประเทศอินเดีย) 8 

การสรางพระพิมพในชวงเริ่มตนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนที่ระลึกในการเดินทางไป
นมัสการสังเวชนียสถานตางๆ เทาน้ัน อาจเนื่องมาจากการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆเปนเรื่องยาก 
การคมนาคมไมสะดวก เม่ือไดมีโอกาสเดินทางไปสักการะยังสังเวชนียสถานแลวจึงมุงหมายท่ีจะ
หาของที่ระลึกจากสถานท่ีนั้นเพื่อเปนอนุสรณแหงการไดไปเยือน การสันนิษฐานของศาสตราจารย

                                                            
5พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส, 2546), 763.  
6M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of votive tablets in Thailand (Sixth to thirteenth 

centuries)” (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 1. อางถึงใน  บุศรา สวางศรี, “พระเคร่ือง : พุทธ
พาณิชย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 5. 

7อรรถกถาจารยทางพุทธศาสนาและผูศึกษาพุทธศิลปชาวฝรั่งเศส 
8ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 1. 
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ฟูเชสอดคลองกับการสันนิษฐานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เร่ืองการกําเนิดพระ
พิมพ โดยทรงแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้วา 

 

ประเพณีที่พวกพุทธบริษัทกระทําบูชายังท่ีสังเวชนียสถานท้ัง 4 แหงน้ัน นาจะ
เปนตนเหตุใหเกิดสังฆาวาสอันเปนที่พระสงฆอยูเปนประจํา ซึ่งเราเรียกกันวา “วัด” มี
ขึ้นในมัชฌิมประเทศ เพราะเม่ือครั้งพุทธกาล เหลาพุทธสาวกท้ังหลายที่อยูปฏิบัติวัด
ถากพระพุทธองคเนืองนิตย เชนพระอานนทเถรเจาเปนตนก็มี ที่ไปสูพระพุทธสํานัก
เฝาแหนในเวลามีโอกาสเปนมื้อเปนคราวก็มี ที่ไดพบปะเฝาแหนในเวลาพระพุทธองค
เสด็จเที่ยวจาริกไปในนานาประเทศก็มี ครั้นพระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินพิพานขาด
การท่ีได เคยเฝาแหนเห็นพระองคเหมือนแตกอน พวกพุทธสาวกท่ีระลึกถึง
พระพุทธเจา ก็คงพากันไปยังทีส่ังเวชนียสถานแหงใดแหงหนึ่ง ตามที่มีพระบรมพุทธา
นุญาตดังกลาวมาแลว ที่สังเวชนียสถานท้ัง 4 แหงจึงเกิดเปนตําบลที่สมาคมของพวก
พุทธบริษัททั้งพระและคฤหัสถไปประชุมกันไมขาด พวกน้ีไปแลวมีพวกน้ันมาเลา มี
จํานวนคนประชุมอยูมากบางนอยบางเนืองนิตย อาศัยเหตุนี้นาจะมีพวกชาวบาน
แถวตําบลน้ันคิดแสวงหาผลประโยชนดวยการสรางท่ีพักอาศัยและเลี้ยงดูพวก
อาคันตุกะขึ้นกอน(พระพิมพเองก็มีกําเนิดขึ้นดวยเหตุเชนนี้)9 

 
การสรางพระพิมพเพื่อเปนของท่ีระลึกน้ัน สันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลทางความคิดมา

จากการเก็บเมล็ดพันธุพระศรีมหาโพธิที่พุทธคยาจากตนที่พระพุทธเจาตรัสรูแลวนําไปปลูกหรือ
เก็บไวเปนที่ระลึกบูชา ตอมาเมล็ดพันธุพระศรีมหาโพธิซึ่งมีอยูอยางจํากัดอาจไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูที่ศรัทธาจึงทําใหมีการสรางพระพิมพขึ้นเพ่ือเปนของท่ีระลึกแทนการเก็บเมล็ดพันธุ
พระศรีมหาโพธิ 

พระพิมพในระยะแรก เกิดขึ้นเน่ืองจากความตองการของท่ีระลึกจากสังเวชนียสถาน     
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง “เขาใจวาทําข้ึนเพ่ือจําหนายแกพุทธบริษัทที่ไปบูชา

                                                            
9สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย (กรุงเทพฯ :  มติชน, 2545), 34. 
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สังเวชนียสถานท้ัง 4 แหง”10 รูปที่ใชเปนสัญลักษณเพ่ือการทําพระพิมพสันนิษฐานวาจะเปนภาพ
จําลองสัญลักษณของสังเวชนียสถานท้ัง 4 แหง โดยนําพิมพมากดประทับดินใหเกิดรูปแลวนําไป
เผาซึ่งรูปท่ีจะใชเปนสัญลักษณหรือใชเปนแบบจําลองลงบนดินเผาเพื่อทําเปนของท่ีระลึกน้ัน ศาต
ราจารยฟูเช สันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา  

 
เมืองกุสินาราอันเปนสถานท่ีที่พระศาสดาเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ไดทํา

เครื่องหมายโดยสรางพระสถูปขึ้นไวที่ตรงนั้นตั้งแตเดิมมา เชนเดียวกับที่เมืองพาราณ
สีทํารูปเสมาธรรมจักรข้ึนไวหมายถึงปาฏิหาริยอันอัศจรรย รูปเสมาธรรมจักรน้ี 
จะตองมีมฤคคูหน่ึงอยูดวยเสมอ สิ่งอันเปนที่นับถือที่เมืองพุทธคยาก็คือตนโพธิ
พฤกษ ซึ่งเปนตนไมที่พระผูมีพระภาคเสด็จประทับที่โคนตนเม่ือไดตรัสรูอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ แตสําหรับที่เมืองกบิลพัสดุจะเปนสิ่งไหนแนยังเปนของนาสงสัยอยู 
ขาพเจาผูแตงหนังสือนี้ สันนิษฐานวานาจะเปนพระยุคลบาท คือ หมายความวาเม่ือ
พระโพธิสัตวประสูติ เสด็จพระราชดําเนินไปในทิศทั้ง 4 ทิศละ 7 กาว สวนท่ีสาม
เมืองอื่นจากเมืองกบิลพัสดุนั้น ไมมีสิ่งที่นาสงสัยเลย คือ ที่เมืองพุทธคยาตองเปนตน
โพธ์ิ ที่เมืองพาราณสีจะตองเปนเสมาธรรมจักร และท่ีเมืองกุสินารานครจะตองเปน
พระสถูปแนนอน11  

 

การทําพระพิมพที่มีรูปพระพุทธเจา12 ปรากฏข้ึนเปนคร้ังแรกในสมัยพระเจากนิษกะ
แหงราชวงศกุษาณะ13 ซึ่งแตเดิมนั้นไมปรากฏวามีการสรางรูปพระพุทธเจาดวยมีคติความเชื่อที่วา
                                                            

10สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 37. 
11ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 2. 
12ในหนังสือชินกาลมาลีนี ไดกลาววา พระเจาปสเสนทิโกสนไดสรางพระพุทธรูปแกนจันทรไวเม่ือครั้ง

พระพุทธเจายังมีพระชนมอยู ผูศึกษาสันนิษฐานวาผูแตงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการสรางพระพุทธรูปนั้นไมผิด
พุทธบัญญัติ ดูใน พระรัตนปญญาญาณเถระ, ชินกาลมาลีนี (พระนคร : โสภณพิพัฒนาการ, 2453. พิมพใน
งานพระศพพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศิริวงษวัฒนเดช นายรอยตรีในกรมทหารบก แล ศพหมอมแมนใน
สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมพระภาณุพันธวงษวรเดช มกราคม 2453), 241-242.  
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พระพุทธเจาเปนบุคคลที่พึงเคารพสูงสุด สูงสงดวยบุญบารมี จึงไมนิยมที่จะสรางรูปเคารพออกมา
เปนรูปบุคคลท่ีหมายถึงพระพุทธเจา สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพสันนิษฐานเกี่ยวกับเร่ือง
นี้ไววาอาจจะยังเปนขอหามอยูในมัชฌิมประเทศ (ประเทศอินเดีย) ตอมาเม่ืออินเดียไดรับอิทธิพล
ทางความคิดจากชาวกรีกซ่ึงเปนชนชาติที่มีการสรางรูปเทพเจาเพ่ือใชในการสักการบูชาจึงเกิด
แนวคิดในการสรางรูปเคารพและพระพิมพที่มีรูปบุคคลท่ีหมายถึงพระพุทธเจาข้ึนในอินเดียราวป
พุทธศักราช 60014 จนเปนที่นิยมแพรหลาย กระท่ังพระเจากนิษกะโปรดใหสรางพระพุทธรูปขึ้น
พรอมทั้งใหตีพิมพพระพุทธรูปขึ้นบนดานหลังของเงินเหรียญของพระองค 15 และไดทําสืบเน่ือง
ตอมาในสมัยราชวงศคุปตะ สมัยราชวงศปาละ- เสนะ แหลงพระพิมพที่สําคัญสวนใหญอยูใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
อินเดีย ตลอดจนในเขตประเทศใกลเคียงท่ีอยูติดกับบริเวณดังกลาวก็ไดรับอิทธิพลการสร าง
พระพุทธรูปและพระพิมพ 

ความนิยมที่จะเดินทางเพื่อไปสักการะสังเวชนียสถานท้ัง 4 แหง ตามท่ีมีพุทธบัญญัติ
ไวแตแรกน้ันไมไดเส่ือมคลายลงไป แตกลับเกิดความนิยมท่ีจะไปนมัสการสถานท่ีที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงปาฏิหาริยซึ่งจัดเปนบริโภคเจดีย16เพ่ิมขึ้นอีก 4 แหง โดยเกิดขึ้นหลังจากเกิดความนิยม
สรางพระพิมพเปนรูปคนแลว ซึ่งสถานที่ตามเหตุการณทางพุทธประวัติ คือ 

 

                                                                                                                                                                          
13หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, พระพุทธรูปสมัยตางๆในประเทศไทย (พระนคร : ม.ป.ท., 2514. 

พิมพในงานศพนายดาบตํารวจทองอยู แจมทวี กุมภาพันธ  2514), 4. และ วินัย ผูนําพล, วัฒนธรรมผสมใน
ศิลปกรรมสยาม (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2552), 41. 

 14สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 88. 
15หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย เลม 1 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา ถนนราชดําเนินกลาง, 

2510), 82. 
16บริโภคเจดียคือสิ่งของหรือสถานที่ที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอยเกี่ยวของ ไดแก ตุมพสตูป 

อังคารสตูป และ สังเวชนียสถานท้ัง 4 ตลอดถึงบาตร จีวร เตียง ตั่ง กุฎี วิหาร ที่พระพุทธเจาทรงใชสอย ดูใน พระ
พรหมคุณาภรณ, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (กรุงเทพ : สํานักพิมพจันทรเพ็ญ, 2550), 176. 
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1.สถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากดาวดึงส17 ณ เมืองสังกัส  
2.สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงทํายมกปาฏิหาริย18 ณ เมืองสาวัตถี  
3.สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงทรมานชางนาฬาคิรี ณ เมืองราชคฤห  
4.สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงทรมานพระยาวานร ณ เมืองเวสาลี19  
จึงไดมีการทําพระพิมพเพ่ือเปนที่ระลึกถึงบริโภคเจดีย 4 แหงนี้ อันเปนสถานที่เน่ือง

ดวยปาฏิหาริยเพ่ิมขึ้นอีกดวย ลักษณะของพระพิมพที่เกิดขึ้นมานั้นมีรูปพระพุทธเจาประกอบ
รวมอยูกับสัญลักษณของสถานท่ีแตละแหง คือ ที่เมืองสังกัสทําพระพุทธรูปปางเสด็จลงจาก
ดาวดึงส ที่เมืองสาวัตถีทําพระพุทธรูปปางทรมานเดียรถียนิครนถ ที่เมืองราชคฤหทําพระพุทธรูป
ปางทรมานชางนาฬาคีรี และท่ีเมืองเวสาลีทําพระพุทธรูปปางทรมานลิง 

ตอมามีการเปลี่ยนแปลงคติการสรางพระพิมพจากเปนส่ิงที่ระลึกในการเดินทางไป
นมัสการสังเวชนียสถานตางๆ มาเปนการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพขึ้นเพ่ือความเปนกุศล 
“แตการหลอรูปดวยโลหะ แกะดวยไม หรือสลักดวยหิน เปนของท่ีทํากันไมไดทั่วไป คนจนๆผูมี
ความปรารถนาบุญ เพ่ือหวังจะใหตนมีความเจริญรุงเรืองขึ้นในชาติหนา จึงพากันสรางรูปดวย
กอนดินอันถือวาเปนหนทางไดบุญกุศล โดยไมตองใชสติปญญาช้ันสูงหรือทรัพยสมบัติ เม่ือเขา
ปรารถนาเชนน้ีและมีโอกาสที่จะทําไดดวย จึงไดเกิดการสรางรูปดวยดินกันขึ้นเปนจํานวนมาก”20  

พระพิมพในสมัยแรกน้ันมักปรากฏคําจารึกเปนอักษรตัวเล็กๆ  ในบริเวณดานขาง 
ดานบน หรือดานหลัง ดวยภาษาตางๆ เชน ภาษาสันสกฤต ภาษามคธ ซึ่งมีทั้งที่เปนตัวอักษรเท
วนาครีที่ใชกันแพรหลายในประเทศอินเดียเหนือ ตัวอักษรของพวกอินเดียฝายใต และตัวอักษรของ
บรรดาประเทศระหวางอินเดียและจีน ขึ้นอยูกับสถานท่ีที่ไดพบและอายุของพระพิมพนั้น คําจารึก
เหลานี้มักจะมีความหมายเหมือนกันเสมอ เปนคาถาอานวาดังนี้  

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุง ตถาคโต (อาห) 

                                                            
17ดูคําอธิบายหนา 29. 
18ดูคําอธิบายหนา 30. 
19สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 33. 
20ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 3. 
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เต สฺจ โย นิโรโธ จ  เอวํ วาที มหาสมโณ21 

คาถา เย ธมฺมา นั้น มีกลาวถึงในพระไตรปฎก ซึ่งมีที่มาของคาถาวา ณ หมูบานใกล
กรุงราชคฤห มีหมูบานพราหมณอยู 2 หมูบาน หัวหนาหมูบานท้ังสองไดเปนมิตรสหายสนิทสนม
กัน หัวหนาพราหมณหมูบานหนึ่งมีบุตรชายชื่อ อุปติสสะ อีกหมูบานหน่ึงหัวหนาพราหมณก็มี
บุตรชายชื่อ โกลิตะ ทั้งสองไดคบหากันเปนเพ่ือนสนิท เลาเรียนวิชาทางลัทธิพราหมณมาดวยกัน 
แตก็มีความรูสึกวาแนวทางสั่งสอนของสํานักพราหมณตางๆ นั้นไมใชทางแหงความหลุดพนอยาง
แทจริง ทั้งสองคนจึงตางออกแสวงหาศาสดาท่ีสอนอมตธรรมคือธรรมที่ไมตาย โดยใหคําม่ัน
สัญญากันวา เม่ือฝายใดไดพบศาสดาท่ีสอนธรรมเชนน้ันไดกอนตองกลับมาบอกอีกฝายหน่ึงให
ทราบดวยจะไดไปฝากตัวเปนศิษยพรอมกัน  
           วันหน่ึง อุปติสสะมาณพไดไปพบพระอัสสชิซึ่งเปนภิกษุองคหน่ึงในปญจวัคคีย 
ขณะน้ันพระอัสสชิกําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในกรุงราชคฤห อุปติสสะเห็นกิริยาสํารวมและสงบของ
พระอัสสชิจึงเกิดความสนใจและเล่ือมใสจึงเดินตามพระอัสสชิจนทานบิณฑบาตเสร็จกลับไปฉัน
เรียบรอยแลวจึงไดเขาไปถามวา ทานบวชกับใคร ใครเปนศาสดาของทาน พระอัสสชิตอบวาพระ
ศาสดาของทานคือพระสมณโคดมซึ่งอยูในวงศศากยะ ไดเสด็จทรงผนวชจนตรัสรูโดยพระองคเอง  

อุปติสสะ จึงถามตอไปวา พระสมณโคดมศาสดาของทานสอนธรรมอะไรเปนสําคัญ ขอใหแสดง
ธรรมะน้ันใหฟง พระอัสสชิก็กลาวถอมตนวาทานเพิ่งเขามาบวชยังไมอาจแสดงหลักธรรมได
กวางขวางมากนัก ไดแตกลาวอยางยอๆ อุปติสสะก็ขอใหสรุปเพียงใจความสําคัญโดยยอเทาน้ัน 
พระอัสสชิจึงกลาวเปนคาถาส้ันๆรวมสี่บาท ความวา  

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา  เตสํ เหตุง ตถาคโต   

           เต สฺจ โย นิโรโธ จ  เอวํ วาที มหาสมโณ   

           เม่ืออุปติสสะไดฟงคาถาท่ีพระอัสสชิกลาวก็เกิดดวงตาเห็นธรรม มองเห็นวาสรรพส่ิง
ทั้งหลายมีความเกิดเปนธรรมดาแตสรรพส่ิงเหลานี้ลวนมีความดับสูญเปนธรรมดาเชนกัน   
อุปติสสะจึงกลับไปหาโกลิตะตามที่สัญญากันไว บอกเพ่ือนวาไดพบศาสดาผูลวงรูอมตธรรมแลว  

                                                            
21ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 3. 
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มาณพทั้งสองจึงพากันไปเฝาพระพุทธเจาพรอมกับพาบริวารของตนมีจํานวน 250 
คนไปเฝาพระพุทธเจาดวย ทั้งหมดไดทูลขออุปสมบท พระพุทธเจาก็ประทานใหอุปสมบทดวยวิธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ อุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธองค มาณพท้ังสองรวมทั้งบริวารเมื่อได
อุปสมบทแลวไดบําเพ็ญเพียรสําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมด 

           พระอุปติสสะเปนที่รูจักกันในนามของพระสารีบุตร ตามช่ือของมารดาคือนางสารี
พราหมณี สวนพระโกลิตะวา พระโมคคัลลานะ บุตรของนางโมคคัลลีพราหมณี22 

คาถา เย ธมฺมาฯ นี้เปนการกลาวสรุปในหลักธรรมสําคัญท่ีสุดของพุทธศาสนา คือ 
อริยสัจ ซึ่งสั้นกระชับเพียง 4 บาทเทาน้ัน23 งายตอการจดจําและเขาใจเน้ือความ ทั้งยังทําใหพระ
พุทธองคทรงไดสาวกองคสําคัญ คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรมาเปนอัครสาวกเบ้ืองซาย
และเบ้ืองขวา พุทธศาสนิกชนจึงนับถือกันวาเปนคาถาวิเศษ ถือเปนสัมฤทธิมนตสําหรับ
เปล่ียนแปลงความนับถือของผูที่ยังไมเคยสดับรับฟงพระธรรม จึงนิยมจารึกไวเพ่ือประกาศพุทธ
ศาสนาใหเผยแพรออกไป 

การสรางพระพิมพแลวจารึกคาถา เย ธมฺมาฯ ไว มีความประสงคในการสรางข้ึนเพ่ือ
จะใหพระพุทธรูปและพระธรรมอันเปนหัวใจศาสนาใหปรากฏอยูสืบไป จวบจนกระท่ังถึงสมัย

                                                            
22พระวินัยปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530. พิมพใน

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ 2530), 122-135. 
23 อริยสัจมี 4 ประการ ประการแรก คือ ทุกขซึ่งเปนผล ประการท่ีสอง คือ สมุทัย หมายถึง เหตุให

เกิดทุกข กลาวคือเปนเหตุที่ทําใหเกิดผล คือ ทุกขในประการแรก ประการท่ีสาม คือ นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข 
ซึ่งเปนผลทําใหทุกขนั้นดับส้ินไป และประการที่สี่ คือ มรรค หมายถึง ขอปฏิบัติใหเกิดความดับทุกข กลาวคือเปน 
เหตุที่ทําใหเกิดผล คือ การดับทุกข และเม่ือนําหลักอริยสัจ 4 นี้ เขามาพิจารณา คาถา เย ธมฺมา จะเปนดังนี้ 

คาถาบาทท่ีหนึ่ง มีความวา ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ หมายถึง ทุกขซึ่งเปนผลอันเกิดจากเหตุ 
คาถาบาทท่ีสอง มีความวา พระตถาคตทรงแสดงเหตุแหงธรรมเหลานั้น หมายถึง สมุทัย  

คาถาบาทที่สาม มีความวา และความดับของธรรมเหลาน้ี คือ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเร่ือง 
นิโรธ และมรรคซึ่งเปนขอปฏิบัติอันเปนผลนําไปสูใหถึงความดับทุกขในท่ีสุด 

 คาถาบาทท่ีสี่ มีความวา พระมหาสมณะทรงส่ังสอนอยางน้ี คือ พระพุทธเจาไดตรัสสั่งสอนไว
เชนน้ี 
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ที่ปญจอันตรธานเกิดขึ้น คือ ตามความเชื่อของคัมภีรลังกาวาเมื่อ พ.ศ. 5000 มาถึง พระศาสนาจะ
เส่ือมทรามและส้ินสุดลง ไมมีพระสงฆและไมมีใครรูพระธรรมวินัย เร่ืองของปญจอันตรธานนั้นมี
อรรถาธิบายและพุทธปกรณัมอธิบายสืบตอกันมา เปนความพยายามท่ีจะทําใหพุทธสาวกเชื่อวา 
พระพุทธเจามีสัพพัญุตญาณ (ญาณลวงรูทุกอยาง) และอนาคตตังสญาณ (ญาณลวงรูอนาคต) 
เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงเปนผูตรัสพยากรณถึงอายุพระศาสนาดวยพระองคเอง ดังความ
ทํานองที่ยกมาตอไปน้ี 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไดทรงแสดงธรรมะแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เม่ือพระตถาคตปรินิพพานในปมะเส็ง ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ศาสนาจะดํารง
อยูถวน 5,000 พรรษาเม่ือศาสนาลวงไปได 500 ป ภิกษุณีก็หมด เม่ือศาสนาลวงไป
ได 2,000 ป จะมีพระราชาผูปราศจากธรรมทําลายลางพระศาสนาของพระตถาคต
กระทํากุลียุคใหเกิดข้ึนเปนการใหญ มหาอุปทวตางๆก็จะบังเกิดขึ้นแกประชาชน
ชาวโลก จักปรากฏดังพยากรณนี้ ครั้นลวงไปบุคคลผูทรงธรรมก็จําละท้ิงธรรมเสีย ใน
ปฉลูนั้น ปจมิตรจะกระทําไมตรีจิตตทอดสนิทคิดฆามิตรของตนเสีย  บุคคลที่เปน
บัณฑิตจะกลับกลายเปนคนอันธพาลดุจคนใบ และเปนคนอุลามกประกอบแต
อกุศลกรรม ถืออาวุธซ่ึงคอยจะประหัตประหารซึ่งกันแลกัน ยังมหาชนทุกแหลงใหถึง
ซึ่งความพินาศ เม่ือถึงปเถาะพวกอันธมิฬจักกระทําอันตรายแกพระศาสนา แลย่ํายี
พระศาสนา มหาชนจําถือเอาแตขางมิจฉาทิฐิ ตามพวกอันธมิฬไปหมด ถึงปมะโรง
หมอกแหงความตายจะปรากฏแกมหาชนเปนอันมาก ถึงปมะเส็ง พวกอันธมิฬจัก
ไดรับความสุข คนซึ่งเปนบัณฑิตโตตามชนบทตางๆจักถึงซึ่งความเปนคนยากจน
เข็ญใจ ถึงปมะเมีย พวกประชาชนพลเมืองจักพากันทิ้งเยาเรือนเคหสถานเขาหาปา
เปนที่อยู บานจะกลายเปนปา ปาจะกลายเปนบาน จะปรากฏในกาลขางหนา ถึงป
มะแม ประชาชนตางจะไดรับมหันตทุกขตองจากบุตรภรรยาสัญจรไปในตางทิศ ถึงป
วอก สมณะ พราหมณาจารยจักพากันท้ิงอาวาสสถานพากันไปอยูเรนตามอรัญ
ประเทศ ถึงประกา ชาวโลกท้ังปวงจักเรารอนดุจไฟใหม ถึงปจอบุตรจักฆาบิดาและ
รบราฆาฟนกันเอง ถึงปกุน พระราชาแลมหาอํามาตยทาวพญาท้ังปวงจะตองเคารพ
นบนอบตอคนอนาถา บานเมืองจักเจริญข้ึน ในปกุนน้ันจักไดเห็นผูมีบุญ เม่ือศาสนา
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ลวงไปได 2,250 ป เอกศกน้ันประชาชนจักไดเห็นผูมีบุญญาธิการ แลวผูมีบุญญาธิ
การก็หมดไป เบ้ืองหนาแตนั้น เม่ือศาสนาลวงไปได 3,000 ป การประชุมแหงอุโบสถ 
ของอนาคริกบุคคลจักส้ินไป เม่ือศาสนาลวงไปได 4,000 ปวินัยปฎกก็อันตรธาน
เส่ือมสิ้นไป เม่ือศาสนาลวงไปได 5,000 ป บุคคลที่เปนพระโสดาบันก็หมดสิ้นไป จะ
มีแตโครตภูสงฆ เอาผาเหลืองหอยหูเท่ียวไปดวยสําคัญวาตนเปนบรรพชิต ในกาล
เม่ือโครตภูสงฆละท้ิงผาการสาวพัตรเม่ือใดแลว บรรพชิตเพศยอมอันตรธานศูนยไป 
ในคราวน้ันพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายในท่ีทั้งปวงจักมาประชุมกันที่โพธิบัลลังก
เปลงฉัพพรรณรังสีในที่นั้น เปล่ียนเพศเปนพระองคพระสัมมาสัมพุทธเจาอุดมดวย
พระฉวีดุจแทงทองคําเปลงรัศมี 6 ประการ สวางไปท่ัวทิศานุทิศ เทพยดาในหม่ืน
จักรวาลจักมาประชุมพรอมกันกระทําสักการบูชา ในท่ีนี้มนุษยเราไมไดเห็น ครั้นแลว
จักบังเกิดเตโชธาตุโพลงข้ึนสังหาญพระพุทธสรีระ แลวพระพุทธสรีระก็อันตรธานไป
ในกาลครั้งนั้น.24 

 
นอกจากน้ี ในคัมภีรมโนรถปุราณี ของ พระพุทธโฆสาจารย 25 ซึ่งเปนพระอรรถกถา

จารยชาวอินเดียท่ีสําคัญองคหน่ึงและมีชีวิตอยูในคริสตศตวรรษที่ 526ไดรจนาไว และในคัมภีร       
สังคีติยวงศพงศาวดารเร่ืองสังคายนาพระธรรมวินัย 27 ของสมเด็จพระพนรัตน ไดกลาวถึงพุทธ
พยากรณวาดวยเรื่องของปญจอันตรธานและอธิบายอยางละเอียดต้ังแตการเริ่มเกิดปญจ
อันตรธานข้ึนภายหลังจากท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานซ่ึงพุทธศาสนาจะเส่ือมลงไป

                                                            
24 วินัย พงศศรีเพียร, “มิคสัญญีป 2000,” ใน ประวัติศาสตรปริทรรศน (กรุงเทพฯ : ศักดิโสภา, 

2542. พิมพในโอกาสพลโท ดําเนิร เลขะกุลมีอายุครบ 7 รอบ 2542), 27-28. 

25A.B.Griswold and Prasert Na Nagara, “The Epigraphy of Mahadhammaraja I of 

Sukhothai : Epigraphic and Historical Studies No. 11 Part 1”, reprinted in A.B.Griswold and Prasert 

Na Nagara, Epigraphic and Historical Studies, (Bangkok : The Historical Society,1992) ; 452 fn.40 

อางถึงใน  วินัย พงศศรีเพียร, “มิคสัญญีป 2000” ใน ประวัติศาสตรปริทรรศน, 32. 
26เรื่องเดียวกัน. 

27กรมศิลปากร, วรรณกรรมรัตนโกสินทร เลม 3 (กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท, 2536), 323. 
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ตามลําดับจนกระทั่งเม่ือพุทธศาสนามีอายุลวงไป 5,000 ป ก็จะถึงการสิ้นพุทธศาสนาตามพุทธ
พยากรณ  
ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางระหวางเนื้อหาของคัมภีรมโนรถปุราณแีละคัมภีรสังคีติยวงศ 

ชวงเวลา ลักษณะของความเส่ือมในคัมภีร
มโนรถปุราณี 

ลักษณะของความเส่ือมในคัมภีร
สังคีติยวงศ 

รอบ1,000 ป  
หลังปรินิพพาน 

ปฏิเวธอันตรธาน   
กุลบุตรขาดคุณสมบัติของคนที่
สามารถจะเปนพระอรหนัตได 

ปริยัตติอันตรธาน  
คนเริ่มสูญความรูและสูญ
พระไตรปฎกและคัมภีรตางๆ 

รอบ1,000 ป  
ที่สอง 

ปฏิปตติอันตรธาน  
พระสงฆจะเริม่ละทิ้งพระวินัยและยอ
หยอนในวัตรปฏิบัติและรักษาศีล จน
ในท่ีสุดพระวินัยสูญ 

ปฏิปตติอันตรธาน 

พระสงฆจะเริม่ละทิ้งพระวินัยและ
ยอหยอนในวัตรปฏิบัติและรักษา
ศีล จนในที่สุดพระวินัยสูญ 

รอบ1,000 ป  
ที่สาม  

ปริยัตติอันตรธาน  
คนเริ่มสูญความรูและสูญ
พระไตรปฎกและคัมภีรตางๆจนหมด 

ปฏิเวธอันตรธาน 

กุลบุตรขาดคุณสมบัติของคนที่
สามารถจะเปนพระอรหนัตได 

รอบ1,000 ป  
ที่สี ่

ลิงคอันตรธาน  
การสูญสภาพความเปนสงฆเพราะ
สงฆไมรูกระทัง่วิธีครองจีวร 

ลิงคอันตรธาน 

การสูญสภาพความเปนสงฆเพราะ
สงฆไมรูกระทัง่วิธีครองจีวร 

รอบ1,000 ป  
ที่หา 

ธาตุอันตรธาน   
พระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจา
ในท่ีตางๆมีผูสกัการบูชานอยลงจน
ทายสุดไมมีใครสักการบูชา 

ธาตุอันตรธาน 

พระบรมสารีรกิธาตุของ
พระพุทธเจาในที่ตางๆมีผู
สักการบูชานอยลงจนทายสุดไมมี
ใครสักการบูชา 

 

ที่มา :  วินยั พงศศรีเพียร, “มิคสัญญีป 2000,” ใน ประวัติศาสตรปริทรรศน (กรุงเทพฯ : ศักดิ
โสภา, 2542. พิมพในโอกาสพลโท ดําเนิร เลขะกุลมีอายุครบ 7 รอบ), 26-32. 
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จะเห็นไดวา แมคัมภีรทั้งสองเลมจะกลาวถึงการเกิดขึ้นของอันตรธานแตกตางกันแตก็
มีเน้ือความที่บงบอกถึงความเส่ือมของพุทธศาสนา ดวยเหตุนี้ “คนโบราณจึงชอบสรางพระพิมพ
เปนจํานวนมากนบัตั้งพันตั้งหม่ืนแลวบรรจุไวในเจดียสถานเปนการสืบอายพุุทธศาสนา”28 และเพ่ือ
หวังวาการไดพบเห็นพระพิมพซึ่งปรากฏรูปพระพุทธเจาและคาถาโดยยออันเปนคําสอนสําคัญของ
พระพุทธองคอาจเปนเครื่องเตือนใจใหผูพบเห็นบังเกิดความเล่ือมใสและเช่ือถือขึ้นอีกคร้ัง 29 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาการสรางพระพิมพขึ้นมาในยุคนี้มีวัตถุประสงคที่ตองการจะจารึกคาถาอันเปนพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเพื่อการสืบทอดพระศาสนามากกวาการสรางโดยเจตนาอุทิศตอ
พระพุทธเจาเพ่ือเปนพุทธบูชา ดังนั้นพระพิมพจึงจัดเปน “ธรรมเจดีย”30 ประเภทหน่ึง ซึ่งในเวลา
ตอมาเมื่อการสรางพระพิมพไดรับความนิยมแพรหลายไปสูประเทศตางๆก็เกิดความนิยมการสราง
พระพิมพขึ้น เน่ืองจากเปนของท่ีทําข้ึนงายแตการสรางพระพิมพในระยะเวลาตอมาน้ัน ไมไดสราง
เพ่ือเปนของที่ระลึกจากการไปนมัสการสังเวชนียสถาน เพราะสถานท่ีเหลาน้ีมีแตในประเทศ
อินเดีย จึงเปนสาเหตุที่ทําใหมีคติการสรางพระพิมพเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาเกิดขึ้ น31 เม่ือ
ประเทศไทยไดรับพุทธศาสนาเขามาในชวงระยะเวลาน้ัน คติการสรางพระพิมพก็ไดเขามาพรอม

                                                            
28หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ :  มติชน, 2550), 37. 
29ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 5. 
30เจดียในพุทธศาสนา มีตํารากําหนดวาเปน 4 อยางตางกัน คือ ธาตุเจดีย อยาง 1 (ที่เก็บรักษา

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา) บริโภคเจดีย อยาง 1 (สังเวชนียสถานท้ัง 4 แหงตามที่มีพุทธบัญญัติไวแต
แรกเร่ิม ตอมาไดเพ่ิมสถานที่พุทธปาฏิหาริยขึ้นอีก 4 แหง บางตําราถือวาพระสถูปที่บรรจุพระอังคารถานท่ีถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระและพระสถูปที่บรรจุทะนานโลหะของโทณพราหมณที่ใชตวงพระธาตุ เปนบริโภคเจดีย
ดวย) ธรรมเจดียอยาง 1(การจารึกพระธรรมลงเปนตัวอักษร พระไตรปฎกก็นับถือวาเปนธรรมเจดียดวย) อุเทสิกะ
เจดียอยาง 1 (เปนของสรางข้ึนโดยเจตนาอุทิศตอพระพุทธเจา ไมกําหนดวาจะตองทําอยางไร ถาไมไดเปนธาตุ
เจดียหรือบริโภคเจดียหรือธรรมเจดียแลว ก็นับวาเปนอุเทสะเจดียทั้งสิ้น) ปรากฏอยูในหนังสือเกา เชน มหา
ปรินิพพานสูตรและมิลินทปญหา เปนตน  ดูรายละเอียดใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระ

พุทธเจดีย, 20-25. 
31เรื่องเดียวกัน, 116. 
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กัน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหพบพระพิมพที่มีคติการสรางเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก
ในชวงสมัยทวารวดีซึ่งเปนชวงระยะเวลาชวงตนที่พุทธศาสนาเขามายังดินแดนประเทศไทย  
 

2. คติการสรางพระพิมพในยุคสมัยตางๆของไทย 
พุทธศาสนาและความเช่ือรวมถึงคติการสรางพระพิมพเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตและดินแดนประเทศไทยเนื่องจากการติดตอคาขายท้ังทางบกและทางทะเลของชาวอินเดียกับ
ดินแดนตางๆในแถบน้ี นอกจากการคาขายแลวอินเดียยังไดนําอิทธิพลทางความเช่ือและ
วัฒนธรรมตางๆของตนเองเขามาเผยแผและถายทอดสูภูมิภาคแถบน้ี 

พระพิมพที่พบในประเทศไทยนั้นสามารถแบงตามลักษณะความเช่ือทางคติการสราง
พระพิมพกอนที่จะเกิดการสรางพระเคร่ืองไดเปน 3 แบบ คือ 

2.1. การสรางพระพิมพเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา  
2.2. การสรางพระพิมพเพื่อปรมัตถประโยชนแกผูตาย  

 2.3. การสรางพระพิมพเพื่อประกอบบุญกุศลและเปนพุทธบูชา  

 การสรางพระพิมพไดเปล่ียนแปลงไปตามปจจัยตางๆสงผลใหการสรางพระพิมพใน
สมัยอยุธยาเร่ิมมีการสรางพระพิมพเพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคล ความศักด์ิสิทธิ์ และดลบันดาล
ใหเกิดอานุภาพตางๆ ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรไดมีการเปลี่ยนแนวคิดทางพุทธศาสนา และไดรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมและวิทยาการจากชาติตะวันตก สงผลใหการสรางพระพิมพในสมัยน้ีมี
วัตถุประสงคในการสรางเพื่อใชเปนเครื่องรางของขลัง เกิดความเชื่อและความศรัทธาในพุทธคุณ
ดานตางๆของพระพิมพที่สรางขึ้น กระทั่งมีการบัญญัติคําศัพทขึ้นมาใหมเพ่ือเรียกพระพิมพเหลาน้ี
วา “พระเคร่ือง” 
  2.1 คติการสรางพระพิมพเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา  

คติการสรางพระพิมพโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนสวนหน่ึงในการสืบทอดพุทธ
ศาสนา เปนคติความเช่ือของอินเดียที่เขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและดินแดนประเทศ
ไทย อีกท้ังความเชื่อในเรื่องของปญจอันตรธานก็ไดรับการถายทอดเขามาดวยเชนกัน จึงเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดคติการสรางพระพิมพและมีการจารึกคาถา เย ธมฺมาฯ ลงบนพื้นผิววัสดุที่ใชใน
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การสรางพระพิมพ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในประเทศไทยสันนิษฐานไดวาพระพิมพที่
สรางข้ึนมาโดยมีเจตนาเพ่ือการสืบทอดพุทธศาสนาน้ันสวนใหญสรางในสมัยทวารวดี (ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 9-10) ซึ่งมีลักษณะของพระพิมพและรายละเอียดท่ีแตกตางกันตามแตละชวงเวลาท่ี
สรางข้ึน ในชวงแรกจะมีลักษณะของศิลปะท่ีมีอิทธิพลของอินเดียผสมอยู ทั้งลักษณะของ
พระพุทธรูปและองคประกอบท่ีปรากฏข้ึนในพระพิมพซึ่งสรางตามพุทธประวัติโดยมีการเก็บ
รายละเอียดอยางครบถวน ในระยะเวลาตอมาพระพิมพที่สรางข้ึนไดปรากฏลักษณะของศิลปะ
พื้นเมืองผสมผสานอยูและไมเนนการเก็บรายละเอียดเร่ืองราวตามพุทธประวัติเหมือนดังชวงแรก 
และมีการจารึกเก่ียวกับการอุทิศสวนกุศลซึ่งสันนิษฐานวาเก่ียวของกับการผสมผสานความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในขอมที่ไดแผขยายเขามาในดินแดนนี้  

2.1.1 พระพิมพสมัยทวารวดีในคติการสรางพระพิมพเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา 

จากการขยายตัวของอารยธรรมอินเดียอยางมาก พุทธศาสนาซ่ึงเดิมเกิดข้ึนในชาย
เขตแดนระหวางประเทศเนปาลและแควนเบงกอลก็ไดแผขยายออกไปท่ัวทวีปเอเชีย อิทธิพลของ
อินเดียแผไปอยางสงบพรอมกับพุทธศาสนาและการคาขาย32 ในประเทศไทยพบหลักฐานทาง
โบราณคดี เชน ตะเกียงโรมันสําริด33 พระพุทธรูปอินเดียรุนเกา34  ทําใหทราบวาอารยธรรมอินเดีย
จากภูมิภาคตางๆ แพรเขามาสูภูมิภาคนี้อยางแทจริงเม่ือประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-1035 โดยการ
ติดตอคาขายกับอินเดียมาต้ังแตโบราณ นอกจากน้ียังพบเหรียญเงินจากแหลงโบราณคดีใน

                                                            
32หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะอินเดีย เลม 1, 28. 
33ชารล ปคารด (Charles Picard) กลาววา ตะเกียงน้ีคงหลอขึ้นท่ีเมืองอเล็กซานเดรียในประเทศ

อียิปตกอนพุทธศตวรรษท่ี 6 และคงเปนของที่พอคาชาวอินเดียไดนําเขามาในประเทศไทย ดูรายละเอียดใน 
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, 18. 

34อาทิ พระพุทธรูปแบบอมราวดี หรือแบบอนุราธปุระ (ลังกาตอนตน) ซึ่งแพรหลายอยูทางอินเดีย
ตอนใตหรือในเกาะลังกา ระหวางพุทธศตวรรษท่ี 8-9  ดูใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 
18. 

35อนุสรณ คุณประกิจ “การศึกษาคติและรูปแบบประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กสมัยทวารวดีที่พบ
ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 10. 
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จังหวัดนครปฐม มีคําจารึกบนเหรียญเปนภาษาสันสกฤตอักษรปลลวะวา “ศฺรีทฺวารวตี ศฺวรปุณฺยะ” 
แปลวา พระเจาศรีทวารวดีผูมีบุญอันประเสริฐ36 ซึ่งคําวา “ทวารวดี” มาจากช่ือวา “ทวารกะ” 
(Dvaraka) แปลวา เปนปากประตูหรือประตูการคา37 ซึ่งแสดงถึงความสําคัญของเมืองทวารวดีใน
ฐานะเมืองทาการคาทางชายฝงทะเลและการใชชื่อภาษาสันสกฤตชี้ให เห็นรองรอยการรับอารย
ธรรมอินเดียในภูมิภาคน้ี38 
 ตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 11-13 เปนยุคที่รุงเรืองของอาณาจักรทวารวดี ประชาชนนับถือ
พุทธศาสนาฝายหินยาน39 ซึ่งเปนการรับเอาพุทธศาสนาของอินเดียเขามาโดยตรง ดังนั้นคติการ
สรางพระพิมพในสมัยทวารวดีจึงมีลักษณะของการสรางและคติการสรางคลายกับอินเดีย โดยมี
หลักฐานคือพระพิมพที่คนพบตามแหลงโบราณคดีตางๆ พระพิมพสมัยทวารวดีจัดเปนพระพิมพ
แบบท่ีเกาท่ีสุดที่พบในประเทศไทย ชาวมอญเปนผูสรางและมักทําดวยดินเผา มีพื้นฐานศิลปะ
แบบอมราวดี40แตมีบางองคยังคงแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะคุปตะของอินเดียไดเปนอยางดี41  
                                                            

36จารึกในประเทศไทยเลม 1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 12-14 (กรุงเทพฯ :  
กรมศิลปากร, 2529), 97. 

37ธิดา สาระยา, ทวารวดี ตนประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 10. 

38ธิดา  สาระยา  “พัฒนาการของรัฐทวารวดี  : ประวัติศาสตรยุคตนของสยามประเทศ 
(คริสตศตวรรษท่ี 6-11)” (รายงานการวิจัย ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2530), 11. 

39Silpa Bhirasri, A Bare Outline of History and Styles of Art. (Bangkok : Silpakorn 

University, 1986), 83. And Alexander, B. Grisswold, What is a Buddha Image. (Bangkok : The Fine 

Arts Department, 1974), 6. 
40Luang Boribal Buribhand and  Alexander, B. Grisswold, Thai Images of The Buddha 

(Bangkok : The Fine Arts Department, 1980), 6. 

41หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, 37. 
 ศิลปะอมราวดีเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี6-9 เปนศิลปะที่รวมสมัยกับศิลปะคันธารราฐ มีพุทธ
ลักษณะคือพระพักตรกลม ขมวดพระเกศาแบนและพระเกตุมาลา(อุษณีษะ)รูปกรวยและมีลักษณะคลาย
ประติมากรรมโรมัน สวนศิลปะคุปตะเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 จัดเปนพระพุทธรูปอินเดียท่ีงามที่สุด มี
พุทธลักษณะคือ พระเกศาขมวดกลมนูน พระขนงนูนเปนเสนอยางชัดเจน จีวรคลุมพระอังสาท้ังสองขางเปนผา
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พระพิมพที่พบสวนมากจะมีการจารึกคาถา เย ธมฺมาฯ เปนภาษาบาลีดวยตัวอักษรคฤนถหรือ
ตัวอักษรขอมโบราณ42 แตก็มีบางแหงท่ีมีจารึกเปนคํานมัสการพระรัตนตรัย เชน พระพิมพดินเผา
วัดโคกไมเดน จังหวัดนครสวรรค นอกจากน้ียังพบพระพิมพรูปพระสาวกซ่ึงมีจารึกกลาวไว
ดานหลังวาเปนพุทธสาวก อาทิ เมตฺเตยโก สาริปุตฺโต43 เปนตน 

แนวคิดในการสรางพระพิมพสมัยทวารวดีนั้นมีอยูหลายแนวคิดซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยทาง
สังคมและอิทธิพลทางความเชื่อที่รับเขามา คือ  

1. การสรางพระพิมพเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนา นิยมสรางกันในชวงยุคตนของทวารวดี 
โดยมีการจารึกคาถา เยธมฺมาฯ ซึ่งเปนคาถาที่นิยมใชในการจารึกลงบนหลังพระพิมพสมัยทวารวดี 

2. การสรางพระพิมพเพื่อเปนปรมัตถประโยชนแกผูตาย นิยมสรางกันในชวงยุคปลาย
สมัยทวารวดีในเขตพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งไดรับอิทธิพลทางความเช่ือของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ของขอมเขามาผสมผสาน 

การสรางพระพิมพเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีนั้น มักแสดงภาพเลาเร่ือง
ในพุทธประวัติ โดยเฉพาะเหตุการณกระทํามหาปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถี ซึ่งพบวานิยมนํามาสราง
เปนพระพิมพอยางแพรหลาย  

การแสดงปาฏิหาริยครั้งสําคัญของพระพุทธเจาตามที่ปรากฏในพุทธประวัติมีอยูสอง
ครั้งดวยกัน ไดแกการแสดงปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีและการเสด็จลงจากดาวดึงสที่เมืองสังกัส  

การแสดงปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถีนั้น มีสาเหตุมาจากที่พระพุทธเจาทรงหามมิให
ภิกษุแสดงปาฏิหาริย พวกเดียรถียจึงถือโอกาสหลอกลวงชาวบานอวดอางวาพระพุทธเจาไมกลาท่ี
จะแขงฤทธิ์กับพวกตน พระเจาอชาติศัตรูจึงทูลถามเรื่องการกระทําปาฏิหาริย พระพุทธเจาทรง
ตอบขอสงสัยนั้นและทรงแสดงมหาปาฏิหาริยสั่งสอนพวกเดียรถีย ดังปรากฏในปฐมสมโพธิกถาถึง
การแสดงมหาปาฏิหาริย โดยการเสด็จดําเนินไปมาอยูในอากาศโดยอิริยาบถตางๆและทรงบันดาล

                                                                                                                                                                          
บาง มีริ้วมักมีประภามณฑล(รัศมีที่ปรากฏบริเวณพระเศียร)ปรากฏ ดูใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, 
พระพุทธรูปอินเดียและความรูใหมเก่ียวกับโบรารคดีจีน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547), 23-52 

42ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 6. 
43พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง (ปทุมธานี : สารรังสรรค, 2545), 52. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

 
 

ใหเกิดเปลวไฟและคลื่นน้ําออกจากพุทธสรีระทั้งเบื้องบนและเบ้ืองลาง เบื้องหนาและเบ้ืองหลังของ
พระองคเปนคูๆ เรียกวา ยมกปาฏิหาริย กับทรงบันดาลใหพระองคปรากฏไปในทุกๆสวนของ
ทองฟาและทุกๆ แหงรอบพระองคเปนจํานวนนับมิถวนแลวจึงเสด็จลงจากอากาศประทับที่รัตน
อาสนบัลลังกบนยอดคัณฑามพฤกษาชาติ44 

การเสด็จลงจากดาวดึงสหรือที่เรียกวา เทโวโรหนะ  นั้นเกิดขึ้นภายหลังจากท่ี
พระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปจําพรรษาและทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้น
ดาวดึงส เม่ือเสด็จกลับสูโลกมนุษยไดทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย คือการเปดโลกทั้งสาม ไดแก 
สวรรค มนุษยโลก และนรก ใหบรรดาเทวดา มนุษย และสัตวในนรกไดแลเห็นถึงกันโดยตลอด45  
 พระพิมพที่สรางข้ึนตามเนื้อเร่ืองในคัมภีรชาดกอรรถกถาภาษาบาลี มักปรากฏภาพ
ตนไมเปนฉากอยูเบื้องหลังเนื่องจากเร่ืองราวสวนใหญเกี่ยวของกบัการแสดงปาฏิหาริยที่ตนมะมวง 
(คัณฑคามพฤกษ)46  

พระพิมพที่สรางข้ึนโดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากคัมภีรทิวยาวทานหน่ึงในคัมภีร
อวทานของนิกายสรวาสติวาสเปนภาษาสันสกฤต47 มักแสดงภาพพระพุทธเจาประทับอยูบน

                                                            
44สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (พระนคร : โรงพิมพการ

ศาสนา, 2505), 402-419. 
45สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (พระนคร : โรงพิมพการ

ศาสนา, 2505),, 434-444. 
46เม่ือเหลาเดียรถียทราบวาพระพุทธเจาจะทรงกระทําปาฏิหาริย ก็ไดใหสาวกของตนกวานซ้ือตน

มะมวงในรัศมีหนึ่งโยชนแลวขุดทําลายท้ิงจนหมดสิ้น พระพุทธเจาจึงทรงใหนําเมล็ดมะมวงที่คนเฝาอุทยานหลวง 
(คัณฑบุรุษ) นํามาถวายน้ันไปเพาะลงในดินและไดเกิดมหัศจรรย เมล็ดมะมวงน้ันเจริญงอกงามแตกกิ่งกานเปน
ตนไมใหญขึ้นทันที พระองคจึงทรงแสดงมหาปาฏิหาริยโดยมีพระอินทร พระพรหม ตลอดจนเหลาเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายไดมาเฝาชมเปนจํานวนมาก ดูใน เรื่องเดียวกัน, 402-419. 

47นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทองและเร่ืองราวสุวรณภูมิ (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินต้ิง
แอนดพับลิชช่ิง, 2550) 63. 
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บัลลังกดอกบัวมีกาน ซึ่งมีรูปบุคคล 2 คนยืนประคองกานดอกบัว สันนิษฐานวาหมายถึงพระยา
นาค 2 ตน คือนันทและอุปนันทเนรมิตขึ้นถวาย48และมีรูปบุคคลยืนเรียงกัน 

การสรางพระพิมพในปางแสดงปาฏิหาริยนั้น สันนิษฐานวาตองการใหเห็นความ
ยิ่งใหญและอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธเจา อีกท้ังยังพบพระพิมพรูปพระพุทธเจาประทับเหนือ
พนัสบดีอันเปนตัวแทนของสัตวพาหนะของเทพเจาในศาสนาฮินดู 49สันนิษฐานวาเพ่ือเปนการ
แสดงความเหนือกวาของพุทธศาสนาตอศาสนาฮินดูซึ่งยังปรากฏอิทธิพลทางความเช่ืออยูในสังคม
ขณะนั้น หรืออีกนัยยะหน่ึงเพ่ือแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาอยูเหนือมนุษยและสรรพสัตวทั้งหลาย 
มีอิทธิฤทธ์ิและความสามารถในการท่ีจะชี้นําและส่ังสอนธรรมได  

พระพิมพสมัยทวารวดีนี้มีลักษณะทางประติมานวิทยาท่ีแตกตางกันออกไปบางในแต
ละทองถิ่นขึ้นอยูกับอทิธิพลทางศิลปะและคติหรือแรงบันดาลใจจากคัมภีรทางพุทธศาสนาท่ีรับเขา
มา ในชวงแรกมักนิยมทําในลักษณะเลียนแบบศิลปะอินเดียในสมัยอมราวดี สมัยคุปตะ หลังคุป
ตะ และสมัยปาละ โดยมีการนําเอาศิลปวัตถุตนแบบจากอินเดียเขามายังชุมชน ตอมาได
ผสมผสานเขากับรูปแบบที่เปนของทองถ่ิน ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะของตนข้ึนซ่ึงจะมีลักษณะรวม
ที่สําคัญขององคพระพุทธรูปคือพระเกตุมาลาเปนตอมสั้น ขมวดพระเกตุโตปานและไมมีไรพระศก 
พระนลาฏคดเคี้ยว พระขนงยาวเหยียด พระพักตรแบนกวาง พระโอษฐแบะ พระหนุปาน จีวรบาง
แนบติดกับพระองค50 และขนาดขององคพระพิมพที่คอนขางใหญ 

เอกสารโบราณรวมสมัยทวารวดีหรือสมัยของการสรางพระพิมพโบราณเหลาน้ีไมมี
หลงเหลืออยูในปจจุบัน นอกจากเอกสารของพุทธศาสนาในอินเดีย ซึ่งรจนาเปนภาษาสันสกฤต
หรือแปลเปนภาษาทิเบตและภาษาจีน มีอธิบายถึงการสรางพระพิมพและพิธีกรรมในการสรางพระ

                                                            
48นิติพันธุ ศิริทรัพย “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 59. 

 49ลักษณะมีเขาดังโค เทพพาหนะของพระศิวะ ปกดั่งหงส เทพพาหนะของพระพรหมและจงอย
ปากด่ังครุฑ เทพพาหนะของพระนารายณ  ดูใน กรมศิลปากร, ศิลปะทวารวดี : ตนกําเนิดพุทธศิลปใน

ประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2552), 155. 
50หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, พระพุทธรูปสมัยตางๆในประเทศไทย,11. 
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พิมพวา ในการสรางพระพิมพจําเปนตองเลือกดินชนิดพิเศษซ่ึงเปนดินสะอาด เหนียวและบริสุทธิ์
จากสถานท่ีมงคล ใชแมพิมพประทับครั้งละหลายๆ องค แลวประกอบพิธีดวยการสวดมนต51 ซึ่ง
การสวดมนตนั้นสันนิษฐานวาเพ่ือเปนการถวายความเคารพตอพระพิมพโดยถือวาเปนตัวแทนใน
การเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนาและเปนตัวแทนในการสืบทอดพระศาสนาตอไป  
    พระพิมพสมัยทวารวดีสวนใหญพบบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เชนที่ จังหวัด
นครปฐม ราชบุรี สิงหบุรี และสุพรรณบุรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบท่ีอําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งแตละท่ีก็จะมีลักษณะของพระพิมพที่แตกตางกันออกไป ดังแสดงในตารางแสดง
การเปรียบเทียบพระพิมพในยุคสมัยทวารวดีในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ดังนี้                
ตารางที่ 2  พระพิมพสมัยทวารวดีในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย          

   ยุคสมัย     พุทธลักษณะ นิกาย จารึก/

อักษร 
รูปแบบ
ศิลปะ 

แหลงที่
พบ 

พุทธ
ศตวรรษที่

11-13 

กระทํามหาปาฏิหาริย ส ร ว า ส ติ
วาท52 

 คุปตะ/ 
หลังคุปตะ 

นครปฐม 

      

                                                            
51 Peter Skilling และ ศานติ ภักดีคํา “คําอธิบายภาพโบราณวัตถุบางชิ้นในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ อูทอง” ใน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง, 50.  
52 นิกายสรวาสติวาทหรือนิกายสัพพัตถิกวาท ตามหลักฐานภาษาบาลี ฝายบาลีกลาววานิกายน้ี

แยกมาจากนิกายมหิสาสกวาท สวนหลักฐานฝายสันสกฤตกลาววาแยกมาจากนิกายเถรวาทโดยตรง นิกายน้ี
แพรหลายไปท่ัวอินเดียภาคกลางและอินเดียภาคเหนือ รวมท้ังแพรหลายไปสูเอเชียกลางและจีนดวย หลักธรรม
ของนิกายนี้เขียนดวยภาษาสันสกฤต หลักธรรมโดยทั่วไปใกลเคียงกับเถรวาท แตตางกันที่วานิกายนี้ถือวา ขันธ
หาเปนของมีอยูจริง พระอรหันตเสื่อมได สิ่งทั้งหลายมีอยูและเปนอยูในลักษณะสืบตอ คัมภีรของนิกายนี้มีผูแปล
เปนภาษาจีนและภาษาทิเบตไวมาก ดูใน อภิชัย โพธ์ิประสิทธิ์ศาสตร, พระพุทธศาสนามหายาน พิมพครั้งที่ 4,  
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539). 112. 
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ตารางที่ 2 (ตอ)      

ยุคสมัย       พุทธลักษณะ นิกาย จารึก/

อักษร 
รูปแบบ
ศิลปะ 

แหลงที่
พบ 

พุทธ
ศตวรรษที่

13-14 

กระทํามหาปาฏิหาริย 
มีการตัดรายละเอียด
ออกบาง 

เถรวาท - คุปตะ/ 
หลังคุปตะ
ตอนตน 

นครปฐม 

 เสด็จลงจากดาวดึงส เถรวาท - หลังคุปตะ นครปฐม 

 ตรัสรูพระโพธิญาณ เถรวาท เยธมฺมาฯ ปาละ นครปฐม 

พุทธ
ศตวรรษที่

14-16 

พระพุทธเจาเสด็จลง
จากดาวดึงส มีอิทธิพล
ศิลปะพื้นเมืองมาก 

เถรวาท - หลังคุปตะ นครปฐม 

 แบบพุทธคยา เถรวาท - ปาละ อินทรบุรี 
 พระพุทธรูปนาคปรก เถรวาท - หลังคุปตะ/

ศิลปะ
พื้นเมือง 

นาดูน 

 พระพุทธรูปธยานมุทรา 
(นั่งสมาธิ) ใตซุมโพธ์ิ มี
สถูป 

เถรวาท - หลังคุปตะ/
ศิลปะ
พื้นเมือง 

นาดูน 

 

 

 

พระพุทธรูปทรงแสดง
ธรรม 

เถรวาท - หลังคุปตะ/
ศิลปะ
พื้นเมือง 

นาดูน 

 

ที่มา : นิติพันธุ ศิริทรัพย “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2524), 45. 
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จากตางรางจะเห็นไดวาพระพิมพที่พบในสมัยทวารวดีนั้นมีความแตกตางกันท้ังใน
ดานของพุทธลักษณะ รูปแบบ คติความเชื่อ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยทางสังคมและความเช่ือ
ที่เขามา โดยในระยะแรกน้ันจะทําพระพิมพขึ้นเหมือนกับที่นิยมทํากันท่ัวไปในอินเดียและมีการ
จารึกคาถา เยธมฺมาฯ เพ่ือใชในการสืบทอดพระศาสนาตอมาเม่ือคติความเชื่อของทางศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ของขอมเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมความเช่ือแบบพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่
ทวารวดีแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไดทําใหคติการสรางพระพิมพนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนการ
สรางเพื่อเปนปรมัตถประโยชนแกผูตาย 

 
2.1.2 พระพิมพสมัยหริภุญไชยในคติการสรางพระพิมพเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา 

หริภุญไชยเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนาและมีพุทธศาสนาเปน
ศูนยกลางของความเช่ือในสังคมซึ่งเห็นไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่คนพบ 
อาทิ จารึกหลักธรรมตามท่ีปรากฏในท่ีตางๆ พระบรมธาตุเจดีย และพระพุทธรูป อีกท้ังมีการ
คนพบพระพิมพที่สรางข้ึนในสมัยน้ันเปนจํานวนมาก ซึ่งพระพิมพแตละองคที่พบน้ันมีความ
แตกตางกันในเร่ืองของคติการสรางตามอิทธิพลของวัฒนธรรมที่ไดรับมาท้ังในแบบของพุทธ
ศาสนานิกายมหายานจากการแผอิทธิพลของลพบุรีและพุทธศาสนานิกายเถรวาทซ่ึงสันนิษฐานวา
ไดรับเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทวารวดีเขามา 

การเกิดข้ึนของเมืองหริภุญไชย จากหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีพบวามีชุมชน
โบราณเขามาอาศัยอยูในบริเวณเมืองลําพูนในปจจุบันต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 13 -14 และมี
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับทวารวดีและในชวงพุทธศตวรรษที่ 15-16 มีการติดตอแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนานิกายมหายานในแถบอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและยังปรากฏใหเห็น
ถึงความสัมพันธกับพมา จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ไดปรากฏอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายาน
จากขอม53  และมีตํานานกลาวถึงการเกิดเมืองไววา “ครั้งนั้น ยังมีดาบศ ตนหนึ่งชื่อวาวาสุเทพ

                                                            
53ผาสุข อินทราวุธ, “การศึกษารองรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีในเขต

จังหวัดลําพูน กอนพุทธศตวรรษที่ 19” (รายงานการวิจัย ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2536), 96-98.   
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ฤาษีสรางเมืองหริบุญไชยแลวได 2 ป นางจัมมเทวีมาแตลพบุรีไดเสวยราชสมบัติในหริบุญไชย”54 
จากตํานานน้ีไดสะทอนใหเห็นวา “ในการสรางบานแปงเมืองนั้นจะมีฤาษีเปนกําลังสําคัญในการ
สรางและเสมือนผูนําทางวัฒนธรรมและผูสรางวัฒนธรรมเมืองใหเกิดขึ้น”55  อีกทั้งการอัญเชิญพระ
นางจามเทวีจากแควนละโวขึ้นมาปกครองยังสะทอนใหเห็นถึงกลุมชนในแถบภาคกลางไดมีการ
เคล่ือนยายถ่ินท่ีตั้งขึ้นมาสูบริเวณเมืองหริภุญไชย และยังเปนแนวคิดที่บอกถึงการเผยแพร
วัฒนธรรมและการแผอิทธิพลทางพุทธศาสนาเขามายังเมืองแหงนี้ 

การขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมทวาราวดีจากที่ราบลุมแมน้ําภาคกลางไดแผมายัง
เมือง   หริภุญไชยพรอมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา การรับพุทธศาสนาเขามาเปนหลักยึดถือ
ทางดานคติความเช่ือ  

พุทธศาสนาในอาณาจักรหริภุญไชยเกิดจากการผสมผสานระหวางพุทธศาสนาจาก
ลพบุรี (ละโว) มอญ และพุกาม56 จนกลายเปนพุทธศาสนาท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัวและแนวความเช่ือ
ทางพุทธศาสนาของหริภุญไชยไดขยายเขาสูชุมชนตางๆ ที่อยูใกลเคียงดวย57  
                                                            

54พระรัตนปญญาญาณเถระ, ชินกาลมาลีนี, 142.   
 55ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตรทองถ่ิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 71-77. 

56การรับพุทธศาสนาจากมอญและพุกามนั้นมีทั้งหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางลาย
ลักษณอักษร คือ จารึกพระเจาสววาธิสิทธิ (วัดดอนแกว,ลพ.1) ซึ่งมีอายุอยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 17 ตัวอักษร
เปนอักษรมอญโบราณและมีการพบจารึกรวมสมัยที่พุกาม  ตัวอักษรมอญโบราณท่ีใชในการจารึกแสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธกับพุกามอยางชัดเจน ทั้งนี้เน่ืองจากตัวอักษรมอญท่ีปรากฏบนจารึกน้ันเหมือนกับจารึกท่ีพุกาม
ในสมัยพระเจากยันจิตชาหรือพระเจาครรชิต (พ.ศ.1628-1630) สวนหลักฐานทางโบราณคดีนั้น พบหลักฐานท่ี
เก่ียวเน่ืองกับพุกามและมอญเปนจํานวนมากเชน พระพิมพดินเผารูปพระพุทธรูปนั่ง ใตซุมพุทธคยา และแมพิมพ 
ซึ่งเปนที่นิยมกันในพมาชวงพุทธศตวรรษท่ี 16 และปรากฏแพรหลายในวัฒนธรรมทวารวดีดวย ดูใน จําปา   
เย้ืองเจริญ และคณะ, วิเคราะหศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย (กรุงเทพฯ : รุงศิลปการ
พิมพ, ม.ป.ป.), 12. และ ผาสุข อินทราวุธ, “การศึกษารองรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีใน
เขตจังหวัดลําพูน กอนพุทธศตวรรษที่ 19”, 35.  

57มีหลักฐานทางโบราณคดี คือ พระพิมพที่มีลักษณะคลายคลึงกันพบที่เวียงมโน อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม ดูใน  ผาสุข อินทราวุธ, “การศึกษารองรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีในเขต
จังหวัดลําพูน กอนพุทธศตวรรษที่ 19”, 21. 
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แนวคิดในการสรางพระพิมพสมัยหริภุญไชย 

วัฒนธรรมทวารวดีและลพบุรีนั้นไดแผขยายข้ึนมาพรอมกับคติความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาและคติการสรางพระพิมพ สันนิษฐานวาคติความเชื่อเร่ืองการสรางพระพิมพในสมัยหริภุญ
ไชยนั้นมี 2 คติความเชื่อ คือ ประการแรก การไดรับอิทธิพลคติความเช่ือในการสรางพระพิมพมา
จากทวารวดี คือ สรางพระพิมพเพ่ือเปนการสืบทอดพุทธศาสนาตามความเช่ือในเรื่องของปญจ
อันตรธาน พระพิมพบางองคปรากฏจารึกคาถา เย ธมฺมาฯ58 ที่ดานหลังของพระพิมพ ซึ่งเปนคาถา
ที่ผูคนในสมัยทวารวดีนิยมเขียนข้ึนเพ่ือสืบอายุพุทธศาสนา มีการสรางพระพิมพขึ้นมาเปนจํานวน
มากเพ่ือบรรจุในพระเจดียซึ่งเปนท่ีนิยมในสมัยน้ันเพราะมีหลักฐานเปนจารึกระบุเร่ืองราวที่
เกี่ยวกับการสรางและบูรณปฏิสังขรณเจดียไวเปนสวนมาก59และพบพระพิมพเปนจํานวนมากตาม
เจดียตางๆ ที่อยูในเขตเมืองหริภุญไชย และประการที่สอง การสรางพระพิมพขึ้นเพ่ือประกอบบุญ
กุศลและเปนพุทธบูชาโดยไดรับอิทธิพลความเชื่อนี้มาจากลพบุรี พระพิมพที่พบมีลักษณะของ
ศิลปะสมัยลพบุรีและมีพุทธศิลปแบบพุทธศาสนานิกายมหายานปนอยู คือ คติรัตนตรัยมหายาน
อันเปนตัวแทนของการเคารพบูชาเทพเจา 3 องคประกอบดวยพระพุทธเจา พระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรและนางปรัชญาปารมิตา พระพิมพประเภทน้ีพบอยูทั่วไปในเขตเมืองหริภุญไชย 

พระพิมพหริภุญไชย แบงแยกไดเปนหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับการรับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะในแบบตางๆ คือ ศิลปะอินเดีย ศิลปะทวารวดี ศิลปะพุกาม ศิลปะลพบุรี และพระพิมพที่มี
ศิลปะเฉพาะเรียกกันวา “ศิลปะแบบหริภุญไชย”60  

แบบที่ 1 พระพิมพศิลปะอินเดีย  
พระพิมพกลุมนี้แสดงลักษณะศิลปะอินเดีย พบอยู 2 รูปแบบคือ พระงบน้ําออยและ

พระพิมพพุทธคยา พระพิมพที่พบปรากฏรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปางมารวิชัย และ
                                                            
 58สุรพล ดําริหกุล, ประวัติศาสตรและศิลปะหริภุญไชย, 160. 

 59จําปา เย้ืองเจริญ และคณะ, วิเคราะหศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย , 
11-31. 

60ผาสุข อินทราวุธ, “การศึกษารองรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีในเขต
จังหวัดลําพูน กอนพุทธศตวรรษที่ 19”, 21-25. และ สุรพล ดําริหกุล, ประวัติศาสตรและศิลปะหริภุญไชย, 
160-176. 
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นั่งขัดสมาธิเพชรตามศิลปะแบบอินเดีย ศิลปะดังกลาวน้ีมีตนแบบมาจากพุทธคยาของอินเดียเปน 
แบบศิลปะคุปตะ ซึ่งสังเกตไดตามแบบของการครองจีวรคือแบบจีวรแนบเน้ือ ไมมีเสนสังฆาฏิ มี
ลักษณะเกือบกลม มีคาถา เย ธมฺมาฯ ปรากฏอยู 

แบบที่ 2 พระพิมพศิลปะทวารวดี  
พระพิมพกลุมนี้ ปรากฏรูปพระพุทธเจาท้ังแบบองคเดียวเปนพระพิมพปางสมาธิ ปาง

มารวิชัย ปางประทับยืนประทานพรและแบบหลายๆ องคประทับนั่งบนบัลลังก พระพักตรกวางมน 
บางพิมพพระพักตรเปนรูปสี่เหล่ียมตามแบบพระพุทธรูปทวารวดี พระเนตรอูมโปน พระนาสิกเปน
สัน แสดงขอบจีวรเปนเสนนูนรอบคอ พระพุทธรูปและพระสาวกโดยมากมีประภามณฑลรอบเศียร 
พระพิมพสกุลชางหริภุญไชยศิลปะทวารดีนี้ไดแก พระกวาง พระกลวย  

แบบที่ 3 พระพิมพศิลปะพมาแบบพุกาม  
พระพิมพกลุมนี้ จะเปนพระพิมพรูปสามเหล่ียม ตรงกลางแสดงพระพุทธรูป

นั่งขัดสมาธิเพชร โดยรายละเอียดของพระพิมพคลายกับศิลปะแบบศรีเกษตรและพุกามของพมา
ซึ่งเปนศิลปะท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ สังเกตไดจากลักษณะการนั่งท่ียังคงเปน
การนั่งขัดสมาธิเพชร แตกตางกันที่การนั่งขัดสมาธิจะเทลาดลงมาดานหนา พระวรกายและพระ
พักตร ไมล่ําสันเหมือนแบบอินเดีย พระพิมพศิลปะนี้สามารถสังเกตไดจากซุมและสถูปที่คลายกับ
แบบพุทธคยาของอินเดีย โดยคาดวาศิลปะแบบน้ีนาจะมีการเผยแผเขามายังดินแดนหริภุญไชย
ราวพุทธศตวรรษที่ 17 พระพิมพกลุมน้ีประกอบดวย พระละโว พระกําแพงหารอย  

แบบที่ 4 พระพิมพศิลปะลพบุรี  
พระพิมพกลุมนี้ไดรับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรี ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17 พระ

พิมพศิลปะนี้ประกอบดวยพระพุทธรูปสามองคนั่งเรียงกัน องคกลางมีขนาดใหญกวา องคดานขาง 
มักประทับในซุมเรือนแกว ลักษณะพระพักตรแบบสี่เหล่ียม กวางมน มักประดับดวยเคร่ืองประดับ
ตางๆ เชน เทริด ทองพระกร พาหุรัด กุณฑล หมจีวรเฉียง พระพิมพศิลปะนี้ประกอบดวย พระสาม
วัดพระคงฤๅษี พระสามเวียงทากาน พระปวย พระสามใบโพธิ์ 
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แบบที่ 5 พระพิมพศิลปะหริภุญไชย 
พระพิมพกลุมนี้มีลักษณะเฉพาะแบบในวัฒนธรรมหริภุญไชย มีการผสมผสานคติ

นิยมแบบพื้นเมืองเขาไป สามารถแบงพระพิมพกลุมน้ีไดเปนกลุมยอย 2 กลุม คือ 

 1. กลุมพระพิมพปกโพธ์ิ  
 มีลักษณะเปนพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยภายใตตนโพธ์ิ ซึ่งเปน

 ภาพเลาเร่ืองพุทธประวัติตอนตรัสรูที่พุทธคยา พระพิมพในกลุมนี้ประกอบดวย พระ
รอด พระคง พระบาง พระลือหนามงคล พระลือโขง พระเปม 

 2. กลุมพระพิมพรูปสามเหลี่ยม  
 พระพิมพในกลุมนี้ลักษณะรูปแบบเปนทรงสามเหล่ียม พุทธลักษณะทรงเครื่อง
กษัตริย นั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนบัลลังกดอกบัว และในบางครั้งพบวามีการเพ่ิม จํ านวน
พระพุทธรูปใหเปนหลายองค61และจัดเรียงลดหล่ันกันไปในกรอบสามเหลี่ยม พระพิมพกลุมนี้
ประกอบดวย พระเล่ียง พระสิบวัดพระคงฤๅษี  พระสิบสอง พระสิบแปด 

 พระพิมพที่สรางข้ึนตามคติความเชื่อในเร่ืองการสืบทอดพระศาสนานั้น เปนคติที่เปน
ลักษณะเฉพาะจากทวารวดีซึ่งพระพิมพสมัยหริภุญไชยนั้นก็ไดรับอิทธิพลความเชื่อมาจากทวารวดี
เชนกัน ทําใหพระพิมพในสมัยหริภุญไชยนั้นมีการสรางพระพิมพเพ่ือสืบทอดพระศาสนา ตอมา
เมื่อพุทธศาสนานิกายมหายาน และศาสนาพราหมณ-ฮินดู เขามาผสมผสานกับพุทธศาสนานิกาย
เถรวาททําใหคติการสรางพระพิมพเกิดการเปล่ียนแปลงจากการสรางเพื่อเปนการสืบทอดพุทธ
ศาสนาไปสูการสรางเพ่ือเปนปรมัตถประโยชนแกผูตายความอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาท่ีได
รับเขามา  

                                                            
 61เปนคติความเชื่อที่มีรวมกันทั้งฝายเถรวาทและมหายาน โดยท่ีฝายเถรวาทกลาววา อดีต
พระพุทธเจาท่ีมาตรัสรูกอนพระโคตมพุทธน้ันมีจํานวน 28 องค ในขณะที่ฝายมหายานกลาววา จํานวน
พระพุทธเจาน้ันมีมากมายนับไมถวนประดุจเม็ดทรายในมหาคงคานที  ดูใน ผาสุก อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝาย
มหายาน (กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2543), 34.  เมื่อ พ.ศ. 2485 พบพระแผงเน้ือชินที่เชียงแสน มีพระพุทธรูปใน
แผง 28 องค ตรงตามจํานวนพระอดีตพุทธเจาท่ีปรากฏตามความเช่ือ ดูใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน 

(ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย (ม.ป.ท., 2534), 92. 
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  2.2 คติการสรางพระพิมพเพื่อปรมัตถประโยชนแกผูตาย 

คติการสรางพระพิมพเพ่ือเปนปรมัตถประโยชนแกผูตายหมายถึงประโยชนอยางย่ิง 
คือ การเขาถึงพระนิพพาน62นั้น สันนิษฐานวาสืบเน่ือง      มาจากคติความเช่ือทางพุทธศาสนา
ลัทธิมหายาน63 ซึ่งไดขยายอิทธิพลมาสูทางใตของประเทศไทยตรงกับสมัยศรีวิชัย (ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี13-18)64 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคน พบวาพระพิมพที่พบสวนใหญ
จะสรางดวยดินเหนียวและมีการนําเอาอัฐิของผูตายมาผสมกับดินเหนียวแลวจึงพิมพเปน
พระพุทธรูปหรือรูปพระโพธิสัตวและในเนื้อวัสดุแตไมไดทําการเผาซ่ึงเรียกพระพิมพที่ไดจากการ
สรางแบบน้ีวา พระพิมพดินดิบ ในบางองคนั้นพบวามีคาถา เยธัมฺมาฯ และคาถา ขสมฯ  (อานวา 
ขะ-สะ-มะ) ปรากฏบนพระพิมพ วัสดุที่ใชในการสรางพระพิมพนั้นเปนดินเหนียวท่ีไมไดผานการ
เผาจึงแตกหักงาย ไมคงทนถาวร จึงเช่ือไดวาไมไดสรางข้ึนตามคติการสืบทอดพุทธศาสนา 
สันนิษฐานวาเปนการสรางข้ึนในคติที่แสดงถึงขอธรรมอันเปนนัยสําคัญของคาถาบทท่ีจารึกไวที่
พระพิมพ ที่กลาวถึงเหตุและการส้ินเหตุ คือ การดับทุกข (นิพพาน) นอกจากน้ีพระพิมพบางองคใน
สมัยทวารวดีที่คนพบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังปรากฏจารึกบนพระ
พิมพที่เก่ียวกับการอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย แสดงใหเห็นวาคติการสรางพระพิมพเพ่ือปรมัตถ
ประโยชนแกผูตายนั้นเกิดข้ึนมาในความเชื่อตามพุทธศาสนาลัทธิมหายานซ่ึงตรงกับสมัยศรีวิชัย
และชวงเวลาท่ีคาบเก่ียวอยูระหวางสมัยทวารวดีตอนปลายบางสวนยังไดรับอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาลัทธิมหายานจากขอม 

 
                                                            

62พระพรหมคุณาภรณ, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 204. 

63พุทธศาสนานิกายมหายานน้ันเกิดจากการรับอิทธิพลจากภายนอกโดยเฉพาะอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณและคติความเช่ือทองถิ่น เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะน้ัน คัมภีรทางพุทธศาสนา
นิกายมหายานจึงเต็มไปดวยอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริยตางๆ มีนรก สวรรคและการเวียนวายตายเกิดตามคติความ
เชื่อในศาสนาพราหมณรวมถึงการสะสมบุญบารมีเพื่อบรรลุภูมิโพธิสัตวจึงทําใหเกิดแนวคิดในเรื่องของการสราง
พระพิมพเพื่อเปนการกุศลอีกทางหนึ่งใหกับผูเสียชีวิตเพื่อเปนปจจัยในการบรรลุภูมิโพธิสัตวตอไป 

 64ยอรช เซเดส, “การยกทัพของอาณาจักรศรีวิชัย,” โบราณคดี 3, 4 (2514), 6-15. 
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2.2.1 พระพิมพสมัยศรีวิชัยในคติการสรางเพื่อปรมัตถประโยชนแกผูตาย 

พระพิมพสมัยศรีวิชัยท่ีพบนั้น ศาสตราจารย ยอรช เซเดส จัดเปนหมวดที่ 2 แบบถํ้า
แหลมมลายู65 พระพิมพหมวดนีเ้กือบทั้งหมดทําดวยดินดิบ ราวๆ พ.ศ. 1450-155066 มีทั้งที่เปนคติ
ความเช่ือตามพุทธศาสนาแบบเถรวาทและแบบมหายาน 67 แตที่พบสวนใหญจะทําเปนรูปพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร68 รูปพระพุทธเจาศรีศากยมุนี มีลักษณะกลมรี บางครั้งมีรูปสถูปประกอบอยู
ดวยและมีจารึกคาถาเปนภาษาสันสกฤต69 ซึ่งพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวนี้แสดงใหเห็นถึงพุทธ
ศาสนาแบบมหายาน70ที่เขามาแพรหลายอยูในดินแดนแถบนี้อยางกวางขวาง  

การทําพระพิมพเปนรูปสถูปนั้น ผูเช่ียวชาญดานจารึกของกรมศิลปากรใหความเห็น
วา เปนคติของพุทธศาสนานิกายเจติยวาท71 และมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของหลวงจีนอี้จิงซึ่ง
เขียนข้ึนในป พ.ศ. 1235 เร่ืองจดหมายเหตุการปฏิบัติพระวินัยจากทะเลจีนใต กลาววาพระภิกษุ
                                                            
 65พระพิมพที่พบในประเทศไทยนั้น แบงออกเปน 6 หมวด คือ แบบพระปฐม แบบถ้ําแหลมมลายู 
แบบขอม แบบสุโขทัย แบบอยุธยา และพระเคร่ืองตางๆ ดูใน อรพินท ชาตรูปะมัย, นครปฐมศึกษาในเอกสาร
ฝรั่งเศส (นครปฐม : ศูนยขอมูลคนควาเพื่อการวิจัยฝรั่งเศส-ไทยศึกษา, 2552), 75-84. 

66ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 6. 
67 มหายาน มาจากธาตุศัพทภาษาบาลี-สันสกฤต มหา+ยาน แปลวา พาหนะท่ีใหญ เปนคําเรียก

ที่อาศัยการเปรียบเทียบ จากคําวา หีนยาน ซึ่งแปลวา พาหนะท่ีเล็ก ๆ มหายานยังมีความหมายวา “ยานท่ี
สูงสุด” ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนฝายมหายาน คําวามหายาน ไมเพียงแตเปนยานใหญและสูงสุดเทาน้ัน 
หากเปนยานท่ีรื้อขนสรรพสัตวไดทุกประเภททุกวัย รวมทั้งสัตวโลกทุกรูปนาม เพ่ือไปสูพระนิพพาน และยานน้ียัง
หมายถึงยานท่ีจะไปถึงพุทธภูมิ แลวสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 

68ปรีชา นุนสุข, หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใตของประเทศไทยที่เกี่ยวกับอาณาจักรศรี
วิชัย, 105. 

69นงคราญ ศรีชาย และวรวิทย หัสภาค, โบราณคดีศรีวิชัย มุมมองใหมการศึกษาวิเคราะห

แหลงโบราณคดีรอบอาวบานดอน (นครศรีธรรมราช : โรงพิมพเม็ดทราย, 2543), 66.   
70สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 173. 
71เปนนิกายหน่ึงที่แยกออกมาจากนิกายสังฆิกะ ที่มีความเชื่อวาการสรางพระสถูปเจดียเปนกุศล

อันยิ่งใหญ ดูใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 180. 
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และฆราวาสชาวอินเดียนิยมสรางเจดียเล็กๆและพระพิมพดวยดินดิบ72 ซึ่งเปนหลักฐานที่จะยืนยัน
ถึงการแพรกระจายอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเจติยวาทไดเปนอยางดี 

พระพิมพสมัยศรีวิชัยมีจารึกภาษาสันสกฤตท่ีปรากฏบนพระพิมพ การใชภาษา
สันสกฤตในการจารึกขอความสะทอนใหเห็นถึงความรุงเรืองของภาษาสันสกฤตซึ่งมีการกลาวถึง
ความรุงเรืองดานภาษาสันสกฤตไวในจดหมายเหตุสมัยราชวงศถังวา พระภิกษุชาวจีนชื่อ ฟาเหียน 
เดินทางจากเมืองจีนทางเรือเพื่อไปสืบพุทธศาสนาท่ีอินเดีย ไดมาพักศึกษาภาษาสันสกฤตที่เมือง
สําคัญของศรีวิชัยเปนเวลาหลายเดือนกอนที่จะเดินทางตอไปยังอินเดีย73 การใชภาษาสันสกฤตใน
การจารึกพระธรรมเปนท่ีนิยมของพุทธศาสนานิกายมหายาน74 ซึ่งความเจริญรุงเรืองของภาษา
สันสกฤตในศรีวิชัยไดสะทอนใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนานิกายมหายานดวย  

พระพิมพที่พบวามีการจารึกคาถาลงบนพื้นวัสดุการสรางพระพิมพนั้นสามารถแบงได
เปน 2 กลุม คือ 

กลุมที่ 1 พระพิมพที่จารึกคาถา เย ธมฺมาฯ ซึ่งเปนคาถาที่นิยมในสมัยทวารวดีของ
พุทธศาสนานิกายเถรวาทโดยมีคติในการสืบพระศาสนา นัยสําคัญของคาถาบทนี้กลาวถึงเหตุและ
การสิ้นเหตุ คือ การดับทุกข (นิพพาน) มีความสัมพันธกับผูตายซ่ึงอาจเปนพระเถระผูบรรลุภูมิ
ธรรมตามความเช่ือของคนในสังคม 

                                                            
72นงคราญ ศรีชาย และวรวิทย หัสภาค, โบราณคดีศรีวิชัย มุมมองใหมการศึกษาวิเคราะห

แหลงโบราณคดีรอบอาวบานดอน, 210. 

73ศรีศักร วัลลิโภดม, “ปตตานีในประวัติศาสตรศรีวิชัย,” ใน รัฐปตตานี ใน “ศรีวิชัย” เกาแกกวา

รัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ : มติชน,2548), 165. 
74 ภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนาปรากฏครั้งแรกในการทําสังคายนาครั้งที่ 4 การจารึกคัมภีรโดยใช

ภาษาสันสกฤต อาจเนื่องดวยความจําเปนในการปรับตัวของพุทธศาสนา ใหโดดเดนจนสามารถครองใจคน
ชั้นสูงของสังคมได มหายานจึงใชภาษาสันสกฤตในการจารึกคัมภีรและในยุคนี้ วรรณกรรมสันสกฤตของฝาย
ศาสนาพราหมณมีบทบาทโดดเดนมาก วรรณกรรมตางๆที่ใชภาษาสันสกฤตจารึกจะไดรับความสนใจและ
นาเช่ือถือในวงวิชาการยุคนั้นและยุคตอๆมา พุทธศาสนานิกายมหายานตองเผชิญกับปญหานี้จึงไดเขียนงาน
วรรณกรรมตางๆโดยภาษาสันสกฤต 
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กลุมที่ 2 พระพิมพที่จารึกคาถา ขสมฯ คือ “ขสมน (ย) นิโรธ (มารเค) เย ว” แปลวา 

“ในทางแหงความดับ โดยนัย (แหงพระดํารัส) ของพระพุทธเจานั่นเอง”75  

พระพิมพที่มีคําจารึกเหลาน้ี เนนในเรื่องของทางแหงความดับทุกขคือนิโรธท่ีหมายถึง
การหลุดพนวัฏสงสารไปนิพพานซ่ึงสัมพันธกับประเพณีการเผาศพพระภิกษุสงฆ76 นับเปนการบงชี้
ไดวาคติการสรางพระพิมพสมัยศรีวิชัยนั้นเพ่ือเปนปรมัตถประโยชนแกผูตาย 

โดยวัสดุที่ใชทําพระพิมพสมัยศรีวิชัยน้ันเปนดินดิบที่ประกอบดวยอัฐิธาตุปนโขลก
ผสมกับดิน แตกหักงาย ไมคงทนถาวรเม่ือเทียบกับพระพิมพดินเผา นิยมพิมพเปนรูปพระโพธิสัตว
ตามคติพุทธศาสนามหายานนิกายตันตระ77 การทําพระพิมพดวยดินดิบนั้น สมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพไดสันนิษฐานเรื่องนี้ไววา 

 

แถวเมืองนครศรีธรรมราช เมืองพัทลุง เมืองตรังมีถ้ํามาก ในถ้ํามีพระพิมพดิน
ดิบ พระพิมพดินดิบเปนแบบมหานิกายทั้งน้ัน คือเปนรูปพระโพธิสัตว คาถาและตรา
ขางหลังเปนอักษรสันสกฤต คือ เทวนาครี พระพิมพนี้ทางเหนือเปนพระพิมพดินสุก 
ไมดิบอยางทางใต พบใสหมอฝงดินเรียงรายไวตามถ้ําตางๆ 

เหตุที่จะรูเร่ืองนี้ตองเลาใหฟง ครั้งหน่ึง มีนายพันเอกฝร่ังคนหน่ึงมาจากพมา 
ขอใหชวยนําเท่ียวพิพิธภัณฑสถาน เขาเคยอยูเมืองธิเบตมากอน พาไปดูที่ตูพระพิมพ 
ถามเขาวา อยางน้ีใน    ธิเบตมีบางไหม เขาบอกวาไมใชแตวามีละ เด๋ียวน้ีเขายังทํา
กันทุกวัน ความเปนดังนี้ 

เรื่องพระพิมพนี้มีประวัติวา กาลคร้ังหนึ่ง พระมหาเถระองคใดองคหนึ่ง อันเปน
ที่นับถือของชาวเมืองตายลง ฌาปนกิจศพเสร็จแลว เขาก็เอาอัฐิธาตุโขลกลงในครก
ผสมดิน ตีพิมพรูปพระโพธิสัตว สรางอุทิศใหไปเกิดเปนพระโพธิสัตว เอาเรียงไวในถํ้า 

                                                            
75บุศรา สวางศรี, “พุทธพาณิชย : พระเคร่ือง”, 9. 
76ศรีศักร วัลลิโภดม, รัฐปตตานี ใน “ศรีวิชัย” เกาแกกวารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร, 180. 

77มีศูนยกลางอยูที่เมืองนาลันทาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และสงอิทธิพลทางศาสนา
และความเชื่อใหกับชวาภาคกลางในชวงพุทธศตวรรษที่ 12 – 14 แลวแพรสูทางใตของประเทศไทย บุศรา สวาง
ศรี, “พุทธพาณิชย : พระเคร่ือง”, 9. 
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ที่โขลกแลวพิมพใสหมอเรียงไวและไมเผา ทิ้งไวทั้งดิบๆ ที่เปนเชนน้ันเพราะเขาถือวา
เผาคร้ังหน่ึงแลว คือ เผาสรีระ จึงทําเปนพระพิมพดินดิบ ไมยอมเผาสองหนเพราะ
เปนการเผาซ้ํา 

ฝายทางเหนือที่ทําดินสุกน้ันเปนอีกประเภทหน่ึง คือประสงคเพ่ือปญจ
อันตรธาน วาเม่ือสิ้นสุดพระพุทธศาสนาแลว จะไมมีใครรูจักพระพุทธเจา จึงพิมพรูป
พระพุทธเจาดวยดิน เผาเก็บฝงไวใตดิน ในพระเจดีย ฯลฯ เพ่ือใหคนรุนหลังขุดพบจะ
ไดรูจัก เปนประโยชนตางกันอยางนี้ นี่คือเรื่องพระพิมพ78 

 
ดังนั้นพระพิมพดินดิบในสมัยศรีวิชัยจึงไมไดสรางข้ึนตามคติการสืบพุทธศาสนาแต

เปนการสรางเพ่ือเปนปรมัตถประโยชนใหกับผูตาย ซึ่งจะเปนปจจัยใหผูตาย (ซึ่งอาจเปนพระเถระ
ที่ถูกนําอัฐิธาตุมาปนผสมทําวัสดุสรางพระพิมพ)นั้นไดบรรลุภูมิโพธิสัตวในอนาคตกาล  

 

2.2.2 พระพิมพสมัยทวารวดีในคติการสรางเพื่อปรมัตถประโยชนแกผูตาย 

การขยายตัวของวัฒนธรรมทวารวดีไดแพรไปสูดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยอยางกวางขวางซ่ึงตรงกับชวงเวลาที่อิทธิพลทางวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู
ของขอมไดแพรกระจายเขาสูดินแดนลุมแมน้ํามูลเชนกัน ทําใหรูปแบบความเชื่อของทวารวดีแถบ
ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะผสมผสานระหวางวัฒนธรรมและความเชื่อของพุทธ
ศาสนากับวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดู79  

ความเช่ือที่ผสมผสานระหวางสองวัฒนธรรมนี้ไดสงผลตอคติความเช่ือดานตางๆ ของ
คนในสังคมน้ันๆ รวมถึงคติการสรางพระพิมพที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมทวารวดีแถบภาคกลาง
เปนบางสวน การสรางพระพิมพขึ้นมานั้นมีทั้งท่ีเปนคติการสรางเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนาและการ

                                                            
78หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ประทานหมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล (กรุงเทพฯ : บํารุงบัณฑิต, 2530), 68.    
79สุจิตต วงษเทศ, ศรีวิชัยในสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 14.   
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สรางพระพิมพเพ่ือตองการใหเปนปรมัตถประโยชนแกผูตายซ่ึงสันนิษฐานวาเปนพระเถระที่เปนที่
เคารพนับถือของผูคนในสังคม  

หลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคน ปรากฏวาเปนพระพิมพดินเผา มีจารึกสี
แดงอยูที่ดานหลัง แสดงภาพพระพุทธรูปประทับยืนบนดอกบัวแสดงวิตรรกมุทรา (ปางทรงแสดง
ธรรม) ผูเช่ียวชาญดานภาษาโบราณไดกําหนดวาเปนอักษรสมัยราชวงศปลลวะ ภาษามอญ 
กําหนดอายุตัวอักษรอยูในราว พ.ศ. 1301-145080 และพระพิมพดินเผาเมืองฟาแดดสูงยางท่ีมี
พุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปรากฏจารึกอักษรหลังปลลวะ ภาษามอญโบราณ ดานหลัง
มีขอความเก่ียวกับการอุทิศสวนกุศลจารึกไววา “พระพุทธรูป (พิมพดินเผา)นี้ (ไดสรางข้ึนเพ่ือ) 
ทานปณญะอุปชฌายาจารยผูมีคุณ (อัน) เลื่องลือไปไกล”81  
 พระพิมพแบบตางๆ ที่พบในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ยังแสดงใหเห็นวา 
ชุมชนทวารวดีในดินแดนแถบน้ีมีการนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท อยางไรก็ตามพุทธศาสนา
นิกายมหายานก็คงมีอิทธิพลในดินแดนแถบน้ีควบคูกัน เห็นไดจากหลักฐานทางโบราณคดีที่เปน
พระพิมพนั้น มีทั้งที่เปนรูปพระพุทธเจาท่ีเปนรูปแบบของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและรูปพระ
โพธิสัตว ซึ่งอาจเปนรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรตามแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน  

 

2.3 คติการสรางพระพิมพเพื่อประกอบบุญกุศลและเปนพุทธบูชา 

คติการสรางพระพิมพโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบบุญกุศลและเปนพุทธบูชานั้น 
สันนิษฐานวา เปนคติความเช่ือของชาวขอมที่ไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดูซึ่งมีการ
ทําบุญโดยการสรางส่ิงของเพื่ออุทิศถวาย ประกอบกับความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานท่ี
พยายามแกไขคติความเช่ือเกาๆ เพื่อที่จะใหสอดคลองกับความเชื่อทางศาสนาพราหมณ เชน พระ
โพธิสัตวซึ่งแตเดิมนั้นมีเพียงองคเดียว ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโดย “ไดกําหนดธนานิ

                                                            
80หมอมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสด์ิ, “การศึกษาพระพิมพภาคใตของประเทศไทย”, 77. 
81จารึกในประเทศไทยเลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพฯ :  

กรมศิลปากร, 2529), 85-89. 
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โพธิสัตวและมนุษิพุทธข้ึน และมีการนําเอาเทพเจาของศาสนาพราหมณเขามาปนอยูดวย 82” เปน
ตน ทําใหเกิดความเช่ือในเรื่องการบูชาส่ิงท่ีตนเคารพนับถือตามวิถีของพุทธศาสนาผสมผสานเขา
กับการสราง การถวายส่ิงของเพ่ือเปนเครื่องบูชาในศาสนาพราหมณ อีกท้ังความเช่ือในเรื่องการ
เวียนวายตายเกิด เร่ืองของการหลุดพน และเร่ืองบุญกรรมตางๆ ซึ่งเปนความเชื่อของพุทธศาสนา
นิกายมหายาน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดคติการสรางพุทธสถานอุทิศถวายในพุทธศาสนารวมถึง
การสรางพระพุทธรูปและพระพิมพเพื่อเปนพุทธบูชาและประกอบบุญกุศลข้ึน 

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในประเทศไทยสันนิษฐานไดวาพระพิมพที่สรางข้ึน
เพื่อถวายเปนพุทธบูชาหรือเพื่อประกอบบุญกุศลน้ัน เริ่มสรางกันในสมัยลพบุรีและคติความเชื่อใน
เรื่องของการสรางเพื่อเปนพุทธบูชาและประกอบบุญกุศลนี้ไดสืบทอดอิทธิพลทางวัฒนธรรมตอมา
ในสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร  

 
2.3.1 พระพิมพสมัยลพบุรีในคติการสรางเพื่อประกอบบุญกุศลและเปนพุทธบูชา 

 ราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ราชวงศสุริยวรมันของขอมเจริญรุงเรือง แผขยายอาณาจักร
ครอบคลุมมายังลุมแมน้ําเจาพระยาและลุมแมน้ํามูลจนมีอิทธิพลเหนืออาณาจักรทวารวดีและต้ัง
ราชธานีเพื่ออํานวยการปกครองข้ึนในเมืองตางๆ เชน ลพบุรี สุโขทัย ศรีเทพ พิมาย และสกลนคร83  
โดยเมืองลพบุรี (ละโว) เปนเมืองสําคัญในระยะเวลาท่ีขอมไดแผอิทธิพลเขามาในดินแดนประเทศ
ไทย84  

                                                            
 82สุนันทา ยามา “สมัยลพบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศึกษา 
บัณฑิตวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516), 33. 

 83หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 
2537), 38.   
 84Charles F. Chicarelli, Buddhist Art An Illustrated Introduction (Chiang Mai ; Silkworm 

Book, 2004), 237, And Luang Boribal Buribhand and Alexander, B. Grisswold, Thai Images of The 

BuddHa (Bangkok : The Fine Arts Department, 1980), 232. 
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 ลพบุรีไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนา 2 นิกาย คือ พุทธศาสนานิกายมหายานจากขอม
และพุทธศาสนานิกายเถรวาทด้ังเดิมที่สืบตอมาต้ังแตสมัยทวารวดี85 โดยมีจารึกภาษาขอมท่ีศาล
สูง กลาวไววา “ในสถานท่ีอยูของดาบสทั้งหลาย หรือของผูซึ่งบวชเปนพระภิกษุมหายานก็ดี บวช
เปนสถวีระ(เถรวาท)ก็ดี ใหทานท้ังหลายท่ีไดบวชโดยจริงใจถวาย ดบะ แกพระบาทกัมรเดง
กําตวนอัญศรีสูรยวรมเทวะ” 86 แสดงใหเห็นการอยูรวมกันของความเช่ือทั้ง 2 นิกายในชวง
ระยะเวลาและพ้ืนที่เดียวกัน และยังปรากฏวามีการนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดูดวย ความนิยม
ในการนับถือศาสนาสวนใหญนั้นจะมากกวาหรือนอยกวาข้ึนอยูกับกษัตริยผูปกครองประเทศแต
ละสมัยท่ีจะนับถือศาสนาหรือนิกายใด87 ดังนั้นความเช่ือของคนในสังคมท่ีวัฒนธรรมของขอมแผ
ไป จึงเปนความเช่ือแบบผสมผสานระหวางศาสนาและระหวางนิกาย  

 การผสมผสานความเชื่อของทางศาสนาและนิกายในพื้นที่ที่อิทธิพลของขอมแผไปถึง
นั้น ไดกอใหเกิดศิลปกรรมแบบใหมที่ไมใชศิลปกรรมขอมโดยตรง88แตเปนศิลปกรรมท่ีมีการ
ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมืองโดยไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมขอมปรากฏอยูเรียกวา “ศิลปะสมัย
ลพบุรี89” เกิดขึ้นท่ัวไป ทั้งในรูปของสถาปตยกรรม เชน ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินเขาพนมรุง 
พระปรางคสามยอด และประติมากรรม เชน พระพุทธรูป พระพิมพตางๆ เปนตน 

                                                            
 85สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 201. 
 86ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี ๒ จารึก ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว แปลและชําระโดย ยอรช เซเดส  

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2504), 14. 
 87สุนันทา ยามา “สมัยลพบุรี”, 33. 
 88Mom Chao Chand Chirayu Rajani, Thai Imageries of SuwanBhumi (Bangkok : White 

Lotus, 1987), 49. 

 89สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพและศาสตราจารย ยอรช เซเดส เปนผูดําริเรียกศิลปะขอมท่ี
คนพบในดินแดนประเทศไทยวา “ศิลปะสมัยลพบุรี” ตอมานักวิชาการจึงใหนิยามของ ศิลปะสมัยลพบุรีวา 
“หมายถึงโบราณวัตถุสถานเขมรที่คนพบในประเทศไทย รวมทั้งโบราณวัตถุสถานท่ีทําข้ึนในประเทศไทยโดยทํา
เลียนแบบศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชา” ดูใน หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรใน
ประเทศไทย, 37-38.   
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 พระพิมพสมัยลพบุรีที่พบในประเทศไทยมีอายุอยูในชวง พ.ศ.1600-1950 ซึ่งอิทธิพล
ของขอมที่แผขายเขามาและมีอิทธิพลตอศิลปะลพบุรีนั้นมีเพียง 2 แบบ คือแบบนครวัดและแบบ
บายน90 มักแสดงภาพพระพุทธรูปหลายองค หรือพระพุทธรูปกับพระโพธิสัตวรวมอยูในแผงพระ
พิมพเดียวกันตามคติของฝายมหายาน นิกายวัชรยานหรือพุทธตันตระซ่ึงเปนนิกายท่ีนิยมนับถือ
กัน91  
 พระพิมพที่มีรูปพระพุทธเจา 3 องคในซุม แสดงถึงคติรัตนตรัยมหายานอันเปนตัวแทน
ของการเคารพบูชาเทพเจา 3 องค อันประกอบดวยพระพุทธเจา พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและ
นางปรัชญาปารมิตา ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสัญลักษณของพระรัตนตรัยท่ีหมายถึง พระพุทธเจาเปนผู
ทรงปญญาอยางยอดเย่ียม92  นอกจากน้ียังพบพระพิมพที่เปนรูปพระพุทธเจาปางน่ังสมาธิมี
พญานาคปรกบนเศียรตามความเชื่อทางพุทธศาสนา เรียกกันโดยยอวา “พระนาคปรก93” โดยพระ
พิมพที่พบน้ันมีทั้งเน้ือโลหะและเนื้อดินเผาแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและผสมผสานระหวาง
ศาสนา โดยพุทธศาสนาท่ีมีพระพุทธรูปเปนสัญลักษณและมีพระยานาคหรือนาคเปนสัญลักษณ
ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 พระพิมพสมัยลพบุรีจะมีความแตกตางกันทางประติมานวิทยาตามชวงระยะเวลาท่ี
สราง สามารถแบงไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

                                                            
 90Luang Boribal Buribhand and Grisswold, Alexander, B. Thai Images of The BuddHa, 
8. 
 91บุศรา สวางศรี, “พุทธพาณิชย : พระเคร่ือง”, 10. 
 92ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 2. 

 93สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 211. 
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ตารางที่ 3 แสดงพุทธลักษณะของพระพิมพในสมัยลพบุรี 
 

ชวงเวลา (พ.ศ.) พุทธลักษณะของพระพิมพ 
1600-1650 พระพุทธรูปปางสมาธิ มีพระเกศาหวีขึ้นไปเปนรอยดานบน หมคลุม 

ประทับนั่งอยูหนาตนโพธ์ิ 
1650-1700 พระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับภายในซุมมีฐานและมีสิงหแบกอยู 

นอกจากน้ี มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องคประทับในซุม โดยมีพระองค
เล็กๆ อยูในซุมเล็กขนาบอยู 2 ขาง บางคร้ังปรากฏพระพุทธรูปปางสมาธิ 
3 องคเรียงเปนแถวอยูขางลาง 

1750 เปนตนไป พระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับภายในซุมมีฐานและมีสิงหแบกอยู 
นอกจากน้ี มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องคประทับในซุม โดยมีพระองค
เล็กๆ อยูในซุมเล็กขนาบอยู 2 ขาง บางคร้ังปรากฏพระพุทธรูปปางสมาธิ 
3 องคเรียงเปนแถวอยูขางลาง โดยพระพุทธรูปมีลวดลายเครื่องประดับ
หรือเครื่องทรงปรากฏ 

1700-1750 พระพุทธรูปนาคปรกอยูกลางระหวางพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนาง
ปรัชญาปารมิตา นอกจากน้ีมีพระพุทธรูปนาคปรกอยูภายในซุมแบบองค
เดียว พระพิมพบางองคมีพระพุทธรูปองคเดียวหรือ 3 องคปรากฏ มี
ลักษณะความเปนพุทธศาสนานิกายมหายานย่ิงขึ้น  

 

ที่มา : สุนันทา ยามา “สมัยลพบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516), 33. 
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 คติการสรางพระพิมพในสมัยลพบุรีนั้น “สรางตามคติมหายานเปนพื้น” 94 และไม
ปรากฏคาถา เย ธมฺมาฯ ซึ่งเปนคาถาท่ีนิยมใชเพ่ือการสืบทอดพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีแมวา
พื้นท่ีสมัยลพบุรีแตเดิมนั้นเปนพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมของทวารวดีก็ตาม จึงสันนิษฐานวาการสราง
พระพิมพในสมัยลพบุรีนั้นไมไดสรางข้ึนเพ่ือการสืบทอดพุทธศาสนาแตเปนการสรางข้ึนเพ่ือเปน
พุทธบูชาหรือประกอบบุญกุศล โดยมีจารึกภาษาสันสกฤตท่ีเขาปอมนาง (พนมบันทายนาง) มีคํา
นมัสการพระอาทิพุทธ พระโลเกศวร และนางปรัชญาปารมิตา วา 

 

คํานมัสการพระอาทิพุทธ 
นโม สฺตุ ปรมารฺถาย วฺโยมกลฺปาย โย ทเธา 
ธรฺมสมฺโภคินิรฺมาณกายานฺ ไตรฺโลกยฺมุกฺตเย 
ขอนมัสการพระปรมรรถ (อาทิพุทธ) ผูมีสวนละเอียดประดุจโพยมและผูทรงไวซึ่งกาย 
3 อยาง คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย เพ่ือจะยังไตรโลกใหพนไปจาก
ทุกข 
 
 คํานมัสการพระโลเกศวร 
ภาติ โลเกศฺวโร มูรฺธฺนา โย มิตาภฺชินนฺ ทเธา 
มิตรรศฺมิปฺรกาศานามรฺเกนฺทฺโวรฺ ทรฺศนาทิว 
พระโลเกศวรผูทรงไวซึ่งพระอมิตาภพุทธเจา ผูมีแสงสวางอันนับมิถวน ดวยเศียรเกลา 
สวางรุงเรืองอยูกวาพระอาทิตยและพระจันทร อันแผรัศมีพอประมาณได 
  

คํามนัสการปญญาบารมี 
ปฺรชฺญาปารมิตาขฺยาไย ถควตฺไย นโม สฺตุ เต 
ยสฺยํา สเมตฺย สรฺวชฺญาสฺสรฺวชฺญตฺวมุเปยุษะ 

                                                            
 94สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 202. 
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ขอนมัสการแดพระองคภควดี ผูไดนามวาปญญาบารมี ผูประทานสรรพความรอบรู
แดผูมีญาณทั้งปวง ซึ่งถึงพระองคเปนที่พึ่ง95  

  

คํามนัสการท่ีปรากฏในจารึกท่ีเขาปอมนางมีความหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงคติความ
เช่ือในเร่ืองของการเวียนวายตายเกิดและเร่ืองของการหลุดพน คํานมัสการเหลาน้ียังแสดงใหเห็น
ถึงการสรรเสริญและบูชาพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตว นอกจากน้ียังปรากฏคําจารึกท่ีศาลเจา 
เมืองลพบุรี ที่ไดกลาวถึงการอุทิศถวายส่ิงของตางๆ  เพ่ือเปนการบูชา96 ซึ่งสันนิษฐานวาเปน
คานิยมของคนในสังคมที่ตองการสรางหรือถวายส่ิงของเพื่อเปนการบูชาตามความเชื่อทางศาสนา 
ดังนั้นการสรางพระพิมพซึ่งมีบริบททางสังคมเดียวกันกับจารึกคํานมัสการและคําจารึกท่ีศาลเจา
จึงนาจะมีคติในการสรางเพื่อเปนพุทธบูชาหรือเพ่ือเปนการประกอบบุญกุศลโดยหวังใหหลุดพน
จากสังสารวัฏตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเหมือนกับการถวายส่ิงของเพ่ือเปนเครื่องบูชา 

 
 2.3.2 พระพิมพสมัยสุโขทัยในคติการสรางเพื่อประกอบบุญกุศลและเปนพุทธบูชา 

 อาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นภายหลังจากการเส่ือมอํานาจทางการเมืองของขอมท่ีเคยมี
อิทธิพลครอบคลุมเหนือดินแดนแถบน้ีมาเปนเวลายาวนาน วัฒนธรรมและคติความเช่ือของสุโขทัย
ไดรับอิทธิพลของขอมและมีความเก่ียวเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ ซึ่งมีจารึก
ระบุถึงการเขามาของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศไววา  
 

                                                            
 95ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ, 3. 

 96ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 2 จารึก ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว ชําระและแปลโดย ยอรช เซเดส, 
19. 
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จึงใหไปอัญเชิญมหาสามีสังฆราช มีศีลาจารและรูพระปฎกไตร...นักฝูงมหา
สามี อันอยูใน..ลังกาทวีป97 และ เม่ือเสด็จประดิษฐานรูปพระมเหศวร รูปพระวิษณุ
ในหอเทวาลัยมหาเกษตรในปามะมวงนี้.....ดาบส พราหมณทั้งหลาย บูชาเปนนิตย98  

 

สันนิษฐานวาคติความเช่ือที่เกิดขึ้นมานี้แตกตางไปจากคติความเชื่อดั้งเดิมซึ่งเคยเปน
คติความเช่ือแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน สงผลใหศิลปกรรมของสุโขทัยมีรูปแบบทั้งที่เปนแบบ
ผสมผสานของท้ังสองความเช่ือและเกิดรูปแบบทางสถาปตยกรรมและประติมากรรมเฉพาะชวง
สมัยขึ้นมาเรียกวา ศิลปะสมัยสุโขทัย 

 เมืองสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนามากกวาศาสนาพราหมณทําให
ความเชื่อของคนในสังคมอยูในกรอบของพุทธศาสนา มีความเช่ือในเรื่องของบุญกรรมและเรื่อง
ของโลกหนาซ่ึงปรากฏหลักฐานในวรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิพระรวงซ่ึงเปนวรรณกรรมรวมสมัยท่ี
เก่ียวของกับพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอระบบความคิดและความเชื่อทางพุทธศาสนาของชาว
สุโขทัยไดเปนอยางดี99  ความเช่ือในเรื่องตางๆ เหลาน้ีไดสงผลใหเกิดคติและความนิยมในการ
สรางพระพิมพขึ้นเปนจํานวนมากเพ่ือตอบสนองความเช่ือที่เกิดขึ้น มีหลักฐานศิลาจารึกวัดบาง
สนุกระบุถึงคติความเช่ือในเรื่องการสรางพระพิมพขึ้นเปนจํานวนมากและวัตถุประสงคในการสราง
พระพิมพขึ้นมาอยางชัดเจนวา  

 
เจาเมืองตรอกสลอบแลแซงุนแผใจรักมักบุญธรรมเปนขุนผูใจดีชวนลูกขุนมูน

นายไพรไทยทั้งชาวแมชาวเจาท้ังหลายพิมพรูปพระดวยเหียก (ดีบุก) ดวยดินไดหมื่น
พันแปดรอยอันพระธาตุอันหนึ่ง...ดสอง พระงาสองท้ังขันหมากเงินขันหมากทองจอง

                                                            
 97“จารึกวัดปามะมวงภาษาไทย หลักท่ี 1 ดานท่ี 2” ใน ประชุมจารึกภาคท่ี 8 จารึกสุโขทัย 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 77.  
 98“หลักท่ี 4 ศิลาจารึกวัดปามะมวง อักษรขอม ภาษาเขมร จังหวัดสุโขทัย” ใน ประชุมศิลาจารึก 

ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2521), 79.  

 99ธิดา สาระยา, “อิทธิพลของไตรภูมิพระรวงตอสังคมไทย” ใน สรุปผลการสัมมนา เรื่อง ไตร
ภูมิพระรวง (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2527. เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ป ลายสือไทย), 87-94. 
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(รม) ธงรอบชอบดวยเสียงพาทยเสียงกลองแลขันขาวตอกดอกไมใตเทียนธูปจันทร
(น้ํา)มันหอมคอมตนนบบาทเบญจางคทั้งนั้นเวนใหเปนพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ
บูชา100  

 

เร่ืองการสรางส่ิงของอุทิศถวายน้ันไดรับอิทธิพลตามคติความเช่ือทางพุทธศาสนา
นิกายมหายานและศาสนาพราหมณที่ยังคงสืบทอดอิทธิพลทางวัฒนธรรมอยู แสดงใหเห็นถึงคติ
ความเช่ือในการสรางพระพิมพเพื่อประกอบบุญ และเพ่ือเปนพุทธบูชาไดเปนอยางดี  
 คติการสรางพระพิมพของสุโขทัยไมไดมีเพียงเพื่อเปนพุทธบูชาและประกอบบุญกุศล
เทาน้ันแตยังปรากฏคติการสรางเพ่ือเปนปจจัยใหผูสรางพระพิมพนั้นไดเกิดในสมัยของพระศรี
อาริยเมตไตรตามคติความเชื่อในเร่ืองของไตรภูมิพระรวง ซึ่งไมเคยปรากฏหลักฐานในสมัยอ่ืนๆ
กอนหนานี้ มีหลักฐานจารึกระบุไวอยางชัดเจนถึงคติความเช่ือนี้วา  
 

พระเจานายญ่ีบุญแลแมจันแลนางเริ่มนางไรแลวเจาไสอานนทลูกชายสายใจ
ชื่อนางยอด ตูทั้งหลายขอพบพระศรีอาริยไมตรีเจาอ้ัน101 และ “พระเจาแมศรมหาตา
ขอปรารถนาเปนผูชายช่ัวหนาจงขาไดเปนศิษยตนพระศรีอาริยโพธิสัตวเจา102 

 

จารึกแผนดีบุก จารึกลานเงิน พบท่ีวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจารึกท่ี
จารึกเมื่อ พ.ศ. 1917 ซึ่งเปนชวงเวลาคาบเกี่ยวระหวางสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา103 กลาวถึงคติ
ความเช่ือของการสรางพระพิมพขึ้นเปนจํานวนมากและคติความเชื่อในการสรางพระพิมพไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งจารึกขอความไววา 
                                                            
 100“จารึกวัดบางสนุก” ใน ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย , 54. 
 101“จารึกฐานพระพุทธรูปแมศรีมหาตา” ใน ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 250. 
 102“จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ)” ใน ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 77. 
 103จารึกแผนดีบุกน้ี แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลในดานอักษรศาสตรจากสุโขทัย ซึ่งแสดงใหเห็น
ความสัมพันธของอาณาจักรท้ังสอง คติความเช่ือของสุโขทัยอาจขยายอิทธิพลลงมาสูอยุธยาดวยเชนกัน ดูใน
“จารึกแผนดีบุกวัดมหาธาตุ” ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 137. 
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ดวยกุศล ผลกูหลอพระพุทธพิมพ ถวนวันเกิดทําบูชาพระศรีรัตนตรัย ฟงพระ
สัดปกรณาภิธรรม สรรพบริบูรณกัลปนาอานิสงสนี้ไปท่ัวไตรภพสบสัตวนิกร บิดร
ญาติสาธุชน สวนตนกูขาขอไปเกิด เอากําเนิดในดุสิตคัลบพิตรพระไมตรี เม่ือพระศรี
สรรเพชญ เสด็จมาเปนพระพุทธ ขอมอุตบัติในกษัตริยตระกูล ไพเราะสูรเปรม
ปราชญ อาจโอยทาย หาญหาว ลือทั่วทุกแดน แสนสาธุบูชา ทันฟงขพุง ธรรมเทศนา
สม(เด็จ)พระเจา ขอเขาบวชทรงผนวชชมบุญ ภุลบาตรจีพรอยาพัก กรโกนเกศ
เด็จกเลสตระบัด อรหัตหันสงสาร โดยพระไปนิรพานฟากฟา ขอไดเย่ียงกูขาอธิษฐาน
นี้แด อันนี้ชื่อผูกระทําพระพิมพนี้แล พออายไดเจ็ดสิบหาป วันไดญิบหมื่นเจ็ดพันหา
รอยวัน กระทําพระถวนวันเทาดังนี้ อันน้ีสวนแมเฉาไดเจ็ดสิบหาป วันไซรญิบหม่ืน
เจ็ดพันหารอยวัน กระทําพระถวนวันดังน้ี พออายผูลูกและเขียนแล กระทําดวยทาน
ดังนี้ ขอจงไดดังขาอธิษฐานดังนี้104 

 
 จารึกน้ีแสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อของการสรางพระพิมพไดเปนอยางดี คือ มีทั้งการ
สรางข้ึนเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา การสรางข้ึนเพ่ือเปนการอุทิศสวนบุญกุศล และการสรางข้ึนเพ่ือ
เปนปจจัยในการไดเกิดในยุคพระศรีอาริย การสรางพระพิมพแตละครั้งมักมีการจารึกเร่ืองของการ
อธิษฐานและการอุทิศสวนกุศลใหแกคนท้ังหลายซึ่งเปนอิทธิพลคติความเช่ือของศาสนา
พราหมณ105 ที่ เขามาผสมผสานกับคติความเชื่อของพุทธศาสนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงคติความเช่ือในเร่ืองการสรางพระพิมพจากเดิมจนกระท่ังถึงสมัยสุโขทัยไดอยาง
ชัดเจน 

 

                                                            
 104“จารึกแผนดีบุกวัดมหาธาตุ” ใน ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 137-141. 
 105วิราวรรณ สมพงษเจริญ, “คติความเช่ือของคนไทยสมัยสุโขทัย พ.ศ.1726 –  พ.ศ.2006” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550), 
98. 
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 แมวาในสมัยสุโขทัยจะยังมีความเช่ือในเรื่องปญจอันตรธานปรากฏอยู106 แตการสราง
พระพิมพสวนใหญไมปรากฏคติการสรางเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนา การไมปรากฏจารึกคาถา เย ธมฺ
มาฯ หรือขอความท่ีบงชี้วาสรางพระพิมพเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนาในสุโขทัย 107สันนิษฐานวามี
ความนิยมในเร่ืองการจารึกพระธรรมลงบนพ้ืนวัสดุอื่นแทนการจารึกลงบนพระพิมพดินเผา เชน 
แผนศิลา ซึ่งมีความคงทนถาวรมากกวาดินเผาหรือการใชใบลานซ่ึงงายตอการจารึกและสะดวกใน
การนําไปศึกษาหรือเทศนาสอน การสรางพระพิมพเพ่ือจารึกพระธรรมคาถาจึงไดรับความนิยม
นอยลงและสิ้นสุดไปในที่สุด  
 การสรางพระพิมพในสมัยสุโขทัยนั้นไมไดมีจุดประสงคเพื่อที่จะใหเปน “ธรรมเจดีย”108 
เหมือนอยางในสมัยทวารวดีแตเปนการสรางเพ่ือเปนพุทธบูชา จึงไมจําเปนที่จะตองมีการจารึก
คาถา พระพิมพในสมัยสุโขทัยจึงเปนการสรางขึ้นเพ่ือเปน “อุเทสิกเจดีย”  
 พระพิมพสมัยสุโขทัยนิยมสรางพระพิมพจากเนื้อดินเผาและเน้ือชิน โดยพระท่ีพบตาม
กรุ ตามเจดียตางๆ มักพบวาทํามาจากวัสดุเหลาน้ี เชน พระรวงหลังรางปนทําจากเน้ือชินตะก่ัว
สนิมแดง พระรวงทรงเกราะทําจากเน้ือชินเขียวและเน้ือชินเงิน พระรวงนั่งหลังล่ิมทําจากเน้ือชินเงิน
ผิวดํา พระนางพญาเสนหจันทนทําจากเนื้อดินคอนขางหยาบ และพุทธลักษณะในการสรางนิยม
สรางพุทธส่ีอิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน และเดิน (ลีลา)109ศาตราจารยยอรช เซเดส กลาวถึงพระพิมพ
แบบสุโขทัยวา “พระพิมพจําพวกน้ีเปนพระลีลาโดยมาก” 110 เชน แบบที่พระพุทธองคทรงอยูในพระ
อิริยาบถ ลีลาบนรัตนบัลลังก มีหรือไมมีซุมประกอบอยูดวย คงไดรับความนิยมมาก รูปแจกัน
                                                            
 106วิราวรรณ สมพงษเจริญ, “คติความเช่ือของคนไทยสมัยสุโขทัย พ.ศ.1726 –  พ.ศ.2006”, 98. 
 107พระพิมพดินเผาท่ีมีจารึกคาถา เยธมฺมา มีปรากฏท่ีเมืองศรีสัชนาลัยเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ดูใน 
จตุพร ศิริสัมพันธ, “จารึกพระพิมพดินเผาศรีสัชนาลัย” ใน ศิลปากร 40, 1 (ม.ค.- ก.พ. 2540), 56-59. 

108สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 231. 
 109พระพุทธรูปลีลานาจะเกิดนิยมกันในศิลปะสุโขทัยราวไมเกินรัชกาลของพระยาเลอไทย รูปแบบ
พระลีลาในพระพิมพไดสัดสวนสมบูรณเทียบไดกับพระพุทธรูปลีลาท่ีสรางข้ึนในรัชกาลของพระยาลิไท  ดูใน 
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย, 212. 
 110รายละเอียดเรื่องการสันนิษฐานถึงความนิยมในการสรางพระพุทธรูปปางลีลา ดูใน ยอรช เซ
เดส, ตํานานพระพิมพ, 13-14. 
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ดอกไมประดับที่โคนเสาของซุมรูปวงโคง เหนือซุมมีฉัตรกั้น อาจหมายถึงเหตุการณในพุทธประวัติ
หลังตรัสรูในสัปดาหที่ 3 คือเสด็จพุทธดําเนินจงกลมบนรัตนจงกลมครบ 7 วัน111 นอกจากน้ี ความ
นิยมในการทําพระแผงซึ่งเปนคติความเช่ือของนิกายมหายานก็ยังปรากฏอยู112 
 พระพิมพแบบสุโขทัยมักมีพระพักตรเปนรูปไข หรือยาวรีแบบผลมะตูม รัศมีเปนรูป
เปลว พระอุระผายกวาง ลําพระองคเรียวไดสัดสวน ชายจีวรยาว พระรัศมีเปนเปลว ซึ่งถือกันวามี
ความงดงามกวาสมัยอ่ืนๆ113 สรางข้ึนตามความรูสึกเล่ือมใสในพุทธศาสนาและความรูสึกแหงเช้ือ
ชาติอยางแทจริง (ไมมีความสัมพันธกับศิลปะขอม)114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 111สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย, 212. 

 112ผาสุข อินทราวุธ, “ประติมานวิทยาในสมัยสุโขทัย : รองรอยคติพุทธศาสนานิกายมหายาน” ใน 
ดํารงวิชาการ 2, 4 (ก.ค.- ธ.ค. 2546), 2-7. 
 113Charles F. Chicarelli, Buddhist Art An Illustrated Introduction (Chiang Mai ; Silkworm 

Book, 2004), 237, and Luang Boribal Buribhand and  Alexander, B. Grisswold, Thai Images of The 

BuddHa (Bangkok : The Fine Arts Department, 1980), 9. 

 114Silpa Bhirasri, A Bare Outline of History and Styles of Art (Bangkok : Silpakorn 

University, 1968), 85. 
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ตารางที่ 4 การแบงชนิดพระพิมพในสมัยสุโขทัยที่แสดงพุทธลักษณะและสถานที่พบพระพิมพ 
พุทธอิริยาบถ พุทธลักษณะ แหลงที่พบ วัสดุที่สราง 
ประทับยืน ประทับยืนบนฐานบัว หรือ

ฐานเขียง รอบองคพระอาจมี
ซุมหรือไมมี  

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  
วัดมหาธาตุ 

วัดพระยาดํา 

วัดเขาพนมเพลิง  

เนื้อดิน เนื้อชิน  
เน้ือผง และเน้ือ
วาน  

พุทธลีลา 
 

เปนรูปองคพระ ในลักษณะ
กาวเดินอยางสงางาม และ 
ออนชอย   มีทั้งยกพระหัตถ
ซ ายและยกพระหัตถขวา  
สถิตอยูบนฐานเขียงและฐาน
บัวทั้งช้ันเดียวและสองชั้น  

วัดมหาธาตุ  
วัดสะพานหิน  
วัดศรีสวาย  
วัดถ้ําหีบ  
วัดสระศรี  
วัดชางลอม 

มีทั้งเน้ือดิน  
เนื้อชิน  
เนื้อผง 
และเนื้อวาน    

ประทับน่ัง มีทั้งประทับนั่งบนฐานเขียง 
ฐานบัวช้ันเดียว บัวสองช้ัน 
บัวเม็ด บัวฟนปลา บัวขีด บัว
คว่ําบัวหงาย เปนตน    

พบวามีอยูเกือบทุกแหง
ใน โบราณสถานของ
เมืองสุโขทัย    
 

มีทั้งเน้ือดิน  
เนื้อชิน  
เนื้อผง  
และเน้ือวาน    

ไสยาสน พ ร ะ พิ ม พ สุ โ ข ทั ย แ บ บ
ไสยาสนพบนอยมาก   เทาท่ี
พบจะเปนในลักษณะรวมกัน
ทั้งสี่อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง 
และนอน อยูในแผนหรือแผง
เดียวกัน มีกรอบลอมรอบ 

วัดพระส่ีอิริยาบถ 

พ ร ะ พิ ม พ ที่ เ ป น ป า ง
ไสยาสนเพียงอยางเดียว
ยังไมพบ 

  

เนื้อชิน 

และเน้ือดิน 

 

ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย  (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534) 
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 2.3.3 พระพิมพสมัยอยุธยากับคติการสรางเพ่ือเปนพุทธบูชาและประกอบบุญกุศล 
 พระนครศรีอยุธยา115ตั้งอยูบนพื้นฐานทางพุทธศาสนาท้ังนิกายเถรวาทซ่ึงเคยรุงเรือง
ในสมัยทวารวดี116 และพุทธศาสนานิกายมหายานกับศาสนาพราหมณซึ่งเจริญรุงเรืองเมื่อครั้งที่
ขอมแผขยายอิทธิพลเขามาในสมัยลพบุรี เม่ือมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาข้ึน ขณะน้ันสุโขทัย
ยังคงดํารงความเปนราชธานีอยูเชนกัน กรุงศรีอยุธยาไดมีการติดตอสัมพันธกับสุโขทัยและไดรับ
เอาคติความเชื่อและพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศจากสุโขทัยเขามา117 โดยมีหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยา คือ พระพุทธรูปสมัยอโยธยา ที่บงบอกถึง
ความสัมพันธระหวางสุโขทัยและพระนครศรีอยุธยาได ในขณะที่ความเชื่อในพุทธศาสนานิกาย
มหายานขอมและศาสนาพราหมณ-ฮินดูของขอมไดปรากฏหลักฐานวาเคยแผขยายอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมมายังดินแดนแถบน้ีก็ยั งคงปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีอยู 118ชาวเ มือง
พระนครศรีอยุธยาจึงมีการนับถือแบบผสมผสานระหวางคติความเช่ือแบบพุทธศาสนาทั้งนิกาย
เถรวาทและนิกายมหายาน คือ เร่ืองที่เก่ียวของกับพระพุทธเจา คติความเช่ือเร่ืองพระธาตุ พระ

                                                            
115 พระนครศรีอยุธยาหมายถึงบริเวณภายในกําแพงพระนครและพ้ืนที่รอบเกาะเมืองซึ่งไมเกิน 

ขนอนท้ังสี่ทิศ ไดแก ทิศเหนือขนอนบางหลวง ทิศตะวันออกขนอนบานขาวเมา ทิศใตขนอนบานตะนาวศรี และ
ทิศตะวันตกขนอนปากคู สวน กรุงศรีอยุธยาหมายถึงอาณาจักรของอยุธยาซ่ึงพิจารณาพ้ืนที่โดยรอบ รวมถึงหัว
เมืองตางๆที่อยุธยาปกครอง 

116 มีหลักฐานความเชื่อ เชน ศิลาสลักรูปพระธรรมจักรและกวางหมอบ เปนตน 
 117มีหลักฐานทางโบราณคดีที่พบสามารถบงชี้ได คือ พระพุทธรูปสมัยอโยธยา ซึ่งบงบอกถึง
ความสัมพันธอันใกลชิดของสุโขทัยและอยุธยา ดูใน น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง], พระพุทธรูป : สื่อศรัทธาและ

การสืบเนื่องของมรดกวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543), 67. 

118 มีหลักฐานความเช่ือทางพุทธศาสนานิกายมหายาน เชน รูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทรงหม
หนังกวาง  และหลักฐานความเชื่อทางศาสนาพราหมณ เชน เทวรูปศิลาสวมหมวกทรงกระบอก เปนตน 
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พุทธบาท พระโพธิสัตว พระศรีอาริยเมตไตรย เปนตน และคติความเช่ือแบบศาสนาพราหมณ คือ 
คติความเช่ือเรื่องเทวราชา รวมถึงเร่ืองพิธีกรรม ความศักดิ์สิทธิ์ การบวงสรวง119 เปนตน  
 พระนครศรีอยุธยาไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมหลายรูปแบบที่เจริญรุงเรืองขึ้นมากอน
หนาเขามาผสมผสาน ทั้งทางดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม โดยเฉพาะ
ประติมากรรมขนาดเล็ก เชน พระพิมพตางๆ ที่ถูกสรางข้ึนมาน้ันซึ่งแสดงใหเห็นถึงรูปแบบศิลปะท่ี
รับมาจากท่ีตางๆ ทั้งจากภายใน เชน ศิลปะสมัยทวารวดี ศิลปะสมัยลพบุรี และศิลปะสมัยสุโขทัย 
ตลอดจนที่รับจากภายนอก เชน ศิลปะพมาสมัยพุกาม และศิลปะอินเดียแบบปาละ ประกอบกับ
ชวงระยะเวลาในการเปนราชธานีที่ยาวนานซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลใหมีการพัฒนารูปแบบทาง
สถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม จนเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง เรียกวา 
“ศิลปะสมัยอยุธยา” อีกทั้งชวงระยะเวลาที่ดํารงอยูอยางยาวนานในการเปนราชธานีไดสงผลใหคติ
ความเชื่อของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปในแตละยุคสมัย ตามปจจัยและบริบทท่ีเขามาใน
ชวงเวลาน้ัน เชน อิทธิพลทางวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาจากตางชาติ การทําศึกสงคราม
และภาวะสงคราม เปนตน  
 ความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมไดสงผลใหคติในการสรางพระพิมพ
ของสมัยอยุธยามีการเปล่ียนแปลงไปดวย โดยสามารถแบงพระพิมพที่สรางขึ้นตามคติความเช่ือได
เปน 2 กลุม คือ  
 

 

 

 

 

 

                                                            
 119พรชัย ลิขิตธรรมโรจน และถาวร เกียรติทับทิว “กําเนิดพระเครื่อง” (รายงานการวิจัยเร่ือง พระ
เครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบท่ีมีตอภาวะความเปนอยูทางสังคมของคนไทย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา, 2514), 28. 
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 กลุมท่ี 1 การสรางพระพิมพเพื่อเปนพุทธบูชาและประกอบบุญกุศล  
 การสรางพระพิมพในสมัยอยุธยาน้ัน ไมมีเอกสารยืนยันอยางแนชัดวามีการสรางพระ
พิมพขึ้นมาตามคติความเช่ือเพ่ือการสืบทอดพุทธศาสนา แมวาคติความเช่ือในเรื่องปญจ
อันตรธานจะยังมีอยูในสังคมอยุธยาซึ่งปรากฏหลักฐาน คือ จารึกวัดสองคบ วา  

 

แตพระเสด็จเขานิพพานได  ๑๙๗๖ ป  เดือนหน่ึง ๒๐ วันๆ นี้แลแตศาสนายัง
ภายหนาอันชี้ภายน้ี ยัง ๓๐๒๒ ป ๑๐ เดือน ๖ วัน ประสม ทั้ง ๒ แหงนี้ได ๕๐๐๐ 
แล ๛โทศกนักษัตรปจอ  ตรีศกน้ี ในเดือน ๖ ออกใหม ๕ ค่ํา วัน พฤหัสบดี มี
ศรัทธา เจาสัทธรรมมหาเถรศาสนา  วา มหาอุบาสกอุบาสิกาญาติกาเทาใด  พอยี
ตัดผมและแมสรอยมีใจศรัทธากอพระเจดีย  อันตนหน่ึงได ๕ วา ๒ ศอก เจริญ
ประเพณีมิใหหมองในคลองธรรมนี้แล  แตเคร่ืองประจุพระ พระทอง ๒๑ พระเงิน ๒ 
ตน  พระดีบุก ๑๖๑ เงินทองผาผอนทั้งหลายนี้  เปนคาวาไวได ๓ แสน ๕  หม่ืน ๕ 
พันแล แตกระทําบุญกุฏิพิหารศาลาเสาธงๆ ปฏาก ชาวหนังสือแตเคร่ืองทั้งหลายน้ี  
คิดเปนคาได ๓ แสน ๕ พัน   ک ทั้งเครื่องประจุพระ ทั้งเครื่องกระทําบุญมาแตหลังให
ได ๙ แสน  ๕ หมื่น ๙ พันแล แตพระบาสกบาสิกาท้ังหลาย  ใสได ๒๙๖ ตนแล  
ผาเช็ดหนาตน ๒ ผืน ผากะแส ๑ ผืน   ประจุพระเจดียแล พระทองยา ๑๐ ตนแล ๛ 
สวนพอยีตัดผมกระทําบุญ  ทั้งหลายนี้ไซร ขอจงไดทันพระศรีอาริยไมตรีโพธิสัตว  
แ…ตขอมี ปรีชญา ขอจงทันพระศรีอาริยไมตรี ทุกชาติแล   พอยีตัดผมมีใจศรัทธา
บวชหลานตนหน่ึงเปนภิกษุ  ลูกตนหน่ึงเปนสามเณร จายทําบุญท้ังนี้ปรารถนาเกิด
มาชาติใดก็ดีขอมั่งมี  อาจใหทานจําศีลภาวนา ขอลุแกโสดาปตติผลหมาย เขาไป
นิพพานเทอญ สวนเจาสุนทรผูเปนเจานั้นไซร  ธ  หากเลิกศาสนาพระเจา  ทั้งนี้จะขอ
จงไดทันพระศรีอาริยไมตรีแล ขอมีปรีชญาขอมีขาวของ เงินทอง ขอมีโฉมงาม ขอมี
อาหารกิน   ขอมีพอแกวแมแกว ขอมีปากหอมตนหอม  กระทําบุญท้ังหลายน้ีไซร 
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กรรมหนาแม  แกแมแกพี่แกญาติกาพันธุพงศาและตนโสด  สวนพอรัตนและแมเทศ
กระทําบุญ ชวยมากรรมมาบุญ  เพิ่มพูน 120  

  

คติความเช่ือในเรื่องปญจอันตรธานสืบทอดมาตั้งแตสมัยทวารวดีและยังคงอยูใน
สังคมอยุธยาแตคนในสังคมไมไดตระหนักถึงการส้ินสุดของพุทธศาสนาในแงของการสืบทอดพุทธ
ศาสนาใหคงอยูหรือการสูญส้ินของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา การสรางพระพิมพนั้นไมได
สรางข้ึนเพ่ือการสืบพระศาสนาเหมือนในสมัยทวารวดี แตถูกสรางข้ึนเพ่ือประกอบบุญกุศลใหเปน
ปจจัยไปเกิดในยุคพระศรีอาริเมตไตรยเมื่อสิ้นพุทธศาสนาในยุคพระสมณโคดมพระพุทธเจา แมวา
การขุดคนทางโบราณคดีจะพบแผนจารึกคาถา เย ธมฺมา ภาษามคธ อักษรเทวนาครี อยูดานหลัง
พระพุทธรูป 8 ปางแบบปาละ121ในพระปรางควัดราชบูรณะ แตก็ไมไดแสดงถึงการสรางพระพิมพ
ขึ้นมาเพ่ือสืบพระศาสนา เพราะจารึกคาถา เย ธมฺมาฯ นี้พบเพียงแหงเดียว  ติดอยูดานหลังของ
พระพิมพซึ่งศิลปะของพระพุทธรูปองคนี้เกาแกกวาสมัยอยุธยา มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15122 
สันนิษฐานวาเม่ือมีการสรางพระปรางคและบรรจุพระพิมพ ผูที่มีพระพุทธรูปองคนี้อยูไดนํา
พระพุทธรูปองคนี้มาบรรจุรวมกันและนอกจากนี้ในพระปรางคองคเดียวกันน้ียังพบจารึกภาษาจีน
หลังพระพิมพซุมเสมาทิศ จารึกไววา “ไตเมงกก ฮองฮุกซินกั้ว เนี่ยมฮกซินซี” แปลวา “ในรัชสมัยไต
เหม็ง มีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา จึงไดทําบุญสรางพระนี้ขึ้นไว” และจารึกภาษาจีนหลัง
พระพิมพซุมทิศยอดมหาอุณาโลม จารึกไววา “ไตเมงกก ซีฮุกเซีย ขี่ปอกิกเซียง อยูอี๋เจีย ฮองฮุก
ซินกั้ว ตั้งซอปูตวงจก ฮกซิม” แปลวา “ในราชวงศไตเหม็ง คนแซตั้ง(มีแซเอ้ียและแซอื่นอีก)มีความ

                                                            
 120จารึกในประเทศไทย เลม 5 อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษท่ี 19-24 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 184-188.  
 121หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล “โบราณวัตถุที่คนพบจากพระปรางควัดราชบูรณะ” พระพุทธรูป

และพระพิมพในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนคร : กรมศิลปากร, 2502), 
15. 
 122เรื่องเดียวกัน. 
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เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงรวมใจกันสรางพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ีขึ้นไว” 123 จารึกภาษาจีนหลัง
พระพิมพของชาวจีนน้ันแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติระหวางชาวจีน
ที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานและชาวพระนครศรีอยุธยาท่ีนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท
และสะทอนใหเห็นวาพุทธศาสนาทั้งสองนิกายยอมรับในเรื่องของการสรางพระพิมพเพ่ือเปนพุทธ
บูชาและประกอบบุญกุศล 

 คติการสรางพระพิมพเพ่ือเปนพุทธบูชาและประกอบบุญกุศลนี้ไดรับอิทธิพลมาจาก
สุโขทัยซึ่งเปนอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่สุโขทัยไดรับมาจากวัฒนธรรมขอมอีกทอดหน่ึง124 พระพิมพ
ที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตามคติความเชื่อนี้ สันนิษฐานวาเริ่มมีมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน เพราะ
มีหลักฐานเปนจารึกสมัยอยุธยาตอนตนกลาวถึงวัตถุประสงคของการสรางพระพิมพไวอยาง
ชัดเจน เชน  จารึกแผนดีบุก จารึกลานเงิน พบท่ีวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลาวถึง
วัตถุประสงคของการสรางพระพิมพ ซึ่งแสดงถึงคติความเช่ือในการสรางไวอยางชัดเจนวา  
 

ดวยกุศล ผลกูหลอพระพุทธพิมพ ถวนวันเกิดทําบูชาพระศรีรัตนตรัย ฟงพระ
สัดปกรณาภิธรรม สรรพบริบูรณกัลปนาอานิสงสนี้ไปท่ัวไตรภพสบสัตวนิกร บิดร
ญาติสาธุชน สวนตนกูขาขอไปเกิด เอากําเนิดในดุสิตคัลบพิตรพระไมตรี เม่ือพระศรี
สรรเพชญ เสด็จมาเปนพระพุทธ ขอมอุตบัติในกษัตริยตระกูล ไพเราะสูรเปรม
ปราชญ อาจโอยทาย หาญหาว ลือทั่วทุกแดน แสนสาธุบูชา ทันฟงขพุง ธรรมเทศนา
สม(เด็จ)พระเจา ขอเขาบวชทรงผนวชชมบุญ ภุลบาตรจีพรอยาพัก กรโกนเกศ
เด็จกเลสตระบัด อรหัตหันสงสาร โดยพระไปนิรพานฟากฟา ขอไดเย่ียงกูขาอธิษฐาน
นี้แด อันนี้ชื่อผูกระทําพระพิมพนี้แล พออายไดเจ็ดสิบหาป วันไดญิบหมื่นเจ็ดพันหา

                                                            
 123มานิตย วัลลิโภดม “พระพิมพวัดราชบูรณะ” พระพุทธรูปและพระพิมพในกรุพระปรางควัด
ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 41.  
 124สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานเรื่องการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของ
สุโขทัยวาเกิดขึ้น “นับตั้งแตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จข้ึนไปเสวยราชยอยู ณ เมืองพิษณุโลก” ดูใน สมเด็จ
ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 240.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

 

 
 

รอยวัน กระทําพระถวนวันเทาดังนี้ อันน้ีสวนแมเฉาไดเจ็ดสิบหาป วันไซรญิบหม่ืน
เจ็ดพันหารอยวัน กระทําพระถวนวันดังน้ี พออายผูลูกและเขียนแล กระทําดวยทาน
ดังนี้ ขอจงไดดังขาอธิษฐานดังนี้ 125   

 

จารึกสิรินันทะ พบท่ีวัดมหาธาตุ ระบุไววา  
 

ขาช่ือวาสิรินันทะ เปนปราชญ มีศรัทธา เปนสัทธรรมทายก สรางพระพุทธรูป
ดีบุกหม่ืนกวาองค ดวยผลบุญนี้ ตราบเทาท่ีขายังทองเท่ียวไปสูภพนอยภพใหญอัน
จะนับมิไดนั้น ขอใหขามีปรีชา มีรูปงาม มีเสียงไพเราะ เฉียบแหลมย่ิงในสรรพศาสตร 
รูแนวความคิด เปนผูทรงศีล มีสมบัติตางๆ อันประเสริฐ เปนผูบริจาคทานหา
ประมาณมิได เปนผูปลดเปลื้องตนใหพนจากกิเลส เปนผูยินดีในกุศลอันหาโทษมิได 
ขอใหเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาลเทอญ126  

 

นอกจากน้ียังมีจารึกอีกหลายแหงที่ระบุถึงวัตถุประสงคในการสรางเพื่อเปนพุทธบูชา
และเปนการประกอบบุญกุศล เปนปจจัยใหเกิดในสวรรคชั้นตางๆ ใหไดเกิดมาในยุคสมัยของพระ
ศรีอาริยเมตไตร อีกทั้งเพื่อเปนอานิสงคใหไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต  

 

 กลุมที่ 2 การสรางพระพิมพเพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคล ความศักด์ิสิทธิ์ และดล
บันดาลใหเกิดอานุภาพตางๆ 

 คติความเช่ือการสรางพระพิมพจะถูกเปล่ียนแปลงไปตามปจจัยหรืออิทธิพลทาง
วัฒนธรรมที่เขามาในสังคมขณะน้ัน ในสมัยอยุธยาไดมีการเปล่ียนแปลงคติการสรางพระพิมพ
เนื่องจากปจจัยทางดานสังคมและการเมือง คือ ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช อยุธยาไดเร่ิมทํา
สงครามสูรบกับพมาและไดสูรบกันอยางตอเน่ือง และสถานการณการเมืองภายในที่มีความ

                                                            
 125“จารึกแผนดีบุกวัดมหาธาตุ” ใน ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย , 137-141. 
 126จารึกในประเทศไทย เลม 5 อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษท่ี 19-24, 108. 
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วุนวายเน่ืองมาจากระบบราชการที่ขยายตัวขึ้น ทําใหขุนนางมีอํานาจมากขึ้นจนเกิดปญหา
สงครามภายในเพ่ือแยงชิงราชสมบัติ คนในสังคมมีความเชื่อในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ เลข
ยันต ไสยศาสตร เร่ืองทรงเจาเขาผี  รวมถึงพุทธศาสนาและสถาบันสงฆที่เปนศูนยกลางความเชื่อ
ของสังคมไดเขามาเก่ียวของกับเรื่องทางโลกมากข้ึน โดยสะทอนใหเห็นไดจากเหตุการณที่พระสงฆ
เขามามีบทบาทในการแยงชิงพระราชบัลลังกในสมัยพระเพทราชา 127 ทําใหระบบความคิด คติ
ความเช่ือที่มีอยูในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป    
 การเกิดสงครามขึ้นอยางตอเน่ืองและการเกิดปญหาการเมืองภายในน้ัน สงผลใหคน
ในสังคมเกิดความหวาดกลัวและไมมั่นใจในความปลอดภัยเม่ือตองตกอยูในภาวะสงครามหรือ
ชวงการผลัดเปล่ียนแผนดินจึงจําเปนตองหาที่พึ่งทางใจเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ ประกอบกับ
ความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตรและวิทยาคมท่ีปรากฏอยูทั่วไปในสังคมอยุธยา จึงทําใหคติความ
เชื่อในการสรางพระพิมพไดเปล่ียนแปลงไปดวย 
 คติความเช่ือในการสรางพระพิมพเพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคล ความศักด์ิสิทธิ์ และ
ดลบันดาลใหเกิดอานุภาพตางๆ นั้น สันนิษฐานวาเกิดขึ้นในราวตนพุทธศตวรรษท่ี 22 เน่ืองจาก
เปนชวงเวลาที่มีภาวะสงครามเกิดขึ้นบอยคร้ัง ทําใหมีการหาท่ีพึ่งทางจิตใจท้ังในดานของพิธีกรรม
และการพกพาวัตถุเคร่ืองรางซ่ึงเช่ือมโยงกับความเช่ือในเร่ืองเหนือธรรมชาติ สิ่งศักด์ิสิทธิ์และ
พิธีกรรมตางๆ ที่มีมาแตเดิม อาทิ การทําพิธีตัดไมขมนาม การสักเลขยันตบนรางกาย การอาบวาน
ยา การนําเครื่องรางของขลังตามธรรมชาติ (วัตถุอาถรรพ) ฝงไวตามรางกายหรือการนําส่ิงของท่ี
สรางขวัญกําลังใจ เชน การนําชายพกชายผาของมารดาติดตัวไปในการออกสงคราม128เปนตน แต
                                                            
 127จดหมายเหตุฟอรบัง กลาวถึงเร่ืองการกอกบฏของพระเทพราชาไววา “ทานไดพระภิกสุสงค       
เปนพัคพวกแลว” ใน จดหมายเหตุฟอรบัง (พระนคร : โสภณพิพรรฒธนาการ, 2486. พิมพในงานพระศพพระ 
วรวงศเธอ กรมหมื่นเทวะวงศวโรทัย เมษายน 2486), 187.  
 128ตําราพิไชยเสนา เปนเอกสารที่เขียนข้ึนในสมัยอยุธยา ไดกลาวถึงเร่ืองการหามนําชายพกชาย
ผาไปในการทําสงคราม ซึ่งแสดงใหเห็นวามีความเชื่อเกี่ยวกับการนําชายพกชายผาไปในการสงครามเพื่อใชเปน
เคร่ืองรางชนิดหนึ่งและเปนที่นิยมกันทั่วไปในสมัยน้ัน ดูใน วรพร ภูพงศพันธุ “ตําราพิไชยเสนา : ตําราวาดวย
คุณสมบัติและขอควรประพฤติของขาราชการระดับสูง” ใน 100 เอกสารสําคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร

ไทย (กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ, 2553), 175-226.  
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เน่ืองจากเครื่องรางของขลังตามธรรมชาติ (วัตถุอาถรรพ) นั้นหาไดยากหรือการนําชายพกชายผา
ไปในการสงครามนั้นเปนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมเพราะเช่ือวาจะทําใหเกิดอุปทวอัปมงคลและ
รวมถึงการสักยันตตามรางกายนั้นเปนเร่ืองที่ตองใชเวลานานในการสักและทําไดยาก ดังนั้นจึง
เปลี่ยนมาเปนการเขียนเลขยันตลงบนผืนผาหรือกระดาษแทนการสักลงบนรางกายแลวใชพุทธา
คมในการปลุกเสก สามารถพกเครื่องรางติดตัวไดสะดวกจึงทําใหเกิดเครื่องรางของขลังขึ้นมา
แทนท่ีการสัก เชน ตะกรุด129 ผายันต ผาประเจียด130 แหวนพิรอด131 เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปน
จุดเริ่มตนของการสรางเคร่ืองรางของขลังประเภทตางๆ เพื่อจะนําติดตัวไปในการออกสงครามแทน
การพกพาเคร่ืองรางท่ีมีมาแตเดิม ในสมัยตอมา “ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ไดมีการนํา
พระพุทธรูปที่มีความหมายแหงชัยชนะ (พระชัย) ติดไปกับกองทัพดวยเพื่อความเปนสิริมงคลและ
เปนกําลังใจ132” เม่ือผูนํามีคติความเช่ือในการนําพระพุทธรูปติดตัวไปในการออกศึกสงคราม
เพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคล สงผลใหผูที่มีหนาท่ีในการออกศึกสงคราม(ทหาร) เกิดความเชื่อใน
เรื่องนี้เชนเดียวกัน จึงมีการสรางพระพิมพและนําพระพิมพพกติดตัวไปแทนการพกพาพระพุทธรูป
ซึ่งมีขนาดใหญยากตอการพกพา133   

                                                            
129 เคร่ืองรางของขลังชนิดหนึ่ง ทําดวยโลหะหรือ อโลหะ เชน แผนตะก่ัว แผนเงิน แผนทองหรือ

ทองแดง บางครั้งใชไมไผหรือกระดูกสัตว เมื่อไดวัสดุตามตองการก็จะทําการลงอักขระ หรือผูกเปนยันต โดยสวน
ใหญจะเปนบทสรรเสริญพุทธคุณ ซึ่งตะกรุดที่ตองการใหเกิดผลทางคงกระพันจะใชแผนทองแดง ตะกรุดท่ี
ตองการใหเกิดผลทางดานแคลวคลาดจะใชแผนตะกั่ว 

130 เครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ทําดวยผาผืนส่ีเหล่ียม มีการเขียนยันตและคาถาอาคมตางๆ มักใช
ผูกที่แขนหรือคอ 

131 เครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ทําดวยกระดาษวาวท่ีเขียนเลขยันตอาคมตางๆไวแลวมวนเปนเสน 
ถักเปนแหวน ใชสวมนิ้วจากน้ันนําไปชุบรักแลวปลุกเสก อีกชนิดหนึ่งถักดวยดายดิบชุบรัก มีขนาดใหญใชสวม
แขน 

 132สุภาพรรณ ณ บางชาง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเช่ือและแนวการปฏิบัติในสมัย
สุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, 114.  
 133เชน พระพิมพที่วัดบานกราง จังหวัดสุพรรณบุรี สันนิษฐานวา “สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได
เดินทัพมาถึงเมืองสุพรรณเพื่อนําทัพมารบกับพมาและไดสรางพระไวที่วัดบานกราง เพ่ือใหทหารไวใชในการรบ
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 การที่พระพิมพมีบทบาทในการเปนทีพ่ึ่งทางใจโดยการนําติดตัวไปออกศึกสงคราม จึง
ตองมีการสรางพระพิมพขึ้นจากวัสดุอาถรรพเพ่ือทําใหพระพิมพเกิดความศักด์ิสิทธ์ิมากย่ิงขึ้น134 
ใชปองกันอันตรายจากศาสตราวุธในการสงครามตามความเช่ือ บางครั้งมีการลงเลขยันตอักขระ
บนพระพิมพตามความเช่ือในสมัยน้ัน135 ซึ่งปางที่นิยมนํามาสรางพระพิมพนั้นเปนปางสมาธิและ
ปางพระพุทธเจาชนะมาร (มารวิชัย) สันนิษฐานวาเกี่ยวของกับชื่ออันเปนมงคลของปางที่สรางพระ
พิมพเพ่ือใชในการออกศึกสงคราม แตการนําพระพิมพไปในการออกศึกสงครามน้ันไมปรากฏ
หลักฐานวามีการอาราธนาพระพิมพติดตัวดวยวิธีการใด ในลิลิตตะเลงพายซ่ึงเปนวรรณกรรมใน
สมัยรัตนโกสินทรระบุไววา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนําพระพิมพของเมืองพิจิตร (พระพิจิตร 
เม็ดขาวเมา)136 ติดไวที่พระมาลาเม่ือเวลาออกทําศึก นอกจากน้ียังปรากฏพระพิมพซึ่งเชื่อกันวา
สรางข้ึนมาเพื่อใหเกิดความศักด์ิสิทธิ์ดานคงกระพันชาตรี เพ่ือใชในการศึกสงครามอีกเปนจํานวน
มาก เชน พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญชัยมงคล, พระขุนแผน กรุวัดบานกราง137, พระหลวงพอโต 
กรุวัดบางกระทิง, พระนางพญา จังหวัดพิษณุโลก เปนตน  
                                                                                                                                                                          
ครั้งนั้น เม่ือรบชนะแลว เปนคติความเช่ือของคนโบราณวาเม่ือไมไดใชพระแลว ไมนําติดตัวกลับบานแตจะนํามา
รวมกันไวที่วัด” อางใน พัชรี พลคํามาก, พระวัดบานกราง” โพธิ์เพชร 16, 8 (2552), 37.    
 134มีการนําเกสรกับวานและแรสังฆวานรเปนวัสดุ ดูใน มนัส โอภากุล, พระผงสุพรรณ 
(สุพรรณบุรี : มนัสการพิมพ, 2530), 30-31. อางถึงใน บุศรา สวางศรี, “พุทธพาณิชย : พระเครื่อง”, 52. 
นอกจากน้ียังนิยมสรางพระพิมพจากวัสดุโลหะท่ีเรียกวา “ชิน” สันนิษฐานวาเก่ียวของกับชื่อเรียกโลหะ ที่ออก
เสียงคลายคําวา “ชนะ”  

135 เชน  พระกร่ิงคลองตะเคียน พุทธลักษณะขององคพระคือมีดานบนเปนรูปปลายแหลม องค
พระเปน พระน่ังปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานเรียง ๓ ชั้น ดานหลังเปนผนังรูปโพธิ์ และมีตัวยันตจารึกดวยมือ 
มีทั้งชนิด ปลายงอนแหลม และปลายมนโคง ถาจับองคพระเขยาจะมี เสียงดัง เหมือนพระกริ่งเน้ือโลหะท่ัวๆไป 
เพราะมีการบรรจุ เม็ดกริ่งไวภายในองคพระ  

136 พระพิจิตรเม็ดขาวเมา เปนพระเนื้อชินเงิน  สรางในสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีความเชื่อวา พระ
พิจิตร เม็ดขาวเมา มีสวนผสมของ "เหล็กนํ้าพ้ี"  ซึ่งเปนเหล็กท่ีมีเน้ือดีที่สุดของจังหวัดพิจิตรและมีความศักด์ิสิทธิ์
ในตัวเอง พุทธลักษณะของพระพิจิตรเม็ดขาวเมา เปนปางสมาธิประทับนั่งอยูบนฐาน 

 137พระขุนแผนท้ังสองกรุเช่ือวาเปนพระพิมพที่สรางในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใน
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรคือการกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชที่หนองสาหราย จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 เน่ืองจากในสมัยอยุธยาเปนชวงเวลาท่ีมีศึกสงครามอยูตลอดเวลา เปนปจจัยท่ีสงผล
ใหคติความเชื่อในการสรางพระพิมพเปล่ียนแปลงไป มีบางทานเชื่อวาการสรางพระพิมพโดยมี
วัตถุประสงคของการสรางเพื่อใหเปนพระเครื่องนั้นมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา138 แตไมมีเอกสารยืนยัน
ในเรื่องการสรางพระพิมพโดยมีวัตถุประสงคใหเปนพระเคร่ืองในสมัยอยุธยา มีเพียงแผนจารึกลาน
เงินพบที่กรุเจดียวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชรและแผนจารึกลานทองพบที่กรุพระปรางควัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี139 ซึ่งมีเน้ือความจารึกลักษณะตํานาน กลาวถึงการสราง
พระพิมพโดยฤๅษีสรางดวยวัสดุประเภทตางๆ และกลาวถึงพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของพระพิมพที่
สรางขึ้นมาแตยังเปนขอถกเถียงในเรื่องของหลักฐานจารึกทั้ง 2 แผนนี้วาเปนจารึกท่ีแตงขึ้นมาใหม
หรือไม140  

จากการศึกษาในบทน้ีจะเห็นไดวาพระพิมพมีตนกําเนิดมาจากการสรางเพื่อเปนที่
ระลึกในการไปนมัสการสังเวชนียสถานตางๆ ตอมาเม่ือความเช่ือปญจอันตรธานแพรหลายใน
สังคมมากขึ้นจึงมีการจารึกคาถาเยธมฺมาฯ อันเปนคาถาท่ีกระชับและไดใจความครบถวนตามหลัก
อริยสัจ 4 อันเปนหัวใจแหงธรรมะของพระพุทธเจา เกิดแนวคิดเร่ืองการสรางพระพิมพเพ่ือสืบพระ
ศาสนา ขึ้นและเมื่อพุทธศาสนาแผขยายไปยังพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย ปจจัยท่ีแตกตางกัน
ตามแตละพ้ืนที่สงผลใหแนวคิดการสรางพระพิมพเกิดการเปลี่ยนแปลงคติการสรางจาก
วัตถุประสงคเพื่อสืบพระศาสนาสูการสรางเพื่อปรมัตถประโยชนแกผูตาย เพ่ือเปนพุทธบูชารวมถึง
การสรางพระพิมพเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์  

                                                                                                                                                                          
โดยมีเหตุผลสนับสนุนทั้งจากหลักฐานทางเอกสารที่ระบุถึงเสนทางการเดินทัพ สิ่งแวดลอมสถานที่ และรูปแบบ
ทางศิลปะ ดูใน บุศรา สวางศรี, “พุทธพาณิชย : พระเคร่ือง”, 36. 
 138The Fine Art Department, 700 Years of Thailand: Treasures from the Kingdom 

(Bangkok : Thaiwattanapanit, 1993), 85. 

 139กรมศิลปากรสันนิษฐานวา มีการจารึกข้ึนระหวางพุทธศตวรรษท่ี 24 ดูใน จารึกในประเทศ
ไทย เลม 5 อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษท่ี 19-24, 161. 
 140กฤษฎา พิณศรี, “ตํานานการสรางพระพิมพในจารึกลานเงิน ลานทอง เร่ืองจริงหรือลวงโลก? ” 

ใน เมืองโบราณ 34, 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2551), 110-121.    
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คติการสรางพระพิมพเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล ความศักด์ิสิทธิ์ และดลบันดาลให
เกิดอานุภาพตางๆ ในสมัยอยุธยาสืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเม่ือผนวกกับการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดทางพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงทําใหเกิด 
“พระเคร่ือง” ขึ้นมาอยางแทจริงและเม่ือไดรับวิทยาการจากชาติตะวันตกในดานตางๆ การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาวะสงครามโลก จึงเปนเสมือนปจจัยกระตุนความศักด์ิสิทธ์ิ
และพุทธคุณใหเกิดมีมากข้ึนจนกระท่ังกลาวไดวาพระเคร่ืองเปนเครื่องรางท่ีไดรับความนิยมมาก
ที่สุดของประเทศไทยในปจจุบัน 
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บทท่ี 3 
จากพระพิมพสูพระเคร่ือง  

ความเปลี่ยนแปลงในสมัยรัตนโกสินทรถึงสงครามโลกคร้ังที่สอง 
 

การสรางพระพิมพโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคลและเกิดพุทธคุณ 
ปาฏิหาริยตางๆ มีขึ้นต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลายและไดสืบทอดคติความเช่ือน้ีมาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนและเม่ือไดรับปจจัยดานตางๆ มาสนับสนุน ทําใหในท่ีสุดพระพิมพที่สรางข้ึน
ไดรับความเคารพบูชาเช่ือมั่นจนกลายมาเปนพระเคร่ืองในสมัยรัตนโกสินทร ปจจัยท่ีทําใหพระ
พิมพกลายมาเปนพระเครื่องน้ันเกิดจากแนวคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยในสมัย
รัตนโกสินทรประกอบกับการรับอิทธิพลจากตะวันตกท้ังแนวคิดเรื่องของท่ีระลึก การนําเขาเครื่อง
ผลิตเหรียญไดทําใหการสรางพระเคร่ืองกลายเปนส่ิงที่นิยมกันอยางแพรหลาย 

การปรับเปล่ียนแนวคิดทางพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมาเปนพุทธศาสนาแนวมนุษยนิยม คือ ไมเนนการเขาถึงพระนิพพานแตเนนในเร่ือง
ความสําเร็จที่สามารถสรางข้ึนไดในชาตินี้ สงผลใหการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพในสมัยน้ี
สรางข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ ใหความรูสึกปลอดภัยในชีวิตซึ่งสะทอน
ออกมาในรูปแบบของพุทธคุณดานคงกระพัน ชาตรีมากกวาการคํานึงถึงการสืบทอดพระศาสนา
หรือการสรางเพื่อถวายเปนพุทธบูชาตามคติความเชื่อในสมัยกอนซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคมใน
ขณะนั้นที่อยูในภาวะสงคราม  

การเกิดอหิวาตกโรคระบาดในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
และรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็เปนปจจัยภายในท่ีทําใหพระกริ่งและ
พระพิมพไดรับความนิยมในสังคมไทยดวยเชนกัน  

นอกจากน้ีความนิยมในการเก็บสะสมเครื่องถวย  เคร่ืองลายคราม  หนังสือ 
โบราณวัตถุ  รวมถึงการเ ก็บสะสมพระพุทธรูปและพระพิมพตางๆ  ในชวง รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซ่ึงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลทําใหพระพิมพในกรุพระ
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เจดียกลายมาเปนพระเครื่อง การศึกษาประวัติและรูปแบบของพระพิมพในแตละยุคสมัยของการ
สราง ทําใหเกิดความเชื่อในพุทธคุณและนําพระพิมพเหลานั้นมาบูชาในลักษณะเคร่ืองรางของขลัง
ชนิดหนึ่ง 

การรับอิทธิพลทางดานความคิดและวัฒนธรรมดานตางๆ ของตะวันตกในชวงรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนอีกปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดความนิยมพระเคร่ือง
แพรหลายข้ึนในสังคม  

การรับแนวคิดในเร่ืองการสรางของท่ีระลึกและเหรียญท่ีระลึกในโอกาสตางๆ ซึ่งใน
ชวงแรกนั้นเปนที่นิยมเฉพาะในหมูเจานายและชนชั้นสูงเทาน้ัน ตอมาไดเกิดการแผขยายแนวคิดนี้
มาสูสังคมโดยรวม ทําใหเกิดแนวคิดในการสรางของท่ีระลึกข้ึนในโอกาสตางๆ เม่ือแนวคิดนี้รวม
กับการเขามาของวิทยาการทางดานการถายภาพและการนําเขาเครื่องผลิตเหรียญทําใหเกิด
เหรียญท่ีระลึกท่ีมีรูปพระสงฆเพ่ือใชแจกในงานพระราชทานเพลิงศพขึ้นเปนครั้งแรกและเปนที่มา
ของการเกิดเหรียญพระเคร่ืองดวย 

ในเวลาตอมาความนิยมนี้ก็ไดขยายวงข้ึนและโดยเฉพาะเม่ือเกิดสงครามโลกครั้งที่
สองขึ้น ซึ่งประเทศไทยไดรับผลกระทบโดยตรงจากสงคราม สงครามโลกคร้ังที่สองจึงเปนปจจัยท่ี
กระตุนใหแนวคิดในเรื่องการบูชาพระเคร่ืองไดรับความนิยมอยางสูงในสังคมไทย มีทั้งการจัดสราง
พระเครื่องขึ้นมาเปนจํานวนมาก การขุดพระพิมพตามกรุตางๆ เพ่ือนํามาเปนพระเครื่อง รวมถึง
การสรางพระเครื่องโดยรัฐบาลเพื่อตองการใหเปนเครื่องรางของขลังประจําประเทศไทยและเปน
ตัวแทนของความศักด์ิสิทธิ์ในแตละภูมิภาคที่ไดมารวมกันอยูในพระเครื่ององคเดียวจนนําไปสูการ
เปนผูนําทางดานจิตใจของรัฐบาล 
 ดังน้ี เพ่ือใหเขาใจถึงจุดเริ่มตนของแนวคิดเรื่องพระเครื่องและเขาใจถึงความ
เปล่ียนแปลงของพระเคร่ืองที่เกิดขึ้นในสังคมต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรถึงชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
ในบทนี้ผูศึกษาจึงจะทําการศึกษาถึงปจจัยดานตางๆ ที่มีผลทําใหเกิดแนวคิดในเรื่องพระเครื่อง
และความนิยมสรางพระเคร่ือง รวมถึงศึกษาการนําวัสดุมาใชในการสรางพระเครื่องในแตละยุค
สมัยและโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีการนําวัสดุที่หลากหลายขึ้นมาใช  
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1. ปจจัยที่ทําใหพระพิมพกลายเปนพระเครื่องในสมัยรัตนโกสินทร 
 การสรางพระพิมพในระยะแรกเปนการสืบทอดพระศาสนาตามคติความเชื่อในเรื่อง
ปญจอันตรธานท่ีวาพุทธศาสนาจะดํารงอยูได 5,000 ป จึงไดมีการสรางพระพิมพขึ้นเพื่อเปนเครื่อง
แสดงความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาและมีการจารึกพระคาถา “เยธมฺมา” อันเปนหัวใจของ
พุทธศาสนาเพ่ือใหพระศาสนาคงอยูสืบไป  

ตอมาในสมัยอยุธยาผูคนในสังคมไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู เก่ียวกับ
การสรางวัตถุเพ่ือถวายตอเทพเจาและคติความเชื่อเก่ียวกับการเวียนวายตายเกิดจึงเปนปจจัยท่ี
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสรางพระพิมพ คือ จากการสรางเพื่อสืบทอดพระศาสนา
มาเปนการสรางเพื่อประกอบบุญกุศลของผูสรางและเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา รวมถึงเพ่ืออุทิศใหกับ
ผูตายดวย 
 ในสมัยรัตนโกสินทรปรากฏหลักฐานวามีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่ียวกับการนําพระ
พิมพมาใชในฐานะเครื่องรางของขลังชนิดหน่ึง ซึ่งเปนแนวคิดท่ีไดรับ อิทธิพลจากปจจัยในดาน
ตางๆ จนกระทั่งเกิดเปน “พระเคร่ือง” ขึ้นมาในสังคมไทย โดยปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
แนวคิดของผูคนมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และจากเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้น
ในชวงเวลาตางๆ ดังนี้   

 
1.1 การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางพุทธศาสนา 
สมัยอยุธยาตอนปลายแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี

ผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนและสงผลไปถึงระบบความเช่ือและความคิดทางศาสนา คือ 
กอใหเกิดความคิดความเชื่อท่ีผูกพันอยูกับสภาพแวดลอมในโลกน้ีมากข้ึน มีความเชื่อใน
สติปญญาของมนุษยมากข้ึน แตผูคนในสังคมสวนใหญก็ยังมีความเชื่อในเรื่องอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ซึ่งสะทอนใหเห็นในโองการแชงน้ํา โองการดํานํ้าในพระไอยการพิสูจนดํานํ้าลุยเพลิง 
หรือการปรากฏตัวของบรรดา “ผูวิเศษ” หรือ “ผูมีบุญ” อีกท้ังความเช่ือของศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
ที่ปรากฏใหเห็นในรูปของพิธีกรรมตางๆ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ําพิพัฒน
สัตยา รวมถึงความเชื่อในเรื่องของพุทธศาสนาในเรื่องพระศรีอาริยเมตไตร และคติการนับถือพระ
โพธิสัตว เปนตน 
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สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ผูคนสวนใหญอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา สงผลใหความรู 
ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนโครงสรางทางสังคมไมแตกตางจากสมัยอยุธยา ความเชื่อของคนใน
สังคมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่ไดรับการถายทอดมาจากอยุธยาน้ัน ซึ่งมีทั้งความเช่ือในเร่ือง
อํานาจเหนือธรรมชาติและไสยศาสตร ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ-ฮินดู และความเช่ือเก่ียวกับ
พุทธศาสนา  

ความเช่ือตางๆ เหลานี้สะทอนใหเห็นในการออกพระราชกําหนดใหม ในกฎหมายตรา
สามดวง รวมทั้งในกฎพระสงฆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เชน   
 
  แตนี้สืบไปเมื่อหนา ใหพระสงฆผูสําแดงพระธรรมเทศนาแลราษฎรผูจะฟงพระ

มหาชาติชาฎกน้ัน สําแดงแลฟงแตตามวาระพระบาฬีแลอรรถกถ ฎีกาใหบริบูรรณ 
ดวยผลอานิสงนั้นก็จะไดพบสมเดจพระศรีอาริยเมตไตรในอนาคต1” “...แลภิกษุสงฆ
ทุกวันน้ีละพระวิไนยบัญญัติเสีย  มิไดระวังตักเตือนส่ังสอนกําชับวากลาวกัน  
ครั้นบวดเขาแลวก็มิไดใหศิษยอยูนิไสยในหมูคณะสงฆครูอุประฌา อาจารยกอน  ละ
ใหเที่ยวไปโดยอําเพอใจแตรูปหนึ่งสองรูปสามรูป ไปตั้งซุมซอนอยูทํามารยารักษาศีล
ภาวะนา  ทํากิริยาใหคนเล่ือมใสนับถือ  สําแดงความรูวิชาอวดอิทธิฤทธิเปนอุตริมนุ
ษธรรมเปนกลโกหกต้ังตัววาผูมีบุญวาพบคนวิเสศมีวิชามาแตถ้ําแตเขา2   

  
กฎพระสงฆสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือในเร่ืองพระศรีอาริยเมตไตรท่ีเปนคติความเชื่อ

ที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยอยุธยาและยังปรากฏใหเห็นในสมัยรัตนโกสินทร และไดสะทอนใหเห็นถึง
ความเช่ือในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยางสูงกับคนในสังคม ในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดมีบันทึก
เก่ียวกับความเชื่อในเร่ืองไสยศาสตรและวัตถุมงคล วา “ขณะนั้นพระสงฆองคหนึ่งชื่อมหาชวย 

                                                            
 1“กฎพระสงฆขอที่ 1” ใน กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ

การเมืองแกไขปรับปรุงใหม เลม 3 (กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค, 2548), 344.  
 2“กฎพระสงฆขอที่ 3” เรื่องเดียวกัน, 354. 
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เปนเจาอธิการอยูในอารามแขวงเมืองพัทลุง มีความรูวิชาการดี ชาวเมืองนับถือมาก จึงลงตระกรุด 
ประเจียดมงคล แจกคนทั้งปวงเปนอันมาก”3 ไดสะทอนใหเห็นวาพระสงฆและผูคนในสังคมมี
ความเช่ือในเรื่องไสยศาสตรอยางแพรหลาย โดยมีพระสงฆเปนผูทําหรือจัดสรางเคร่ืองรางของขลัง 
ซึ่งแตเดิมนั้นผูที่ทําเครื่องรางของขลังหรือพระเคร่ืองนั้น ผูวิจัยสันนิษฐานวาไมใชพระสงฆแตเปน
ฆราวาสผูมีวิชาอาคม เพราะพระเคร่ืองที่สร างข้ึนมานั้นทําเปนรูปลักษณะพระสาวกของ
พระพุทธเจา เพราะคติการสรางพระพิมพรูปพระพุทธเจาน้ันมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสืบทอด
พระศาสนาหรือเปนพุทธบูชาเทาน้ัน จึงไมปรากฏวามีการสรางพระพิมพรูปพระพุทธเจาเพ่ือใช
ในทางไสยศาสตรหรือเปนเครื่องรางของขลัง จนกระท่ังถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวที่พบวามีพระสงฆเกจิอาจารยเปนผูสรางพระเครื่องและมีการนํารูปพระพุทธเจาหรือพระ
พุทธปฏิมากรมาเปนพระเคร่ืองขึ้น 
 คติความเชื่อในของไสยศาสตร การนับถือผี รวมถึงความเช่ือของส่ิงศักด์ิสิทธิ์นอก
พุทธศาสนาไดรับการปรับเปลี่ยนและมีการควบคุมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก เชน “ใหนับถือเทพารักษแตพอควร หามอยาใหนับถือลึงค”4 สวนในพิธีกรรมในงานพระ
ราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาก็พบวามีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดวยเชนกัน โดยเนนใหนับถือพระ
รัตนตรัยมากกวาการนับถืออํานาจเหนือธรรมชาติ  

 
ประเวนีกระบิลเมืองกรุงเกาแตกอนนั้น ครั้นถึงพิทธีตรุดสาต แลขาทู

ลอองฯผูใหญผูนอย ไปถือน้ําพระพัทสัจา เขาไปสํามาคาระสะไหวนบนับถือ
รูปพระเชษฐบิดรนั้นคือรูปพระเจารามาธิบดีกอน แลวจ่ึงไปคํารบนับถือพระ
รัตนไตรตอเม่ือภายหลัง ปรปฎิบัดิกลับปลายเปนตนฉะนี้ ปรเวนีอันน้ีผิด...
แตนี้สืบไปเม่ือหนา ครั้นพิทธีตรุดสาตรจะถือน้ําพระพัทสัจาแลว ใหขาทู

                                                            
 3เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 (พระนคร : องคการ
คาคุรุสภา, 2512), 137.  

4ประมวลกฏหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 พิมพตามฉะบับหลวง ตรา 3 ดวง เลม 3 
(กรุงเทพฯ :  เรือนแกวการพิมพ, 2529), 417-421. 
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ลอองฯทังปวง มีเครื่องสการบูชาแลเคร่ืองประโคมแตรสังข ปพาทย ฆองไชย
ประโคมสําเรจแลวจ่ึงกราบนมัศการพระพุทธปรติมากรพระแกวมระกฏแล
พระสาริริกะธาตุเจดีย พระพุทธพระธรรม พระสงฆ ดวยสัจคํารพเสรจแลว 
จึ่งรับพระราชทานน้ําพระพัทสัจากอนแลวจึ่งออกมาอุทิศกุศลแผผลใหแกภูม
เทพารักษแลอากาศเทวดา แลวเอาพระรัตนตยานุภาพ จําเริญพรใหแกอะ
มนุษมนุษยเทวดาทังปวง...5 
  
   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงปรับเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือใหคนในสังคม

เขาถึงพุทธศาสนาไดงายข้ึน คือ เปล่ียนจากการมุงสูพระนิพพานหรือการหลุดพน ไปสูแนวคิดที่มี
ลักษณะมนุษยนิยม สัจจนิยม และเหตุผลนิยมมากข้ึน6 เนนความสําเร็จที่สามารถสรางข้ึนไดใน
ชาตินี้ ทําใหจุดหมายปลายทางของชีวิตมาอยูในชาตินี้มากข้ึน มีการแปลคําสอนทางพุทธศาสนา
จากภาษาบาลี มาเปนความเรียงภาษาไทยเพ่ือใหอานไดสะดวกและเกิดความศรัทธาไดงายข้ึน
เนื่องจากสามารถอานไดเขาใจเนื้อความ  
 การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแตสมัย
อยุธยาตอนปลายตอเน่ืองจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการคากับ
ตางชาติ และการเกิดขึ้นของไพรกระฎมพีในสมัยอยุธยาตอนปลายเปนฐานสําหรับพัฒนาการที่จะ

                                                            
5ประมวลกฏหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 พิมพตามฉะบับหลวง ตรา 3 ดวง เลม 3 

(กรุงเทพฯ :  เรือนแกวการพิมพ, 2529), 445-447. 
 6“โดยบุคลิกภาพสวนพระองค รัชกาลท่ี 1 ทรงมีความคิดอยางกระฎมพีชัดเจน คือไมถือเครงครัด
ในเรื่องโชคลาง และจารีตประเพณีเกา ๆ หากแตเช่ือมั่นอยางมากในสติปญญาของมนุษย วา จะนําไปสู
ความสําเร็จในโลกนี้ได ...ในปแรก ๆ ที่สถาปนาราชอาณาจักรรัตนโกสินทร ทรงตราพระราชกําหนดบทพระไอย
การหลายฉบับเพื่อ "อธิบาย" หลักคําสอนของพุทธศาสนาในแนวน้ี” รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองการเปล่ียนแนวคิด
ทางดานพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ดูใน สายชล สัตยานุรักษ, พุทธศาสนา
กับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ.2325-2352) 
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), 37. 
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เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน7 คือ กอใหเกิด “แนวคิดแบบบริโภคนิยม”8 ขึ้นในสังคม 
เน่ืองจากมีความคิด ความเชื่อที่ผูกพันอยูกับสภาพแวดลอมในโลกนี้มากขึ้น เช่ือในสติปญญา
ความสามารถของมนุษยมากขึ้น ผูคนเกิดแนวคิดในเรื่องการแสวงหาความสุขความสบายในชาตินี้ 
มีการแสวงหาผลประโยชนจากการคาเพ่ือนําทรัพยสินที่ได นํามาใชในการแสวงหาความสุข ซึ่ง
รวมถึงการจายเงินแทนการใชแรงงาน9   
 การเกิดแนวคิดแบบบริโภคนิยมขึ้นมาในสังคมน้ัน ไดสงผลใหศาสนาซึ่งเปนเครื่องยึด
เหน่ียวทางดานจิตใจ เกิดการเปล่ียนแปลงซ่ึงแตเดิมนั้นมีหนาท่ีตอบสนองตอความตองการ
ทางดานจิตใจในเรื่องของการหลุดพนจากวัฏสงสารเขาสูพระนิพพานอันเปนอุดมคติหรือ
จุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตกลายมาเปนการปรารถนาความสุขและการมีอายุยืนยาว ดังจะเห็นได
จากคําอธิษฐานที่จารึกในการกุศลตางๆ เชน จารึกในพระวิหารพระโลกนาถ วา  
 

แลการพระราชกุศลท้ังนี้ขออุทิศใหแกเทพยุเจาในอนันตจักรวาฬแล  เทพยุเจา
ในฉกามาพจรแลโสฬศมหาพรหม อากาศเทวดา พฤษเทวดา ภูมเทวดา อารักษ
เทวดาแลกระษัตราธิราช พระราชวงษานุวงษเสนาพฤฒามาตยราชปโรหิตสมณชี
พราหมณอนาประชาราษฎรท่ัวสกลราชอาณาจักรในมงคลทวีปจงอนุโมทนาเอาสวน
พระราชกุศลนี้ ใหเปนบุญลาภศิริสวัสดิทีฆายุศม10  

 

                                                            
 7วรางคณา นิพัทธสุขกิจ, หนังกวาง ไมฝาง ชาง ของปา การคาอยุธยา สมัยพุทธศตวรรษท่ี 

22-23 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 174. 
 8นิธิ เอียวศรีวงศ, “วัฒนธรรมกระฎมพีในวรรณกรรมตนรัตนโกสินทร” ใน ปากไกและใบเรือ 
พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2543), 17-269. 
 9การจายเงินแทนการเขาเดือนนั้นเร่ิมมีขึ้นมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย ดูใน  วรางคณา นิพัทธ
สุขกิจ, หนังกวาง ไมฝาง ชาง ของปา การคาอยุธยา สมัยพุทธศตวรรษท่ี 22-23, 173. 

10ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2517), 1-5. 
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นอกจากนี้ยังพบลายเขียนท่ีผนังถ้ําวิมานจักรี จารึกไววา “แลวทรงพระอุทิศสวนกุศล
ใหแกเทพยุดาแลมะนุษสัปะรุตทังปวงจํงรับกุศลเถิดทุกคล จํงอายุวันโนสุกขังพะลัง”11  แนวคิด
ดังกลาวน้ีไดสงผลใหมีการสรางเคร่ืองรางของขลังเพ่ือใชเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจตามความเช่ือ
วาสามารถทําใหคงกระพันชาตรี ฟนแทงไมเขา และมีชีวิตอยูรอดปลอดภัยจากการสูรบ ในยาม
สงครามหรือมีเมื่อผูบูชาเหตุการณที่ตองเสี่ยงอันตราย เนื่องจากผูคนในสังคมใหความนับถือกันวา
พุทธศาสนาเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจท่ีสูงสุด จึงมีการนําเอารูปเคารพทางศาสนาเขามาผสมผสาน
กับความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังจนกระท่ังมีการสรางพระเพื่อใหเปนเครื่องรางของขลังขึ้น 
 การสรางพระโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนเครื่องรางของขลังหรือเพ่ือใหเกิดพุทธคุณ
นั้น จากวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนซ่ึงเปนวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ที่ไดสะทอนให
เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี และคติความเชื่อของคนในสังคม ไดมีการกลาวถึงการพกเคร่ืองรางของ
ขลังและการนําพระมาเปนเครื่องรางของขลังซึ่งเน้ือความอยูในตอน ขุนชางยกจากเมืองสุพรรณ 
ความตอนหน่ึงวา 
   
  จัดแจงแตงตัวนุงยก  เข็มขัดรัดอกแลวโจงหาง 
 ผูกตัวเขาเปนพรวนลวนเคร่ืองราง พระปรอทขอดหวางมงคลวง 
 ลูกไขดันทองแดงกําแพงเพชร  ไขเปดเปนหินขม้ินผง 
 ตะกรุดโทนของทานอาจารยคง  แลวอมองคพระควัมลํ้าจังงัง12 
 
และตอนขุนแผนพลายงามเตรียมยกทัพ ความตอนหนึ่งวา 
  
  เปลวลุกคึกคักไมขาดสาย ชั้นแตเสนดายหาไหมไม 
 จึงเอาพระภควัมที่ทําไว  ใสขันสําริดประสิทธิ์มนต  
 ในขันนั้นใสน้ํามันหอม  เสกพรอมเปาลงไปสามหน  

                                                            
11ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2517), 22-23. 

 12 เสภาเรื่องขุนชาง-ขุนแผน (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2513), 414. 
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 พระนั่งข้ึนไดในบัดดล  น้ํามันนั้นทาทนทั้งทุบตี13 
  

เคร่ืองรางของขลังที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน กลาวถึงพระภควัมไว
หลายครั้งในลักษณะของการเปนเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งแสดงใหเห็นวาเปนที่นิยมหรือเปนที่
ยอมรับของผูคนในสังคมในการนําพระภควัมมาเปนเครื่องราง บางคร้ังมีการนํารูปพระภควัมมา
เขียนเพื่อนําไปทําเปนตะกรุด14 และมีการนําพระภควัมมาแชในนํ้ามันหอมเพื่อใชในการทําน้ํามนต
ให “น้ํามันนั้นทาทนทั้งทุบตี15” อีกท้ังกลาวถึงวิธีการพกพระเคร่ืองรางของขลังติดตัวโดยวิธีการอม
องคพระภควัมไวในปาก มีการแขวนพระภควัมไวกับตัว 16 และการนําพระภควัมมาหอใสผา
ประเจียดแลวนําไปโพกไวที่ศีรษะ17  

พระภควัมนั้นเปนรูปจําลองของพระมหากัจจายนะ บางคร้ังเรียก พระปดตา พระปด
ตามหาอุด พระมหาอุด เปนตน เช่ือกันวามีความเปนเลิศทางดานลาภสักการะและมหาอุด 
ปองกันอันตรายจากอาวุธ ในสมัยกอนจึงนิยมพกติดตัวเพ่ือใชในการออกสงครามเพื่อปองกัน
อันตรายจากศาสตราวุธตางๆ บางคนเชื่อวาหามนําพระมหาอุด (ปดทวารท้ังเกา) ไวในบานเวลา
คลอดบุตรเพราะเช่ือวาทําใหคลอดบุตรยาก  
 การนําพระภควัมมาสรางเปนรูปเคารพหรือพระเคร่ืองรางของขลังน้ัน สันนิษฐานวา
ตองการใหเกิดอิทธิฤทธ์ิทางดานมหาอุด เพ่ือใชเปนเคร่ืองรางในการทําศึกสงคราม โดยลักษณะ
ของพระภควัมนั้นมี 2 ลักษณะใหญๆ คือ ลักษณะของพระยกมือทั้งสองขางปดใบหนา และ
ลักษณะของพระยกมือท้ังสองขางปดใบหนาและมีมือท่ีเพ่ิมขึ้นมาใชปดหูและปดทวาร ซึ่งเปน
ลักษณะของการปดบังและปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนจากศาสตราวุธท้ังหลาย นอกจากน้ียังมี

                                                            
 13เสภาเรื่องขุนชาง-ขุนแผน (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2513), 622. 
 14“เครื่องรางตะกรุดลงองคภควัม บริกรรมเสกเปาเขาทันใด” ใน เรื่องเดียวกัน, 693.  
 15เรื่องเดียวกัน, 622. 
 16“สายสังวาลภควัมประคําคลอง แหวนทองปทมราชคาดตะกรุด” ใน เรื่องเดียวกัน, 696.  
 17“ประจงจับจบประเจียดประจุพระ โพกศีรษะทะมัดทะแมงดูแข็งขัน” ใน เรื่องเดียวกัน, 723. 
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ความนิยมในการนํารูปพระภควัมมาสักไวบนรางกายเพ่ือใหเกิดพุทธานุภาพ ซึ่งปรากฏอยูใน
วรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน วา  
  

อันแมทัพคนนี้มีศักดา   อยูคงสาตราวิชาดี 
 แขนขวาสักรงเปนองคนารายณ  แขนซายสักชาดเปนราชสีห 
 ขาขวาหมึกสักพยัคฆี   ขาซายสักหมีมีกําลัง 
 สักอุระรูปพระโมคคัลลาน   ภควัมปดตานั้นสักหลัง 
 สีขางสักอักขระนะจังงัง    ศีรษะฝงพลอยนิลเม็ดจินดา 18 
  

วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนไดสะทอนใหเห็นวาผูคนในสังคมมีความเช่ือในเร่ืองของ
ความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของเครื่องรางของขลังอยางแพรหลาย รวมถึงความนิยมในการใชพระ
ในฐานะเคร่ืองรางของขลัง โดยเฉพาะเม่ือบานเมอืงประสบภาวะสงคราม ปรากฏหลักฐานวามีการ
พกพาพระเคร่ืองรางของขลังติดตัวไวเพ่ือใชในโอกาสตางๆ และเพ่ืออาศัยพุทธคุณของพระภควัม
ในการปองกันภัยอันตรายจากศาสตราวุธ ผูวิจัยสันนิษฐานวาพระภควัมเปนพระเคร่ืองรางของ
ขลังหรือ “พระเคร่ือง” อยางแรกที่ เกิดขึ้นซึ่งตางจากแนวคิดของ ฉลอง สุนทราวาณิชย ที่
สันนิษฐานวา “พระเครื่องแรกสุดนาจะไดแก พระกําแพงซุมกอ ทุงเศรษฐี (กําแพงเพชร) ซึ่งเปน
พระกรุโบราณที่ "กรุแตก" โดยบังเอิญและถูก "คนพบ" โดยสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) วัดระฆังฯ 
นํามาแจกจายกลายเปน "พระเคร่ือง" หลังจากนั้นไมนาน สมเด็จโตก็ได "สราง" พระสมเด็จวัด
ระฆัง แจกจายสานุศิษย เชนเดียวกันกับ พระกร่ิงปวเรศฯ ที่ "สราง" ขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณ
เจากรมพระยา ปวเรศวริยาลงกรณ วัดบวรนิเวศ ก็นับเปนพระเครื่องไทยรุนแรกๆ”19 และ ศรีศักร 
วัลลิโภดม ที่สันนิษฐานวา “พระกร่ิงเปนตนเคาที่แทจริงของพระเคร่ือง”20  

                                                            
 18เสภาเรื่องขุนชาง-ขุนแผน, 693. 
 19การสันนิษฐานของ ฉลอง สุนทราวาณิชย นาจะมีขอมูลจากหนังสือเรื่อง จดหมายเหตุเร่ือง
ประพาสตนในรัชกาลที่ 5 ซึ่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงพระนิพนธไว ระบุวา เม่ือ พ.ศ.2392 
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) ไดขึ้นมาเย่ียมญาติที่เมืองกําแพงเพชรและในครั้งนั้นไดปฏิสังขรณพระเจดียโบราณ 
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 ระยะแรกท่ีมีพระเคร่ืองเกิดข้ึนมานั้น สันนิษฐานวายังไมเปนท่ีแพรหลายหรือเปนที่
นิยมกันทั่วไปในสังคม เน่ืองจากมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดพุทธคุณทางดานคงกระพัน ชาตรี และ
มหาอุดเปนสวนใหญ ซึ่งตอบสนองความตองการของผูที่ถูกเกณฑไปในการสูรบในสงครามและ
กลุมโจรผูรายเทานั้น  

ผูที่ตองไปสูรบในสงคราม ตองการเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นใน
การตอสู ซึ่งในชวงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นยังคงมีศึกสงครามกับพมาอยางตอเนื่องสวนกลุมโจร
ผูรายมักเปนผูที่มีความรู ความสามารถในเรื่องของไสยศาสตร คาถาอาคม เปนอยางดี ใน
กฎหมายตราสามดวง ไดกลาวถึงโจรผูรายท่ีมีความรูความสามารถทางดานไสยศาสตร 
คาถาอาคมไวมากมาย อาทิ “อันวาโจรยองสดมนั้นฤา คือวาโจรมีความรูคุณเวทวิทยาคมสกฎให
เจาของหลับแลวข้ึนเกบเอาทรัพยสิ่งของ”21 ในบันทึกของปาลเลกัวซ บาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่ีเขา
มาอยูในประเทศไทยในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2386) ก็ได
กลาวถึงโจรท่ีมีคาถาอาคมสะกดใหเจาบานไมสามารถขยับเขย้ือนรางกายไดไววา “หมอผีเหลาน้ี
สมคบกับพวกหัวขโมย มีวิธีการกระทําใหจังงังกันไปทั้งบาน สามารถข้ึนเรือนและลักทรัพยสินส่ิงมี

                                                                                                                                                                          
3 องคและพบพระพิมพบรรจุอยูในพระเจดีย แตก็ไมไดทรงระบุวาสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) นําพระพิมพที่พบ
จากพระเจดียเหลาน้ันมาแจกจายจนพระพิมพเหลาน้ีกลายเปนพระเคร่ืองตามที่ ฉลอง สุนทราวาณิชย 
สันนิษฐานไว นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงบริบททางสังคมในสมัยท่ีมีการสรางพระพิมพเมืองกําแพงเพชรและมี
การจารึกถึงพุทธคุณดานตางๆ ก็ไมนาจะเปนไปไดเพราะไมปรากฏวามีการสรางพระพิมพและมีการจารึกถึง
พุทธคุณพรอมทั้งอุปเทหไวอีก ดังนั้น พระพิมพเมืองกําแพงเพชรจึงไมใชพระเครื่องแรกสุดที่เกิดขึ้น แตผูศึกษา
สันนิษฐานวาพระภควัมเปนพระเครื่องชนิดแรกท่ีเกิดขึ้น โดยมีมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายแลว เพราะใน
วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนท่ีแตงในสมัยรัชกาลท่ี 2 แตเปนเน้ือเร่ืองในสมัยอยุธยาน้ัน ไดปรากฏช่ือพระเคร่ือง
ชนิดนี้ขึ้นมาหลายครั้ง ทําใหสามารถอนุมานไดวาพระเคร่ืองชนิดนี้ไดรับความนิยมและสืบทอดคติความเช่ือมา
ตั้งแตสมัยอยุธยาจนกระท่ังถึงยุคที่มีการแตงวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนขึ้น ใน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 
[ออนไลน] เขาถึงเมื่อ  16 มิถุนายน  2552 เขาถึงไดจาก  www.midnightuniv.org   

20ศรีศักร วัลลิโภดม, พระเครื่องในเมืองสยาม (กรุงเทพ : มติชน, 2537), 19. 
 21กฎหมายตราสามดวง “พระไอยการลักษณโจร” 
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คาไดโดยสะดวก”22 คนท้ังสองกลุมนี้เทาน้ันที่ตองการพกพาเครื่องรางของขลัง เคร่ืองปองกัน
รวมถึงพระเคร่ืองท่ีมีพุทธคุณทางดานคงกระพัน ชาตรี เน่ืองจากผูคนทั่วไปนั้นไมมีความจําเปนที่
จะตองพกพาพระเครื่องที่มีพุทธคุณทางดานน้ีแตอาจจะมีการพกเคร่ืองรางของขลังอยางอ่ืนที่เช่ือ
วามีอานุภาพดลบันดาลส่ิงตางๆ ใหเกิดขึ้นหรือเครื่องรางของขลังที่เช่ือกันวามีอาคมทางดาน
เมตตามหานิยม แตผูคนสวนหน่ึงในสังคมที่ไดรับการศึกษาไมไดใหความสนใจหรือไมมีความเชื่อ
ในเร่ืองเครื่องรางของขลัง23 จึงทําใหพระเคร่ืองจํากัดอยูเพียงกลุมคนท่ีตองเสี่ยงอันตรายในชีวิต
เทาน้ัน 

นอกจากน้ีในชวงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เกิดการ
ระบาดของอหิวาตกโรคขึ้นอยางรุนแรง ผูคนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก เน่ืองจากการแพทยในเวลา
นั้นยังไมเจริญ การรักษาโรคจึงเปนไปไดยาก ผูที่กําลังสิ้นหวังตางหาเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ สําหรับ
ชาวพุทธแลวพระเคร่ืองกลายเปนทางออกในการรักษาอหิวาตกโรค  
  

1.2 การระบาดของอหิวาตกโรค 
การระบาดของอหิวาตกโรคถือเปนเหตุการณรายแรงของบานเมืองมาต้ังแตสมัย

อยุธยาเน่ืองจากการระบาดของอหิวาตกโรคในแตละคร้ังไดทําใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากและ
สงผลใหเกิดความเสียหายขึ้นเปนอยางมากเพราะไมสามารถติดตอคาขายกับบานเมืองอื่นได การ
ที่ทางการไมสามารถที่จะทําการควบคุมการระบาดของโรคได สงผลใหประชาชนสวนใหญใช
วิธีการรักษาโรคตามความเชื่อและหาท่ีพึ่งทางใจโดยการทําพิธีกรรมทางศาสนา เชน การดื่มกิน
น้ํามนต การประพรมน้ํามนต การสวดมนต รักษาศีล ปลอยสัตวที่จะถึงมรณภัย เปนตน  

                                                            
 22มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร, (นนทบุรี : ศรีปญญา, 
2549), 340. 
 23“หมูคนไทยบรรดาที่ไดรับการศึกษาดีนั้น มิไดมีศรัทธาแกกลาในเร่ืองเหลาน้ีและไมคอยใหความ
สนใจ” มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, 342.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 

 

 
 

สมัยตนรัตนโกสินทรมีการระบาดของอหิวาตกโรคครั้งรุนแรง 3 ครั้ง คือ ในสมัยรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อ พ.ศ.2373 เกิดอหิวาตกโรคระบาดคร้ังใหญ 
มีพระราชพงศาวดารกลาวถึงความรุนแรงของไขปวงหรืออหิวาตกโรคในคร้ังนั้นวา  

 
ที่กรุงเทพก็เปนข้ึนเม่ือ ณ วันเดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ํา ไปถึงวันเพ็ญ คนตายท้ังชาย

หญิงศพที่ปาชาแลศาลาดินในวัดสระเกศ วัดบางลําภู (วัดสังเวชวิศยาราม) วัดบพิตร
พิมุข วัดประทุมคงคา แลวัดอื่นๆ กายกันเหมือนกองฟน ที่เผาเสียก็มากกวามาก แล
ที่ลอยในแมน้ําลําคลองเกล่ือนกลาดไปทุกแหงจนพระสงฆก็หนีออกจากวัด คฤหัสถก็
หนีออกจากบาน นาอเนจอนาถนัก ถนนหนทางก็ไมมีคนเดิน ตลาดก็ไมไดออกซ้ือ
ขายกัน ตางคนตางรับประทานแตปลาแหงพริกกบัเกลือเทานัน้ น้ําในแมน้ําก็กินไมได 
อาเกียรณไปดวยซากศพ24  

 
ครั้งน้ัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีรับส่ังใหตั้งพระราชพิธีอาพาธ

พินาศ พระราชพิธีนี้จัดขึ้น ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท คลายพระราชพิธีตรุษ คือ มีการยิงปน
ใหญรอบพระนครตลอดรุงคืนหนึ่ง แลวอัญเชิญพระแกวมรกต และพระบรมสารีริกธาตุออกแหไป
รอบพระนคร นิมนตพระราชาคณะไปรวมในกระบวนแห มีการโปรยทรายและประพรมนํ้าพระ
ปริตรทั้งทางบกทางเรือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงรักษาศีล สละพระราชทรัพย
ซื้อชีวิตสัตวสี่เทาสองเทา ปลอยนักโทษที่ไมใชขาศึก และหามราษฎรทําปาณาติบาต(การฆาสัตว) 
หลังพระราชพิธีเสร็จส้ิน อหิวาตกโรคระบาดหนักอยูประมาณ 15 วัน ก็คอยหายไป25 

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เม่ือ พ.ศ.2392 เกิดการระบาดของ
อหิวาตกโรคที่รุนแรงข้ึนอีกคร้ัง ในครั้งนั้นประชาชนเรียกการระบาดของอหิวาตกโรควา “หาลงป

                                                            
24เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2 (กรุงเทพฯ : 

องคการคาของคุรุสภา, 2504), 115-116. 
25เรื่องเดียวกัน, 117-118. 
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ระกา” สงผลใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากถึง 40,000 คน ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3 ไดระบุถึง
ความสูญเสียครั้งนั้นไววา  
 

เม่ือเดือน ๗ แรม ๑ ค่ํา เกิดความไขปวงท้ังแผนดิน ไขนั้นเปนมาแตประเทศ
ฝ ายทะ เล  เป นมาแต เ มืองฝ ายตะ วันตก ข้ึนมากอน  ไขนั้ น เปน ข้ึนมา ถึง
กรุงเทพมหานคร เปนขึ้นไปจนถึงเมืองฝายเหนือ เสียพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจา
เฉลิมวงศองค ๑ พระองคเจาจินดาองค ๑ พระราชธิดา พระองคเจาพวงแกวองค ๑ 
เสนาบดี เจาพระยาบดินทรเดชา ๑ จึงบําเพ็ญพระราชกุศลทรงศีล แลวใหเจา
พนักงานซ้ือสัตวที่จะตองถึงมรณภัย แลวปลอยไปใหรอดชีวิตทุกวัน สิ้นพระราช
ทรัพยเปนอันมาก จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหปาวรองราษฎรทําบุญใหทาน 
ปลอยสัตวที่อยูในกักขังใหรอดจากความตาย แลวใหตั้งอยูในความเมตตากรุณาตอ
กัน.....ความไขครั้งน้ันตรวจดูตามบัญชีเบ้ียหวัดที่ยื่นจําหนายตายในปนั้นอยูในราว 
๑๐ ลด ๒ ทุกหมูทุกกรม ผิดบางก็เล็กนอยประการหน่ึงสืบดูตามบานใหญๆ ที่มีคน
ถึงรอยๆ เศษ ก็ตายถึง ๒๐ เศษ26  

  
 การระบาดของอหิวาตกโรคในคร้ังนี้ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรง
ปฏิบัติเชนเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงปฏิบัติ คือ ทําพิธีทางศาสนา 
ทรงสละพระราชทรัพยซื้อชีวิตสัตวสี่เทาสองเทา ปลอยนักโทษ และหามราษฎรทําปาณาติบาต 

นอกจากน้ี การระบาดของอหิวาตกโรคยังเกิดข้ึนอีกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือ พ.ศ.2416 ดังปรากฏในจดหมายเหตุของสมเด็จพระมหาสมณ
เจากรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ ซึ่งไดพรรณนาถึงการระบาดของอหิวาตกโรคและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคไววา 

 

                                                            
 26เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 เลม 2 (กรุงเทพฯ : 
องคการคาของคุรุสภา, 2504), 146-147.  
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ระกาความไข คนตายนับได เกือบใกลสี่พัน  
เบานอยกวาเกา หกเทาลดหลั่น มะโรงกอนนั้น  
แสนหนึ่งบาญชี เขาจดหมายไว ในสมุดปูน  
มากกวาครั้งนี้ หกเทาเปนไป  

  เกิดไขในวัดนอย  วันละคน  
ตั้งแตสองคํ่าดล   หกเวน  
ศิษยพระวอดวายชนม   ถึงสี่ เชียวนา  
บางพวกไกลโรคเวน   ชีพตั้ง ยังเหลือ  

  จนเสร็จเผด็จส้ิน ประกา  
โรคปวงเกิดมีมา   ทั่วดาน  
น้ํานอยไมเขานา   เสียมาก เทียวแฮ  
ในทุงรวงขาวมาน   ไคกลานาเสีย27 

 
การระบาดของอหิวาตกโรคในแตละครั้งนั้นมีความรุนแรงมากทําใหผูคนเสียชีวิตเปน

จํานวนมาก ผูคนหวาดกลัวตอการระบาดของโรคเพราะไมสามารถควบคุมโรคได การแพทยและ
การสาธารณสุขในสมัยน้ันยังไมมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ผูคนยังคงบริโภคนํ้าท่ีไมสะอาดและ
ไมเขาใจในระบบการระบาดของโรค อีกท้ังคนในสังคมยังมีความเชื่อกันวาอหิวาตกโรคเปนโรคท่ี
เกิดจาก “เจาโกรธผีโกรธจึงบันดาลใหเปนไขเจ็บดังนี้”28 จึงไมสามารถที่จะรักษาใหหายและไม
สามารถควบคุมการระบาดของโรคได การจะรักษาโรคหรือระงับการระบาดของโรคผูคนสวนใหญ
ในสังคมจึงทําไดเพียงการหาที่พึ่งทางใจเทาน้ัน เชน การบําเพ็ญรักษาศีล การทําบุญปลอยสัตวที่
จะถึงมรณภัย  

                                                            
27 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกร, จดหมายเหตุบัญชีน้ําฝน (พระนคร : 

โสภณพิพรรฒธนากร, 2472), 1-36. 
28เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2, 119. 
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ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วิทยาการทาง
การแพทยและสาธารณสุขไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น เม่ือเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคขึ้นอีกคร้ัง
เมื่อ พ.ศ.2416 ทําใหสามารถควบคุมการระบาดของโรคไดและมีการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม
แทนการทําพิธีกรรมทางศาสนาหรือการทํานํ้ามนตเพ่ือด่ืมกินเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต 
โดยเร่ิมมีการจัดตั้งสถานพยาบาลและบําบัดโรคชั่วคราว และโปรดเกลาฯ ใหพระวรวงศเธอ 
พระองคเจาสายสนิทวงศ อธิบดีกรมหมอในขณะน้ัน “คิดวิธีปรุงยารักษาโรคเปนอยางฝรั่งขึ้นใหม 
๒ ขนาน คือ เอายาวิสัมพญาใหญตามตําราไทยกับดวยกอฮอลทําเปนยาหยอดในนํ้าขนาน ๑ 
เอาการบูรทําเปนยาหยดเชนน้ันเรียกวานํ้าการบูรอีกขนาน ๑ สําหรับรักษาอหิวาตกโรค”29 ทําใหมี
การสูญเสียชีวิตนอยกวาทุกครั้งที่มีการระบาดของอหิวาตกโรค 

แมวาการรักษาดวยวิธีการทางการแพทยแบบตะวันตกจะชวยรักษาอหิวาตกโรคได 
แตการรักษาดวยความเชื่อที่มีอยูในสังคมโดยการทํานํ้ามนตมาประพรมและด่ืมกินก็ยังปรากฏ
อยู30 ผูวิจัยสันนิษฐานวาการพยายามหาที่พึ่งทางใจนี้ไดสงผลใหสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระ
ยาปวเรศวิริยาลงกรณ ไดสราง “พระกร่ิงปวเรศ”31 ขึ้น โดยรูปแบบของพระกร่ิงปวเรศนั้นเปน
ลักษณะพระกร่ิงตามพุทธศาสนาลัทธิมหายาน คือ “สรางเปนรูปพระพุทธเจาปาง ๑ เปนพระน่ัง 
พระหัตถถือหมอน้ํามนตหรือวชิร หรือผลไมที่เปนโอสถเชนลูกสมอเปนตน  เรียกวา "พระไภสัชช
คุรุ" สําหรับโสรจสรงทําน้ํามนตรักษาโรคและบําบัดภัย”32 เพื่อทํานํ้ามนตรักษาอหวิาตกโรค การนํา

                                                            
 29สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร : แพรพิทยา, 2514), 272. 

30ความเชื่อในการด่ืมน้ํามนตเพ่ือรักษาอหิวาตกโรคน้ีไดแพรหลายไปในหลายพ้ืนท่ี เชน ในเขต
เมืองอางทอง ก็ยังปรากฏวามีการรักษาโรคอหิวาตกโรคโดยการดื่มกินน้ํามนตที่ไดจากพระนอนและการรักษา
โดยใชสมุนไพรพื้นบาน ดูใน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จดหมายเหตุประพาสตนรัชกาลที่ 5 
(กรุงเทพ : แพรพิทยา, 2519), 63-69. 

31สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพสันนิษฐานวา พระกร่ิงเปนของท่ีหลอขึ้นในเมืองจีนแลวสง
มายังกรุงกัมพูชาในสมัยเม่ือกําลังรุงเรือง คือที่เขมรเรียกกันวา “ครั้งพระเจาปทุมสุริยวงศ” ซึ่งพบกรุพระที่ยอด
เขาพนมบาเก็ง จึงเรียกพระกร่ิงที่พบวา พระกร่ิงพนมบาเก็งหรอืพระกร่ิงพระปทุมสุริยวงศ  ดูใน สมเด็จฯกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, 298. 

32เรื่องเดียวกัน, 300-301. 
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พระกร่ิงมาแชน้ําเพื่อทําน้ํามนตนั้นสันนิษฐานวามีแบบอยางมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐานพระกริ่งตรึงไวในขันครอบซ่ึงโปรดฯใหพระมหาเถระดับเทียนทํา
น้ํามนตถวายในงานพระราชพิธีมงคลตางๆ33  

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเลาถึงสาเหตุการนําพระกร่ิงมาทํานํ้ามนตรักษาอหิวาตกโรควา  
 
  สมเด็จพระวันรัต (แดง) อาพาธเปนอหิวาตกโรค สมเด็จพระมหาสมณเจากรม

พระยาวชิรญาณวโรรส ครั้งยังทรงเปนกรมหม่ืนเสด็จมาเยี่ยม เม่ือรับสั่งถามถึง
อาการของโรคเปนที่เขาพระทัยแลว รับสั่งวา เคยเห็นกรมพระยาปวเรศฯ เสด็จพระ
อุปชฌายของพระองคอาราธนาพระกร่ิงแชน้ําอธิษฐานขอนํ้าพระพุทธมนตแลวให
คนไขเปนอหิวาตกโรคกินหายเปนปกติ พระองคจึงรับส่ังใหมหาดเล็กท่ีตามเสด็จไป
นําพระกริ่งท่ีวัดบวรนิเวศแตสมเด็จฯ ทูลวา พระกร่ิงที่กุฏิมี สมเด็จพระมหาสมณเจา 
จึงรับสั่งใหนํามา แลวอาราธนาพระกร่ิงแชน้ําอธิษฐานขอนํ้าพระพุทธมนตแลวนําไป
ถวายสมเด็จพระวันรัต (แดง) เม่ือทานฉันนํ้าพระพุทธมนตแลว โรคอหิวาตก็บรรเทา
หายเปนปกติ34  

 
การทํานํ้ามนตจากพระกร่ิงนั้น เช่ือกันวาทําใหอหิวาตกโรคท่ีเปนอยูบรรเทาอาการลง

จนกระท่ังหายจากการเปนอหิวาตกโรค สงผลใหความเชื่อพระกร่ิงไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึนจน
เกิดมีผูสะสมพระกริ่งขึ้น  
 อยางไรก็ดีความนิยมในการเสาะแสวงหาหรือสะสมพระกริ่งนั้นไมสามารถที่จะระบุได
อยางชัดเจนวาเริ่มมีความนิยมในชวงสมยัใด ในโคลงพระราชทานพรในการสถาปนาพระเจาลูกยา
เธอพระองตเจาสุประดิษฐ วรฤทธิราชมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส เปน พระเจาลูกยาเธอกรม
หมื่นวิษณุนาถนิภาธร ในครั้งน้ันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานพระกร่ิงไว

                                                            
33สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, 298. 

 34ทศพล จังพานิชยกุล, พระกริ่งคูแผนดิน วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (กรุงเทพฯ : 
คอมมาดีไซนแอนดพริ้นท, 2545), 23-24. 
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เพ่ือความเปนสิริมงคล สะทอนใหเห็นถึงความนิยมที่มีตอพระกริ่งในชวงเวลานั้น ความตอนหน่ึง
วา  
 
       พุทธรูปสั่นกริ่งแท  โบราณ 
  อีกพระงาคชสาร  เศวตแท 
  เจาจงรับทุกประการ  แลวเก็บ  ไวนา 
  สรรพศัตรูจงแพ  แตเจาทุกสถาน35  

 
นอกจากน้ีในบันทึกความทรงจําของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ก็ไดกลาวถึงพระ

กร่ิงองคหน่ึงที่ไดรับมาจากพระยาอัพภันตริกามาตย (ดิศ โรจนดิศ)36 ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ พระอุปชฌายไดขอดูเพ่ือเปรียบเทียบกับองคที่มี รวมท้ังตรัสบอก
ใหทรงเขาใจถึงการดูพระกร่ิงแทกับของปลอม37 ซึ่งคําวา “ปลอม” ในความหมายชวงระยะเวลาน้ัน 
สันนิษฐานวา หมายถึงพระกร่ิงที่สรางข้ึนมาใหมโดยพระเกจิอาจารยในสมัยน้ันท่ีไมไดมีเจตนาทํา
ใหหลงเชื่อวาเปนของเกาที่มีมาแตเดิมแสดงใหเห็นถึงความนิยมในพระกร่ิงที่เร่ิมมีมากขึ้นในสังคม
จึงไดมีการจัดสรางพระกร่ิงใหมขึ้นมาทดแทนพระกร่ิงที่เปนของเกาหายากและเปนที่แสวงหากัน
โดยมาก  
 1.3 ความนิยมในการเก็บสะสมของเกา 

ในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนชวงระยะเวลาท่ีมี
ความนิยมในการเก็บสะสมของตางๆ กันอยางแพรหลาย เชน การสะสมของเกา การสะสมเครื่อง
                                                            

35วุฒิชัย มูลศิลป. กนกวลี ชูชัยยะ, เจานายในราชวงศจักรี เลม 2 (กรุงเทพฯ : องคการคาของ
คุรุสภา, 2542), 170. 

36 พระอัยกาฝายพระชนนี (ตา) ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
37สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประสูติเม่ือวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 

2405 และเม่ือพระชนมได 13 พรรษา ไดทรงผนวชเปนสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงสันนิษฐานวาปที่
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ทรงขอดูพระกร่ิงเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับพระกริ่งของ
พระองคนั้น ตรงกับ พ.ศ.2418  
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ถวยลายคราม การสะสมปนชา การสะสมหนังสือเกา การสะสมพระพุทธรูปเกา เปนตน ความ
นิยมในการเก็บสะสมเคร่ืองถวยกระเบ้ืองลายครามไดรับความนิยมอยางมากในหมูเจานายและ
ชนชั้นสูง รวมถึงผูที่มีฐานะทางการเงิน สงผลใหมีการนําเขาเครื่องถวยกระเบ้ืองลายครามที่มี
ลวดลายและสีของครามท่ีสวยงามเขามาเปนจํานวนมาก38 เชน ยี่หอโปจูลี่กี่ ของพระยาพิศาลศุภ
ผล (ชื่น) ยี่หอกิมต๋ึงฮกกี่ ของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก) ยี่หอเยียกชิมเตียนฉัง39 เปนตน  

การสะสมเหลาน้ีไดสงผลใหเกิดการลักลอบขุดโบราณสถานเปนจํานวนมากเพ่ือ
คนหาทรัพยสินที่มีคาและส่ิงของที่เปนที่นิยม การลักลอบขุดคนโบราณสถานนิยมขุดคนตาม 
“กร”ุ40ของพระเจดียเกา มีการขุดคนกันอยางแพรหลายจนกระทั่งตองมีการออกประกาศหามไมให
ขุดทําลายพระเจดียและโบราณสถานตามแหลงตางๆ41 การขุดคนตามกรุพระเจดียมักพบเครื่อง
ถวยลายคราม ทรัพยสินมีคาตางๆ ที่ถวายเปนพุทธบูชา พระพุทธรูป และพระพิมพ42หรือที่เรียกวา 
“พระกรุ” เปนจํานวนมาก สันนิษฐานวาในระยะแรกท่ีพบพระพิมพเปนจํานวนมากในกรุนั้นยัง
ไมไดเกิดแนวคิดท่ีจะนําพระพิมพที่พบมาสะสมหรือนํามาเปนเครื่องรางของขลัง เน่ืองจากมีการ

                                                            
38รายละเอียดเพิ่มเติม ดูใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานาน

เรื่องเครื่องโตะและถวยปน (พระนคร : ม.ป.ท., 2511. พิมพในงานศพนายสงา วรรณดิษฐ กันยายน 2511), 
14-20. 

39พิมพประไพ พิศาลบุตร, กระเบื้องถวยกะลาแตก (กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2550), 
213-217.  
 40“หองที่ทําไวใตดิน ใตพระเจดียเปนตน สําหรับเก็บพระพุทธรูปและสิ่งอ่ืนๆ” ใน ราชบัณฑิต, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, 2546), 70. 
 41ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547. พิมพเปนท่ีระลึกใน
โอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ป), 46. 
 42การสรางพระพิมพบรรจุในพระเจดียเพ่ือถวายเปนพุทธบูชานั้น สันนิษฐานวาเร่ิมไมเปนที่นิยม
ในชวงรัชกาลที่ 4 เปนตนไป เน่ืองจากการบูรณะพระมหาเจดียสี่รัชกาลที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามยังพบวา
มีการสรางพระพิมพเพ่ือบรรจุในพระเจดีย แตในประชุมประกาศรัชกาลที่  4 เร่ืองบรรจุสิ่งของในพระเจดียที่เขา
พนมขวด (พ.ศ.2404) นั้น ไมไดกลาวถึงการสรางพระพิมพเพ่ือบรรจุในพระเจดีย มีเพียงพระบรมธาตุและ
ใบลานจารึกอักษรบาลีปดทองคําเปลวท่ีบรรจุไวในพระเจดียเทานั้น  
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พบพระพิมพที่โคนตนไมบริเวณพระเจดียเกาซ่ึงเปนพระพิมพที่สรางข้ึนในสมัยอยุธยาเพ่ือบรรจุ
ถวายเปนพุทธบูชาในพระเจดียเปนจํานวนมาก สันนิษฐานวาผูที่ขุดกรุพระเจดียเม่ือพบพระพิมพ
เหลาน้ีจึงไดขนยายมาไวบริเวณโคนตนไมขางพระเจดีย เพ่ือหาทรัพยสินที่มีคาในกรุโดยไมได
สนใจพระพิมพเหลาน้ี ในระยะตอมาพระพิมพจึงไดรับความนิยมในวงการพระเครื่อง เชน พระชุด
กิมตึ๋ง ซึ่งเปนพระพิมพกลุมหน่ึงของจังหวัดสุพรรณบุรี พบท่ีวัดพลายชุมพลซ่ึงเปนวัดรางมีเขต
อุปจารกับวัดพระรูป แตกกรุออกมาครั้งแรกเนื่องจากเจดียหักโคนลงมาตามสภาพความเกาแก 
พระพิมพที่แตกกรุออกมาในคร้ังนั้นมีจํานวนมาก ถูกปลอยท้ิงกระจัดกระจายอยูในซากพระเจดีย 
เปนพระพิมพดินเผา มีอยูดวยกัน 4 พิมพ คือ พระสี่กร พระมอญแปลง พระประคํารอบ และพระ
ปรกชุม ตอมาเมื่อเกิดแนวคิดเรื่องการนําพระกรุไปเปนพระเคร่ืองจึงไดมีการเก็บสะสมเขาชุดครบ
ทั้ง 4 พิมพเรียกวา “พระชุดกิมต๋ึง”43 เปนตน  
                                                            

43“พระชุดกิมตึ๋ง” กฤษฎา พิณศรี สันนิษฐานถึงชื่อของพระชุดนี้วามาจากความนิยมในการสะสม
เคร่ืองโตะ และเคร่ืองลายครามของจีน ที่แพรหลายอยางมากในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว บรรดาขาราชการผูใหญหรือคหบดีนิยมสะสมเครื่องเคลือบลายครามท่ีสั่งมาจากเมืองจีน แลวนําเอา
มาจัดโตะหมูบูชาเปนชุดๆ ประกวดประชันกัน โดยมีหางที่ส่ังเขาจากเมืองจีนเอามาจําหนายในเมืองไทยสองหาง 
คือ หางพระยาพิศาลผลพานิช กับหางพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ตอมาเกิดหางใหมขึ้นอีกหางหนึ่งเปนของจีนสุน 
ซึ่งเดิมทํางานใหกับพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ภายหลังไดแยกออกไปต้ังหางเอง  ในการประกวดเคร่ืองถวยลาย
คราม และโตะหมูบูชาดังกลาว ปรากฏมีโตะหมูบูชาชุดหนึ่งมีความงามเปนเลิศกวาโตะหมูบูชาชุดอ่ืนๆ พระยา
โชฎึกราชเศรษฐี ไดทูลขอใหกรมขุนราชสีหวิกรมประทานช่ือโตะหมูบูชาชุดนี้ กรมขุนราชสีหวิกรมจึงทรงต้ังชื่อวา 
“ ชุดกิมตึ๋ง ” แปลวา “ พระราชบัลลังกทองคํา” อีกกรณีหนึ่ง สันนิษฐานวา “กิมตึ๋ง” อาจมาจากชื่อยี่หอ “กิมตึ๋ง
ฮกกี่” ของเครื่องถวยชาลายคราม ที่พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก) สั่งมาจากเมืองจีนเม่ือสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่ง
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงแปลความหมายไวในพระนิพนธเรื่อง ตํานานเคร่ืองโตะและถวยปน วา 
“ของอันวิเศษอยางเต็มที่ ” เคร่ืองถวยชาดังกลาวเปนเคร่ืองลายคราม ประกอบดวยถวยพรอมจานรอง ชุดหน่ึงมี
จํานวนส่ีใบ เปนถวยขนาดเล็ก มีลวดลายสวยงาม จนเปนที่กลาวขวัญกันในหมูนักนิยมถวยชา จึงเรียกช่ือถวย
กิมตึ๋งกันจนติดปากแมเวลาจะผานมาอีกหลายสิบป ภายหลังเม่ือมีการพบพระพิมพที่จัดกลุมรวมกันสี่องค จึงมี
ผูตั้งชื่อพระชุดนี้เสียใหมวาพระชุดกิมตึ๋ง เน่ืองจากเปนที่นิยมเชนเดียวกันกับเครื่องถวยลายครามของจีน ดูใน 
กฤษฎา พิณศรี “พระชุดกิมต๋ึง” เมืองโบราณ 32, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549), 120-121.  
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แนวคิดในการนํา "พระกรุ" ไปเปน "พระเคร่ือง" พกติดตัวเพ่ือปกปองคุมครองจาก
อันตรายและเปนสิริมงคลกับตัวนั้น มีตนกําเนิดมาจากสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมฺรังสี) ซึ่งใน
จดหมายเหตุประพาสตนรัชกาลท่ี 5 ไดระบุวาเม่ือ เม่ือประกา จุลศักราช 1211 (ตรงกับ พ.ศ.
2392) สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) วัดระฆังฯ ไดขึ้นมาเย่ียมญาติที่เมืองกําแพงเพชรไดอานศิลา
จารึกอักษรไทยโบราณ มีอยูวัดเสด็จฝงเมืองกําแพงเพชร ไดความวา มีพระเจดียโบราณบรรจุพระ
บรมธาตุของพระพุทธเจา อยูริมลํานํ้าปงฝงตะวันตก 3 องค ชํารุดท้ังหมด พระยากําแพง (นอย) 
เปนผูวาราชการเมืองในขณะนั้น ไดทําการคนหาจนพบพระเจดียทั้ง 3  องคตามที่ปรากฏในศิลา
จารึก พระเจดียองคกลางใหญสุดซึ่งบรรจุพระบรมธาตุ ขณะรื้อพระเจดียทั้ง 3  องคนั้น ไดพบกรุ
พระพิมพสกุลทุงเศรษฐีแบบตางๆ จํานวนมาก ภายในกรุพบแผนลานเงินจารึกภาษาขอมกลาวถึง
ตํานานการสรางพระพิมพและวิธีการสักการบูชาพรอมลําดับอุปเทห(วิธีการดําเนินการ)ไว ซึ่ง
ใบลานจารึกที่พบนั้นไดระบุรายละเอียดไววา 

 
ณ ตําบลเมืองพิษณุโลก เมืองกําแพงเพชร เมืองพิชัย เมืองพิจิตร เมืองสุพรรณ 

วายังมีฤษี ๑๑ ตน ฤษีเปนใหญ ๓ ตนๆ หนึ่ง ฤษีพิลาลัยตนหน่ึง ฤษีตาไฟตนหน่ึง 
ฤษีตาวัวตนหน่ึง เปนประธานแหงฤษีทั้งหลาย จึงปรึกษากันวา เราท้ังน้ีจะเอาอันใด
ใหแกพระยาศรีธรรมาโศกราช ฤษีทั้ง ๓ จึงปรึกษาแกฤษีทั้งปวงวา เราจะทําดวยฤทธ์ิ 
ทําดวยเคร่ืองประดิษฐานเงินทองไวฉะน้ี ฉลองพระองคจึงทําเปนเมฆพัตรอุทุมพร
เปนมฤตยพิศม อายุ วัฒนะ พระฤษีประดิษฐานไวในถ้ําเหวใหญนอย เปนอานุภาพ
แกมนุษยทั้งหลาย สมณะชีพราหมณาจารยเจาไปถวน ๕๐๐๐ พรรษา พระฤษีตน
หนึ่งจึงวาแกฤษีทั้งปวงวา ทานจงไปเอาวานท้ังหลายอันมีฤทธ์ิเอามาใหได ๑๐๐๐ 
เก็บเอาเกษรดอกไมอันวิเศษที่มีกฤษณาเปนอาทิใหได ๑๐๐๐ ครั้นเสร็จแลว ฤษีจึง
ปาวรองเทวดาทั้งปวงใหมาชวยบดยา ทําเปน พระพิมพไวสถานหน่ึงทําเปนเมฆพัด
รสถานหน่ึง ฤาษีทั้ง ๓ องคนั้นจึงบังคับฤษีทั้งปวงใหเอาวานทําเปนผงปนเปนกอน
ประดิษฐานดวยมนตคาถาทั้งปวงให   ประสิทธิทุกอัน จึงใหฤษีทั้งนั้นเอาเกสรและ
วานยามาประสมกันดีเปนพระให  ประสิทธิแลวดวยเนาวะหรคุณประดิษฐานไวบน
เจดียอันหนึ่ง ถาผูใดไดใหถวายพระพรแลว จึงเอาไวใชตามอานุภาพเถิด ใหระลึกถึง
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คุณพระฤษีที่ทําไวนั้นเถิด ฤษีไวอุปเทหดังนี้ แมอันตรายสักเทาไหรก็ดี ใหนิมนตพระ
ใสศีรษะ อันตรายท้ังปวงหายส้ินแล ถาจะเขาการณรงคสงคราม ใหเอาพระใสน้ํามัน
หอมเขาดวย   เนาวะหรคุณแลว เอาใสผมศักด์ิสิทธิ์ความปรารถนา ถาผูใดจะ
ประสิทธิ์แกหอกดาบศาสตราวุธท้ังปวงเอาพระสรงนํ้ามันหอมแลวเสกดวย อิติปโสภ
กูราติ เสก ๓ ที ๗ ที แลวใสขันสําริดพิษฐานตามความปรารถนาเถิด ถาผูใดจะใคร
มาตุคามเอาพระสรงน้ํามันหอมใสใบพลูทาประสิทธิ์แกคนทั้งหลาย ถาจะสงาเจรจา
ใหคนกลัวเกรงเอาใสน้ํามันหอมหุงข้ีผึ้งเสกดวยเนาวะหรคุณ ๗ ที ถาจะคาขายก็ดี มี
ที่ไปทางบกทางเรือก็ดีใหนมัสการดวยพาหุงแลวเอาพระสรงนํ้าหอมเสกดวย พระ
พุทธคุณ  อิติปโสภกูราติ เสก ๗ ที ประสิทธิ์แกคนทั้งหลายแล ถาจะใหสวัสดีสถาพร
ทุกอัน ใหเอาดอกไมดอกบัวบูชาทุกวัน จะปรารถนาอันใดก็ไดทุกประการแล ถาผูใด
พบพระเกษรก็ดี พระวานก็ดี พระปรอทก็ดี ก็เหมือนกันอยาไดประมาทเลย อานุภาพ
ดังกําแพงลอมกันภัยแกผูนั้น ถาจะใหความศูนย เอาพระสรงนํ้าหอมเอาดาย ๑๑ 
เสน ชุบน้ํามันหอมและทําไสเทียนตามถวายพระแลวพิษฐานตามความปรารถนาเถิด 
ถาผูใดจะสระหัวใหเขียยันตนี้ใสไสเทียนเถิด แลววา นโมไปจนจบ แลววาพาหุง แลว
วา อิติปโสกการ มหเชยฺยํา มงฺคลํ แลววาพระเจา ทั้ง ๑๖ พระองค เอาท้ังคูกิริมิทิ กุรุ
มุทุ กรมท เกเรเมเท ตามแตเสกเถิด ๓ ที ๗ ทีวิเศษนัก ถาไดรูพระคาถาน้ีแลว อยา
กลัวอันใดเลย ทานตีคาไวควรเมือง จะไปรบศึกก็คุมไดสารพัดศัตรูแล 44 

 
พุทธคุณของพระพิมพเมืองกําแพงเพชรท่ีระบุไวในจารึกคือ บูชาแลวทําใหสําเร็จสม

ความปรารถนา แลวแตจะอธิษฐานขอในวัตถุประสงคใด นอกจากน้ี  ยังคุมครองใหแคลวคลาด
จากภัยอันตราย รวมท้ังการรักษาเก่ียวกับการเจ็บไขไดปวยดวย การมีหลักฐานท่ีเปนเอกสารมา
สนับสนุนพุทธคุณของพระพิมพที่พบสงผลใหความเชื่อในเร่ืองพุทธคุณของพระพิมพรับความนิยม
เพ่ิมมากข้ึน ความเชื่อที่เกิดขึ้นมาน้ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงรับทราบและ

                                                            
44สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จดหมายเหตุประพาสตนรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพ : แพร

พิทยา, 2519), 115. 
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ทรงมีพระราชวิจารณวา “ที่เมืองกําแพงน้ีประหลาดวาเปนที่มีไขเจ็บชุม ถึงถามชาวเมืองนั้นเองก็
ไมมีใครปฏิเสธสักคนหนึ่งวาไขไมชุมและไมราย แตไดพบคนแกทั้งหญิงทั้งชายมากกวาท่ีไหนหมด 
กรมการคร่ํา ๆ อายุ 70-80 ก็มีมากหลายคน ราษฎรตามแถวตลาดก็มีคนแกมาก ถาจะหารือพวก
กําแพงจริงคงบอกวาพระพิมพปองกัน ดวยวานับถือกันมาก”45 

นอกจากปจจัยภายในดานตางๆ ทั้งการเปล่ียนแนวคิดทางพทุธศาสนา การเกิดโรค
ระบาด รวมถงึความนิยมในการเก็บสะสมของเกา ไดเปนปจจัยทีท่ําใหมีการเกิดขึ้นของพระเคร่ือง
และยงัเปนปจจัยที่ทําใหเกิดแนวคิดในการนําพระพิมพหรือพระกรุซึ่งแตเดิมสรางขึ้นเพื่อสืบพระ
ศาสนาไดเปลีย่นสถานะกลายมาเปนพระเคร่ืองที่มพีุทธคุณสําหรับปองกันอันตรายในดานตางๆ 
แลว ปจจัยภายนอกท่ีสังคมไดรับมาจากอทิธิพลจากตางชาติ เชน ความนยิมในการสรางเหรียญที่
ระลึก การสรางเหรียญพระสงฆ รวมถึงการเกิดสงครามโลก ก็นับเปนปจจัยที่สาํคัญอีกปจจัยหนึง่
ที่มีสวนสนับสนุนใหพระเคร่ืองไดรับการยอมรับและเกิดความนิยมแพรหลายมากข้ึนในสังคมไทย 
 
2. ปจจัยที่ทําใหพระเครื่องแพรหลายในสังคมไทย  

จากปจจัยที่กลาวไวในขางตนไดแสดงใหเห็นวาพระพิมพกลายเปนพระเครื่องรางของ
ขลังที่คนกลุมหนึ่งนิยมมีไวเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจและในที่สุดไดกลายมาเปนพระเคร่ืองซึ่งเปน
สิ่งที่นิยมแพรหลายในสังคมไทย เกิดความนิยมในการสรางและสะสมขึ้นมากมายอันเน่ืองมาจาก
ปจจัยสนับสนุนตางๆ คือ  

การสรางเหรียญที่ระลึก 
การสรางเหรียญของพระสงฆ 
สงครามโลกครั้งที่สอง 
2.1 การสรางเหรียญท่ีระลึก 

 เหรียญที่ระลึก เปนเหรียญที่ผลิตข้ึนเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ มีขึ้นเปนครั้งแรกในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในวโรกาสท่ีพระองคทรงบําเพ็ญพระราชกุศล

                                                            
45สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จดหมายเหตุประพาสตนรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพ : แพร

พิทยา, 2519), 115. 
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เฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา ใน พ.ศ.2403 เรียกกันวา "เหรียญแตเมงทงปอ" ซึ่งไมปรากฏ
ภาพเหมือนของเจาของเหรียญลงบนเหรียญเลย ความคิดเชนนี้มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาแลวท่ีไม
นิยมใหมีการทําภาพเหมือนขึ้นเน่ืองจากเชื่อวาเปรียบเสมือนการบั่นทอนอายุดังเห็นจากหลักฐาน
สมัยอยุธยาของนิโกลาส แชรแวสวา “ไมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําพระบรมฉายา
ลักษณไปพิมพในเหรียญเหลาน้ันเลย”46  ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระองคทรงละท้ิงความเชื่อเกี่ยวกับการถายภาพ การจําลองรูปบุคคลซึ่งเปนความเชื่อ
ในสังคมสมัยน้ันวาการจําลองรูปเหมือนของตนเองหรือการถายภาพในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู
นั้น เปรียบเสมือนการบั่นทอนอายุตนเองหรือเกรงกลัววาจะมีผูนําเอารูปเหมือนหรือภาพถายไปทํา
รายดวยทางไสยศาสตรและทรงสรางเหรียญที่ระลึกซึ่งมีพระบรมสาทิสลักษณขึ้นหลายคร้ัง 
 ความเช่ือในเรื่องการถายภาพและจําลองรูปเหมือนนั้นเปนความเชื่อที่มีอิทธิพลตอคน
ในสังคมอยางมาก อาทิ พระสงฆ เกจิอาจารยบางรูปที่ในอดีตยังไมยอมใหถายรูปของตนเองใน
ขณะท่ียังมีชีวิตอยู เชน หลวงพอเนียม วัดนอย จังหวัดสุพรรณบุรี  มรณภาพเม่ือ พ.ศ.2451 
ภาพถายท่ีปรากฏในปจจุบันท้ังภาพถายในทานอนและทาน่ังนั้น ถายหลังจากมรณภาพแลว โดย
ทาน่ังน้ันลูกศิษยพยุงรางทานใหนั่ง และนั่งพยุงรางทานอยูดานหลังแลวจึงถายภาพ  

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมีลายพระหัตถถึงสมเด็จฯ กรมพระยา   
นริศรานุวัดติวงศเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องการถายภาพวา 
 
  เม่ือแรกมีชางถายรูปนั้น ไมคอยมีใครถายรูปกัน เพราะเกรงวาจะเอาไปใชทํา

รายดวยเวทมนต ขนาดสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ หรือที่เรียกกันวา 
สมเด็จเจาพระยาองคใหญ (ดิศ บุนนาค) เปนขุนนางชั้นสูงก็ยังไมยอมถายรูป ยอม
แตองคนอย คือ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค)47 

   

                                                            
46นิโกลาส แชรแวส, ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม แปล

โดย สันต ท.โกมลบุตร,พิมพครั้งที่ 2, (นนทบุรี : ศรีปญญา, 2550), 130. 
 47 สาสนสมเด็จ เลม 4 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2504), 190.  
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระ
บรมสาทิสลักษณของพระองคลงบนเหรียญท่ีระลึกคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ.2414 เน่ืองในวโรกาสเฉลิม
พระชนมายุครบ 18 พรรษา เรียกกันวาเหรียญ “หลักแจว” ซึ่งนับเปนครั้งแรกท่ีมีการนําพระบรม
สาทิสลักษณของพระมหากษัตริยไทยประทับลงบนเหรียญ 

ความนิยมในการสราง เห รียญท่ีระลึกสะทอนให เ ห็นจากเหรียญท่ีระลึก ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเปนจํานวนมาก 
ดังปรากฏในตารางตอไปนี ้

 
ตารางที่ 5 เหรยีญที่ระลึกท่ีสรางขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
 
ปสราง 
พ.ศ. 

เหรียญ โอกาสที่สราง ลักษณะ
เหรียญ 

2414 หลักแจว เหรียญที่ระลกึเนื่องในการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 18 พรรษา ในพ.ศ.2414 

กลมแบน ขอบ
เรียบ 

2416 เหรียญพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
ครั้งที่ 2 

เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเศก 
อยางเปนทางการเม่ือทรงบรรลุนิติภาวะ มี
พระชนมายุครบ 20 พรรษา 

กลมแบน ขอบ
เรียบ 

2419 เหรียญที่ระลกึ 
พระที่นั่งไอศวรรย
ทิพยอาสน
ปราสาทและพระท่ี
นั่งวโรภาษพิมาน 

เหรียญที่ระลกึ พระที่นัง่ไอศวรรยทิพยอาสน
ปราสาท และพระท่ีนั่งวโรภาษพมิาน ทรง
พระราชทานเน่ืองในวโรกาสเฉลิมฉลองพระ
ที่นัง่ทัง้สองแหง เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.
2419 

กลมแบน ขอบ
เรียบ 

2426 เหรียญที่ระลกึ 
รัชกาลที่ 5 เสมอ
ดวยรัชกาลที่ 2 

เหรียญที่ระลกึรัชกาลที ่5 เสมอรัชกาลที่ 2 
พระองคทรงครองราชยเปนปที่ 15 เสมอ
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

กลมแบน ขอบ
เรียบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 (ตอ)    
ปสราง 
พ.ศ. 

เหรียญ โอกาสที่สราง ลักษณะ
เหรียญ 

2428 เหรียญที่ระลกึ 
รัชกาลที่ 5 เสมอ
ดวยรัชกาลที่ 4 

เนื่องในวโรกาสท่ีเสด็จข้ึนครองสิริราชสมบตัิ
เปนปที่ 17  ซึง่เสมอดวยรัชกาลที ่4  

รูปกลมรี  
ขอบเรียบ  
มีหวง 

    
2433 เหรียญที่ระลกึพระ

ราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาล
ที่ 5  

ที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระชนมพรรษา 37 พรรษา และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเปนรางวัล
การประกวดต้ังโตะ 

กลมแบน มีรู
สี่เหลี่ยมตรง
กลาง มีหวงทัง้
ดานบนและ
ดานลาง 

2433 เหรียญที่ระลกึ
ฉลองพระปาย 

เนื่องในพระราชพิธีฉลองพระปาย พระที่นัง่
เวหาสนจํารูญ พระราชวังบางปะอิน  

รูปสี่เหลี่ยม
จตุรัส มีรู
สี่เหลี่ยมตรง
กลาง 2 อัน 
ซอนเหลี่ยมกนั 

2434 เหรียญที่ระลกึ 
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  

โปรดเกลาฯ ใหสรางเหรียญท่ีระลึกขึ้นเพื่อ
พระราชทานในงานฉลองพระชนมมายุครบ 
38 พรรษา 

เปนรูป 8 
เหลี่ยม ขอบ
เรียบ  

2434  เหรียญท่ีระลกึ
งานพระเมร ุ

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระองค
เจาบัณฑรวรรณวโรภาส 

กลมแบน มี
หวง 

2434 เหรียญบาตร
น้ํามนต หรือ 
เหรียญปวเรศฯ  

ที่ระลึกในพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเศก 
เลื่อนพระอิสรยิยศพระเจาบรมวงศเธอกรม
สมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ  

เปนรูปไข ขอบ
เรียบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 (ตอ)    
ปสราง 
พ.ศ. 

เหรียญ โอกาสที่สราง ลักษณะ
เหรียญ 

2435 เหรียญที่ระลกึ
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 5  

ที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 39 พรรษา และ
พระราชทานเปนรางวัลในการประกวด
เครื่องโตะ  

เปนรูปผาพับ
ทบมวน มีหวง
ที่ดานบนและ
ดานลาง 

2438 เหรียญที่ระลกึใน
การครองราชย
รัชกาลที่ 5 เสมอ
รัชกาลที่ 1 

ทรงอยูในราชสมบัติเปนเวลา 27 ป ซึ่ง
เทากับระยะเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกทรงครองราชย  

เปนรูปรีขอบ
หยักขางทั้ง 2 
ขาง ดานบนมี
หวง 

2438  เหรียญท่ีระลกึใน
การครองราชย
รัชกาลที่ 5 เสมอ
รัชกาลที่ 3 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงอยูในราชสมบัติเปนเวลา 27 ป ซึ่ง
เทากับระยะเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวทรงครองราชย  

เปนรูปสี่เหลี่ยม
ยอมุม ขอบ
เรียบ ดานบนมี
หวง 

2440 เหรียญเสด็จฯ
ประพาสยุโรป ครั้ง
ที่ 1 

ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนิน  
ประพาสยุโรป ตั้งแตวันที่ 7 เดือนเมษายน 
ถงึวันที่ 16 เดือนธันวาคม  

กลมแบน  
 
 
 

2440 เหรียญที่ระลกึทรง
เสด็จกลับจาก
ยุโรปคร้ังที ่1 

ที่ระลึกในวโรกาสทีเ่สด็จกลบัจากยุโรป  กลมแบน ขอบ
เรียบ 

2441 เหรียญ ร.5 เสมอ 
ร.2 ทวีคูณ 

เหรียญที่ระลกึรัชกาลที ่5 เสมอดวยรัชกาล
ที ่2 ทวีคูณ  

เปนรูปดาว หา
แฉก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 (ตอ)    
ปสราง 
พ.ศ. 

เหรียญ โอกาสที่สราง ลักษณะ
เหรียญ 

2441 เหรียญที่ระลกึการ
พระราชพิธีเฉลิม
พระสุพรรณบัฏ 
เจาฟาอัษฎางค 
เดชาวุธ 

ที่ระลึกในพระราช พิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฏ 
เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ  

เปนเหรียญรูป
กลมแบน วง
ขอบนอกเรียบ 

2443 เหรียญที่ระลกึงาน
พระเมรุทอง
สนามหลวง ร.ศ.
119 

เนื่องในงานพระเมรุพระบรมศพ และพระ
ศพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟา
มหาวชิรุณหิศ สยามกุฎราชกุมาร , พระ
เจามหัยยิกาเธอกรมพระยาสุดารัตนราช
ประยูร , พระเจานองยาเธอ เจาฟาจาตุรนต
รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ , สมเด็จพระ
เจาลูกยาเธอ เจาฟาสมมติวงศวโรทัย กรม
ขุนศรีธรรมราชธํารงคฤทธิ์ , และ สมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาศิราภรณโสภณ 

กลมแบน ขอบ
เรียบ 

2444 เหรียญที่ระลกึ
เสมา จ.ป.ร.  

เหรียญที่ระลกึที่ทรงโปรดเกลาฯ 
พระราชทานแกเด็กชาย หญงิ คราวเสด็จ
พระราชดําเนนิตามหัวเมืองตางๆ 

เปนรูปเสมา 
ดานบนเปน
หลอดสําหรับ
รอยเชือก 

2446 เหรียญที่ระลกึ
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบ 
50 พรรษา 

ที่ระลึกในการเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา 

กลมแบน ขอบ
เรียบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 (ตอ)    
ปสราง 
พ.ศ. 

เหรียญ โอกาสที่สราง ลักษณะ
เหรียญ 

2447  เหรียญปฎทิิน 
จ.ป.ร . 

สันนิษฐานวาเปนของพระราชทานเน่ืองใน
วันขึ้นปใหม  

เหรียญทรง
กลม มีหวง 

2449 เหรียญประชัน
อาวุธ  

เหรียญประชันอาวุธ ร.ศ.125 สรางขึ้นเพือ่
พระราชทานเปนรางวัลในการประกวด
อาวุธ เชน หอก ดาบ งาว ทวน ปน ในงาน
ฉลองวัดเบญจมบพิตร  

กลมแบน  
ขอบเรียบ 

2449 เหรียญที่ระลกึ
ฉลองพระ
สุพรรณบัตร  
กรมหลวงวชิร
ญาณวโรรส 

ที่ระลึกในการเล่ือนกรมหม่ืนวชิรญาณ 
วโรรสเปนกรมหลวง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  

กลมแบน  
ขอบเรียบ  
มีหวง 

2449 เหรียญที่ระลกึงาน
พระศพ 

ที่ระลึกงานพระศพพระเจานองนางเธอ 
พระองคเจาอรไทยเทพกัญญา 

กลมแบน  
ขอบเรียบ  
มีหวง 

2450 เหรียญเสด็จฯกลับ
จากยุโรปคร้ังที่ 2 

โรงกษาปณประเทศฝรั่งเศสเปนผูผลิต
เหรียญนี้ เพ่ือที่จะไดนําไปพระราชทานแก
ราษฎรเมืองตราด และเมืองจันทบุร ี 

รูปเสมา  
มีหวง 

2450 เหรียญที่ระลกึงาน
พระศพกรมหม่ืน
มหิศรราชหฤทัย 

ที่ระลึกงานพระศพพระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศร
ราชหฤทัย  

กลมแบน ขอบ
เรียบ  
มีหวง 

2450  เหรียญท่ีระลกึ
การศพ 

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
เจาพระยาสุรพันธฯ  

รูปใบเทศ  
มีหวง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 (ตอ)    
ปสราง 
พ.ศ. 

เหรียญ โอกาสที่สราง ลักษณะ
เหรียญ 

2451 เหรียญพระบรม
รูปทรงมา 

สรางในวโรกาสเปดพระบรมราชานุสาวรยี
เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศกครอง
ราชย 40 พรรษา 

รูปกลมรี  
ขอบเรียบ  
มีหวง 

2451 เหรียญที่ระลกึ 
ชมสวน 

สรางเพื่อจําหนายใหแกผูที่ตองการจะเขา
ชมบานหิมพานต หรือปารคสามเสน 

รูปกลมรี  
มีหวง 

2451 
 
 

เหรียญที่ระลกึงาน
พระศพ  

ที่ระลึกงานพระศพ พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาชายศิริวงษวัฒนเดช 

ตราสัญลักษณ 
มีหวงเชื่อมติด
ดานบน  

 
ที่มา : “เหรียญท่ีระลึก” [ออนไลน] เขาถึงเม่ือ 9 เมษายน 2552 เขาถึงไดจาก 
www.thaimedals.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอมูลจากตารางแสดงรายละเอียดเหรียญท่ีระลึกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของรูปแบบเหรียญท่ีสรางข้ึน ซึ่งในระยะแรกนั้น
เหรียญท่ีสรางข้ึนมาจะมีลักษณะของเหรียญทรงกลมแบนหรือเหรียญรูปไขเพ่ือเก็บไวเปนที่ระลึก
เน่ืองในโอกาสตางๆ เทาน้ัน ตอมาไดมีการพัฒนารูปแบบของเหรียญท่ีระลึกใหมีลักษณะท่ี
หลากหลายสวยงามและมีรูหรือหวงรอยสรอยเพื่อใชหอยแขวนหรือติดแพรแถบ และการสราง
เหรียญเสมาอักษรยอพระนามเพื่อพระราชทานเด็กชายหญิงตามหัวเมืองตางๆ คราวเสด็จพระราช
ดําเนินตรวจเย่ียมราษฎร ซึ่งไดสะทอนใหเห็นถึงความนิยมในการหอยแขวนเหรียญและการ
ยอมรับถึงการเกิดข้ึนของเหรียญที่ระลกึที่มีอยูในสังคมอยางแพรหลาย 
 ความนิยมในการหอยแขวนเหรียญน้ัน ไมสามารถระบุไดวาเร่ิมเกิดขึ้นในสมัยใด ใน
สมัยอยุธยาน้ันจากบันทึกของลาลูแบรซึ่งอธิบายเก่ียวกับเคร่ืองแตงกายของชาวอยุธยาไวแตไม
ปรากฏวามีการแขวนเคร่ืองประดับคอ  
 

พวกผูชายไมรูจักใชสรอยประดับคอของตนหรือของภรรยาเลย แตพวกผูหญิง
และเด็กๆ ทั้งสองเพศ รูจักการใชตุมหู ตามปกตินั้นตุมหูมีรูปรางเหมือนอยางลูกปวร 
(poire-ลูกแพร) ทําดวยทองคํา เงินหรือกะไหลทอง เด็กหนุมเด็กสาวลูกผูดีสวม 
กําไลขอมือ แตจะสวมอยูถึงอายุ ๖ หรือ ๗ ขวบเทานั้น แลวยังสวมกําไลท่ีแขนและท่ี
ขาอีกดวยเปนกําไลวง (กานแข็ง) ทําดวยทองคํา หรือกะไหลทอง48  

 
ชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา ความนิยมในการหอยแขวนเหรียญ

กษาปณของตางประเทศเปนที่นิยมอยางแพรหลาย กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
 

                                                            
48 ซีมอง เดอ ลู ลาแบร, จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ : ราชอาณาจักรสยาม, 

แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร : กาวหนา, 2510), 120. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 

 

 
 

มีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศหามนําเหรียญตางชาติมาประดับแตงกาย ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น 
4 ค่ํา เดือน 7 ปมะเส็ง นพศก ความตอนหน่ึงวา 
             

อนึ่ง ราษฎรชาวบานนอกมีเงินนอย หาเงินยาก เม่ือหาไดเล็กนอย ก็เอาเงิน
บาทบาง เงินสลึงบาง เงินเฟองบาง เจาะรอยผูกคอ ผูกขอมือบุตรหลาน ดวยจะอวด
กันวามีเงินอยางน้ัน เห็นงามอยูหรือ แลบัดนี้คนในกรุงเปนอันมาก ทั้งไพรทั้งผูดีชื่น
ชมนิยมกันเอาทองเหรียญ เงินเหรียญเจาะรอยผูกคอบาง ผูกขอมือบาง    ทําเปน
สังวาลบาง แตงตัวบุตรหลานดวยสําคัญวาเปนของประหลาด จะอวดวากวางขวาง 
มีของตางประเทศน้ันเห็นวางามอยางไร เม่ือคิดดูเปนนาอายนาอดสู  แกคนนอก
ประเทศ ซึ่งมีทองเหรียญ เงินทองดื่นถมมากมายใชสอยซ้ือขายเหมือนเงินบาท เงิน
สลึง เงินเฟอง แลเบ้ียท่ีใชสอยกันอยูในกรุงแลในเขตแดน พระราชอาณาจักรนี้    ไม
เปนของวิเศษแปลกประหลาดเลย...แตนี้ไปขอเสียเถิด   ชายหญิงในกรุงนอกกรุงท้ัง
ไพรผูดีบรรดาอยูในพระราชอาณาจักรอยาไดเอาทองเหรียญ เงินเหรียญมาเจาะรอย
ทําเปนเครื่องแตงตัวบุตรหลานเลย ขอใหเลิกเสียเปนอันขาดทีเดียว49  
 

การจัดสรางเหรียญเสมาอักษรยอพระนามนั้น  โปรดเกลาฯ  ใหสรางข้ึนเพ่ือ
พระราชทานแกเด็กชายหญิง คราวเสด็จพระราชดําเนินตามหัวเมืองตางๆ  ดานบนเสมามีลักษณะ
เปนตะกรุด50 ซึ่งสามารถใชเชือกรอยในชองตะกรุดเพ่ือใชแขวนคอ สรางดวยโลหะ 2 ชนิด คือ เงิน
และทองคํา เสมาทองคําสําหรับพระราชทานหมอมเจาและบุตรขาราชการชั้นผูใหญที่ตามเสด็จ 
สวนเสมาเงินพระราชทานบุตรหลานของราษฎรโดยทั่วไป 51 โดยปรากฏความตอนหน่ึงในพระ
                                                            
 49“ประกาศไมใหเอาทองเหรียญเงินเหรียญแตงตัวใหเด็กแลอนุญาตใหใชเงินเหรียญนอก ” ใน 
ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4, 124. 

50 สันนิษฐานวาไดผานพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารยในยุคนั้นหลายทาน ทําใหเหรียญเสมาน้ี
เปนท่ีนยิมในวงการพระเคร่ืองดวย 
 51พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝายเหนือในรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2520, 
พิมพในงานพระศพ หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุญ มีนาคม พ.ศ.2520), 5. 
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ราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คราวเสด็จมณฑลฝายเหนือ วาทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแจกเสมาแกเด็กชาวเมืองทุกระยะไป เชน งานพระราชทาน
พระแสงศัสตราประจําเมืองพิจิตร เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2444 ดังความในพระราชหัตถเลขาวา 
 
           ออกจากบางมูลนากเวลาเชา 2 โมงตรง ขึ้นมาถึงเมืองพิจิตรใหมเวลากอน

เท่ียง ระยะทางท่ีขึ้นมาตอนน้ีมีบานหนาขึ้น แตดูทุงกวางข้ึนกวาตอนลาง เม่ือ
พิเคราะหดูภูมิประเทศทั้งพื้นแผนดินไมเห็นผิดอะไรกันกับกรุงเกา เปนแตที่พนคัน
ตลิ่งเขาไปน้ําลึก ถาทํานาหวานเชนกรุงเกาก็คงจะทําได แตตามท่ีแลเห็นใชทํานาปก
ตามคันหล่ิง ขางในไมมีผูใดทําเหตุดวยมีคนนอยเทาน้ัน เวลากลางวันไปทําพิธีให
พระแสงและแจกเสมาที่ที่วาการเมือง52 

  
เหรียญเสมาท่ีพระราชทานนี้ ราษฎรมีความเชื่อวาเปนสิ่งสิริมงคลตางตองการไดรับ

เหรียญเสมาพระราชทานเพ่ือใหบุตรหลานไดแขวนคุมครองตัวเปนจํานวนมาก53 สมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพทรงบันทึกไวในจดหมายเหตุประพาสตน วามีการแจกเหรียญเสมาตลอดระยะ
ทางการเสด็จประพาสตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเชื่อในความศักด์ิสิทธ์ิของเหรียญเสมาในการ
เปนเครื่องรางคุมกันโรคภัย ความวา 

 
หลาน (ของชาวบานท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดมีดํารัสดวย)ได

เสมามา ๒ คนเสมานั้นเปนเคร่ืองคุมกันอันตรายดีอยางย่ิง เพราะเวลาทานประทาน
ทานใหพรหลานไดมาครั้งนั้น ๒ คน เด๋ียวน้ีตองแบงไปใหหลานบานอ่ืนเสียอัน ๑ 
เพราะข้ีโรค ที่อยูบานเดี๋ยวน้ีตองผลัดกันผูก ใครข้ีโรค  คนน้ันไดผูก ทานแจกก็มาก 
จะหาซ้ือสักอันหนึ่งไมไดเลย ไมมีใครเขาขาย54 

                                                            
52พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝายเหนือในรัชกาลที่ 5, 5. 

 53เรื่องเดียวกัน, 6-7.  
54สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรื่องประพาสตนในรัชกาลท่ี 5, 82.   
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 การพระราชทานเหรียญเสมาตามหัวเมืองตางๆ นั้น ทําใหความนิยมในการสราง
เหรียญท่ีระลึกไดแพรกระจายไปในสังคมโดยท่ัวไป เห็นไดจากในระยะแรกสถาบันพระสงฆเปนผู
บุกเบิกการสรางเหรียญท่ีระลึกในโอกาสตางๆ และจัดทําข้ึนเพ่ือเปนที่ระลึกในงานศพ ที่ระลึกใน
งานทําบุญอายุและที่ระลึกในการสรางหรือปฏิสังขรณศาสนสถานของวัด การเกิดขึ้นของเหรียญที่
ระลึกของพระสงฆนั้นมีความสําคัญ คือ เปนจุดเริ่มตนของการสรางรูปเหมือนพระสงฆแทนรูป
พระพุทธเจาจนกระทั่งเกิดเปนความนิยมในการสรางเหรียญท่ีระลึกและเหรียญท่ีระลึกน้ีไดกลาย
สถานะภาพจากของท่ีระลึกมาเปนพระเคร่ืองในยุคตอมา  

 
2.2 เหรียญพระสงฆ  

 เหรียญพระสงฆเหรียญแรกถือเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญจุดหน่ึงสะทอนใหเห็นถึงการ
สงผานทางวัฒนธรรมจากชนช้ันสูงลงมาสูสามัญชนในเร่ืองการสรางส่ิงของเพื่อเปนที่ระลึกใน
โอกาสตางๆ และยังแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการสรางเหรียญพระจากการสราง
เพื่อถวายเปนพุทธบูชาหรือเพื่อสืบทอดพระศาสนามาเปนของที่ระลึกแทน 
 "เหรียญพระสงฆ"  คือเหรียญที่ปรากฏรูปพระสงฆ  หรือรูปเหมือนพระเกจิอาจารยบน
พื้นเหรียญ สันนิษฐานวาเหรียญพระสงฆเหรียญแรก คือ เหรียญรูปเหมือนพระชลโธปมคุณมุนี 
(พุฒ ปุณณฺกเถร) วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ  ญาณวรเถร) 
วัดเทพศิรินทราวาส55  จัดสรางขึ้นเม่ือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2450 เหรียญรูปเหมือนนี้สรางขึ้นเพื่อ
แจกเปนที่ระลึกแกผูที่มารวมงานพระราชทานเพลิงศพ56  

                                                            
55ขณะดํารงสมณศักด์ิ พระเทพกวี ในโอกาสเปนประธานกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ

พระชลโธปมคุณมุนีซึ่งเปนพระอุปชฌายของทาน 
56เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณณฺกเถร) วัดเขาบางทราย 

ไมไดระบุปที่สรางเหรียญไวอยางชัดเจนทําใหวงการพระเคร่ืองยังไมสามารถหาขอยุติเร่ื องเหรียญพระสงฆ
เหรียญแรกของประเทศไทยได ซึ่งบางกลุมเชื่อวา เหรียญท่ีระลึกในงานฌาปนกิจศพพระพุทธวิริยา (จิตร ฉนฺโน) 
วัดสัตตนารถ จังหวัดราชบุรี เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2459 เปนเหรียญพระสงฆเหรียญแรกของประเทศไทย 
เนื่องจากมีการระบุปที่จัดสรางขึ้นและจุดประสงคการจัดสรางไวบนเหรียญอยางชัดเจน  
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การสรางเหรียญท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณณฺ
กเถร) ในครั้งน้ี สะทอนความนิยมในการสรางเหรียญท่ีระลึกซ่ึงในชวงเวลาน้ันแพรหลายอยูเพียง
ชนชั้นสูงและขุนนางเทาน้ัน มาเผยแพรสูประชาชนท่ัวไป เช่ือไดวาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(เจริญ  ญาณวรเถร) วัดเทพศิรินทราวาส  ขณะน้ันดํารงสมณศักด์ิพระเทพกวี ซึ่งเปนสมณศักด์ิใน
ระดับสูงของพระสงฆที่ไดมีโอกาสรับกิจนิมนตและไดรูจักของเกี่ยวกับกลุมคนชนช้ันสูงและขุนนาง 
ทําใหไดรับรูจึงมีความตองการในการสรางเหรียญที่ระลึกถวายพระอุปชฌายซึ่งเปนพระเถระชั้นสูง
เชนเดียวกัน  
 การสรางเหรียญท่ีระลึกในชวงแรกยังไมเปนที่นิยมแพรหลายท่ัวไปและมีขอบเขต
จํากัดอยูเพียงพระสงฆที่ประชาชนใหความเคารพนับถือและศรัทธา จึงสามารถท่ีจะระดมทุนเพ่ือ
จัดสรางเหรียญที่ระลึกขึ้นมาได เพราะมีคาใชจายท่ีสูง สถานท่ีที่รับผลิตเหรียญนั้นมีจํานวนไมมาก
ทําใหการส่ังผลิตทําไดยาก ตองมีการส่ังผลิตเหรียญมาจากตางประเทศ เชน ญี่ปุน 57 ทําใหการ
สรางเหรียญที่ระลึกไมเปนที่นิยมสําหรับประชาชนท่ัวไปในระยะแรก 
 ตอมาเมื่อเทคโนโลยีการผลิตเหรียญไดรับการพัฒนาในตางประเทศ กอปรกับความ
นิยมในการสรางเหรียญที่ระลึกเพ่ือแสดงมุทิตาจิตตอพระสงฆที่เคารพในโอกาสตางๆ มีการนําเขา
เคร่ืองผลิตเหรียญและเปดรานรับผลิตเหรียญเพ่ิมมากขึ้นทั้งการสรางเหรียญท่ีระลึกก็ทวีมากขึ้น
เปนเงาตามตัวดวย เพราะเหรียญที่ระลึกสามารถตอบสนองในฐานะเปนวัตถุมงคลและสะดวกใน
การจัดสราง อีกท้ังสามารถจัดสรางไดคราวละมากๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
ทั้งในเขตพระนครและตางจังหวัด ดังขอมูลที่รวบรวมและปรากฎในตารางดังน้ี 
 
 
 
 
 

                                                            
57 กลาวกันวาเหรียญที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพพระพุทธวิริยา (จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถ จังหวัด

ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2459 เปนเหรียญที่สั่งผลิตมาจากประเทศญี่ปุน  
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ตารางที่ 6 แสดงพระเคร่ืองบางสวนที่สรางขึ้นในชวง พ.ศ.2459-2484 
 
ป พ.ศ. 
ที่สราง 

ชื่อเหรียญ วัด จังหวัด วัตถุประสงคการ
สราง 

2459 เหรียญปม 
หลวงพออยู บญุยฆ ํ

วัดบางนอย สมุทรสงคราม ที่ระลึกในงาน
ทําบุญอายุครบ 70 
ป 

2460 เหรียญหลอหลวงพอหอง 
พุทฺรักฺขิโต 

วัดชองลม ราชบุร ี ไมระบ ุ

2460 เหรียญปม 
พระพุทธโสธร 

วัดโสธรวรา
รามวรวิหาร 

ฉะเชิงเทรา ที่ระลึกในการ
ปฏิสังขรณแทนชุกชี
พระพุทธโสธร 

2460 เหรียญปมพระมงคล
บพิตร 

วิหารพระ
มงคลบพิตร 

อยุธยา ที่ระลึกในการบูรณะ
พระมงคลบพิตร 

2460 เหรียญปมพระพุทธรัตน
นายก 

วัดพนัญเชิง อยุธยา ไมระบ ุ

2461 เหรียญปมพระมหาพุทธ
พิมพ 

วัดไชโย อางทอง ไมระบ ุ

2461 เหรียญปมหลวงพอ
ธรรมจักร 

วัดเขาธรรมา
มูล 

ชัยนาท ไมระบ ุ

2461 เหรียญปมพระพุทธบาท วัดเขาบาง
ทราย 

ชลบุร ี ที่ระลึกงานนมัสการ
พระพุทธบาท 

2462 เหรียญปมพระครูสังวร
โสภณ (สาย ติสฺสโร) 

วัดพยัคฆาราม ลพบุร ี ที่ระลึกทําบุญอายุ
ครบ 65 ป 

2463 เหรียญปมพระพุทธรูป วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา ที่ระลึกสรางอุโบสถ 
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ตารางที่ 6 (ตอ)     

ป พ.ศ. 
ที่สราง 

ชื่อเหรียญ วัด จังหวัด วัตถุประสงคการ
สราง 

2465 เหรียญปมหลวงพอฉุย 
สุขภิกฺข ุ

วัดคงคาราม เพชรบุร ี ที่ระลึกในงานฉลอง
มณฑป 

2467 เหรียญปมหลวงปูเอีย่ม 
สุวัณฺณสโร 

วัดหนัง กรุงเทพฯ ที่ระลึกในการสราง
ศาลาการเปรียญ 

2469 เหรียญปมหลวงพอกลั่น 
ธมฺมโชโต 

วัดพระญาติกา
ราม 

กรุงเทพฯ ที่ระลึกในการ
ปฏิสังขรณอุโบสถ 

2469 เหรียญปมหลวงปูขาว วัดหลักสี ่ กรุงเทพฯ ที่ระลึกสรางมณฑป
ประดิษฐานพระ
พุทธบาทจําลอง 

2471 เหรียญปมพระครูวิมลศี
ลาจาร  
(ชวง อนิฺทโชต)ิ 

วัดปากนํ้า สมุทรสงคราม ที่ระลึกงานทาํบุญ
อายุครบ 6 รอบ 

2473 เหรียญปมหลวงพออี๋ 
พุทฺธสโร 

วัดสัตหีบ ชลบุร ี ที่ระลึกในงานหลอ
พระพุทธรูป 

2477 เหรียญปมพระพุทธสี
หนาท 

วัดสุทธจินดา นครราชสีมา ที่ระลึกงานสมโภช
วัดสุทธจินดา 

2477 เหรียญปมพระครูวิจิตร
ธรรมานุวัตติ  

วัดบานคาย ระยอง ที่ระลึกฉลอง
โรงเรียนวัดบานคาย 

2478 เหรียญปมหลวงปูจนั 
จนฺทโชต ิ

วัดนางหน ู ลพบุร ี ที่ระลึกฉลองศาลา 

2479 เหรียญปมพระพุทธมหา
ศิลา 

วัดกรุณา ชัยนาท ที่ระลึกในการ
อัญเชิญหลวงพอหนิ 
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ตารางที่ 6 (ตอ)     

ป พ.ศ. 
ที่สราง 

ชื่อเหรียญ วัด จังหวัด วัตถุประสงคการ
สราง 

2480 เหรียญปมพระครูพิบูลย
คณารักษ  
(ดิ่ง คงฺคสุวณ)ฺ 

วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา ที่ระลึกในงาน
ทําบุญอายุครบ 61 
ป 

2480 เหรียญปมพระภิกษุไตฮง
โจวซือ 

มูลนิธิฮั่วเคี้ยว
ปอเต็กตึ๊ง 

กรุงเทพฯ ที่ระลึกในการจด
ทะเบียนมูลนธิิฮั่ว
เคี้ยวปอเต็กตึง๊ 

2481 เหรียญปมพระครูสาธิต
สุตการ  
(คง พุทฺธสโร) 

วัดทาหลวงพล ราชบุร ี ที่ระลึกในงานฉลอง
สมณศักด์ิและ
ทําบุญอายุครบ 76 
ป 

2481 เหรียญปมพระอุปชฌาย
คํา พฺรหฺมสุวณฺณ 

วัดสนามจันทร ฉะเชิงเทรา ที่ระลึกงานฝง
ลูกนิมิตวัดสนาม
จันทร 

2484 เหรียญปมหลวงพอคง 
ธมฺมโชโต 

วัดบาง
กระพอม 

สมุทรสงคราม ที่ระลึกในงาน
ทําบุญอายุครบ 77 
ป  

2484 เหรียญปมพระไพโรจน
วุฒาจารย (รุง ติสฺสโร) 

วัดทากระบือ สมุทรสาคร ไมระบ ุ

 
ที่มา :  สรพล โสภิตกุล, สุดยอดเหรียญพระเครื่องกระบวน 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2544) 
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จากตารางแสดงใหเห็นถึงความนิยมในสังคมเร่ืองการสรางเหรียญท่ีระลึกท้ังใน
รูปแบบของพุทธปฏิมากรและรูปเหมือนพระสงฆ มักจะสรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีระลึกในงานสําคัญตางๆ 
ของพระสงฆหรือของวัดเปนสวนใหญ เชน ที่ระลึกในงานทําบุญอายุ ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ 
และที่ระลึกเกี่ยวกับการทําบุญสรางปละปฏิสังขรณเสนาสนะตางๆ ของทางวัด เปนตน 
 บนเหรียญท่ีระลึก มักจะปรากฏขอความวาสรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในโอกาสใดและ
มักปรากฏเลขยันตอักขระซ่ึงสวนใหญเปนคาถาประจําตัวของพระสงฆองคนั้นๆ และมีการปลุก
เสกกอนท่ีจะแจกจายออกไปใหผูที่ตองการ ทําใหไดเหรียญท่ีระลึกซ่ึงมีความขลังและความ
ศักด์ิสิทธิ์เกิดเปนพระเคร่ืองที่มีรูปของพระสงฆขึ้น และจากจํานวนในการสรางเหรียญท่ีมาก
พอสมควรเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรที่มีอยูในพื้นที่บริเวณนั้น สะทอนวาเหรียญพระ
เกจิอาจารยนั้นไดรับความนิยมและเชื่อถือกันอยางแพรหลาย 
 จุดเร่ิมตนความนิยมพระเคร่ืองและการหอยแขวนพระเคร่ืองที่ไดเกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลานี้จะไดรับความนิยมกวางขวางข้ึนเม่ือสังคมไทยตองเผชิญกับภาวะสงครามโลกครั้งที่
สอง ความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทําใหพระเคร่ืองไดเขามาเปนที่พึ่งทางใจสงผลให
พระเคร่ืองไดรับความนิยมอยางมากในสังคม จนกระท่ังมีการสรางพระเครื่องขึ้นโดยรัฐบาล มีการ
ขุดหาพระกรุ การปลอมพระเคร่ือง และการเกิดขึ้นของตลาดพระเครื่องซ่ึงแสดงใหเห็นวา
สังคมไทยใหการยอมรับและยกยองวาพระเคร่ืองเปนเครื่องรางของขลังประจําสังคมไทย 
 
3. การสรางพระเครื่องในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง  
 ชวง พ.ศ.2483-2488 เปนระยะเวลาท่ีคนในสังคมสวนใหญตองการท่ีพึ่งทางใจ 
เน่ืองจากระยะเวลาดังกลาวไดเกิดสงครามอินโดจีนและสงครามโลกคร้ังที่สอง ซึ่งประเทศไทย
จําตองเขารวมในสงครามคร้ังนี้ดวยทําใหประชาชนไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะสงคราม ทั้ง
ยังเกิดขาวลือตางๆ ขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกันท่ีสงผลใหคนในสังคมเกิดความวิตกหวาดกลัวท้ัง
ดานชีวิตและทรัพยสิน ผูคนสวนใหญจึงตองแสวงหาท่ีพึ่งทางใจ ซึ่งในระยะเวลาดังกลาว
สังคมไทยไดใหการยอมรับในเรื่องพุทธคุณของพระเคร่ืองอยางกวางขวางแลว สะทอนใหเห็นจาก
การสรางพระเคร่ืองของพระเกจิอาจารยในชวงสงครามโลกเปนจํานวนมาก รวมถึงการสรางพระ
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เคร่ืองรุนพระพุทธชินราชอินโดจีนโดยพุทธสมาคมแหงประเทศไทย เพ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับคนในสังคม นอกจากจะเปนการสรางเพ่ือเปนเครื่องรางของขลังแลวสันนิษฐานวา
รัฐบาลมีนโยบายในการเปนผูนําทางดานความเช่ือจากการสรางพระเครื่องรุนนี้ดวย ดังนั้น
สงครามโลกครั้งท่ีสอง จึงถือไดวาเปนปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดความนิยมพระเคร่ืองขึ้นในสังคมไทย
เปนอยางมาก จนกระทั่งทําใหพระเคร่ืองมีมูลคาทางการตลาดจนเกิดการสรางพระปลอมขึ้นและ
เกิดสถานที่แลกเปลี่ยนพระเคร่ืองขึ้นซึ่งในสมัยตอมานิยมเรียกกันวา ตลาดพระเคร่ือง  

กรณีพิพาทระหวางไทยกับฝร่ังเศสเร่ืองดินแดนอินโดจีน เร่ิมขึ้นเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 
พ.ศ.2483 นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง 
รวมทั้งประชาชนรวมกันเดินขบวนเรียกรองรัฐบาลใหเรียกเอาดินแดนคืนจากฝรั่งเศสซ่ึงเสียไปเม่ือ
เหตุการณ ร.ศ.112 เชน เสียมราฐ พระตะบอง จําปาศักด์ิ เปนตน จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรีและผูบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ไดสงทหารขามพรมแดนเขาไปยึดดินแดน
คืนทันที ทามกลางกระแสชาตินิยมอยางหนัก มีการแจกเอกสารและผาเช็ดหนาท่ีมีขอความใน
ลักษณะการสรางกระแสชาตินิยม มีการเปดเพลงปลุกใจอยางตอเน่ือง เชน เพลงขามโขง เพลง
จําปาศักด์ิ เพลงเสียมราฐ58 เปนตน เกิดการสูรบกันตามแนวชายแดนของประเทศทั้งทางบกและ
ทางอากาศ เคร่ืองบินฝรั่งเศสรุกลํ้านานฟาไทยเปนครั้งแรกท่ีหนองคาย เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.
2483 และไทยเปดยุทธการรุกตลอดแนวออกไปยึดดินแดนอินโดจีน การตอสูยังคงดําเนินไปถึง
กลางป พ.ศ. 248459 ไมมีทีทาวาจะสงบ ญี่ปุนแสดงเจตจํานงเขามาไกลเกล่ียความขัดแยง 
เหตุการณจบลงโดยที่ฝรั่งเศสไดมอบดินแดนบางสวนคืนใหแกไทย ฝายไทยจึงจัดการปกครองเปน 
4 จังหวัด คือ จังหวัดพิบูลสงคราม จังหวัดพระตะบอง จังหวัดนครจัมปาศักด์ิ และจังหวัดลานชาง  
เหตุการณการสูรบในคร้ังนี้ไดถูกเรียกวา กรณีพิพาทอินโดจีน หรือ สงครามอินโดจีน 

                                                            
58สัมภาษณ, วัชรี งามสุวรรณ, อายุ 88 ป, 4 กรกฏาคม 2553.  
59 เปนปแรกของการเปล่ียนวันขึ้นปใหม แตเดิมวันขึ้นปใหมของไทยคือ วันที่ 1 เมษายน ตอมา

รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนมาเปนวันที่ 1 มกราคม โดยเร่ิมต้ังแตปพุทธศักราช 2484 ฉะนั้นในป 
พ.ศ.2483 จึงมีเพียง 9 เดือน นับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2483 เทานั้น 
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หลังการเขามามีบทบาทของญ่ีปุนในเหตุการณนี้ เปนที่คาดหมายวา ญี่ปุนจะยกทัพ
เขาสูประเทศไทยในอนาคต รัฐบาลไทยโดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดรณรงคใหประชาชนปลูก
ผักสวนครัว เล้ียงสัตว และเสริมสรางเศรษฐกิจระดับตน ๆ อยางเขมแข็ง เพ่ือรองรับสถานการณที่
อาจเกิดขึ้น เชน การออกพระราชบัญญัติสงวนอาชีพบางประเภทท่ีสวนมากเปนงานฝมือเฉพาะแก
คนไทย เปนตน และมีการออกคําขวัญ งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข 

บรรยากาศโดยท่ัวไปทั้ ง ในพระนครและตาง จังหวัด  ประชาชนตางพากัน
วิพากษวิจารณในเหตุการณสงครามท่ีอาจเกิดขึ้นในเวลาใกลนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยเปดเพลงปลุกใจจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะเปนเพลงมารชของเหลาทัพตาง ๆ 

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ตั้งแตเวลาประมาณ 02.00 น. กองทัพญ่ีปุนไดยกพลขึ้น
บกท่ีประจวบคีรีขันธและอีกหลายจังหวัดในภาคกลางที่ติดอาวไทย มีการตอสูตานทานอยาง
เขมแข็งของทหารไทย และประชาชนทั่วไปรวมถึงอาสาสมัครเยาวชน ที่เรียกวา ยุวชนทหาร เชน 
การรบที่สะพานทานางสังข จังหวัดชุมพร 

ระยะแรกกองทัพญ่ีปุนยังไมอาจบุกเขามาได ทางญี่ปุนเองไดประกาศวาไมตองการ
ยึดครองประเทศไทยแตจะขอใชเปนทางผานไปยังพมาและอินเดีย เทาน้ัน การตอสูทําทาวาจะ
ยืดเย้ือตอไป จนกระท่ังอัครราชทูตญี่ปุนเดินทางมาพบนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทยเห็นวาไม
สามารถตานทานกองกําลังญี่ปุนไดนานจึงยอมยุติการตอสูและทําพิธีลงนามรวมเปนพันธมิตรกับ
ญี่ปุนในวันท่ี 21 ธันวาคม ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ฝายสัมพันธมิตรเร่ิมสงเครื่องบินเขามาทิ้งระเบิดในพระนคร การทิ้งระเบิดคร้ังแรก 
เกิดขึ้นเม่ือวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2485 เวลาประมาณ 04.00 น. หลังจากนั้น ในวันท่ี 25 มกราคม 
พ.ศ. 2485 รัฐบาลก็ไดประกาศสงครามกับอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศสอยางเต็มตัว 

เม่ือไทยประกาศสงครามอยางเต็มตัวกับฝายสัมพันธมิตร ทางสหรัฐอเมริกาไดสง
เครื่องบิน บี 24 และ บี 29 อันเปนเครื่องบินขนาดใหญมาท้ิงระเบิดอาคารบานเรือนตาง ๆ ทั่วพระ
นคร โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลากลางคืน เม่ือมาถึงทางการจะเปดสัญญาณหวอเสียงดังเพ่ือเตือน
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ใหประชาชนไดระวังตัว จะไดหลบอยูในหลุมพรางท่ีขุดขึ้นเองหรือพรางไฟ แตประชาชนบางสวนก็
ไดอพยพยายไปอยูตามชานเมืองหรือตางจังหวัด ตลอดจนลงไปอยูในหลุมท่ีทางการจัดสรางไว60  

ภาวะสงครามไดสรางความเสียหายใหกับสถานทีต่างๆ ทรัพยสินและชีวิตผูคนจํานวน
มาก อีกทั้งการเกิดขาวลือโดยอางถึงพุทธทํานายเกี่ยวกับความวุนวายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม61 
ทําใหผูคนเกิดความหวาดกลัว แสวงหาเครื่องรางของขลังและพระเครื่องเพ่ือเปน ท่ีพึ่งทางจิตใจ 
พระเกจิอาจารยหลายทานไดสรางพระเคร่ืองขึ้นมาแจกจายทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร และ
ประชาชน เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ เปนเครื่องรางของขลังสําหรับไวปองกันตัว  ทาง
รัฐบาลไดออกหนังสือเวยีนขอพระเครื่องจากพระอารามตางๆ เพ่ือแจกแกบรรดาทหารตํารวจท่ีเขา
รวมรบในสงคราม และเปนชวงเวลาที่มีการขุดหาพระกรุจากสถานท่ีตางๆเพ่ือใชเปนเคร่ืองรางของ
ขลัง 
 การยอมรับในความศักดิ์สิทธ์ิของพระเครื่องนั้นไมไดจํากัดอยูเพียงประชาชนและพระ
เกจิอาจารยทั่วไปเทาน้ัน แมกระทั่งพระสงฆในระดับสมเด็จพระราชาคณะในสายธรรมยุติกนิกาย 
อาทิ  พระสมเด็จวชิรญาณวงศ ที่ตอมาทรงรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ก็ไดสรางพระเคร่ืองในรูปแบบพระกร่ิงขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.2485 
ประมาณ 400 องค เรียกวา พระกริ่งสุจิตฺโต 62 ซึ่งในชวงเวลาท่ีผานมาถือกันวาพระสาย
ธรรมยุติกนิกายเปนพระสายปฏิบัติ จึงไมมีแนวคิดในการสรางพระเครื่องขึ้นแตในชวงสงครามโลก
ก็ไดมีการจัดสรางพระเครื่องขึ้นเชนกัน สะทอนใหเห็นถึงการยอมรับในความเช่ือที่มีตอพระเครื่อง
ในทุกระดับชนชั้น  

                                                            
60รายละเอียดเพ่ิมเติ่มเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เก่ียวของกับประเทศไทย ดูใน แถมสุข      

นุมนนท, เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544) 
61รายละเอียด ดูใน พัชรลดา จุลเพชร, “แนวคิดเร่ืองกึ่งพุทธกาลในสังคมไทย พ.ศ.2475-2500” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), 
28.  

62สรพล โสภิตกุล, สุดยอดเหรียญพระเครื่องกระบวน 2, 51. 
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 พระเคร่ืองรุนพระพุทธชินราชอินโดจีน จัดสรางโดยพุทธสมาคมแหงประเทศไทยโดยมี
รัฐบาลเปนผูสนับสนุนใหสรางในรูปแบบของพระบูชา โดยใชวิธีหลอเปนพระขัดเงามีเรือนแกว
ขนาดหนาตักขนาดใหญเพ่ือสําหรับจัดสงไปประจําจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ63 และในรูปแบบของ
พระเคร่ือง มีการสรางพระเคร่ืองขึ้นเปน 2 วิธีคือ โดยวิธีหลอ64 และ โดยวิธีปม65 ประกอบพิธีหลอที่
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร ขึ้น 5 ค่ํา เดือน 3 ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2485 ซึ่งเปนวันระหวางงานสมโภชพระพุทธชินราชประจําป และประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระ
อุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2485 โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺ
สเทวมหาเถร) เปนองคประธาน จัดสรางประมาณ 90,000 องค เปนพระเนื้อโลหะผสมโดยมี
ทองเหลืองเปนหลัก และคัดเลือกพระเคร่ืองที่มีสภาพสมบูรณใหเหลือเพียง 84,000 องค 
 การเปดใหเชาบูชาพระเครื่องแตละชนิดของพุทธสมาคมนั้นมีการตั้งราคาพระเคร่ือง
ไวคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีคาครองชีพท่ีคํานวนจากรายไดของครอบครัวผูมีรายไดใน
กรุงเทพฯ ชวงสงครามโลก จากใน พ.ศ.2484 เลขดัชนีคาครองชีพอยูที่ 139.90 แตในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2487 เลขดัชนีคาครองชีพไดเพ่ิมสูงขึ้นเปน 1069.5466 แสดงใหเห็นถึงคาครองชีพท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
แตก็ยังปรากฏวามีการเชาบูชากันเปนจํานวนมากและเปนที่นิยมอยางกวางขวางในสังคม แสดง

                                                            
63ถาประชาชนประสงคจะเชาบูชาไวเปนสวนตัว ตองแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษร พรอม

ทั้ง สงเงินคาจัดสรางองคละ 150 บาท ไปใหคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดินในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือจัดสราง 
ตามจํานวนท่ีแจงความจํานงไวเทานั้น 

64พระเคร่ืองชนิดหลอ จะทําการหลอดวยโลหะและมีรูปลักษณะคลายพระยอดธง ดานหนาเปนรูป
พระพุทธชินราช มีเรือนแกว และมีรูปอกเลาบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุขางใตฐาน พระเครื่อง
ชนิดนี้ ราคาเชาบูชาองคละ 1 บาท  

65พระเครื่องชนิดปม จะสรางข้ึนโดยวิธีปม มีรูปลักษณะคลายเสมา ดานหนาเปนรูปพระพุทธชิน
ราชมีเรือนแกว ดานหลังมีรูปอกเลาบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระเคร่ืองชนิดนี้ ราคาเชาบูชา
องคละ 50 สตางค 

66ตัวเลขดัชนีนี้คํานวณมาจากรายไดของครอบครัวคนงานในกรุงเทพฯ กระทรวงการตางประเทศ 
2/2.6 บันทึกเร่ืองคาใชจายของทหารญี่ปุน, กระทรวงพาณิชย, 7 สิงหาคม 1944 ดูใน แถมสุข นุมนนท, 
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง, 145-161.   
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ใหเห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาท่ีมีตอพระเคร่ืองรุนนี้เปนอยางมาก และยังสะทอนถึงความ
นิยมพระเคร่ืองในสังคมไทย 

การสรางพระเครื่องรุน พระพุทธชินราชอินโดจีน นั้น นอกจากจะจัดสรางข้ึนเพ่ือให
เปนเครื่องรางของขลังสําหรับพ่ึงพาทางดานจิตใจในยามศึกสงครามสําหรับประชาชนและทหารที่
เขารวมรบในสงครามแลว สันนิษฐานวารัฐบาลมนีโยบายเก่ียวกับการสรางพระเครื่องรุนน้ีดวย คือ 
การสรางความเชื่อมั่นทางจิตใจใหกับประชาชนและสรางภาพลักษณใหเห็นวารัฐบาลเปนผูนํา
ทางดานการปกครองและดานจิตใจ โดยการเช่ือมโยงความเช่ือ ความศรัทธาในแตละภูมิภาคเขา
ดวยกันโดยใชพระเคร่ืองเปนสื่อกลางในการเช่ือมโยงและพยายามสรางความเปนชาตินิยมให
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยการใชพระเคร่ืองเปนเครื่องมือ เน่ืองจากพระเครื่องรุนน้ีจัดสรางข้ึนโดย
พุทธสมาคมแหงประเทศไทยซึ่งมีรัฐบาลเปนผูสนับสนุนสมาคมและเปนพระเคร่ืองชนิดแรกท่ีมีการ
นิมนตพระเกจิอาจารยจากจังหวัดตางๆ ที่มีชื่อเสียงท่ัวประเทศใหเขารวมในพิธีพุทธาภิเษกโดยมี
สมเด็จพระสังฆราชประองคประธาน  

รัฐบาลนั้นถือไดวามีความสําคัญเปนอยางมากในดานการบริหารและปกครอง
ประเทศ ในชวงยุค เชื่อผูนํา ชาติพนภัย รัฐบาลพยายามจะเปนผูนําทัง้ทางดานอาณาจักรและพุทธ
จักรสังเกตไดจากการออกนโยบายตางๆ เชน พ.ศ.2484 กรมธรรมการไดเปล่ียนช่ือเปน กรมการ
ศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีจัดกิจการเก่ียวกับพระศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะ
พุทธศาสนา รับสนองงานพระศาสนาตามนโยบายของคณะสงฆ รักษาผลประโยชนของพระ
ศาสนา รักษาความสงบเรียบรอยในคณะสงฆ เปนส่ือสัมพันธระหวางพุทธจักรและอาณาจักรเพ่ือ
ดําเนินกิจการตามนโยบายใหสอดคลองกันและเปนตัวแทนรัฐบาลในการติดตอกับคณะสงฆ 
เพ่ือใหการปกครองของคณะสงฆสอดคลองกับการปกครองของฝายบานเมือง 67 การประกาศ
ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ.121 แลวใหใชพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหมคือ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2484 แทน นับเปนพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับที่ 2 ที่ถูกตรา

                                                            
67จอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2550 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพ

รินติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2540), 155. 
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ออกมาใชในประวัติศาสตรการปกครองคณะสงฆไทย68 เพ่ือประสานนโยบายฝายพุทธจักรและ
อาณาจักรใหเปนไปในทางเดียวกันดวยดี รวมถึงการแตงต้ังให พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์  
(ตอมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของประเทศไทยชวง พ.ศ.2489-2490) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมดํารงตําแหนงเปนรองประธานสภาวัฒนธรรมแหงชาติ69และเปนประธานพุทธ
สมาคมแหงประเทศไทยซึ่งเปนสมาคมที่สรางพระเคร่ืองรุนพระพุทธชินราชอินโดจีน การแตงตั้งให
พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ เปนประธานพุทธสมาคมแหงประเทศไทยเนื่องจากเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงฟนฟูและสงเสริมดานวัฒนธรรม ซึ่ง“ความสําคัญของวัฒนธรรม
ของชาติไทยสามารถจะธํารงรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติใหดํารงอยูไดตลอด 70” อันเปน
แนวคิดที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ใชเปนเหตุผลในการประกาศจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติขึ้น 

                                                            
68พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2484 นั้น มีโครงสรางทางการปกครองแบบการเมืองไทยในทุก

ดาน ใหมีคณะรัฐมนตรีในทางสงฆ แตเรียกวาสังฆมนตรี พระสงฆที่ดํารงตําแหนงนี้เรียกวา สังฆมนตรีวาการ
องคการ มี 4 องคการ คือ องคการปกครอง องคการศึกษา องคการเผยแผ และองคการสาธารณูปการ ประธาน
สังฆมนตรีก็มีตําแหนงเปนสังฆนายก แปลวานายกในทางสงฆ เหมือนตําแหนงนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยัง
กําหนดใหมีสังฆสภา เหมือนสภาผูแทนราษฎร กําหนดใหมีตัวแทนสงฆเขาไปทําหนาท่ีเปนจํานวน 45 รูป โดย
คัดจาก พระราชาคณะช้ันธรรม ประเภท 1 พระคณาจารยเอก ประเภท 1 พระเปรียญเอก (คือสอบไดประโยค 7-
8-9) อีกประเภท 1 สมาชิกสังฆสภาก็จะทําหนาท่ีเหมือนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําหนาท่ีแทนพระภิกษุ
สามเณรทั่วประเทศ มีเหตุการณอะไรข้ึนก็ยื่นกระทูถาม สังฆสภาเปนที่สภาท่ีออกกฎหมายคณะสงฆ นอกนั้นยัง
กําหนดใหมีคณะพระวินัยธร เปนองคกรอิสระทําหนาท่ีในดานกฎหมาย  วินิจฉัยอรรถคดีความของพระภิกษุ
สามเณรนับตั้งแตสมเด็จพระสังฆราชลงมา ถาตองอาบัติ หรือถูกฟองรอง ก็จะตองขึ้นศาลสงฆ ซึ่งมีองควินิจฉัย
คือพระวินัยธร  

69สิริ เปรมจิตต, ชีวิตและงาน ของ พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี 
“ลิ้นทอง” หัวหนาคณะรัฐบาลประชาธิปไตยสมบูรณชุดแรกของเมืองไทย บันทึกประวัติศาสตร
การเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตย 45 ป (กรุงเทพฯ : บํารุงนุกูลกิจ, 2521), 431. 

70เรื่องเดียวกัน, 410.  
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ตนแบบที่นํามาสรางพระเคร่ืองไดแบบมาจากพระพุทธชินราชซึ่งเปน “สัญลักษณแหง
ความเปนไทย71” เปนตัวแทนภาพความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย การสรางพระเครื่อง
รุนน้ีขึ้นมาเปนจํานวนมากและแจกจายไปในพ้ืนท่ีตางๆ ทั่วประเทศยอมจะทําใหเกิดการเผยแผ 
“สัญลักษณแหงความเปนไทย” กระจายไปทั่วประเทศและประชาชนเกิดการยอมรับในสัญลักษณ
ที่รัฐบาลไดสรางข้ึนโดยใหสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) ทรงเปนประธานในพิธีหลอ
และปลุกเสกพระเครื่องรุนน้ีซึ่งตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชเปนตําแหนงทางดานการปกครองท่ี
สูงสุดของพระสงฆ ไดเขารวมพิธีพุทธาภิเษกซ่ึงสงผลใหเกิดความเช่ือวาความศักด์ิสิทธ์ิในพระ
เคร่ืองนั้นไดเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ียังมีการนิมนตพระสงฆ เกจิอาจารยจากวัดตางๆ  ที่ประชาชนใน
แตละภูมิภาคใหความเคารพนับถือทั่วประเทศจํานวนมากถึง 108 องค มารวมกันปลุกเสกพระ
เครื่องรุนนี้ ดังตัวอยางนามของพระสงฆที่เปนเกจิอาจารยตามวัดตางๆ ในตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 พระเกจิอาจารยบางสวนท่ีเขารวมปลุกเสกพระเคร่ืองรุน “พระพุทธชินราชอินโดจีน” 
 

พระเกจิอาจารย วัด จังหวัด 
สมเด็จพระสังฆราช (ประธานพิธี)  วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 
พระศรีสัจจญาณมุนี  (สนธิ์)  วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 
พระพิษณุบุราจารย(แพ)  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก 
พระครูวิสุทธิศีลาจาร(พริ้ง)  วัดบางประกอก ธนบุรี 
พระครูวรเวทยมุนี(อี๋)  วัดสัตหีบ ชลบุร ี
พระครูวิบูลยคณารักษ(ดิ่ง)  วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 
พระครูทองศุข  วัดโตนดหลวง เพชรบุรี 
หลวงพออิ่ม   วัดหัวเขา สุพรรณบุรี 
พระวิสุทธิรังษี(เปลี่ยน)  วัดใต กาญจนบุรี 

                                                            
71ชาตรี ประกิตนนทการ “พระพุทธชินราชในประวัติศาสตรการสรางความเปนไทย” เมืองโบราณ  

32, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2549), 64-85. 
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ตารางที่ 7 (ตอ)   

พระเกจิอาจารย วัด จังหวัด 
พระครูธรรมสุนทร(จันทร)  วัดบานยาง  ราชบุรี 
หลวงพอแฉง   วัดบางพัง นนทบุรี 
พระครูไพโรจนมันตาคม(รุง)  วัดทากระบือ สมุทรสาคร 
หลวงพออ่ํา   วัดหนองกระบอก ระยอง 
พระมหาเมธังกร(มหา) วัดน้ําถือ แพร 
หลวงพอจันทร  วัดนางหนู ลพบุรี 
หลวงพอจง   วัดหนาตางนอก อยุธยา 
พระสุเมธีวรคุณ(เปยม)  วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ 

 
ที่มา : คนกรุงเกา [นามแฝง] “คุยเฟอง พระเครื่อง เร่ืองชวนรู : พระพุทธชินราชอินโดจีน” ใน ลาน
โพธิ์ 35, 1003 (กรกฎาคม 2551), 4-5.  

 
จากตารางแสดงใหเห็นถึงพระเกจิอาจารยที่มาเขารวมพิธีปลุกเสกพระเคร่ืองรุนนี้ซึ่ง

พระเกจิอาจารยแตละรูปนั้นเปนที่เคารพนับถือกันทั่วไปในแตละภูมิภาค การนําพระเกจิอาจารย
จากภูมิภาคตางๆ มาปลุกเสกพระเคร่ืองรวมกันสะทอนใหเห็นถึงการพยายามเช่ือมโยงความ
ศรัทธาในแตละภูมิภาคใหมารวมอยูในพระเคร่ืองรุนนี้เพ่ือใหพระเคร่ืองที่สรางข้ึนมาน้ีเปนพระ
เครื่องประจําชาติไทย 
 ชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง นอกจากจะมีการสรางพระเครื่องจากพระเกจิอาจารยเปน
จํานวนมาก มีการขุดหาพระกรุตามสถานท่ีตางๆ กันอยางแพรหลายแลว ยังพบวาความนิยมใน
การหอยแขวนพระเคร่ืองของคนในสังคมไดสงผลใหความเช่ือนี้ถายทอดไปสูชาวตางชาติ เชน ชาว
ญี่ปุนซึ่งเขามารวมรบในสงครามโลกและเกิดการปลอมพระเครื่องขึ้นเพ่ือจําหนายใหกับชาวญ่ีปุน
ที่ตองการหอยแขวนพระเครื่อง  
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ญี่ปุนทึ่งในขวัญและความเยือกเย็นของคนไทย และก็เชื่อในเร่ืองของเครื่องราง
ของขลังอยูเชนเดียวกัน เห็นไทยแขวนพระเคร่ืองติดคออยูเกือบทั้งน้ัน ก็อาราธนาไป
แขวนบาง อยูๆ ไปก็คงจะพบพระพุทธคุณหรือปาฏิหาริยอะไรเขาบาง เร่ืองนี้ดังมา
ตั้งแตครั้งสงครามอินโดจีนแลว ยุคนั้นการซ้ือขายพระเครื่องมีอยูเปนสวนนอย พวกท่ี
สะสมจะใชวิธีแลกเปลี่ยนซ่ึงไมไดคิดเปนราคาคางวดอะไรนัก อีกดานหนึ่งอยางพระ
สมเด็จดังๆ ยังพอขอหลวงปูหลวงตาหรือผูใหญที่สะสมไวไดอยู ไมมีหรอกครับแผง
พระตั้งราคาดีเดือดเลือดพลานอยางเดี๋ยวน้ี ตาน้ีทหารญ่ีปุนตองการพระเครื่องและ
จะใหราคาดี ในที่สุดก็เกิดพระปนเองมาหลอกขาย ปนดินเหนียวใหเขาแบบเอาไปแช
น้ําหมากแลวตากแหง บอกวาเปนพระเคร่ืองเกาจากอยุธยาหรือที่ไหนก็แลวแต .....
ญี่ปุนแขวนพระเครื่องดวยเชือกธรรมดาไมใชสรอยทองคํา 72 

 เหตุการณสงครามโลกครั้งที่สอง จึงเปนปจจัยท่ีกระตุนใหความเชื่อเร่ืองพระเครื่อง
ไดรับความนิยมเปนอยางมากในสังคม หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สังคมไทยเกิดความต่ืนตัวใน
การศึกษาพระเคร่ืองอยางเปนระบบ มีการศึกษาและอธิบายถึงการเกิดพุทธคุณและมีการแยก
ประเภทพระเคร่ืองตามลักษณะของวัสดุที่สรางรวมถึงมีการจัดอันดับความนิยมพระเคร่ืองใน
สังคมดวย 

  
4. วัสดุที่ใชในการสรางพระเครื่อง 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ความนิยมหอยแขวนพระเคร่ืองมีมากขึ้น และมีการ
จัดสรางพระเครื่องขึ้นอยางแพรหลาย โดยใชวัสดุตางๆ ตามความเช่ือและความถนัดของแตละ
เกจิอาจารยผูสรางพระเคร่ือง มีทั้งวัสดุที่เปนผงวิเศษ ดิน วานยา และโลหะประเภทตางๆ จากนั้น
จึงนําพระเครื่องที่สรางมาปลุกเสกพุทธคุณดวยคาถาอาคมตามแตสายวิชาของเกจิอาจารย จึง
ออกมาเปนพระเคร่ืองโดยสมบูรณ พระเคร่ืองนั้นสามารถแยกประเภทตามวัสดุที่สรางไดดังนี้  

 

                                                            
72สรศัลย แพงสภา, หวอ ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งท่ีสอง (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2539), 

195. 
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1. พระเนื้อดิน 
พระเน้ือดิน นับเปนพระท่ีมีอายุการสรางเกาแกที่สุด มีอายุการเก็บรักษาไดยาวนาน 

สามารถผลิตไดเปนจํานวนมากเนื่องจากดินเปนวัตถุดิบที่หางาย คงทน มาพิมพเปนพระพิมพได
สะดวกจึงเหมาะสมในการสรางพระพิมพขึ้นเพื่อสืบทอดพระศาสนา  

ปจจุบันดินท่ีนํามาสรางพระสวนใหญมักจะนํามาจากศาสนสถานสําคัญ ศักด์ิสิทธิ์ 
หรือสถานที่เปนมงคล เชน ดินจากสังเวชนียสถาน ดินจากโคนตนศรีมหาโพธิ ดินจากพระธาตุในที่
ตางๆ การนําดินมาสรางพระทุกคร้ัง ตองมีการทําพิธีบวงสรวงขอ “แมพระธรณี” เน่ืองจากคนไทย
เชื่อวาดินเปนสวนหน่ึงของแมพระธรณี  

ความพิถีพิถันในการเสาะหาและเตรียมวัสดุเปนเรื่องสําคัญมากที่ผูสรางพระเครื่องให
ความสําคัญและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เม่ือไดดินตามที่ตองการแลว ก็นําไปกดลงในแมพิมพที่
แกะเคาโครงรูปรางของพระเคร่ืองที่ตองการ เมื่อนําพระท่ีกดลงในแมพิมพออกจากพิมพแลว จึงนํา
พระมาเรียง แลวผานกรรมวิธีทําใหแหง ซึ่งสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1.1 พระท่ีผานกระบวนการเผา สีของพระเครื่องที่ไดจะเปนแบบดินสุกหรือดินสีหมอ
ใหม คลายกับภาชนะเคร่ืองปนดินเผาตางๆ การเผาพระในสมัยกอนไมสามารถที่จะควบคุม
อุณหภูมิได จึงทําใหพระที่ผานการเผาออกมา มีสีตางๆ กัน ตามระดับอุณหภูมิที่ไดรับ 

นอกจากน้ียังพบวา พระเครื่องที่ผานการเผายังมี 2 ลักษณะ คือ พระท่ีผานการเผา
เปนเวลานานในอุณหภูมิความรอนที่สูง เชน พระรอด พระนางพญา พระกรุทุงเศรษฐี พระหลวง
พอปาน วัดบางนมโค เปนตน และพระที่ใชเวลาในการเผาไหมไมนาน หรือเรียกวา ผานการอบให
แหง พระเหลาน้ีมักมีหลายสี แตปรากฏมวลสารสวนผสมเห็นชัดเจน เชน พระผงสุพรรณ พระซุม
กอดํา เปนตน  

1.2 พระท่ีผานการะบวนการตากแดดใหแหง พระประเภทน้ีเรียกวา “พระดินดิบ” 
ความแข็งแกรงคงทนจะนอยกวาพระท่ีผานการเผา ดินจะละลายหากนํามาแชน้ําท้ิงไว การสราง
พระดินดิบขึ้นมาน้ันเพ่ือเปนการอุทิศสวนกุศลใหผูตายเน่ืองจากมักพบเถากระดูกเปนสวนผสมใน
พระพิมพ มีคติความเชื่อที่วา “ทิ้งไวทั้งดิบๆ ที่เปนเชนน้ันเพราะเขาถือวาเผาครั้งหน่ึงแลว คือ เผา
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สรีระ จึงทําเปนพระพิมพดินดิบ ไมยอมเผาสองหนเพราะเปนการเผาซํ้า”73 ไดแก พระพิมพสมัยศรี
วิชัย   

2.พระเนื้อผง 
          การสรางพระเน้ือผง เปนการสรางพระเครื่องเพ่ือใหเกิดพุทธคุณดานเมตตามหานิยม
และแคลวคลาดปลอดภัย การสรางพระเน้ือผงสันนิษฐานวาเร่ิมมีการสรางข้ึนครั้งแรกในสมัย
รัตนโกสินทร เน่ืองจากชวงระยะเวลากอนหนาน้ันไมปรากฏวามีการสรางพระเครื่องจากเนื้อผง
และการสรางพระจากเน้ือผงน้ันจะทําใหการเก็บรักษาพระเคร่ืองไมยาวนานและไมคงทนเทากับ
พระเน้ือดิน  

การจัดสรางพระเนื้อผงตองมีการเตรียมผงตางๆ ที่ใชในการสรางพระเปนจํานวนมาก
และกรรมวิธีที่ซับซอน จําเปนตองอาศัยความรวมมือของคนจํานวนมากในชุมชนซ่ึงในสมัยกอน
ราวชวงรัชกาลที่ 4 การกระจายตัวของประชากรยังไมหนาแนนทําใหผูคนในแตละชุมชนมีจํานวน
ไมมากจึงทําใหยากลําบากในการสรางพระเน้ือผง  
 มวลสารหลักในพระเน้ือผง คือ ผงปูน ซึ่งจะใชเปลือกหอยเผาไฟ แลวบดใหละเอียด 
เรียกวา “ผงปูนเปลือกหอย” เม่ือไดมวลสารหลัก ก็จัดเตรียมผงที่เปนมงคลตางๆ อาทิ วานดอกไม 
แรทรายเงิน ทรายทอง ผงธูป เปนตน นํามาบดผสมกับผงปูนที่เตรียมไว ประสานเน้ือดวยยางไม 
กาวหนัง น้ําออย กลวยนํ้าวา น้ํามันตังอิ๊ว 74 หรือขี้ผึ้ง ตามแตกรรมวิธีการสรางของแตละ
เกจิอาจารย 
 การสรางพระเน้ือผงยังนิยมสรางดวยผงวิเศษ 5 ประการ ประกอบไปดวย ผงปถมัง 
ผงอิธเจ ผงมหาราช ผงพุทธคุณ และผงตรีนิสิงเห ซึ่งผงวิเศษชุดน้ีเปนผงที่ผานกรรมวิธีการทําท่ี
ซับซอนถึง 5 ขั้นตอน โดยเริ่มตนที่การสรางผงปถมังกอน แลวเอาผงปถมังน้ันมาทําเปนผงอิธะเจ 
แลวสรางตอเน่ืองจากผงเดิมจนครบกระบวนการท้ัง 5 ประการ การทําผงวิเศษ  5 ประการน้ัน ผูที่

                                                            
73หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ประทานหมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล (กรุงเทพฯ : บํารุงบัณฑิต, 2530), 68.    
74น้ํามันตังอิ๊วเปนยางไมชนิดหนึ่งผสมกับน้ํามัน ทําใหเกิดความเหนยีว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



118 

 

 
 

ทําผงจะตองทําพิธีสักการบูรพาจารย และรับการประสิทธิ์ประสาทวิทยาคม โดยผูทําพิธีตองนุง
ขาวหมขาว ทําจิตใจใหผองใสและรับสมาทานเบญจศีลกอนการเรียกสูตร 

การเรียกสูตร คือ การฝกหัดเขียน อักขระ เลข ยันต นานาประเภท อันประกอบดวย 
การบริกรรมสูตรพระคาถาตางๆ ตามจังหวะของการเขียนอักระเลขยันตนั้นๆดวย “ดินสอผงวิเศษ” 
ซึ่งดินสอผงวิเศษจะสรางจากสวนผสมของวัสดุอันเปนมงคลๆ อันประกอบดวย ดินโปง 7 โปง75, 
ดินตีนทา 7 ตีนทา76, ดินหลักเมือง 7 หลักเมือง, ขี้เถาไสเทียนบูชาพระประธานในพระอุโบสถ, 
ดอกกาหลง, ยอดสวาท, ยอดรักซอน, ขี้ไคลเสมา77, ขี้ไคลประตูวัง, ขี้ไคลเสาตะลุงชางเผือก78, ผง
ตนราชพฤกษ, ผงตนชัยพฤกษ, พลูรวมใจ, พลูสองหาง, กระแจะตะนาว79, น้ํามันเจ็ดรส80, ดินสอ
พอง จากนั้นเอาสวนผสมทั้งหมดมา ผสมกันแลวบดใหละเอียดผสมน้ําแลวปนเปนแทงดินสอ 

เม่ือไดดินสอผงวิเศษก็สามารถท่ีจะสรางผงวิเศษ โดยท่ีจะตองกระทําในพระอุโบสถ 
โดยเตรียมเครื่องสักการะ กลาวคาถาอัญเชิญครู ประกาศอัญเชิญเทพยดา ทําประสะนํ้ามนต81

และอัญเชิญครูเขาตัว เม่ือเตรียมขั้นตอนตางๆ สําเร็จแลว ก็เขาสูการทําผงวิเศษ ซึ่งผงท้ัง 5 มี
วิธีการทําดังนี้ 
 การทําผงปถมัง นับเปนผงเริ่มตน สําหรับการศึกษาวิทยาคม ใชสําหรับการลง “นะ” 
ทุกชนิดตามสูตร ปฐมพินธุ การทําผงปถฺมํ (ผง-ปด-ทะ-มัง) มีวิธีการทําโดยการนําเอาผงเคร่ืองยา
ที่ผานกรรมวิธีที่กลาวมาขางตนมาปนเปนดินสอขึ้น แลวเขียนเรียกสูตร น ปฐม พินธุ และสูตรการ
ลบ เขียนแลวลบ ลบแลวเขียน จนหมดสิ้นดินสอที่ปนขึ้น ก็จะไดผงปฐม ซึ่งใชเวลาในการทําผงน้ี 
ประมาณ 2-3 เดือน 
                                                            

75ดินที่มีเกลือสินเธาวผุดเกรอะกรัง มีพบอยูตามปาทั่วไป ในท่ีนี้ใหนําดินโปง 7 แหง 
76ดินจากทาน้ํา 7 แหง 
77คราบไคลดินบนแผนเสมาที่แสดงขอบเขตของโบสถ 
78คราบไคลดินจากเสาหลักคู สําหรับลามชางเผือก 
79ชื่อตนไมขนาดเล็ก ขึ้นในปาเบญจพรรณ ตนและกิ่งมีหนาม เปลือกขรุขระสีเทา ดอกเล็กสีขาว

เปนชอสั้นมีกล่ินหอมออนๆ ทอนไมใชฝนกับน้ําเปนเครื่องประทินผิว 
80น้ํามันที่ไดจากของ 7 ประเภท จะเปนพืชหรือสัตวก็ได 
81ชําระลางตัวใหสะอาดแลวเอานํ้ามนตราดชําระใหทั่วรางกาย 
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การทําผงอิธะเจ เกิดจากการนําเอา ผงปฐม ที่ทําสําเร็จแลว มาปนเปนดินสอข้ึนอีก 
แลวเขียนอักขระดวย สูตรมูลกัจจายน และลบดวยสูตรลบผงอิทธะเจ ตามตํานานกลาววา พระ
มหากัจจายนเปนผูวางแบบแผนการสรางสูตรนี้ไว จึงเรียกช่ือสูตรวา ”สูตรมูลกัจจายน”  ถือเปน
รากฐานแหงความรูในอักขระ พยัญชนะ และสระในอักษรขอม การทําผงอิทธิเจนั้น จะตองราย
อักขระและแปลงพยัญชนะและสระ ใหสําเร็จรูปเปน “อิธเจตโส ทฬห คณหาหิ ถามสา” ซึ่งเรียกวา 
“ลบขาดตัว” ผงที่ไดจากการลบขาดตัวน้ีเรียกวา “ผงอิธะเจ” ตองเขียนใหหมดสิ้นดินสอที่เตรียมไว 
ใชเวลาทําประมาณ 3 วัน 

การทําผงมหาราช  ใชผงอิธะเจ มาปนเปนดินสอขึ้นอีก แลวเรียกสูตรมหาราช แลวลบ
สูตรที่เขียนดวยนามทั้ง 5 เขียนแลวลบ ลบแลวเขียน จนหมดสิ้นดินสอที่ทําขึ้น ใชเวลาทําใกลเคียง
กับการทําผงปถมัง เกิดเปนผงใหม ชื่อ “ผงมหาราช”  

การทําผงพุทธคุณ ใชผงมหาราชมาปนทําเปนดินสอ เรียกสูตร และลบอักขระเก่ียวกับ
พุทธคุณนานาประการ นับตั้งแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู จวบจนเสด็จสูพระ
ปรินิพพาน เขียนแลวลบ ลบแลวเขียน จนหมดสิ้นดินสอ จะไดผงพุทธคุณ ซึ่งถือวาเปนผงวิเศษท่ีมี
พุทธานุภาพสูง เพราะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจา  

การทําผงตรีนิสิงเห นับเปนผงสุดทายเกี่ยวกับสูตรเลขไทยโบราณ เกิดจากการ
รวบรวมเอาผงพุทธคุณท่ีลบไดมาปนเปนดินสอ เรียกสูตรอัตอาวาทวาทศมงคล 12 เขียนสูตรไล
เรียงไปจนสําเร็จเปนอัตตราตรีนิสิงเห เขาสูรูปอัตตรายันต 12 ยันต จนสุดทายไดรูปยันตนารายณ
ถอดรูป ซึ่งประกอบดวย ยันตประจําขององคตรีนิสิงเห แลวมี ยันตพระภควัมบดี และยันตตราพระ
สีหประทับลงเปนประการสุดทาย 

เม่ือไดผงวิเศษ จึงนํามาคลุกเคลากับมวลสารที่เปนมงคงท่ีไดจัดเตรียมไว และได
บดละเอียดแลว จึงผสมผงปูนเปลือกหอยที่บดแลว ประสานมวลสารทั้งหมดดวยกลวยนํ้าวาและ
น้ํามันตังอิ๊ว จะไดมวลสารรวมมีลักษณะเปนแปงเหนียวนํามาปนหรือพิมพในแมพิมพตอไป  

พระเน้ือผงสรางจากผงวิเศษชนิดตางๆ ซึ่งมีพิธีกรรมในการสรางที่เนนทางดานเมตตา
มหานิยมและดานมหาเสนห ทําใหพระเนื้อผงสวนใหญมีพุทธคุณดานเมตตามหานิยม  
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3.พระเน้ือวาน 
 คนในสังคมไทยมีความรูและผูกพนักับพรรณไมตระกูลวาน ทั้งความชํานาญในการใช
ทํายาและความเช่ือในเรื่องของการทําใหอยูยงคงกระพัน หรือเกิดความเปนสิริมงคล สงผลให 
“วาน” เปนสวนผสมประเภทหน่ึงที่นิยมนํามาเปนสวนผสมในการสรางพระเนื้อดินและเน้ือผง 
จารึกแผนลานทองท่ีพบในกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไดจารึกเก่ียวกับการนํา
วานมาผสมในการสรางพระพิมพ 
         

ศุภมัสดุ 1265 สิทธิการิยะ แสดงบอกไวใหรู มีฤๅษีทั้งสี่ตน พระฤๅษีพิมพิลา
ไลย เปนประธาน เราจะทําดวยฤทธี ทําดวยเคร่ืองประดิษฐมีสุวรรณ เปนตน คือบรม
กษัตริยพระยาศรีธรรมโศกราชเปนผูศรัทธาพระฤๅษีทั้งสี่ตน จึงพรอมกันนําเอาแต
วานท้ังหลาย ฤๅษีจึงอัญเชิญเทพยดามาชวยกันทําพิธี ทําเปนพระพิมพไว82 

 
การสรางพระเคร่ืองดวยวานยาน้ันมีความยากลําบากในการเสาะหาวานมงคลตางๆ 

ที่ตองใชในการสรางเปนจํานวนมาก ทําใหการสรางพระจากวานไมแพรหลายเหมือนกับการสราง
พระเคร่ืองจากวัสดุอื่นๆ พระเน้ือวานจึงมีจํานวนนอย ซึ่งพระเนื้อวานท่ีไดรับการยอมรับและเปนที่
นิยมในวงการพระเคร่ืองไดแก พระเน้ือวานหลวงปูทวดวัดชางให จังหวัดปตตานี ที่มีการนําดิน
กากยายักษมาบดเปนสวนผสมสําคัญ และพระเคร่ืองของหลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว จังหวัด
นครปฐม ซึ่งเปนพระเน้ือผงผสมวาน ที่เรียกกันวา “พระเน้ือผงวาสนาจินดามณี” 
 กรรมวิธีการสรางพระเน้ือวานน้ัน มีขั้นตอนในการทําท่ีซับซอนและใชมวลสารท่ี
หลากหลายและหายาก การสรางพระหลวงปูทวดเน้ือวาน ป พ.ศ.2497 ไดระบุการสรางพระไว
ดังนี้ 
 

                                                            
82 กฤษฎา พิณศรี “ตํานานการสรางพระพิมพในจารึกลานเงิน ลานทอง เร่ืองจริงหรือลวงโลก” ใน  

เมืองโบราณ 34, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) : 110-121. 
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พิธีกดพิมพพระเนื้อวานมีขึ้น ณ วัดชางให โดยมีชาวบานและพระภิกษุชวยกัน
ตําวานดวยมือโดยใชครกตํา ขณะตําวานจะตองทองคาถาท่ีพระอาจารยทิมระบุไว
ดวย (ซึ่งในแตละวันพระอาจารยทิมจะใหทองพระคาถาไมเหมือนกัน) สําหรับ
แมพิมพหลวงพอทวดท่ีไดจัดทําข้ึนจากยางคร่ังสีดําน้ัน จากขอมูลหลักฐานตางๆ 
กลาวกันวานาจะมีเบาพิมพมากกวา 16 เบาพิมพ แตก็ไมทราบจํานวนที่แนนอน เหตุ
ที่พระอาจารยทิมใหชางจัดทําแมพิมพขึ้นอีกจํานวนหนึ่งน้ันเพราะตองการที่จะพิมพ
จํานวนพระใหได 84,000 องค แตไมสามารถกดพิมพพระไดจํานวนท่ีตั้งใจไว โดยได
เพียงประมาณ 64,000 องค เน่ืองจากระยะเวลามีจํากัด พิธีปลุกเสกในคร้ังน้ันมีขึ้น
เม่ือวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2497 ซึ่งตรงกับวันอาทิตยขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 5 เวลา 
12.00 น. เม่ือทําพิธีปลุกเสกเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดใสไวในบาตรพระใหประชาชน
เชาบูชาโดยไมกําหนดจํานวนเงิน สุดแลวแตความศรัทธาของประชาชน สําหรับ
สวนผสมของพระเน้ือวาน มีสวนผสมตางๆ เชน วาน 108 ชนิด, ปูนขาว, กลวยปา, 
ผงขี้ธูป, คราบไคลสถูปเกาที่บรรจุอัฐิหลวงพอทวด, แร, ดินกากยายักษ,  ดอกไมแหง
, น้ําพระพุทธมนต ฯลฯ  

การโขลกตําสวนผสมของเนื้อพระใชครกหินหลายใบ โดยตําเน้ือวานกับดินดํา
กอน เม่ือละเอียดแลวจึงใสปูนขาวลงไปเล็กนอยกับกลวยปาท้ังเน้ือทั้งเม็ดตําให
เหนียว แลวจึงใสผงธูป ดอกไมแหง แรและอยางอ่ืนผสมลงไป ระยะแรกๆ จะตําเน้ือ
ละเอียด ตอมาไดเรงตําเพ่ือใหทันฤกษพิธี ปลุกเสกจึงตําออกมาเนื้อหยาบ สวนผสม
และสีของเนื้อพระจะไมเปนมาตรฐานเดียวกัน บางองคมีสีดําจัดเพราะใสดินกากยา
ยักษมาก บางองคมีสีเทาคอนขางขาวเพราะใสปูนขาวลงไปมาก และเน้ือพิ เศษ
ขั้นทดลองพิมพมีจํานวนนอยมาก 

การพิมพพระ บางองครอนจึงแกะออกจาแมพิมไดงาย แตสวนใหญตองใชไม
เสียบใตฐานองคพระ เพ่ืองัดองคพระออกมาจากแมพิมพ แลวจึงนําผงแรมาแปะท่ี
ดานหลังขององคพระทุกองค มวลสารในเน้ือพระ มักพบมีเม็ดแรสีขาวขุน, สีดํา, สี
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ขาวอมเหลือง, สีน้ําตาล, เม็ดทรายสีขาวหรือผงวิเศษปรากฏอยูทั่วไป โดยพบมากท่ี
ดานหลังขององคพระ83 

 
พระเน้ือวาน ทําจากวัสดุที่เปนวานยาเปนสวนใหญ จึงทําใหเกิดความเช่ือวาพระเนื้อ

วานมีพุทธคุณในการรักษาโรคและการทําพระเน้ือวานบางรุนมีสวนประกอบของไมมงคลและวาน
ที่มีชื่อมงคลทําใหพระเน้ือวานบางรุนมีพุทธคุณดานมหาเสนหดวย 

4.พระเน้ือโลหะ  
พระเคร่ืองท่ีสรางจากเนื้อโลหะที่ปรากฎอยูในวงการพระเครื่องนั้น นิยมสรางมาจาก

โลหะประเภทตางๆ คือ ทองคํา, เงิน, ทองแดง และโลหะผสม  ซึ่งพระเนื้อทองคําและพระเนื้อเงิน
นั้น มักมีจํานวนการสรางท่ีนอยเน่ืองจากตนทุนวัสดุมีราคาสูง เกจิอาจารยที่สรางพระเครื่องเนื้อ
ทองคําข้ึนมาน้ัน แสดงใหเห็นถึงการยอมรับนับถือในวิชาอาคมของพระเกจิอาจารยรูปนั้นๆ หรือ
จากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากคนในสังคมอยางกวางขวาง เชน หลวงพอกลั่น วัดพระญาติ, หลวงปู
เอ่ียม วัดหนัง, พระพุทธโสธร เปนตน ในขณะท่ีพระเน้ือทองแดงจะมีจํานวนการสรางท่ีมาก 
เน่ืองจากตนทุนวัสดุราคาตํ่า สามารถจัดสรางไดจํานวนมากเพียงพอตอความตองการของผู
จัดสราง ทําใหการสรางพระเครื่องจากทองแดงไดรับความนิยมในสังคมและทําใหเกิดพระเคร่ือง
ในเขตภูมิภาคตางๆ แพรหลายมากข้ึน   

นอกจากน้ียังพบวามีการสรางพระเคร่ืองจากเนื้อโลหะผสมตางๆ ซึ่งมีการผสมท่ี
หลากหลาย โลหะผสมที่ไดรับความนิยมในการสรางพระเคร่ือง ไดแก 

1. นวโลหะ หมายถึง การนําโลหะตางๆ 9 ชนิด มาหลอมรวมกัน นวโลหะท่ีมีตําราช้ี
เฉพาะปริมาณของสวนผสมไดแก พระกร่ิง-พระชัยวัฒน ที่มีสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน 
กรุงเทพมหานคร เปนตนแบบที่บังคับในการสรางพระกร่ิงเน้ือนวโลหะสายวัดสุทัศน ซึ่งขึ้นชื่อวา
เปนเนื้อนวโลหะท่ีสวยงามท่ีสุดในวงการพระเคร่ืองซึ่งประกอบไปดวยโลหะประเภทตางๆ ดังนี้ 

  

                                                            
83 คนเมืองคอน (นามแฝง), ตํานานการสรางพระหลวงปูทวด วัดชางให (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 1-
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โลหะประเภทตางๆ น้ําหนัก (บาท)84 

ชิน85 1 
จาวน้ําเงนิ86 2 

เหล็กละลายตัว 3 
บริสุทธิ ์ 4 
ปรอท 5 
สังกะส ี 6 
ทองแดง 7 
เงิน 8 

ทองคํา 9 
 
2. สัตตะโลหะ หมายถึง โลหะผสม 7 ชนิด อันประกอบดวย เหล็ก, ปรอท, ทองแดง, 

เงิน, ทองคํา, จาวนํ้าเงิน, บริสุทธิ์ ตามอัตราสวนของแตละตํารา และวัสดุที่ทําข้ึนมาเพ่ือใช
ประโยชน เชน อาวุธที่เปนเนื้อสัตตะโลหะก็จะมีปริมาณของแรเหล็กมากกวาแรชนิดอ่ืนๆ เปนตน 

3. เบญจโลหะ หมายถึงโลหะผสม 5 ชนิด อันประกอบดวย เหล็ก, ปรอท, ทองแดง, 
เงิน, และทองคํา อัตราสวนตามความเหมาะสมของวัตถุที่สราง  

4. ทองเหลือง นับเปนโลหะผสมที่นิยมใชกันมากในยุคหลัง พ.ศ.2500 เน่ืองจากสีสรร
ของเนื้อโลหะและตนทุนวัสดุที่ราคาถูกจึงทําใหไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย ทองเหลืองเปน
โลหะผสมระหวางทองแดงกับสังกะสี และอาจจะมีธาตุอื่นปะปนอยูบางเล็กนอย เชน ตะกั่ว ดีบุก 
อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส นิเกิล เปนตน 

                                                            
84 น้ําหนัก 1 บาท หนักประมาณ 15.2 กรัม 
85 สวนผสมระหวางดีบุกและตะก่ัว 
86 แรชนิดหนึ่ง สีเขียวปนน้ําเงิน เชื่อกันวาเปนโลหะเรียกเงินได สามารถตรวจสอบโดยใหเอาเหรียญเงิน

วางไวบนกอนแรแลวนําชามครอบ วางไวกลางแจงที่น้ําคางตก ตอนเชาเปดชามดู ถากอนโลหะน้ัน โผลไปอยูบน
กองเหรียญ ถือกันวาเปนเจาน้ําเงินแท 
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5. เมฆพัด เปนโลหะผสมท่ีเกิดจากการนําแรโลหะตางๆหลายชนิด อาทิเชน เหล็ก 
ทองแดง ดีบุก ตะก่ัว เงิน ทองคํา เปนตน จะเปนปริมาณเทาใด หรือใชกี่ประเภทขึ้นอยูกับความ
ตองการของผูสราง ระหวางหุงแรจะซัดดวยกํามะถันจนเกิดเปนสีดํามันวาวออกเหลือบสีน้ําเงิน ไม
มีสนิมเกิดขึ้น 

6. เมฆสิทธ์ิ นับเปนโลหะผสมท่ีมีความคลายคลึงกับเมฆพัด กรรมวิธีการสรางก็
คลายคลึงกัน ในสมัยตนรัตนโกสินทรเรียกการสรางโลหะผสม เมฆสิทธิ์และเมฆพัดวา “การเลนแร
แปรธาตุ” นับเปนโลหะท่ีเช่ือวามีความศักด์ิสิทธ์ิในตัว เพราะขณะที่ทําการหลอมรวมจะตอง
บริกรรมพระคาถาตางๆ ไปดวย สําหรับโลหะผสมเมฆสิทธิ์ประกอบดวยแรธาตุ 4 ชนิดคือ เงิน 
สังกะสี ทองแดง และปรอท สีของเมฆสิทธิ์จะมีลักษณะสีเหลืองอมเขียวหรือสีฟาหมนๆเหลือบ
เหลือง 

โลหะผสมท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ เปนโลหะผสมที่นิยมนํามาสรางพระเคร่ือง นอกจากน้ี
ยังมีโลหะผสมอีกจํานวนหน่ึงที่สรางข้ึนตามความสะดวกและความเช่ือในการสราง แตไมเปนท่ี
นิยมแพรหลายในการสรางพระเคร่ือง  

การสรางพระเคร่ืองดวยวัสดุตางๆ เปนสวนหนึ่งในการเพิ่มความเช่ือเรื่องพุทธคุณของ
พระเครื่องนั้นๆ อีกท้ังเปนการเพิ่มมูลคาของพระเครื่องใหสูงยิ่งขึ้นไปตามวัสดุที่สรางและจํานวน
การสรางพระเคร่ือง สะทอนใหเห็นถึงความนิยมพระเคร่ืองอยางแพรหลายในสังคม กระท่ังมีการ
จัดหมวดหมูและอันดับความนิยมหรือความศักด์ิสิทธ์ิของพระเครื่อง รวมถึงการพยายามศึกษา
เน้ือหาท่ีเปนวิทยาศาสตรและวิเคราะหตามหลักวิชาการเพื่อที่จะสามารถพิสูจนการเกิดข้ึนของ
ความศักด์ิสิทธิ์หรือพุทธคุณของพระเคร่ือง สงผลใหพระเคร่ืองเปนเครื่องรางของขลังท่ีเปนที่นิยม
มากท่ีสุดของสังคมไทย และทําใหพระเครื่องกลายเปนสินคาท่ีมีมูลคาการตลาดและเร่ิมมีการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายกระท่ังเกิดเปน ตลาดพระเครื่อง ขึ้น ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป 

จะเห็นไดวาการแปรเปล่ียนความนิยมในพระเครื่องเกิดขึ้นจากหลายปจจัย อยางไรก็
ดี ความตองการพระเคร่ืองมาเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจที่เกิดขึ้นมากในยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
สะทอนใหเห็นความตองการพระเครื่องและการสรางพระเคร่ืองสนองความตองการของประชาชน   
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นอกจากการสรางพระเพ่ือเปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจแลว ยังเกิดการสรางพระเพื่อผลทางการปกครอง
และเสริมสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดขึ้นมาดวย  

ความตองการพระเคร่ืองเปนจํานวนมากในชวงสงครามโลกน้ีทําใหเกิดการซ้ือขาย
พระเคร่ืองกันมากข้ึน แมวาชวงน้ีจะยังเปนการซ้ือขายหรือเชาเพ่ือบูชา แตการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ในชวงเวลาหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง เปนเสมือนตัวเรงใหพระ
เครื่องกลายเปน “สินคา” และเกิดตลาดพระเคร่ืองและเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว 
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บทท่ี 4 
พระเครื่องกบัการเมืองและเศรษฐกิจไทย 

 
สงครามโลกคร้ังที่สองเปนปจจัยท่ีกระตุนใหความเชื่อเรื่องพระเคร่ืองไดรับความนิยม

เปนอยางมากในสังคม ผูคนตื่นตัวที่จะศึกษาพระเคร่ืองกันอยางเปนระบบมากขึ้น จะเห็นไดวาเกิด
การจัดหมวดหมูพระเคร่ือง อาทิ หมวดหมูของรูปแบบพระเครื่อง ชนิดของมวลสารที่ใชสรางพระ
เครื่อง เปนตน ซึ่งการจัดหมวดหมูเปนแนวคิดแบบตะวันตก สะทอนใหเห็นวาคนในสังคมมีความรู
แบบตะวันตกมากแลวในชวงเวลานี้ ความนิยมพระเคร่ืองของผูคนจํานวนมากในสังคมกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางคติการสรางพระเคร่ืองตามบริบททางสังคมท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากพระเคร่ืองเปน
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีผูคนในสังคมใหการยอมรับ จึงมีการนําพระเครื่องเขามาเก่ียวของกับการเมือง
โดยการสรางพระเครื่องขึ้นเพ่ือชี้นําความเช่ือและเพื่อแสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําทางดานจิตใจ
ของผูนําประเทศดวย นอกจากน้ียังมีการสรางพระเครื่องขึ้นเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับทหารและตํารวจตระเวนชายแดนท่ีไดทําการสูรบเพ่ือตอตานกลุมแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสตที่
เกิดขึ้นในประเทศ 

ภายหลังการส้ินสุดปญหากลุมแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
ดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความนิยมพระเครื่องท่ีมีพุทธคุณทางดานเมตตามหานิยมมากข้ึน พระ
เครื่องเติบโตขึ้นในสังคมไทยอยางกวางขวาง ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับพระเคร่ือง อาทิ ธุรกิจสรางพระเครื่อง 
ธุรกิจแผงพระเครื่อง ธุรกิจโฆษณาพระเครื่องขยายตัวอยางมากและปจจัยตางๆ สงผลใหราคาพระ
เครื่องผันผวนไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และดวยจํานวนเงินหมุนเวียนในวงการพระ
เคร่ืองที่มีมากกวา 20,000 ลานบาทตอปและมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการ
หลอกลวงหรือการโกงเงินขึ้นจนเปนคดีความฟองรองตางๆ ซึ่งการกระทําผิดเก่ียวกับธุรกิจการ
สรางพระเครื่องจนเปนขาวโดงดังในระดับประเทศ คือ “คดีอมเงินเหรียญนามสกุล” และ “คดีพระ
สมเด็จเหนือหัว” ซึ่งเปนคดีที่สะทอนใหเห็นถึงพุทธพาณิชยในสังคมอยางเห็นไดชัด  
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สาเหตุของการเปล่ียนแปลงคติการสรางพระเครื่องชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง
จนกระทั่งถึงทศวรรษ 2540 สามารถแบงออกเปนยุคตางๆ ได 4 ยุคตามปจจัยท่ีเกิดขึ้นมาในสังคม 
ดังนี้ 

1. ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เปนชวงเวลาท่ีมีการกลาวถึงความศักด์ิสิทธิ์ พุทธา
นุภาพของพระเครื่องชนิดตางๆ และเร่ิมมีการเก็บสะสม จัดหมวดหมูพระเครื่อง การประกวดพระ
เครื่องและมีการแลกเปล่ียนซื้อขายพระเคร่ืองขึ้น 

2. ชวงทศวรรษ 2500 เปนชวงระยะที่จะกาวเขาสูยุคกึ่งพุทธกาล ซึ่งเปนวาระโอกาสท่ี
สําคัญของพุทธศาสนิกชน รัฐบาลสรางพระเคร่ือง 25 พุทธศตวรรษเพื่อเปนที่ระลึกในงานฉลอง
การมาถึงของเวลาก่ึงพุทธกาล และพระเคร่ือง 25 พุทธศตวรรษ เปนเสมือนเคร่ืองมือทางการเมือง
ที่ใชในการจรรโลงพระศาสนา ทั้งยังทําใหเห็นถึงปจจัยท่ีมีผลตอความนิยมพระเครื่องที่สรางข้ึนซึ่ง
ไมเคยเกิดปรากฏการณเชนนี้มากอน คือ การใหความสําคัญกับประธานในการดําเนินการจัดสราง  

3. ชวงทศวรรษ 2510-2520 เปนชวงเวลาท่ีลัทธิคอมมิวนิสตขยายตัวอยางกวางขวาง 
รัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริยตางใชนโยบายตางๆ ในการปราบปรามกลุมลัทธิคอมมิวนิสต
และหน่ึงในวิธีที่ใชสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาท่ีตอตานกลุมลัทธิคอมมิวนิสต คือ พระ
เครื่อง จึงพบวาพระเคร่ืองที่สรางข้ึนในชวงเวลานี้มักจะปรากฏขอความหรือสัญลักษณที่มีนัยทาง
การเมืองเพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นแกคนในชาติ ซึ่งเปนนโยบายหน่ึงที่สามารถตานทาน
ลัทธิคอมมิวนิสตได 

4. ชวงทศวรรษ 2530-2540 เปนชวงเวลาท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พระเครื่องที่
สรางข้ึนในชวงเวลาน้ีสวนใหญเนนการตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ โดยสะทอนใหเห็น
จากการตั้งชื่อรุนของพระเคร่ือง อาทิ รุนรวยแน, รุนรวยไมเลิก, รุนรวยบูรพา, รุนมหาเศรษฐี, รุน
ดวงเศรษฐี, เจาสัวมหาเศรษฐี เหลือกินเหลือใช เปนตน นอกจากน้ี ในชวงเวลาน้ียังไดเกิดธุรกิจที่
เกี่ยวของกับพระเคร่ือง และคดีที่เกี่ยวของกับการสรางพระเคร่ืองที่เปนขาวโดงดังในระดับประเทศ 
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จะเห็นไดวาการสรางพระเคร่ือง เปล่ียนแปลงไปตามบริบทในแตละชวงเวลา 
การศึกษาเร่ืองความเปล่ียนแปลงความนิยมของพระเคร่ืองในชวงเวลาตางๆ จึงสามารถสะทอนให
เห็นบริบททางสังคม และสะทอนความนิยมของผูคนในสังคม รวมถึงความคิด คติความเชื่อไดใน
ระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อใหเขาใจถึงบริบททางสังคมท่ีเกิดขึ้นผานพระเครื่อง ในบทนี้ผูศึกษาจึงศึกษา
สาเหตุการสรางพระเคร่ืองในแตละชวงเวลา การขยายตัวของความตองการพระเครื่องจน
กลายเปนธุรกิจพระเครื่องหรือพุทธพาณิชยซึ่งเปนธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนจํานวนมหาศาลรวมถึง
คดีเกี่ยวกับพระเคร่ืองของนายสิทธิกร บุญฉิม ที่ไดสะทอนใหเห็นถึงผลประโยชนของพระเครื่องใน
เชิงพุทธพาณิชยไดอยางชัดเจน  

 

1. พระเครื่องกับสังคมไทย ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุนไดยึดและใชพื้นท่ีของประเทศไทยบางสวนในการ

ดําเนินการทางสงคราม ทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง ซึ่งแตกตาง
จากการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง (พ.ศ.2457-2461) ที่แมวาประเทศไทยจะประกาศสงครามกับ
เยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี แตสงครามคร้ังนั้น ประเทศไทยก็เพียงสงทหารซึ่งเปนกลุมของทหาร
อาสาสมัครเขาไปรวมรบในสงครามในสมรภูมิประเทศฝร่ังเศสและเบลเยี่ยมเทาน้ัน ผูคนในสังคม
ไมไดรับผลกระทบหรือไดรับความเสียหายจากภัยสงครามที่เกิดข้ึน ในขณะท่ีสงครามโลกครั้งที่
สอง ประเทศไทยประกาศเขารวมสงครามโดยอยูฝายอักษะ ทําใหกองทัพญ่ีปุนสามารถต้ังกอง
กําลังในการปฏิบัติภารกิจทางสงคราม มีการสรางทางรถไฟสายมรณะและใชสถานีรถไฟตางๆ 
เพ่ือลําเลียงกําลังบํารุงพรอมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ เสบียงอาหาร และสัมภาระใหกับแนวหนาของ
กองทัพท่ีทําการสูรบอยูในพมาและมลายู สงผลใหประเทศไทยกลายเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ
แหงหนึ่งที่ฝายสัมพันธมิตรตั้งเปาหมายในการมุงโจมตีเพ่ือเปนการทําลายฐานท่ีมั่นของกองทัพ
ญี่ปุน  

ผูคนในสังคมไดรับความเดือดรอน ประสบกับความยากลําบากและตองอพยพเรรอน
ออกนอกพื้นท่ีเพื่อหนีภัยสงคราม บานเรือน วัด โรงเรียนถูกทําลายจากการทิ้งระเบิด ผูคนบาดเจ็บ
ลมตายเปนจํานวนมาก สินคามีราคาสูงขึ้นกลายเปนปญหาที่กอใหเกิดการปลนชิง ลักทรัพย เกิด
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อาชญากรรมทุกหยอมหญา อีกท้ังภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเม่ือปลายป 2485 คือนํ้าทวมครั้งใหญที่
พระนครและธนบุรี ทําใหสภาพความเปนอยูของผูคนเลวรายลงไปอีก สภาพเศรษฐกิจ ของกินของ
ใชขาดแคลนไปแทบทุกอยาง ทั้งขาวสาร ยารักษาโรค น้ํามันกาซ น้ําตาลทราย ขาวสาร  และ
เคร่ืองนุงหมที่ราคาดีดตัวสูงข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1,604 (1 ธันวาคม พ.ศ.2484-31 มีนาคม พ.ศ.
2487)1 ชวงปลายป 2487 ถึงตนป 2488 การโจมตีทางอากาศของฝายสัมพันธมิตรทวีความรุนแรง
ขึ้นอยางมาก การทิ้งระเบิดแตละครั้งกอใหเกิดความเสียหายอยางหนัก “คืนวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2487 บานบุโดนระเบิดหลายลูกและโดนมากบริเวณแถวบานลางหรือรั้วตัน ที่ติดกับโรงรถ
จักรธนบุรี บานเรือนและสวนถูกทําลายและไฟไหม มีผูคนลมตายจํานวนมาก หลายทานท่ีอยูใน
เหตุการณเลาวา มีผูเสียชีวิตนับรอยศพ เชาของวันที่ 30 พฤศจิกายน มีการขนศพไปรวมไวเต็ม
หนาลานวัดทองกอนท่ีจะเผา”2 การทิ้งระเบิดแตละคร้ังผูคนตางหวาดกลัวพยายามหลบอยูตาม
รองสวน และบางกลุมไปอาศัยอยูขางพระอุโบสถท่ีตนเองนับถือ เชน “ชาวบานบุจะหนีไปแอบที่
ขางโบสถวัดทองเพราะตางเคารพนับถือหลวงพอศาสดาพระประธานในโบสถ เช่ือวาทานจะชวย
คุมครอง”3   

การทิ้งระเบิดของฝายสัมพันธมิตรบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอยซึ่งเปนสถานีรถไฟ
ที่สําคัญของกองทัพญ่ีปุนสําหรับการขนสงลําเลียงกองกําลัง ยุทโธปกรณ และเสบียงอาหาร ทําให
วัดอมรินทรารามฯ ซึ่งอยูติดกับสถานีรถไฟแหงน้ีไดรับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดอยางหนัก พระ
อุโบสถ วิหาร กุฏิพระสงฆ ถูกระเบิดพังเสียหาย ไฟไหม โบสถของหลวงพอโบสถนอยถูกระเบิดไป
ดวยแตองคหลวงพอโบสถนอยกลับไมเสียหาย “ทําใหชาวบานยานน้ีตะลึง และยิ่งเคารพศรัทธา
องคหลวงพอโบสถนอยมากข้ึนและเลาลือถึงความศักด์ิสิทธิ์ของทานท่ีรอดระเบิดไดจนทุกวันนี้ ”4 
จากเหตุการณนี้ และบริบททางสังคมที่ผูคนตางแสวงหาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิมาหอยแขวนเพ่ือเปนทีพ่ึ่งทาง
                                                            

1 พวงทิพย เกียรติสหกุล, ทางรถไฟสายใตในเงาอาทิตยอุทัย (นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), 193. 

2 สุภาภรณ จินดามณีโรจน, “สงครามมหาเอเชียบูรพาจากความทรงจําของชาวบานบุและชาว
ปากคลองบางกอกนอย” ใน อักษรศาสตร 32, 1 (นครปฐม : ศักดิโสภาการพิมพ, 2553), 274. 

3 เรื่องเดียวกัน, 267. 

4 เรื่องเดียวกัน. 
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ใจ ทําใหมีการสรางเหรียญพระเคร่ืองที่มีรูปหลวงพอโบสถนอยข้ึนมาในชวงเวลาน้ันทันที (เหรียญ
หลวงพอโบสถนอยรุนแรกสราง พ.ศ.2488) และเหรียญพระเคร่ืองนี้ไดรับความนิยมเปนอยางมาก  

 

         
ภาพที่ 1 เหรียญหลวงพอโบสถนอย วัดอมรินทรารามฯ ธนบุรี 
ที่มา : “หลวงพอโสถนอย” [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ.2554  

เขาถึงไดจาก www.uamulet.com 

 

นอกจากการสรางพระเคร่ืองขึ้นมาเปนจํานวนมากแลว ยังพบวามีการนําพระออกมา
จากกรุเจดียตางๆ โดยเฉพาะเจดียวัดบางขุนพรหมที่มีพระสมเด็จฯ ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
ใชวิธีการตกพระ 

 
ผูที่จะตกพระตางเตรียมเคร่ืองมือของตนมา เคร่ืองมือนั้นประกอบไปดวยไมไผ

ลําหน่ึงมีความยาวประมาณ 2 วา ลําไมไผภายในตองทะลวงเอาขอออกใหหมดโดย
ตลอด นอกจากนั้นใชดายดิบควั่นทบกันเขาใหใหญสักหนอย หรือจะใชเชือกมะนิลา
ขนาดยอมก็ได สอดเขาไปในลําไมไผนั้นโดยตลอด ทางปลายของเชือกน้ีปลายดาน
หนึ่งมีลูกตุมมัดติดอยูอยางแนนลูกตุมน้ีก็คือเสนดายดิบ ซึ่งทําเปนพูใหใหญสักหนอย 
และพูนี้ใชดินเหนียวคลุกเคลาจนเสนดายฝงและเกาะอยูกับดินเหนียว แลวปนเปน
ลูกตุมมีขนาดกวางราวคืบเศษ ตอจากนั้นเอาลําไมไผดังกลาวสอดเขาไปในชอง
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ระบายอากาศของพระเจดีย โดยเอาทางดานลูกตุมสอดเขาไปแลวหยอนเชือกเพ่ือ
หยอนลูกตุมใหตกลงไปกระทบพ้ืนภายในพระเจดียซึ่งการกระทบของลูกตุมกับพื้น
นั้น เสนดายดังกลาวชวยยึดมิใหลูกตุมแตก ผูตกจะหยอนและสาวเชือกข้ึนๆ ลงๆ 
หลายครั้ง แลวก็สาวเชือกข้ึนมาจนลูกตุมเลื่อนขึ้นมายันปากกระบอกไมไผ แลวก็ชัก
ไมไผออกจากปากชอง และพิจารณาลูกตุมวามีพระสมเด็จฯ ติดข้ึนมาบางหรือไม5 

 
ความนิยมในการตกพระของผูคนในสังคมนั้นมีสูงมากกลาวกันวา “นักตกพระมีเปน

จํานวนเรือนรอย ตองแบงกันตกบาง ผลักกันตกบางและตกกันตลอดคืนตลอดวันติดตอกันไป 
กลางคืนใชตะเกียงเจาพายุจุดสวางไสวราวกับมีงานประจําป”6  

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง (พ.ศ.2488) บานเมืองกลับสูภาวะปกติ ผูคนสวน
ใหญพูดคุยเก่ียวกับเหตุการณสงครามที่เพ่ิงผานพนไปทั้งเร่ืองความเสียหายของบานเรือน 
ทรัพยสิน ประสบการณชีวิตดานตางๆ และส่ิงหน่ึงที่นับวาเปนเร่ืองพูดถึงกันท่ัวไป คือ เร่ืองของ
พุทธคุณความศักด์ิสิทธิ์ของพระเคร่ืองที่แตละคนหอยแขวนหรือขาวลือเก่ียวกับอิทธิปาฏิหาริยที่
เกิดขึ้น อาทิ เมื่อตอนที่เชลยศึกชาวยุโรปหนีออกจากคายเชลยท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ชาวบานสงสาร
จึงไดใหการชวยเหลือหลบหนีโดยใหซุกซอนบนรถขนฟางและไดใหพระทากระดานติดตัวไว  เม่ือ
ทหารญ่ีปุนแทงเหล็กแหลมบนฟางท่ีขนมาเพ่ือตรวจสอบวาไมมีคนซอนอยูแลวก็ใหผานออกนอก
พื้นที่ เม่ือพนระยะอันตรายจึงแหวกฟางดูและพบวาเชลยศึกผูนั้นก็ยังคงนอนอยูปกติ มีเพียงรอย
ช้ําสีแดงจากการถูกเหล็กแทงแตไมเขาทะลุผิวหนัง จึงลือกันวาพระทากระดานมีพุทธคุณดานคง
กระพันชาตรีและมีการเสาะแสวงหาพระทากระดานกันเปนจํานวนมาก นอกจากน้ียังมีเร่ืองของ
หลวงพอมูล วัดหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรีที่หลวงพอออกมายืนสงบนิ่งหนาวัดเพ่ือปดปอง
ระเบิดขณะที่มีการโจมตีทางอากาศของฝายสัมพันธมิตรและเหรียญของหลวงพอไดรับความนิยม
เปนอยางมากในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี เร่ืองราวของหลวงพอจาด วัดบางกระเบา หลวงพอจงวัด

                                                            
5ตรียัมปวาย, ปริอรรถาธิบายแหงพระเคร่ืองฯ เลม 1 เรื่องพระสมเด็จฯ (พระนคร : บริสห

อุปกรณการพิมพ, 2497), 22. 

6เรื่องเดียวกัน. 
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หนาตางนอก หลวงพอคง วัดบางกระพอม หลวงพออี๋ วัดสัตหีบ ที่เปนเร่ืองร่ําลือถึงพุทธานุภาพ
ดานคงกระพัน ของพระเครื่องที่ทานสรางข้ึน จนไดรับการยกยองใหเปนพระเกจิฯ แหงยุคสงคราม
ในนาม “จาด จง คง อี๋” (ในปจจุบันพระเครื่องของพระเกจิอาจารยเหลาน้ีก็ยังไดรับความนิยมและ
มีราคาซ้ือขายท่ีสูงมาก) รวมทั้งเร่ืองของแมชแีหงวัดปากนํ้าเหาะข้ึนไปปดลูกระเบิดที่เครื่องบินฝาย
สัมพันธมิตรบุกโจมตีจุดยุทธศาสตรในกรุงเทพมหานคร ผูคนจึงนิยมไปขอวัตถุมงคลจากแมชีเพ่ือ
พกติดตัวไว เปนตน 

เรื่องเลาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องเหลาน้ีแพรกระจายไปในสังคมอยางรวดเร็ว 

ทั้งจากการบอกเลาปากตอปากหรือการตีพิมพตามหนาหนังสือพิมพที่มีการกลาวถึงเร่ืองราวของ
พระเครื่องที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย และในป พ.ศ.2494 ไดมีการตีพิมพนิตยสารพระเครื่องฉบับแรก
ขึ้นโดยแตเดิมนั้นมีเพียง 8 หนา ออกจําหนายเดือนละครั้ง เน้ือหาในนิตยสารกลาวถึงประวัติพระ
เคร่ืองท่ีสรางข้ึน ประวัติพระเกจิอาจารย รวมท้ังชื่อของเจาของพระเคร่ือง นอกจากน้ียังมีเร่ืองราว
การเคล่ือนไหวภายในวงการพระเครื่องที่เกิดขึ้น ในป 2495 ตรียัมปวาย (นามแฝงของ ประจน กิติ
ประวัติ) ไดเขียนหนังสือเก่ียวกับพระเคร่ืองขึ้นครั้งแรกและหนังสือเหลาน้ีมีอิทธิพลตอวงการพระ
เคร่ืองเปนอยางมากถือเปนจุดเร่ิมตนในการจัดพระเคร่ืองเขาเปนชุดเรียกวา “เบญจภาคี” ซึ่งเมื่อ
แรกเร่ิมยังคงเปนเพียง “ไตรภาคี” คือมีเพียง 3 องคเทาน้ัน ประกอบดวยพระสมเด็จวัดระฆัง เปน
องคประธาน พระนางพญา (พิษณุโลก) และพระรอด (ลําพูน) เปนพระขนาบขางซายและขางขวา 
ตอมาไดนําพระเคร่ืองมาจัดเขาเปนชุด “เบญจภาคี” ประกอบดวย  

1. พระสมเด็จ วัดระฆัง เปนตัวแทนยุครัตนโกสินทร 
2. พระซุมกอ ทุกกรุในจังหวัดกําแพงเพชรเปนตัวแทนยุคสุโขทัย 

3. พระนางพญา กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก เปนตัวแทนยุคอยุธยา 

4. พระผงสุพรรณ กรวุัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตัวแทนยุคอูทอง 
5. พระรอด กรุวัดมหาวัน จังหวัดลําพูน เปนตัวแทนยุคลพบุรี 
การจัดพระเคร่ืองเขาชุดเบญจภาคีทําใหมีการแสวงหาพระเคร่ืองเพื่อนํามาเขาชุด อีก 

ทั้งเม่ือขาวความศักด์ิสิทธิ์ของพระเคร่ืองไดเขาไปสูสังคมตามชองทางตางๆ ทําใหผูคนเกิดการ
สะสมพระเครื่องและมีเสาะแสวงหาพระเครื่องเหลาน้ีมาครอบครอง ทําใหพระเคร่ืองเร่ิมมีราคา
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เพ่ิมสูงขึ้นตามประสบการณเร่ืองเลาท่ีเกิดขึ้นหรือตามการจัดชุดและความนิยมในวงการ จากการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยตามรานกาแฟจึงนํามาสูการตั้งโตะวางพระเคร่ืองเพื่อใหผูคนใจไดมาเลือกพระ
เคร่ืองที่ตนเองสนใจและแลกเปล่ียนซ้ือขายกัน ราวป 2497 เกิดการต้ังแผงพระเคร่ืองขึ้นบริเวณ
หนาศาลอาญาซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของตลาดพระเคร่ือง ความนิยมพระเครื่องไดรับความนิยมขึ้นมาก
จนกระท่ังมีการขยายตลาดพระเคร่ืองออกไปสูบริเวณลานโพธ์ิ วัดมหาธาตุ ราคาพระเครื่องเพิ่ม
สูงขึ้นอยางมาก อาทิ พระทากระดาน ราคาเชาองคละ 1,500-2,000 บาท พระหูยานบัว 2 ชั้น 
ราคาเชาองคละ 1,200 บาท พระหูยานหนายักษ ราคาเชาองคละ 800 บาท พระปรุหนังพิมพบัว
เบ็ด ราคาเชาองคละ 300 บาท7 เปนตน (เมื่อเทียบกับกวยเต๋ียวในสมัยน้ัน ชามละ 25 สตางค) 
 ความนิยมในพระเคร่ืองไมไดหยุดอยูเพียงวัตถุมวลสารหรือพระเกจิอาจารยผูปลุกเสก
หรือความเกาของพระพิมพที่ไดเปล่ียนคติมาเปนพระเคร่ืองเทาน้ัน ผูนิยมพระเครื่องในขณะน้ัน
แสวงหาพระเครื่องที่มีความสมบูรณและสวยงาม และความนิยมในความสมบูรณและความ
สวยงามของพระเครื่องทําใหเกิดการประกวดพระเครื่องขึ้นอยางเปนทางการเม่ือ พ.ศ.2498 ณ วัด
ใหมพิเรนทร การประกวดพระเคร่ืองเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในการผลักดันราคาของพระเคร่ืองให
สูงยิ่งขึ้น เพราะพระเคร่ืองท่ีชนะการประกวดจะไดรับการยอมรับในวงการพระเคร่ืองวามีความ
สวยงามและความสมบูรณ รวมถึงความเปนพระแทที่จะเปนตัวอยางเปรียบเทียบพระเครื่องแตละ
รุนนั้นๆ ในวงการพระเคร่ือง นอกจากนี้ยังมีการจัดแบงประเภทของพระเครื่องออกเปนหมวดหมู 
 การท่ีพระเครื่องแตละองคที่ไดรับการยอมรับในวงการและมีราคาท่ีสูงนั้น สงผลให
เจาของพระเคร่ืองเกิดความภาคภูมิใจ พยายามเก็บรักษาพระเคร่ืองไวอยางดีและมีการนํามา
เล่ียมทองเพ่ือหอยแขวนพระเคร่ืองทําใหธุรกิจเลี่ยมพระและธุรกิจทํากรอบพระเครื่องทองคําไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก มีการออกแบบลวดลายและวิธีการเลี่ยมเพ่ือรักษาสภาพพระเคร่ืองให
สมบูรณและนําเสนอพื้นท่ีของมวลสารพระเครื่องใหไดมากที่สุด และจากที่พระเครื่องมีราคาสูงขึ้น
มากทําใหมีการปลอมพระเคร่ืองออกมาเพ่ือจําหนาย นอกจากน้ียังมีการจางนักขุดกรุจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามาทําการขุดเจาะกรุเจดียวัดบางขุนพรหมเพ่ือหาพระสมเด็จจนทางวัดตองทํา

                                                            
7 ประชุม กาญจนวัฒน, พระเครื่องเลื่องชื่อ (กรุงเทพฯ : พัฒนการพิมพ, 2516. พิมพในงานศพ

สมจีน กาญจนวัฒน พฤษภาคม พ.ศ.2516), 48-108.  
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การเปดกรุอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2500 โดยมีพลเอกประภาส จารุเสถียร 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในสมัยน้ันเปนประธานในการเปดกรุ 8 ไดมีการ
นําเอาพระสมเด็จออกมาใหเชาบูชาและมีผูใหความสนใจเปนอยางมาก “วันแรกผูคนสนใจมาเชา
กันแนนมาก ขนาดพิมพทรงปรกโพธิ์มีจํากัด พวกอยากไดเซ็นเช็คมากกวาจํานวนพระเลยตองคืน
เพราะไมมีพระจะให ทั้งนี้เราถือวาใครมากอนไดกอน คนมาทีหลังเลยอดสวนพิมพทรงอื่นท่ี
จําหนายไดดีในขณะนั้น ไดแก พิมพทรงใหญและพิมพทรงเจดีย”9  
 ความเช่ือเร่ืองความศักดสิทธิ์ของพระเคร่ืองไมไดจํากัดอยูเพียงผูคนในสังคมทั่วไป 
แมแตโจรผูราย หรือที่เรียกวา “เสือ” ในสมัยน้ันยังยอมรับในความศักด์ิสิทธิ์ของพระเคร่ือง อาทิ 
นายศวร เภรีวงษ ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลางหลังยุคสงครามโลก
ครั้งที่สองรวมสมัยกับ เสือดํา, เสือฝาย และเสือใบ โดยนายศวรแขวนพระเคร่ืองมเหศวรไวที่คอ
เปนประจํา และเคยโดนตํารวจยิงที่ลําตัวและศีรษะหลายนัดแตไมเขาจึงทําใหเช่ือวาพระเครื่อง
ชนิดน้ีชวยใหแคลวคลาดปลอดภัย จนไดรับฉายาวา จอมโจรมเหศวร และจากความเชื่อมั่นใน
ความศักด์ิสิทธิ์ของพระเครื่องทําใหผูคนทุกอาชีพแสวงหาพระเคร่ืองไวติดประจํากายตลอดเวลา
แมกระทั่งโจรผูรายก็มีการหอยแขวนพระเคร่ือง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดเรื่อง “คนดีผีคุม” คอยๆ 
จางหายไปจากสังคม 

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจากความเช่ือวาเปน
พุทธคุณของพระเครื่องท่ีหอยแขวน สงผลใหพระเคร่ืองไดรับการยอมรับจากผูคนในสังคมและมี
ความนิยมเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ ปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลใหพระเคร่ืองกลายมาเปนเครื่องมือทาง
การเมืองดานจิตใจท่ีรัฐบาลไดสรางข้ึนเพื่อใชเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวทางจิตใจและใชตอตานแนวคิด
คอมมิวนิสตที่เกิดข้ึนในสังคม รวมทั้งเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ทําใหเกิดการแสวงหาผลกําไร
จากความศรัทธาของผูคนที่มีตอพระเคร่ือง 

 

                                                            
8หมอมราชวงศอภิเดช อาภากร, พระสมเด็จบางขุนพรหม (กรุงเทพฯ : ส.เจริญการพิมพ, 

2552), 19. 

9 เทพชู ทับทอง, พุทธนุสรณ พระเครื่องกรุ (พระนคร : นนทชัย, 2513), 10. 
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2. พระเครื่องกับการเมืองไทย ชวงทศวรรษ 2500 
หลังจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ ตามคําส่ังของ  แฮรี่ 

เอส. ทรูแมน ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม และวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.
2488 หลังจากน้ันอีก 6 วัน ญี่ปุนประกาศยอมแพสงครามตอฝายพันธมิตร เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 
พ.ศ.2488 และลงนามในตราสารประกาศยอมแพสงครามมหาสมุทรแปซิฟก นับเปนการยุติ
สงครามโลกครั้งที่สอง อยางเปนทางการ เม่ือวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.248810 สงครามโลกในครั้งนี้ 
สรางความเสียหายใหแกประเทศในยุโรปตะวันตกซ่ึงเคยมีบทบาทสําคัญทางการเมือง ทําใหหมด
สภาพความเปนมหาอํานาจช้ันนําของโลก สงผลใหสหรัฐอเมริกากาวข้ึนมาเปนประเทศ
มหาอํานาจท่ีมีอิทธิพลตอสังคมโลก และการที่สหภาพโซเวียตซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศท่ีเขารวมรบ
กับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจนประสบชัยชนะและไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยจากสงคราม 
ทําใหสหภาพโซเวียตสามารถฟนตัวข้ึนไดอยางรวดเร็ว และกลายเปนประเทศที่มีบทบาทและ
อิทธิพลตอสังคมโลกอีกประเทศหนึ่ง11  

ความแตกตางทางอุดมการณทางการเมืองระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
สงผลใหประเทศตางๆในโลกถูกแบงออกเปน 2 กลุมตามระบอบการปกครอง คือ กลุมประเทศที่มี
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยมีสหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนํา และกลุมประเทศที่มีระบอบ
การปกครองคอมมิวนิสตมีสหภาพโซเวียตเปนประเทศผูนํา การแบงกลุมประเทศเปน 2 กลุมนี้ ทํา
ใหเกิดความตึงเครียดทางการเมืองระหวางประเทศ แตไมเกิดความรุนแรงถึงระดับการใชกําลัง
ทหารเขาทําสงครามแตเกิดสภาวะความตึงเครียดทางการเมืองที่เรียกวา “สงครามเย็น”12 

สงครามเย็นนั้นไมไดจํากัดอยูเพียงกลุมประเทศในทวีปยุโรปเทาน้ัน การเผยแพรลัทธิ
คอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียตเร่ิมจากการที่สหภาพโซเวียตเขามาควบคุมการแบงแยกเบอรลิน 

                                                            
10สัญชัย สุวังบุตร, ยุโรปสามทศวรรษหลังสงคราม ค.ศ.1945-1975 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531), 1. 
11สัญชัย สุวังบุตร, ยุโรปสามทศวรรษหลังสงคราม ค.ศ.1945-1975, 5. 
12เรื่องเดียวกัน, 23. 
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และเขาควบคุมประเทศในยุโรปตะวันออกแทนนาซีเยอรมัน 13 ตามมาดวยการเผยแพรลัทธิ
คอมมิวนิสตในจีน กอใหเกิดการปฏิวัติทางการเมืองนําไปสูการปกครองระบอบคอมมิวนิสตโดย 
เหมาเจอตุง14 สวนสถานการณในอินโดจีน ชวงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง จนสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่สอง กอใหเกิดความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองซึ่งเปนผลมาจากการที่สงครามเย็น
แผขยายเขามาในอินโดจีน ความขัดแยงที่เกิดข้ึนนี้สวนใหญเกิดข้ึนในประเทศที่เคยเปนอาณา
นิคมของประเทศฝรั่งเศส คือ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบจากความ
ขัดแยงคร้ังนี้ดวย โดยเขามาในรูปแบบของแนวคิดเรื่องการปกครองระบอบคอมมิวนิสต 

แนวความคิดในเรื่องของการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในประเทศไทยน้ันไดเร่ิม
แพรหลายเขามาในสังคมประมาณ พ.ศ.2470 พรรคคอมมิวนิสตจีนนําลัทธิคอมมิวนิสตเขามา
เผยแพรในกลุมคนจีนในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ให
แกไขประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 104 พระราชบัญญัติแกไขกฎหมายลักษณ
อาญา พ.ศ.2470 ใหเพิ่ม "การสั่งสอนทฤษฎีการเมืองหรือเศรษฐกิจเพื่อใหบังเกิดความเกลียดชังดู
หมิ่นสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือเกิดความเกลียดชังระหวางชนชั้น" เปนความผิด มีระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ15  

พ.ศ.2474 พรรคคอมมิวนิสตมลายูแยกตัวมาต้ังเปนพรรคคอมมิวนิสตจีนแหง
ประเทศสยาม  ซึ่ ง ไดดํา เ นินการอยางลับๆ  ในกลุมกรรมกรชาวจีนและไทย  นักศึกษา 
นักหนังสือพิมพ นักเขียนฯ รัฐบาลไทยเขมงวดมากและหามเผยแพรแนวคิดนี้ออกสูสาธารณะ โดย
ตั้งขอสังเกตวา แนวคิดเร่ืองคอมมิวนิสตมักจะแฝงมาในรูปวิชาเศรษฐศาสตรซึ่งเรียกวา  วิชา
เศรษฐทรัพย (Economics)16 

                                                            
13สัญชัย สุวังบุตร, ยุโรปสามทศวรรษหลังสงคราม ค.ศ.1945-1975, 23. 
14“รัสเซียเขาสูสงครามโลกครั้งที่สอง,” ใน วารสารนาวิกศาสตร 91, 6 (มิถุนายน พ.ศ.2551), 4. 
15ธานินทร กรัยวิเชียร, การใชกฎหมายปองกันคอมมิวนิสต, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท, 

2516), 220. 
16เรื่องเดียวกัน. 
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นับตั้งแตมีการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 เปนตนมา การโฆษณาชวน
เช่ือของกลุมลัทธิคอมมิวนิสตเร่ิมรุนแรงขึ้นจากเดิม มีการทิ้งใบปลิวลงนามวา คณะคอมมิวนิสต
สยาม แจกในพระนคร และบางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใบปลิวเหลาน้ีตีพิมพขึ้นเปน 
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สันนิษฐานไดวาคนท่ีไดรับการศึกษาท่ีสูงไดมี
สวนเขารวมกับขบวนการคอมมิวนิสตในคร้ังนั้นดวย17  

หลังจากท่ีประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติวาดวยคอมมิวนิสต พ.ศ.2476 การ
โจมตีรัฐบาลทวีความรุนแรงข้ึน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2477 มีการท้ิงใบปลิวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลงนามวา คณะไทยหนุม ขอความในใบปลิวระบุความมุงหมายวา จะ
สถาปนาระบอบการปกครองแบบสหภาพโซเวียตข้ึนในประเทศไทย18  

พ.ศ.2478 รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยคอมมิวนิสตเพ่ิมเติม พ.ศ.2478 
กําหนดบทนิยามคําวา การกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และในปนั้น ขบวนการลัทธิคอมมิวนิสตใน
ประเทศไทยเดินขบวนอยางเปดเผยเปนครั้งแรกที่จังหวัดขอนแกน 

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2485 ไดมีการจัดต้ัง พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (The 

Communist Party of Thailand) ขึ้นอยางเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงคคือ ตอตานญ่ีปุนโดย
ประสานกับพรรคคอมมิวนิสตจีน เมื่อสงครามโลกคร้ังที่สองยุติลงการเคลื่อนไหวของพรรคมิวนิสต
แหงประเทศไทยเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยไดรับการสนับสนุนจากประเทศเวียดนามและ
ประเทศจีน สงผลใหการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสตในประเทศไทยแพรขยายไปมากข้ึน19 

พ.ศ.2489 รัฐบาลไทยจําเปนตองอาศัยความสนับสนุนของสหภาพโซเวียต เพ่ือให
สหประชาชาติยอมรับไทยเขาเปนสมาชิก 20 ทําใหรัฐบาลตองยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวย
คอมมิวนิสตฉบับ พ.ศ.2476 และฉบับ พ.ศ.2478 ทําใหพรรคคอมมิวนิตไทยสามารถดําเนิน

                                                            
17ธานินทร กรัยวิเชียร, การใชกฎหมายปองกันคอมมิวนิสต, 220. 
18เรื่องเดียวกัน. 
19เรื่องเดียวกัน, 222.. 

20“คอมมิวนิสตในประเทศไทย” [ออนไลน] เขาถึงเม่ือ 2 มกราคม พ.ศ.2554 เขาถึงไดจาก 
www.crs.chula.ac.th  
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กิจกรรมไดโดยเปดเผยและเปนอิสระมากข้ึน สถานการณทางการเมืองในขณะน้ัน นักการเมือง
ฝายประชาธิปไตยกลุมของนายปรีดี พนมยงค พรรคสหชีพและพรรคแนวรัฐธรรมนูญไดขึ้นมามี
อํานาจทางการเมือง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการศึกษา แนวคิดลัทธิมารคซกับแนวคิดสังคม
นิยมอื่นๆ เติบโตขึ้น และเร่ิมเปนที่ยอมรับจากปญญาชนในยุคนั้นอยางกวางขวาง แตแนวคิด
ดังกลาวก็ไดเกิดขึ้นเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน เน่ืองจากในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต นายปรีดี พนมยงค ถูกกลาวหาวามีสวน
เก่ียวของกับกรณีสวรรคต ทําใหตองยุติบทบาททางการเมือง ตอมาเกิดการรัฐประหารใน พ.ศ. 
2490 ขึ้น ทําใหนายปรีดี พนมยงคตองลี้ภัยการเมืองไปยังประเทศจีนและฝรั่งเศส 21 มีการออก
พระราชบัญญัติคุมครองความสงบสุข พ.ศ.2490 ที่ใหมีการเขาปราบปราม จับกุมฝายตอตาน
รัฐบาลหรือกลุมนายปรีดี พนมยงค นําไปสูการจับกุมบุคคลสําคัญในรัฐบาลและรัฐสภาเปน
จํานวนมาก22 จนเปนเหตุใหเกิดการตอตานรัฐบาลอยูหลายครั้งนํามาซ่ึงเหตุการณความวุนวาย
ภายในประเทศ เชน กบฏเสนาธิการ กบฏวังหลวง กบฏแมนฮัตตัน เปนตน 

สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี (8 เมษายน พ.ศ.2491–16 กันยายน 
พ.ศ.2500) นั้น  รัฐบาลไทยยอมรับความชวยเหลือทั้งดานเศรษฐกิจและการทหารจาก
สหรัฐอเมริกา พรอมทั้งไดเขารวมนโยบายปดลอม (Containment Policy)23 ฝายคอมมิวนิสต โดย

                                                            
21ส. ศิวรักษ [นามแฝง], เรื่องนายปรีดี พนมยงค ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, 2540), 8. 
                    22แถมสุข นุมนนท , 50 ป พรรคประชาธิปตยกับการเมืองไทย (นครปฐม : ม.ป.ท.,2539),    
34-35.  

23 เปนนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใชปองกันการขยายอิทธิพลของกลุมคอมมิวนิสต 
สหรัฐอเมริกาใชนโยบายนี้ทั่วภูมิภาคของโลกเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต ในเอเชียประเทศจีนถูก
มองวาเปนตัวแทนของสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาพิจารณาวาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนประดุจ
โดมิโน เม่ือประเทศหน่ึงเปนคอมมิวนิสตประเทศขางเคียงก็จะกลายเปนคอมมิวนิสตไปดวย สหรัฐอเมริกาจึงได
ขยายนโยบายความม่ันคงรวมกันหรือนโยบายปดลอม เขามาในเอเชียโดยการทําสัญญาพันธมิตรทางการทหาร
กับประเทศตาง ๆ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต และตอมาก็ไดลงนามในสนธิสัญญามะนิลากับประเทศตางๆ คือ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปากีสถาน ฟลิปปนส และประเทศไทย ซึ่งตอมาประเทศเหลาน้ีไดรวมตัวกันเปน
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เร่ิมตนดวยการสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในการรับรองรัฐบาลของฝร่ังเศสในประเทศเวียดนาม ลาว 
กัมพูชา และดําเนินการปดศูนยการเคลื่อนไหวขบวนการปลดแอกเวียดนามในกรุงเทพฯ ที่รัฐบาล
ในสมัยนายปรีดี พนมยงค เคยใหการสนับสนุน  

พ.ศ.2493 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตัดสินใจลงนามเปนพันธมิตรกับ
สหรัฐอเมริกาและสงทหารไทยไปรวมในสงครามเกาหลี ซึ่งไดรับการตอตานจากประชาชนทั่วไป
เปนอยางมาก กอใหเกิดเปนขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อคัดคานการเขารวมสงครามเกาหลี ที่เรียกวา 
ขบวนการสันติภาพ  

ตอมาเมื่อขบวนการสันติภาพถูกรัฐบาลปราบปรามลง รัฐบาลออกพระราชบัญญัติ
คอมมิวนิสต ปพุทธศักราช 2495 ขึ้น เปนเหตุใหพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรคการเมืองที่ผิด
กฏหมายและพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีรัฐบาลใชเปนเครื่องมือในการควบคุมและ
ปราบปรามแนวคิดคอมมิวนิสต และในปเดียวกันนี้ไดมีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรรมข้ึน เพ่ือมุง
อบรมสั่งสอนประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย จริยธรรมทางสังคมอันดีงาม และรวมถึงการแสดง
ใหเห็นถึงภัยของลัทธิคอมมิวนิสตดวย24 

ความพยายามของรัฐบาลภายใตการดําเนินการของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรีในคร้ังนี้เปนการสรางภาพลักษณใหมของผูนําประเทศใหแตกตางจากผูนําประเทศ
ที่ใชอํานาจและแกงแยงผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ25 นอกจากนี้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังให
ความสําคัญกับนโยบายศาสนา26และเนนบทบาทของตนเองในฐานะพุทธศาสนูปถัมภก โดย
                                                                                                                                                                          
องคการสนธิสัญญาปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ซีโต โดยมีจุดมุงหมายตอตานคอมมิวนิสต 
ผลของนโยบายปดลอม ทําใหกลุมประเทศคอมมิวนิสตขยายอิทธิพลไดไมสะดวกเทาท่ีควร สหรัฐอเมริกาไดเขา
มามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้นเพื่อปดลอมและสกัดก้ันอิทธิพลของประเทศคอมมิวนิสต 

24มีการเปล่ียนแปลงจากสภาวัฒนธรรมแหงชาติ คือ จัดตั้งเปนกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อ วันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ.2495 ดูใน เอกสารเผยแพรความรู กระทรวงวัฒนธรรม (อัดสําเนา) 

25พรภิรมณ เชียงกูล, ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม เลม 1 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2525), 
130. 

26ถนอมจิต มีชื่น “จอมพล ป. พิบูลสงครามกับการจัดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2531), 14-42. 
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ปฏิสังขรณอนุสาวรีย วัดวาอาราม และสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนาจํานวนมาก ที่สําคัญคือ การมี
บทบาทสําคัญในการดําเนินงานเตรียมฉลองครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ มีการสรางพุทธมณฑล 
บวชพระ 2,500 รูป และงานฉลองอ่ืนๆ ซึ่งพฤติการณนี้ถูกมองวาเปนวิธีหนึ่งที่จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ตองการแสดงใหเห็นวา ตนเปนผูนําของชาติ27 ทั้งดานการปกครองและดานจิตใจ 

ชวงเวลาก่ึงพุทธศตวรรษซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีบานเมืองเกิดความวุนวายท้ังจากขาวลือ
ตางๆ และยังมีความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีมาตั้งแตสมัยทวารวดีที่วาพุทธศาสนาจะเรียวลง ความเชื่อเร่ือง
ปญจอันตรธานและการส้ินสุดพุทธศาสนาเม่ือถึงพุทธศักราช 5000 นํามาซ่ึงความนิยมในการ
สรางพระพิมพเพ่ือสืบทอดพระศาสนามาต้ังแตครั้งทวารวดี นอกจากความเชื่อในเรื่องของปญจ
อันตรธานแลว ความเช่ือในเร่ืองกึ่งพุทธกาล ถือเปนจุดที่บงบอกถึงการเร่ิมตนแหงการ “เรียวลง” 
ของพุทธศาสนาก็เปนอีกหน่ึงความเชื่อสําคัญท่ีมีอิทธิพลในสังคมไทยเปนอยางมาก เพราะความ
เช่ือในเรื่องนี้มักจะเก่ียวโยงกับความเชื่อในเรื่องอื่นๆ อาทิ พระศรีอาริย การเกิดมิคสัญญี การเกิด
กลียุค และความวุนวายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม เปนตน  

  ความวุนวายในสังคมสวนหน่ึงมาจากการกลาวอางถึงพุทธทํานายจากแผนศิลาจารึก
ในเขาวัดอินทร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย ซึ่งอางวาคณะทูตไทยไดมาจากการไปอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อ พ.ศ.2485 มีเนื้อความดังนี้  

 

กอนที่พระพุทธเจาจะถึงการดับขันธเขาสูพระปรินิพพานน้ันพระองคไดตรัสกับ
พระอานนทเถระวา ในคราวเม่ือถึงกึ่งพุทธกาล 2500 ป มนุษยและสัตวทั้งหลายใน
โลกจะไดรับภัยพิบัติสารพัดทิศจะพึงเหน็ลางๆ ตั้งแตป พ.ศ.2485 เปนตนมา แผนดิน
จะนองไปดวยเลือดและจะเดือดเปนเปลวเพลิงจะเกิดอัคคีภัย น้ําทวม วาตภัย 
มรณภัย ทุกขภัย โจรภัย ตางๆตามแตจะเกิดขึ้น ยักษที่ถูกสาป จะต่ืนขึ้นมา
อาละวาด ไฟจะไหมวัดวาอาราม สมณะชีพราหมจะอดอยากยากเข็ญยิ่งขึ้น คนเมือง
จะออกปา คนปาจะเขากรุง ชางมาและสัตวตางๆจะเขากรุง ไฟจะตกจากฟา 

                                                            
27ทักษ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 127-128. 
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เหล็กกลาจะผุดจากน้ํา สงครามจะเกิดทั่วทุกทิศ พญานาคจะพนพิษเปนเพลิงผลาญ 
ทหารจะเปนเจา ขาวจะขาดแคลน พลูหมากจะหมดเปลือง ผิวเหลืองจะชนะ ครุฑจะ
บินกลับถิ่นสถาพร คนจรจะกลับกรุง บํารุงพระพุทธศาสนา ผูใดเช่ือพระตถาคต จะ
รอดภัยพิบัติใหวาพระคาถาดังน้ี  

ขาพเจา ขอยกมือสิบนิ้วหวางค้ิวตางธูปเทียน จักษุทั้งสองขางตางดอกไมปทุม
ชาติบูชาพระท่ี แลเห็นการผอ (ดู) ไกลยิ่งนักเปนกงจักรรอยแปดพันประการ ขาขอ
บูชาพระคาถาของพระสัมมาสัมพุทธเจา “ธา ตา มะ สะ ปะ สะ วา” พระพุทธชินศรี 
ทานใหเขียนหรือพิมพใสผากระดาษไวในบานเมืองและหองนอนอายุจะยืนนาน28 

 
ความวุนวายท่ีเกิดขึ้นในสังคมทําใหรัฐบาลพยายามเช่ือมโยงความเช่ือทางศาสนา

และการเขามาของลัทธิคอมมิวนิสตเขาดวยกัน โดยพยายามโนมนาวใหเห็นวาการเขามาของลัทธิ
คอมมิวนิสตนั้นจะทําใหพุทธศาสนาถูกทําลายเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคขึ้นในสังคม เน่ืองจาก
ลัทธิคอมมิวนิสตไมสนับสนุนศาสนา29 จะสังเกตไดวาการเร่ิมตนของภัยพิบัติเร่ิมเกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ.
2485 ซึ่งเปนปที่มีการต้ังพรรคคอมมิวนิสตขึ้นในประเทศไทย รัฐบาลพยายามทําใหผูคนมองวา
การเขามาของลัทธิคอมมิวนิสตทําใหเกิดเหตุการณวุนวายในสังคมและความเสื่อมลงของศาสนา 
กระท่ังมีคําขวัญวา “คอมมิวนิสตมา ศาสนาหมด” ตีพิมพบนวัสดุไปรษณียเพ่ือใหผูคนในสังคม
ตระหนักถึงความรุนแรงของลัทธิคอมมิวนิสต และใน พ.ศ.2492 เม่ือกลุมลัทธิคอมมิวนิสตจีนทํา
การปฏิวัติสําเร็จ ทําใหรัฐบาลไทยเพ่ิมความหวาดระแวงตอกลุมลัทธิคอมมิวนิสตที่จะเขามาใน

                                                            
28เชวง พันธจันทร, พระพุทธศาสนาใน 25 พุทธศตวรรษ (พระนคร : โรงพิมพเล่ียงเชียง, 

2500), 150-152. แตผูศึกษาสันนิษฐานวาเปนการกลาวอางข้ึนมาเทาน้ัน เพราะเม่ือตรวจสอบเอกสารจากกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ ไมพบวาในชวงระยะเวลาดังกลาว มีเอกสารราชการท่ีระบุถึงการเดินทางไปประเทศ
อินเดียของคณะรัฐบาลหรือตัวแทนของประเทศไทยแตอยางใด  

29แกรนท อีแวนส, ประวัติศาสตรสังเขปประเทศลาว ประเทศกลางแผนดินใหญเอเชีย

อาคเนย, แปลโดย ดุษฎี เฮยมอนด (เชียงใหม : ซิลคเวอรม, 2549), 212. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



142 

 

 
 

ประเทศและไดใหภาพของกลุมลัทธคอมมิวนิสตจีนวามุงเขาทําลายพุทธศาสนาโดยเฉพาะใน
ประเทศไทย30  

 

 
ภาพที่ 2 ซองจดหมายประทับคําวา “คอมมิวนิสตมา ศาสนาหมด” ดวยหมึกสีน้ําเงิน 

ที่มา : “คอมมิวนิสตในประเทศไทย” [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ.2554 

เขาถึงไดจาก www.crs.chula.ac.th 

 

ภาพท่ี 3 โปสเตอรแสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต 
  ที่มา : “คอมมิวนิสตในประเทศไทย” [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ.2554 

เขาถึงไดจาก www.crs.chula.ac.th 

                                                            
30 พัชรลดา จุลเพชร “แนวคิดเรื่องกึ่งพุทธกาลในสังคมไทย พ.ศ.2475-2500” 171. 
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การเกิดความวุนวายในสังคมและความหวาดกลัวถึงการมาถึงกึ่งพุทธกาลทําใหรัฐ
การจัดงานเฉลิมฉลองตอนรับการมาถึงของเวลากึ่งพุทธกาลเพื่อเปนการคลายความกังวล
หวาดกลัวท่ีเกิดขึ้น มีการจัดกิจกรรมมากมายรวมถึงการสรางพระเครื่องขึ้นเม่ือ พ.ศ.2500 หรือ
เรียกวาพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ และเพื่อระดมทุนในการสรางพุทธมณฑลและเปนของท่ีระลึก
ในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ การจัดสรางพระเครื่องในครั้งนี้ถือวาเปนการจัดสรางท่ียิ่งใหญมาก 
มีการสรางพระเคร่ืองที่มีจํานวนมากท่ีสุดเปนประวัติการณ มีการนิมนตพระเกจิอาจารยจากท่ัว
ประเทศเขารวมพิธีพุทธาภิเษกและมีการโฆษณาผานทางโทรทัศน  

การสรางพระเครื่องคร้ังนี้มี พล.ต.อ.เผา ศรียานนท เปนประธานในการจัดสราง ซึ่ ง 
พล.ต.อ.เผา ศรียานนท เปนผูที่มีบทบาททางดานการเมืองอยางสูง การใหเปนประธานในการ
จัดสรางน้ันสันนิษฐานวาเก่ียวของกับสภาพสังคมที่แนวคิดเร่ืองลัทธิคอมมิวนิสตแผขยายไปสู
ประชาชนเปนจํานวนมาก และในขณะน้ันพล.ต.อ.เผา ศรียานนท ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมตํารวจ
และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการปราบปรามการแผขยายของกลุมลัทธิคอมมิวนิสต  

พระเคร่ือง 25 พุทธศตวรรษ ไดมีการจัดสรางข้ึนมา 3 ชนิดคือ 1.เน้ือทองคํา จํานวน 
2,500 องค 2.เน้ือชิน จํานวน 2,421,250 องค และ 3.เน้ือดินผสมเกสร จํานวน 2,421,250 องค 
รวม 4,845,000 องค โดยพระเน้ือทองคํา มีรูปลักษณะและขนาดเดียวกับพระเนื้อชิน ใชทองคํา
หนักองคละประมาณ 6 สลึง31 พระเน้ือชิน ทรงใบขาว ดานหนา เปนรูปจําลองของ พระศรีศากยะ
ทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน พระประธานของพุทธมณฑล วัสดุหลักท่ีใชสราง ไดแก 
พลวง ดีบุก ตะกั่วดํา แผนทองแดง แผนตะกั่ว แผนเงิน ที่คณะกรรมการสงไปใหพระเกจิอาจารย
ตางๆ ทั่วราชอาณาจักรลงอักขระเลขยันต32 ดานหลังมีรูปยันตแบบยันตประทับหลัง หรือ ยันตรูป
ใบพัด ยันตดานใน คือ อิ สวา สุ ซึ่งเปน คาถาหัวใจพระรัตนตรัย สวนยันตที่อยูใตอุณาโลมทั้ง 3 
ตัว คือ มะ อะ อุ ซึ่งเปน คาถาหัวใจพระไตรปฎก และ พระเน้ือดินผสมผงเกสร มี 2 พิมพ คือ พิมพ
เข่ือง และพิมพยอม วัสดุหลักท่ีใชสราง คือ เน้ือดินท่ีขุดจากฝงทะเลสาบ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.

                                                            
31สจช. ศธ.0701.10/53[4] เรื่อง การส่ังจองสรางพระเครื่องชนิดทองคํา 
32 เปนการสงแผนโลหะชนิดตางๆ ไปตามวัดทั่วราชอาณาจักรเพ่ือใหพระเกจิอาจารยไดลงอักขระ

เลขยันต จากนั้นจึงนําแผนยันตเหลานั้นมาเปนวัสดุในการสรางพระเคร่ือง 
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สงขลา เน่ืองจากดินบริเวณนั้นเปนพรายน้ําในตัว มีสีเหลืองนวล เน้ือละเอียด และไดผสมผงเกสร
ดอกไม 108 อยาง วานใบไมที่นิยม ดินหนาพระอุโบสถของจังหวัดตางๆ ดินบริเวณที่จะสราง
พระพุทธรูป ณ พุทธมณฑล ดินจากสังเวชนียสถานท้ัง 4 แหง ของประเทศอินเดีย ผงวิเศษ ผงจาก
พระเครื่องสมัยโบราณท่ีชํารุด เชน ผงพระสมเด็จ ผงพระขุนแผน ผงพระนางพญา  ยันตที่อยู
ดานหลัง คือ อะ อุ มะ ซึ่งเปนคาถาหัวใจพระพุทธเจา33 

การสรางพระเคร่ืองน้ี ไดทําพิธีพุทธาภิเษกตลอด 3 วัน 3 คืน ในพระอุโบสถวัดสุทัศน
เทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีสมเด็จพระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต 25 รูป พระเกจิอาจารย
เขารวมพิธีพุทธาภิเษก บรรจุพุทธาคมครบ 108 รูป ซึ่งนับเปนพิธีที่ยิ่งใหญมาก ตามคําประกาศ
ของคณะกรรรมการจําหนายพระเคร่ือง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2503 วา 

พระเคร่ืองฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เปนพระเคร่ืองที่ทางราชการจัดสรางข้ึน
เมื่อคราวจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ป พ.ศ.๒๕๐๐ ในการจัดสรางไดกระทําพิธี
ปลุกเศกโดยพระคณาจารยผูทรงคุณ ๑๐๘ องค จากทั่วราชอาณาจักร ประกอบดวย
ผงและนวโลหะอันทรงคุณวิเศษตองตามตําหรับโดยครบถวน เปนที่รองรับกันทั่วไป
วา พิธีการจัดสรางพระเคร่ืองฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษน้ี เปนพิธีที่ถูกตองครบถวน
ตามพิธีการและมโหฬารย่ิง ไมมีพิธีครั้งใดเทียบเทาในประวัติการสรางพระเคร่ืองมา
แตกาลกอน34 

 
พระเกจิอาจารยที่ทางรัฐบาลไดนิมนตมาเขารวมพิธีพุทธาภิเษกพระเคร่ืองไดมีการ

ประกาศวานิมนตพระเกจิอาจารยจากท่ัวราชอาณาจักรมารวมปลุกเสก อาทิ พระครูวิริยกิตติ 
(หลวงปูโตะ) วัดประดูฉิมพลี จ.ธนบุรี, พระครูพิศิษฐอรรถการ (พอทานคลาย) วัดสวนขัน จ.

                                                            
33 ยันตตัวน้ี บางครั้งก็เขียนสลับเปน "มะ อุ อะ" แตถาเขียนเปน "มะ อะ อุ" จะกลายเปน คาถา

หัวใจพระไตรปฎก ซึ่งมาจากบทภาวนาเต็มๆ วา "อา ปา มะ จุ ปะ (พระวินัยปฎก) ที มะ อัง ขุ (พระสุตันตะปฎก) 
สัง วิ ทา ปุ กะ ยะ ปะ (พระอภิธรรม 7 คัมภีร)" แตหากภาวนา โดยเร่ิมจาก "ที มะ อัง ขุ  อา ปา มะ จุ ปะ สัง วิ 
ทา ปุ กะ ยะ ปะ" จะเรียกวาคาถาหัวใจ 12 ตํานาน   

34สจช., ศธ.0701.10/66 [8] เรื่อง “การใหเชาพระเครื่องฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ” 
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นครศรีธรรมราช, หลวงพอจง วัดหนาตางนอก จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพอเต วัดสามงาม จ.
นครปฐม, พระราชปญญาภรณ (หลวงพอเงิน) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม, พระครูวากรคุณ 
(หลวงปูกลีบ) วัดตลิ่งชัน จ.ธนบุรี, พระครูโสภณกัลยานุวัตร (หลวงพอเสง) วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี 
เปนตน จะเห็นไดวาพระสงฆที่ไดรับการนิมนตใหเขารวมพิธีพุทธาภิเษกพระเคร่ืองในครั้งนั้นไมมี
พระเกจิอาจารยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมปลุกเสกพระเคร่ืองเลยซ่ึงในชวงระยะเวลา
นั้น พระเกจิอาจารยสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเปนจํานวนมากและไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย อาทิ หลวงปูจันทร วัดศรีเทพ จ.นครพนม, หลวงปูพรหม จิรปุญโญ, หลวงพอพิบูลย วัด
บานแดง จ.อุดรธานี,  หลวงปูดุลย อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร, หลวงปูขาว  อนาลโย วัดถ้ํากอง
เพล เปนตน ซึ่งในชวงระยะเวลาน้ัน “ขาราชการช้ันผูใหญเปนจํานวนมากที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
รณรงคตอตานขบวนการลุกข้ึนสูของประชาชนและ พคท. นิยมหอยพระที่ปลุกเสกในอีสานเปน
การปองกันตัว”35 แสดงใหเห็นถึงความศรัทธาและความนิยมในเครื่องรางของขลังและพระเคร่ือง
ของพระเกจิอาจารยสายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางแพรหลาย 

การที่รัฐบาลไมนิมนตพระเกจิอาจารยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมพิธีพุทธา
ภิเษกพระเคร่ืองในครั้งนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวา เน่ืองจากในขณะนั้นแนวคิดเร่ืองลัทธิคอมมิวนิสตได
แผขยายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเปนชวงระยะเวลาท่ีคอมมิวนิสตจากประเทศลาว
เร่ิมเขามาสูประเทศไทยทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ36 การท่ีไมนิมนตพระเกจิอาจารยจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเขารวมพิธีพุทธาภิเษกพระเคร่ืองเปนการพยายามท่ีจะลด
ความสําคัญและไมสรางภาพลักษณของความศักด์ิสิทธิ์ของพระสงฆภาคตะวันออกเฉียงเหนือให
ไดรับการยอมรับจากประชาชนเพ่ือตัดปญหาการเปนผูนําทางดานจิตใจของประชาชนในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

                                                            
35ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (เชียงใหม : 

ซิลคเวอรมบุคส, 2539), 535.   
36สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว 1779-1975 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2543), 

421. 
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เวลาน้ันพรรคคอมมิวนิสตในประเทศลาวไดใชพระสงฆเปนเครื่องมือทางการเมือง 
เน่ืองจากพระสงฆเปนผูที่ประชาชนใหความเคารพเช่ือถือ รัฐบาลคอมมิวนิสตของประเทศลาวได
ใหพระสงฆเผยแผแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสตในขณะเทศนาบรรยายธรรม และจัดใหมีการ
ปาฐกถาในท่ีตาง ๆ รวมถึงการประยุกตคําสอนทางพุทธศาสนาใหสอดคลองกับแนวคิดทางการ
ปกครองระบอบคอมมิวนิสตดวย ซึ่งเช่ือแนวารัฐบาลไทยตระหนักถึงวิธีการนี้และดวยเหตุผลนี้จึง
ตองการตัดภาพลักษณของพระสงฆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยางไรก็ดี แมวาการสรางพระเคร่ือง 25 พุทธศตวรรษ จะมีการจัดพิธีที่ยิ่งใหญและ
นิมนตพระเกจิอาจารยที่ไดรับความนิยมจากผูคนมาเขารวมพิธีพุทธาภิเษกพระเคร่ืองเปนจํานวน
มากแตกลับไมไดรับความนิยมในชวงเวลาน้ัน อาจเปนเพราะราคาของพระเคร่ืองรุนนี้ถือวาเปน
ราคาท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราราคาสินคาทีจ่ําเปนในการดํารงชีวิต เชน ราคากวยเตี๋ยวชามละ 
50 สตางค ถึง 1 บาท เปนตน โดยพระเคร่ืองเนื้อทองคําเชาบูชาองคละ 2,500 บาท พระเครื่องเน้ือ
ชินและเนื้อผงเชาบูชาองคละ 10 บาท  

สถานท่ีใหเชาบูชาคือที่วาการอําเภอและท่ีวาการจังหวัดทุกแหง37 พบหลักฐานวาการ
เชาบูชามีลักษณะเหมือนการยัดเยียดเพราะกอนติดตอราชการ ณ ที่วาการอําเภอจะตองเชาบูชา
พระเครื่อง 1 องค38 ซึ่งทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีกับพระเคร่ืองรุนน้ี จึงเปนสาเหตุใหประชาชน
เกิดความรูสึกตอตานและไมนิยมพระเครื่องรุนนี้  

ผูวิจัยสันนิษฐานวา ความไมนิยมพระเคร่ืองฉลอง 25 พุทธศตวรรษอีกประการหน่ึง
เก่ียวของกับประธานกรรมการจัดสราง คือ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมตํารวจ ภาพลักษณของ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท นั้นเปนอันธพาลในเครื่องแบบ คาของ
เถ่ือน และเปนผูคาฝนรายใหญ39 และเก่ียวของกับคดีลอบสังหารอดีตรัฐมนตรี 4 คน คดีการลอบ
สังหารนายเตียง ศิริขันธ ยุคของพล.ต.อ.เผา ศรียานนทนั้น ถูกเรียกวายุครัฐตํารวจหรืออัศวินผยอง 

                                                            
37พ.ศ.2503 มีการปรับลดราคาพระเคร่ืองชนิดทองคําลงจาก 2 ,500 บาท มาเปน 1,250 บาท 

สจช., ศธ.0701.10/66 [8] เรื่อง “การใหเชาพระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ” 
38สัมภาษณ, วัชรี งามสุวรรณ  อายุ 88 ป, 10 ธันวาคม 2553 
39ทักษ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ, 159. 
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เน่ืองจาก พล.ต.อ.เผา ไดเสริมสรางขุมกําลังตํารวจจนสามารถเทียบเทากับกองทัพ ๆ หน่ึงเหมือน
ทหารได โดยเร่ิมใหมี ตํารวจนํ้า, ตํารวจพลรม, ตํารวจมา, ตํารวจรถถัง ตลอดจนใหมีธงไชยเฉลิม
พลเหมือนทหาร จนมีการ “นินทาวาอาจจะมีกระท่ังเรือดํานํ้า”40 เปนตน นอกจากน้ี ในชวง
ระยะเวลาน้ัน พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ไดถูกวิพากษวิจารณและถูกโจมตีโดยนักหนังสือพิมพอยาง
ตอเน่ือง ตอกยํ้าภาพลักษณในทางลบของ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ใหตกตํ่ามากย่ิงขึ้น กระท่ังมี
การเสนอใหแขวนคอ พล.ต.อ. เผา ศรียานนท จากกลุมผูไฮดปารคที่จัดขึ้นที่ทองสนามหลวง41  

ในปเดียวกันน้ี ไดเกิดการปฏิวัติขึ้น เมื่อวันท่ี 16 กันยายน ซึ่งการปฏิวัติคร้ังนี้ พล.ต.อ.
เผา ศรียานนท ถูกเนรเทศไปยังประเทศสวิตเซอรแลนด ทําใหบทบาททางการเมืองของ พล.ต.อ.
เผา ศรียานนท ยุติลง สงผลใหพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษท่ี พล.ต.อ.เผา ศรียานนท เปนประธาน
การจัดสรางซ่ึงมีภาพลักษณเปนลบ ไมไดรับความนิยมและไมมีผูใหความสนใจที่จะเชาบูชา พระ
เครื่องสวนหนึ่งถูกนําไปบรรจุกรุตามวัดตางๆ42  

พระเคร่ือง 25 พุทธศตวรรษจึงเปนพระเคร่ืองที่สรางข้ึนมาเพื่อการเมืองที่มีพิธีการ
จัดสรางท่ียิ่งใหญมากพิธีหนึ่งของประเทศ และมีจํานวนการสรางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดเปน
ประวัติการณอีกทั้งยังเปนพระเคร่ืองที่เปดใหเชาบูชานานทีสุ่ด43 พระเคร่ืองรุนนี้จึงเปนภาพสะทอน
ใหเห็นถึงการเกี่ยวของระหวางพระเคร่ืองกับการเมือง และแสดงใหเห็นถึงปจจัยหนึ่งที่เก่ียวของกับ
ความนิยมพระเครื่องของผูคนในสังคม คือ ประธานจัดสรางพระเคร่ือง หรือผูสรางพระเคร่ือง ซึ่งจะ
เห็นไดอยางชัดเจนจากการสรางพระเคร่ืองที่มีนัยทางการเมืองซ่ึงเปนแนวทางหน่ึงที่ใชตอตานลัทธิ
คอมมิวนิสตในประเทศไทย 

 
 
                                                            

40หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช, ชีวลิขิต, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, 
2548), 151. 

41สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สมาพันธ, 2550), 395. 
42สัมภาษณ, วัชรี งามสุวรรณ, อายุ 88 ป, 10 ธันวาคม 2553 

43 เมื่อป 2553 พบวามีพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษยังคงเหลืออยูจํานวนหนึ่งและไดเปดใหเชาบูชา
ที่พุทธมณฑล ราคา 300 บาท ตอ 1 องค 
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3. พระเครื่องกับการเมืองไทย ชวงทศวรรษ 2510-2520 
สถานการณการเมืองในทศวรรษที่ 2500 เปนชวงเวลาท่ีเกิดความขัดแยงระหวาง 

กลุมรัฐบาล (โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนแกนนํา) กลุมตํารวจ (โดยมีพล.ต.อ.เผา ศรียา
นนท เปนแกนนํา) กับกลุมทหาร (โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนแกนนํา)44 ขณะน้ัน จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดใชแนวทางการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลโดย
การใหตํารวจและทหารคานอํานาจซึ่งกันและกัน 45 ภายหลังการเดินทางกลับจากการเยือน
ตางประเทศของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน พ.ศ.2498 จอมพล  ป. ไดเร่ิมโครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยข้ึน โดยการอนุญาตใหมีการเปดการปราศรัยในท่ีสาธารณะหรือการไฮดปารค ขึ้นท่ี
ทองสนามหลวงและตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ มีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
พุทธศักราช 2498 ขึ้น เพ่ือใหมีการจัดต้ังพรรคการเมืองในการลงสมัครแขงขันรับเลือกตั้ง พรรค
การเมืองสําคัญๆ อาทิ พรรคเสรีมนังคศิลา พรรคประชาธิปตย พรรคเศรษฐกร พรรคเสรี
ประชาธิปไตย พรรคขบวนการไฮดปารค พรรคชาตินิยม เปนตน รัฐบาลไดจัดใหมีการเลือกต้ังขึ้น
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2500 และจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดลงสมัครรับเลือกต้ังในนาม
พรรคเสรีมนังคศิลา “จอมพล ป. อวดอางวาจะเปนการเลือกต้ังบริสุทธิ์ผุดผอง เปน “พุทธบูชา””46 
แตการเลือกต้ังคร้ังนี้พบหลักฐานยืนยันการโกงการเลือกต้ังของฝายรัฐบาลเกิดขึ้น ซึ่งเขตท่ีมีการ
โกงกันมากที่สุดคือเขตกรุงเทพฯ47  

ภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จส้ิน (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2500) ไดเกิดการประทวงการ
เลือกต้ังขึ้น โดยเร่ิมจากนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชักธงชาติลงคร่ึงเสาเพ่ือไวอาลัยการ
เลือกต้ัง  จากน้ันนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาลัยการศึกษาฯลฯ และประชาชนไดรวมตัวกันเพ่ือประทวงการ

                                                            
44 ยศในขณะน้ันคือ พล.อ.สฤษดิ์ ธนะรัชต 
45ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, 345-346. 
46หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช, ชีวลิขิต, 151. 
47มลิวัลย แตงแกวฟา, สองศตวรรษ บนเสนทางการเมืองไทย (นครปฐม : คณะอักษรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 136. 
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เลือกตั้งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหตุการณนี้ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต เปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การเจรจาใหกลุมผูประทวงสลายตัว 48 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเดินทางมาท่ีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเพ่ือกลาวปราศรัยและรับทราบความไมพอใจของนิสิตนักศึกษาและประชาชน 
บรรดานิสิตนักศึกษาไดขออนุญาตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เดินขบวนประทวงการเลือกต้ังที่เกิดขึ้น 
ซึ่งจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต อนุญาตใหสามารถเดินประทวงได เหตุกาณนี้สงผลใหจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต เร่ิมไดรับความนิยมจากนิสิตนักศึกษาและประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ในขณะท่ีความนิยมใน
จอมพลป. พิบูลสงครามและพล.ต.อ.เผา ศรียานนท นั้น กลับเสื่อมลงอยางรวดเร็ว49 จนกระทั่งเมื่อ
วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2500 จึงเกิดการรัฐประหารขึ้น โดยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต เปนหัวหนา
ผูกอการรัฐประหาร สงผลให จอมพลป. พิบูลสงคราม และ พล.ต.อ.เผา  ศรียานนท ตองออกนอก
ประเทศ50 

การรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววามีพระ
บรมราชโองการวา  

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร. 
เน่ืองดวยปรากฏวารัฐบาลอันมีจอมพลป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ได

บริหารราชการแผนดินไมเปนท่ีไววางใจของประชาชน ทั้งไมสามารถรักษาความสงบ
เรียบรอยของบานเมืองได คณะทหารซ่ึงมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปนหัวหนาไดเขา
ยึดอํานาจการปกครองไวได ขาพเจาจึงขอตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปนผูรักษาพระ
นครฝายทหาร ขอใหประชาชนทั้งหลายอยูในความสงบและขอใหขาราชการทุกฝาย
ฟงคําสั่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศมา ณ วันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 250051  

                                                            
48มลิวัลย แตงแกวฟา, สองสตวรรษ บนเสนทางการ,136. 
49กระทรวงมหาดไทย , รายงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลม 1 (พระนคร : โรง

พิมพกระดาษไทย, 2500), 147-154. 
50มลิวัลย แตงแกวฟา, สองศตวรรษ บนเสนทางการเมืองไทย, 136. 
51สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย, 400. 
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 การรัฐประหารในคร้ังนี้สงผลใหจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต มีอํานาจ
ทางการปกครอง ภาพลักษณที่เห็นคือไดรับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและทําใหมีสิทธิอันชอบธรรมในสายตาของประชาชนตามการใหสัมภาษณ
หนังสือพิมพวา “ขาพเจาเปนผูรักษาพระนครและมีอํานาจหนาท่ีในการออกคําส่ังได
ตามกฏหมาย เพราะเปนพระบรมราชโองการ”52 เม่ือไดเปนนายกรัฐมนตรีจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดใหความสําคัญอยางสูงตอสถาบันพระมหากษัตริย มีการสราง
เสริมบทบาทพระมหากษัตริยในฐานะประมุขของชาติ53 และร้ือฟนพระราชพิธีตางๆ 
เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย54 เพ่ิมบทบาทของพระมหากษัตริยในฐานะจอม
ทัพ มีการเสนอใหวันพระราชสมภพเปนวันหยุดราชการและเปล่ียนวันชาติจากวัน
ครบรอบปฏิวัติ 2475 มาเปนวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว55 
รวมท้ังการพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแกทหารรักษาพระองคและการโอนกองพันท่ี 
21 เพ่ือใหทําหนาท่ีทหารรักษาพระองค56 นอกจากน้ี จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ได
กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดํารงตําแหนงผูบังคับการ
โรงเรียนนายรอยทหารบกกิตติมศักดิ์และเปนผูบังคับการกองพันอีก 5 เหลา57  

พ.ศ.2501-2506 เปนชวงระยะเวลาท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ไดเขามามีสวนชวยให
สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทมากข้ึนในการบริหารบานเมืองและเปนขวัญกําลังใจใหแกเหลา
พสกนิกรโดยการฟนฟูบทบาทความสําคัญของสถาบันกษัตริย ทําใหพระราชอํานาจและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริยและองคพระมหากษัตริยกลับมาอีกครั้ง  

                                                            
52หนังสือพิมพสยามนิกร, ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2500. 
53ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, 476. 
54มลิวัลย แตงแกวฟา, สองศตวรรษ บนเสนทางการเมืองไทย, 137. 
55ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, 476. 
56สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงดํารงตําแหนงนายพันเอกพิเศษของกรมนี้ และเรียก

กองพันที่ 21 นี้วา “ทหารเสือราชินี” 
57ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, 478. 
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ชวงระยะเวลาเดียวกันนี้ แนวคิดทางการปกครองระบอบคอมมิวนิสตเร่ิมเขามาใน
สังคมมากขึ้นกวาเดิม รัฐบาลมีนโยบายในจัดการกับกลุมคอมมิวนิสตขั้นเด็ดขาด อาทิ การ
อนุญาตใหสหรัฐอเมริกาสรางฐานทัพอากาศในประเทศไทย 7 แหง เพ่ือทําสงครามตอตานลัทธิ
คอมมิวนิสต58 การประกาศใชธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ซึ่งมีการตรา
มาตราตางๆ ไว 20 มาตรา ซึ่งมาตรา 17 ของธรรมนูญฉบับน้ี บัญญัติไวเปนสําคัญวา  

 

ในระหวางท่ีใชธรรมนูญน้ี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชนในการระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคง
ของราชอาณาจักรหรือราชบัลลังก หรือการกระทําอันเปนการบอนทําลาย กอกวน
หรือคุกคามความสงบที่เกิดขึ้นภายใน หรือมาจากภายนอกราชอาณาจักร ให
นายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจส่ังการหรือกระทําการใดๆ ได และ
ใหถือวาคําสั่ง หรือการกระทําเชนวาน้ันเปนคําส่ังหรือการกระทําท่ีชอบดวยกฏหมาย 
และใหนายกรัฐมนตรีแจงใหสภาทราบ59  

 

ธรรมนูญมาตรา 17 นี้ไดใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีทั้งทางดานนิติบัญญัติ บริหาร 
และตุลาการ สามารถตัดสินใจโดยเด็ดขาดเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ จึงทําใหรัฐบาลมีอํานาจเผด็จการเต็มอัตรา 

การปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสตในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จะมุงเนนในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก  

 

จอมพลสฤษด์ิมีความเช่ือวาประชาชนไทยและลาวเปนคนเช้ือชาติเดียวกัน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงคนลาวในภาค “อีสาน”  และสมาชิก “เสรีไทย” ในภาคอีสาน

                                                            
58สุรชัย ศิริเกิด, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 

2548), 54. 
59หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช, ชีวลิขิต, 165. 
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หลายคนมีความใกลชิดกับขบวนการกูชาติลาวและเวียดนาม และเคยถูกกลาวหาวา
มีแผนแบงแยกดินแดน “อีสาน” รวมทั้งสมาชิกคอมมิวนิสตไทยอาจมีความรวมมือ
กับพรรคคอมมิวนิสตลาว ดังนั้น ถาลาวเปนคอมมิวนิสต ภาคอีสานของไทยจะถูก
แทรกซึมโดยคอมมิวนิสตไดงาย ถาอีสานไทยเปนคอมมิวนิสตประเทศไทยท้ังหมดก็
จะเปนคอมมิวนิสตไปดวย60  

 

แนวคิดน้ีเปนไปตาม “ทฤษฎีโดมิโน”61 ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายตอตานการ
ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางเต็มที่ และในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2504 รัฐบาลไดใชอํานาจธรรมนูญมาตรา 17 ประหารชีวิตนายครอง จันทาวงษ และนายทอง
พันธุ สุทธิมาศ ในขอหากบฏตอความมั่นคงและมีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต ซึ่งการกระทําคร้ัง
นี้สงผลใหเกิดความไมพอใจในหมูผูฝกใฝลัทธิคอมมิวนิสตและประชาชนในเขตพื้นที่เปนอยางมาก  

พรรคคอมมิวนิสตไดเปดใหมีการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 3 ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2504 มีมติใหมีการเตรียมการตอสูดวยอาวุธเพ่ือปองกันตนเอง ปรับยุทธศาสตรการตอสูโดยใช

                                                            
60สุรชัย ศิริเกิด, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว, 12. 
61 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เปนทฤษฎีทางนโยบายดานการตางประเทศ อุปมาข้ึนจาก

ลักษณะของเกมไพตอแตม ซึ่งถามีไพลมหนึ่งใบ ไพใบอ่ืน ๆ ก็จะลมเปนแถบติดตอเปนลูกโซ ทฤษฎีโดมิโน
หมายความวาถาประเทศหนึ่งหันไปใชระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต จะสงผลใหประเทศรอบขางก็จะเอา
อยางตามไปดวย เรียกวา "ผลกระทบแบบโดมิโน” (domino effect) ทฤษฎีโดมิโนเกิดขึ้นจากกรณีการขยายตัว
ของลัทธิและระบอบคอมมิวนิสตในทวีปเอเชีย เม่ือจีน เกาหลีเหนือ และเวียดนามเหนือตกเปนคอมมิวนิสต จึงมี
ความเช่ือวาประเทศอื่น ๆ เชน ลาว เขมร ไทย มาเลเซีย ฯลฯ จะถูกครอบงําโดยระบบคอมมิวนิสตในท่ีสุดตามไป
ดวย การลมของโดมิโนจึงหมายถึงการลมตัวของระบอบประชาธิปไตย  แตเม่ือนํามาใชกับประเทศในโลก
ตะวันตกแลว อาจกลาวไดวาเปนทฤษฎีโดมิโนแบบกลับตาลปตร คือ แทนที่จะเปนการลมของระบอบ
ประชาธิปไตย กลับเปนการคลายตัวและแปรเปลี่ยนจากระบอบการปกครองแบบพรรคเดียว คือ คอมมิวนิสต 
และระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม ไปสูการปกครองแบบหลายพรรค เชน ในกรณีที่โปแลนด หรือในการสลายตัวของ
พรรคคอมมิวนิสตที่ฮังการี การตอสูเพ่ือเสรีภาพท่ีโรมาเนีย รวมท้ังการมีทาทีที่จะใชระบบหลายพรรคในสหภาพ
โซเวียต ดูใน ราชบัณฑิตยสถาน, "ทฤษฎีโดมิโน" ใน จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน 1,1 (ธันวาคม 2532) 
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แนวคิดของ เหมา เจอ ตุง คือ ยุทธศาสตรปาลอมเมือง  ปลุกระดมผูคนในชนบทใหเขารวม
ขบวนการเปนแนวรวม สงผลใหการแผขยายของกลุมลัทธิคอมมิวนิสตเพ่ิมมากขึ้นและมีความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยเร่ิมมีการจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธมาต้ังแต พ.ศ. 2506 ในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การเขามาของลัทธิคอมมิวนิสตนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงและ
ทรงพยายามตอตานโดยการสรางความสามัคคีของคนในชาติใหเกิดขึ้น แมกระทั่งในวันข้ึนปใหมก็
มีพระราชดํารัสเก่ียวกับการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสตและวิธีการตอตานโดยการสรางความ
สามัคคีใหเกิดขึ้นในสังคม ความตอนหนึ่ง วา 

 
แมวาในขณะน้ีประเทศตาง ๆ กําลังพยายามท่ีจะทําความตกลงในขอขัดแยง

ระหวางกัน ความตึงเครียดหาไดคล่ีคลายลงไม กลับทวีขึ้นเปนลําดับ ไป เฉพาะใน
ดานอาเซียอาคเนยเหตุการณในอาณาเขตใกลเคียงมีลักษณะทําใหนาวิตก จะวางใจ
เสียไมได เราจําตองใชความระมัดระวังสอดสอง อยาใหเหตุการณซึ่งเปนภัยเชนนั้น
เขามาคุกคามประเทศเรา ภัยดังกลาวน้ีเปนภัยท่ีรายแรงนากลัว ถาปราศจากการ
ตรวจตราเพงเล็งอยางกวดขันแลว อาจแทรกซึมเขามาทีละเล็กละนอยโดยไมรูตัว 
คอยบ่ันทอนความสามัคคีกลมเกลียว และความเปนปกแผนของชาติ ปลุกปน 
ทําลายความศรัทธาเช่ือถือในส่ิงท่ีเราท้ังหลายยึดมั่น ที่ตกทอดมาแตบรรพบุรุษของ
เรา และในกรณีเชนน้ี ทุก ๆ คนอาจตกเปนเปาหมายในการมุงทําลายจากภัยน้ันได
งาย ดวยความรูเทาไมถึงการณหรืออาจกลายเปนเครื่องมือทําลายตัวเราเองและ
ประเทศชาติที่รักของเราโดยไมรูตัวก็ได62 

 

                                                            
62พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, “กระแสพระราชดํารัสพระราชทานแกประชาชน

ชาวไทยในวันขึ้นปใหม 2505”, ใน พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส (กรุงเทพฯ : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี, 
ม.ป.ป.), 155.  
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วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2508 พรรคคอมมิวนิสตไดประกาศกอตั้งแนวรวมรักชาติไทยข้ึน 
โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะสรางองคกรแนวรวมขึ้นเปนผูนําการปฏิวัติ อยางไรก็ดีพรรคไดตระเตรียม
การจัดตั้งกองกําลังอาวุธของพรรคมากอนหนาน้ีแลว ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
ภาคใต และภาคกลาง และในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2508 เจาหนาท่ีรัฐและอาสาสมัครไดเขาทํา
การลอมปราบกลุมลัทธิคอมมิวนิสต มีการใชกําลังอาวุธตอสูระหวางกลุมลัทธิคอมมิวนิสตกับ
เจาหนาท่ีรัฐเปนครั้งแรก ณ หมูบานนาบัว อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในการสูรบครั้งน้ันเรียก
กันวา “วันเสียงปนแตก” ซึ่งไดแสดงใหเห็นวารัฐบาลไดเล็งเห็นวาการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรุนแรงจนไมสามารถไววางใจไมไดจึงจําเปนตองใชกําลัง
ในการเขาจัดการควบคุม 

นอกจากการใชอํานาจทางธรรมนูญในการจัดการกับกลุมลัทธิคอมมิวนิสตแลว 
รัฐบาลยังใชสถาบันสงฆในการตอตานการเขามาของลัทธิคอมมิวนิสต โดยใหพระสงฆใชวิธีธรรม
จาริก คือ การสงพระสงฆออกไปในชนบทและเขตปาเขาเพื่อจรรโลงพุทธศาสนา เพ่ือสงเสริม
แนวคิดของรัฐบาลเก่ียวกับการพัฒนาชนบทและเพ่ือปองกันการขยายลัทธิคอมมิวนิสต63 

นอกจากน้ี รัฐบาลยังรณรงคปองกันไมใหลัทธิคอมมิวนิสตเขามาแทรกแซงหรือยุงเก่ียวในคณะ
สงฆ มีการจัดการกับพระเถระฝายปกครองช้ันผูใหญที่สันนิษฐานวามีแนวคิดไปในทางลัทธิ
คอมมิวนิสต เชน ในกรณีของพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภมหาเถร, ป.ธ.8)64 เปนตน 

รัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริยมีความเห็นวาความวุนวายทางดานการเมืองและ
การแผขยายแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสตอยางกวางขวางน้ี เกิดขึ้นจากการขาดความสํานึกเก่ียวกับ
ความรักชาติและความสามัคคีของคนในประเทศซ่ึงถือเปนปญหาสําคัญท่ีตองแกไข ทั้งรัฐบาล
และสถาบันพระมหากษัตริยตางก็มีสวนสําคัญในการแกปญหาการแผขยายแนวคิดลัทธิ
คอมมิวนิสต 

                                                            
63ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, 479. 
64 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูใน พระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร), ผจญมาร : บันทึกชีวิต 5 ป ใน

หองขัง (กรุงเทพฯ : สํานักงานกลาง กองการวิปสสนาธุระ, 2530) 
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วิธีการหน่ึงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนํามาใชเพ่ือแกปญหานี้ คือ นโยบาย
การใชพุทธศาสนาในการตอตานการแผขยายแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสตโดยการใหพระสงฆเปน
สื่อกลางในการดําเนินนโยบายเพื่อสรางสํานึกเร่ืองความสามัคคีใหเกิดขึ้นในสังคม เน่ืองจาก
พระสงฆมีฐานะเปน “พลังหน่ึงของสังคม”65ที่มีอิทธพิลตอคนในสังคมเปนอยางมาก สามารถชักจูง
หรือชี้แนะใหผูที่เคารพศรัทธาคลอตามแนวคิดของพระสงฆได  

การใหพระสงฆเปนสื่อกลางในการดําเนินนโยบายเพื่อสรางสํานึกเร่ืองความสามัคคี
ของคนในชาติและการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดําเนิน
นโยบายโดยการกระชับความสัมพันธกับพระเถระช้ันผูใหญจากสํานักพระปาในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ประชาชนใหความเคารพนับถือกันเปนจํานวนมากใน
ขณะนัน้ ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นท่ีทีม่ีการแผขยายของลัทธิคอมมิวนิสตเปนอยางมาก วิธีการที่ทรง
ดําเนินการในคร้ังน้ัน อาทิ การเสด็จพระราชทานเพลิงศพพระศิษยใกลชิดของพระอาจารยมั่น ภู
ริทัตฺโต, การเสด็จพระราชดําเนินในการพระราชทานพระกฐินตน ณ วัดปากุง (หลวงปูศรี มหาวีโร) 
รวมถึงการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชทานพระกฐินตน ณ วัดปาอุดมสมพร จ.สกลนคร 
(พระอาจารยฝน อาจาโร) และเขาสนทนาธรรมกับพระอาจารยฝน อาจาโร ซึ่งเปนพระเถระท่ีผูคน
ทั่วไปโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหความเคารพนับถือกันเปนจํานวนมาก  

ขอธรรมะที่ทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระราชปุจฉาตอพระอาจารยฝน อาจาโร ใน
ครั้งนั้น มีเนื้อความ วา 

 

พระราชปุจฉา : ทําอยางไรประเทศชาติ ประชาชน จะอยูดีกินดี มีความ
สามัคคีปรองดองกัน 

พระอาจารยฝนถวายวิสัชนา : ใหเขาหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให
ละชั่ว กระทําความดี ทําใจใหผองใส 

พระราชปุจฉา : คนสวนมากทําดี คนสวนนอยทําช่ัว จะทําใหคนสวนมาก
เดือดรอนไหม ทําอยางไรจึงจะแกไขได 

                                                            
65ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, 397. 
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พระอาจารยฝนถวายวิสัชนา : ขอถวายพระพร ทุกวันนี้คนไมรูศาสนาจึง
เบียดเบียนกัน ถาคนเรานึกถึงตนแลวก็ไมเบียดเบียนกัน เพราะตองการความสุข
ความเจริญ คนอื่นก็เชนกัน คนทุกวันนี้เขาใจวาศาสนาอยูกับวัด อยูในตู ในหีบ ใน
ใบลาน อยูกับพระพุทธเจาประเทศอินเดียน่ัน จึงไมสนใจ บานเมืองจึ งเดือดรอน
วุนวาย มองหนากันไมได ถาคนเราถือกันเปนบิดามารดา เปนพี่เปนนองกันแลวก็
สบาย ไปมาหาสูกันได เพราะใจเราไมมีเวร เวรก็ไมมีใจ เราไมมีกรรม กรรมก็ไมมี 
ฉะนั้น ใหมีพรหมวิหารธรรม อยางมหาบพิตรเสด็จมานี้ ทุกอยางเรียบรอยหมด 66 

 

สังเกตไดวาเนื้อหาในการสนธนาธรรมครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
ราชปุจฉาตอพระอาจารยฝน อาจาโร เก่ียวกับความสามัคคีของคนในชาติ การสนทนาธรรมและ
พระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและการถวายวิสัชชนาของพระอาจารยฝน อาจา
โร ในครั้งนี้ไดเผยแพรสูสาธารณะ มีผูคนรับรูถึงเน้ือความท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
สนทนาธรรมเปนจํานวนมาก ซึ่งสันนิษฐานวาเปนพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวท่ีตองการใหประชาชนสวนใหญไดรับทราบถึงขอความ เน้ือหา และพระราชปุจฉา ที่
พระองคทรงสนทนากับพระอาจารยฝน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการตระหนักในปญหาเร่ืองการขาด
ความสามัคคีที่เกิดขึ้นในขณะน้ันและเปนวิธีหน่ึงที่ทรงใชในการสรางความสํานึกเก่ียวกับความ
สามัคคีของผูคนในชาติใหเกิดขึ้นโดยผานพระเถระช้ันผูใหญที่เปนท่ีเคารพนับถือกันทั่วไป  

นอกจากการใชแนวทางการตอตานคอมมิวนิสตโดยใชพระสงฆเปนสื่อกลางแลว ยัง
พบวามีการสรางพระพุทธรูปและพระเครื่องที่มีนัยทางการเมืองที่เก่ียวของกับเรื่องการสรางความ
สามัคคีและการตอตานคอมมิวนิสต สะทอนออกมาในรูปแบบสัญลักษณและขอความท่ีปรากฏอยู
ในองคพระพุทธรูปหรือพระเคร่ืองที่สรางข้ึน อาทิ ใน พ.ศ.2508 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีลัทธิคอมมิวนิสต
แทรกซึมเขาสูประเทศไทยอยางรุนแรงจนรัฐบาลตองใชมาตราการเด็ดขาดนั้น ไดทรงเริ่มสรางพระ
พิมพสมเด็จจิตรลดาข้ึน โดยนํามวลสารสวนพระองค อาทิ ดอกไมแหงจากมาลัยท่ีประชาชน

                                                            
66อาจาโรวาท พระอาจารยฝน อาจาโร (กรุงเทพ : ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ, 2550), 

338-340. 
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ทูลเกลาฯ ถวายในการเสด็จพระราชดําเนินเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและ
ทรงแขวนไวที่องคพระตลอดเทศกาล เสนพระเจาซ่ึงเจาพนักงานไดรวบรวมไวหลังจากทรงเครื่อง
ใหญทุกครั้ง ดอกไมแหงจากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรและดามพระขรรคชัยศรีในพระราชพิธี
ฉัตรมงคล สีซึ่งขูดจากผาใบที่ทรงเขียนภาพฝพระหัตถ ชันและสีซึ่งทรงขูดจากเรือใบไมโครมด เปน
ตน นอกจากน้ียังไดนํามวลสารที่เช่ือกันวามีความศักด์ิสิทธ์ิจากสถานท่ีซึ่งเปนที่เคารพบูชาของ
ผูคนในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ อาทิ ดอกไมแหง ผงธูป เทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระพุทธชินสีห ณ วัดบวรนิเวศวิหาร, พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก, ดอกไมแหง ผงธูป เทียนบูชาจากพระอารามหลวงที่
สําคัญ ดินจากสังเวชนียสถานท้ัง 4 แหงในประเทศอินเดีย และประเทศศรีลังกาซ่ึงสมณทูตได
ถวายเก็บไวในเจดียที่วัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี, ดินและตะไครน้ําแหงจากใบเสมาจากวัดทุก
จังหวัดในประเทศไทย อาทิ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม, วัดพระบรมธาตุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช, วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม, น้ําจากบอน้ําอันศักดิ์สิทธ์ิซึ่งเคยนํามาใช
เปนน้ําสรงมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและนํ้าอภิเษก เปนตน  

พระพิมพสมเด็จจิตรลดาเปนพระพิมพปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร พระพักตรทรง
ผลมะตูม องคพระประทับนั่งขัดสมาธิราบ ประทับนั่งเหนือบัลลังกดอกบัว ประกอบดวยกลีบบัว
บาน 9 กลีบ และเกสรดอกบัว 9 จุดอยูในกรอบสามเหล่ียมหนาจ่ัว เม่ือทรงสรางพระพิมพสมเด็จ
จิตรลดาเสร็จเรียบรอยแลวก็พระราชทานแกทหาร ตํารวจ ขาราชการ และพลเรือน โดยไมไดเขา
พิธีพุทธาภิเษกจากพระเกจิอาจารยแตอยางใด 67 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหผูที่ ไดรับ
พระราชทานพระพิมพ 

การนํามวลสารสวนพระองค อาทิ สีจากภาพฝพระหัตถ ชันและสีจากเรือใบไมโครมด 
มาใชในการสรางพระเคร่ืองนั้น สันนิษฐานวาเปนแนวคิดที่จะส่ือใหเห็นถึงพระอัจริยภาพของ
พระองค ทั้งทางดานกีฬา ศิลปะ รวมถึงการท่ีนําเสนพระเจามาเปนมวลสารนั้นจะเปนการเพ่ิม
ความศักด์ิสิทธ์ิใหกับพระสมเด็จจิตรลดาท่ีทรงทําข้ึนเพราะถือวาเสนพระเจาน้ันเปนของสูงของ

                                                            
67ชายเดียว พัฒนาสุวรรณ, ไชยา พัฒนาสุวรรณ, พระกําลังแผนดิน (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง, 2541) 
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องคสมมติเทพ หรืออีกนัยหน่ึงคือตองการแสดงใหเห็นวาไมวามวลสารวัสดุสิ่งใดเมื่อนํามาสราง
พระดวยความศรัทธายอมเปนเครื่องสรางขวัญและกําลังใจไดเชนกัน การนํามวลสารจากสถานท่ี
สําคัญตางๆ ทั่วประเทศมาสรางพระสมเด็จจิตรลดานั้น เพ่ือ “เปนเครื่องหมายแหงความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน ของประเทศไทย และความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนชาวไทย ”68 

และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสรางพระพิมพขึ้นดวยพระองค
เอง แสดงใหเห็นถึงความต้ังพระราชหฤทัยในการสรางพระพิมพเพ่ือใหพระพิมพทรงคุณคาและ
แสดงใหเห็นถึงความรวมมือของทุกฝายในการพยายามรวมกันแกปญหาคอมมิวนิสต 

พ.ศ.2508 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
พระพุทธรูป ภ.ป.ร. ขึ้นและไดเสด็จพระราชดําเนินในการเททองหลอพระพุทธรูป ภ.ป.ร. ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร โดยการประกอบพิธีครั้งนี้เปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 27-29 สิงหาคม พ.ศ.2508 โดยใน
หนังสือ “จาตุรงคมงคล” ของวัดบวรนิเวศวิหาร ไดบันทึกเหตุการณ ไววา  

 

วันศุกรที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2508 เวลา 16.20 น. พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เขาสูพระอุโบสถทรง
ประเคนผาไตรแดสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะพรอมพระสงฆที่มาในพิธี
พุทธาภิเษกทั้งหมดแลว เฉพาะสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ 10 รูปท่ี
เจริญพระพุทธมนตออกไปครองผ าแล วก ลับมา น่ังยั งอาสนะพรอมแล ว 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมเด็จพระราชาคณะประธานพระสงฆถวายศีลจบ พระครู
วามเทพมุนีถวายนํ้าเทพมนตแลว พระสงฆ 10 รูปเจริญพระพุทธมนตและลงคาถา
ในแผนโลหะท่ีจะผสมหลอพระพุทธรูปจบแลว ไดเวลาพระฤกษ (17.16-17.41 น.) 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดเทียนทอง ทรงตั้งสัตยาธิษฐานถวายเทียนทอง

                                                            
68พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรม

ราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแตเดือนธันวาคม 2506 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2511 (พระ
นคร : กรมแผนที่ทหาร, 2512), 145-155. 
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นั้นแดสมเด็จพระราชาคณะ ผูเปนประธานสงฆจุดเทียนชัยพราหมณเปาสังข ชาว
พนักงานประโคมสังขแตรบัณเฑาะวและดุริยางค พระสงฆเจริญคาถา จุดเทียนชัย
จบแลวถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก (ไมออกจากพระอุโบสถคงน่ังอยูตามเดิม) เจา
พนักงานนิมนตพระราชาคณะท่ีนั่งปรกขึ้นน่ังยังอาสนะหนาตูเทียนชัยและพระสงฆที่
จะสวดภาณวารขึ้นนั่งยังเตียงมณฑลพรอมแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
จุดธูปเทียนเคร่ืองบูชาธรรมที่มณฑลพระสวดภาณวาร เสด็จพระราชดําเนินกลับ 
พระสงฆสวดภาณวารตอไป คณาจารยนั่งปรกทําการปลุกเสกโลหะ ตาง ๆ ตลอดคืน
พระราชครูวามเทพมุนีประกอบพิธีบูชากุมภประพรมน้ําเทพมนตปลุกเสกโลหะตางๆ 

วันเสารที่ 28 สิงหาคม 2508 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มิไดเสด็จฯ พระ
ภาวนาจารยและพระเกจิอาจารย หมุนเวียนกันน่ังปลุกเสกโลหะท่ีจะใชหลอพระและ
ถายรูปพรอมกันเปนที่ระลึก โดยมีพิธีปลุกเสกตลอดคืนเชนกันกับวันแรก  

วันอาทิตยที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2508 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปยังปะรําพิธีมณฑล 
หนาตึกมนุษยนาควิทยาทาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศฯ ทรงจุดธูปเทียนสักการะบูชา
พระรัตนตรัยเสร็จแลว จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันประธาน
การสรางอานรายงานกราบบังคมทูลการสราง พระพุทธรูป-พระกริ่ง ภ.ป.ร. จากนั้น
ไดเวลาพระฤกษ 16 นาฬิกา 35 นาทีไปจนถึง 17 นาฬิกา 13 นาที พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปยังเบาหลอพระ
แลวทรงหยอนทองสําหรับหลอ พระพุทธรูป มีพระปรมาภิไธยยอ “ภ.ป.ร.” ในเตาแรก
ไปจนครบ 32 เตา พระสงฆในวิหารและพระกับพระคณาจารยที่นั่งอยูรอบพิธีมณฑล
ทั้ง 8 ทิศเจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆองชัย สังข แตร ดุริยางค พระ
ราชครูวามเทพมุนีรดน้ําสังขที่เบาภายหลังหลอพระทุกเบาตามลําดับ เสร็จแลวเสด็จ
ฯ ไปประกอบพิธียังพระเจดียหลังพระอุโบสถพระพุทธชินสีหตอไป 69 

 

                                                            
69จาตุรงคมงคล (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2508), 1-263.  
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พระพุทธรูป ภปร. นั้น มีตนแบบมาจากพระพุทธรูป ภปร. ที่สรางข้ึนเปนท่ีระลึกคราว
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินในการบําเพ็ญพระราชกุศลทอดพระกฐินตน 
ณ วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ.2506 แมวาพระพุทธรูปมีจะพทุธลักษณะคลายคลึงกัน
แตเม่ือพิจารณาองคประกอบและรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏบนองคพระพุทธรูปจะพบวามีความ
แตกตางกันระหวางพระพุทธรูปทั้ง 2 องค คือ พระพุทธรูป ภ.ป.ร. วัดเทวสังฆาราม จะไมปรากฏ
สัญลักษณหรือขอความที่สื่อถึงนัยทางการเมือง แตพระพุทธรูป ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร จะมีการ
ใชสัญลักษณของ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ปรากฏอยูในองคพระพุทธรูป ซึ่งมีการสรางข้ึน
ในชวงระยะเวลาที่มีการปลุกระดม “อุดมการณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ขึ้นมาใชในสังคม70 
ผูวิจัยเห็นวาสัญลักษณหรือขอความที่ปรากฏ คือ  

1. สัญลักษณที่แสดงถึง “ชาติไทย” ที่อยูในพระพุทธรูปองคนี้ เปนปรัชญาท่ีเปน
แนวทางในการสรางความมั่นคงของชาติ เนนเร่ือง “ความสามัคคี” ของคนในชาติ คือ ภาษิตจารึก
ที่ฐานดานหนาของพระพุทธรูป ภปร. วา“ทยฺยชาติยา สามคฺคิยํ สติสฺชานเนน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ” 
แปลวา “คนชาติไทยจะรักษาความเปนไทยอยูไดดวยมีสติสํานึกอยูในความสามัคคี”  

2. สัญลักษณทางพุทธศาสนา คือ องคพระพุทธรูป ภ.ป.ร. อันเปนรูปเคารพบูชาสูงสุด
แหงพุทธศาสนิกชนทั่วไปและพุทธศาสนาถือวาเปนศาสนาประจําชาติไทยในขณะนั้น 

3. สัญลักษณที่หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนตัวแทนของสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย คือ พระปรมาภิไธยยอ ภปร. ที่ฐานผาทิพย   

ดังนั้น “พระพุทธรูป ภ.ป.ร.” จึงเปนพระพุทธรูปที่แสดงถึงความเปนน้ําหน่ึงใจเดียว
ของประชาชนชาวไทย ที่รวมสัญลักษณของสถาบันหลักของชาติทั้ง 3 สถาบัน เขาไวดวยกันใน
องคพระพุทธรูปซึ่งนับเปนรูปแบบใหมของการสรางสัญลักษณที่ลึกซ้ึงแฝงนัยสําคัญเก่ียวกับ
อุดมการณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริยสรางข้ึนเพ่ือ
ใชตอตานลัทธิคอมมิวนิสต71 และเปนคติเตือนใจคนไทยใหยึดมั่นคุณธรรมและความสามัคคี 

                                                            
70ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, 395. 
71เรื่องเดียวกัน, 403. 
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นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงสรางพระพุทธนวราชบพิตรข้ึน เพ่ือ
พระราชทานเพื่อเปนพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดตางๆ ทุกจังหวัด ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหศาสตราจารยไพฑูรย เมืองสมบูรณ นายชางกองหัตถศิลป กรมศิลปากร ปนหุนพระพุทธนวราช
บพิตร ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และโปรดเกลาฯ ใหเททองหลอพระพุทธรูป เม่ือวันท่ี 28 
เมษายน พ.ศ.2509 

พระพุทธนวราชบพิตร เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหนาตักกวาง 23 
เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่บัวฐานดานหนาบรรจุพระพิมพสมเด็จจิตรลดาไวหนึ่งองค 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระพุทธนวราช
บพิตรใหเปนพระพุทธรูปประจําจังหวัด ประดิษฐานไว ณ ศาลากลางจังหวัดของทุกจังหวัด และ
เปนพระพุทธรูปประจําหนวยทหาร ประดิษฐานไว ณ กองบัญชาการหนวยทหาร เพ่ือ “เปนนิมิต
หมายแหงคุณพระรัตนตรัย อันเปนที่เคารพบูชาสูงสุดแหงพุทธศาสนิกชนท่ัวไปแลว ยังเปนนิมิต
หมายแหงความผูกพันอันเปนหน่ึงเดียวกันระหวางองคพระมหากษัตราธิราชกับบรรดาพสกนิกร
ของพระองค”72 

จังหวัดแรกท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานพระพุทธนวราช
บพิตร คือ จังหวัดหนองคาย ไดรับพระราชทานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2510 สันนิษฐานวา
เพราะจังหวัดหนองคายเปนพื้นที่ลอแหลมและมีความเส่ียงอยางสูงในการเปนที่ตั้งของกลุมลัทธิ
คอมมิวนิสต เน่ืองจากประเทศลาวในขณะน้ัน มีการเคล่ือนไหวทางการเมืองแนวคิดคอมมิวนิสต
เกิดขึ้น จึงไดพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรเปนจังหวัดแรกเพื่อใหผูคนในจังหวัดตระหนักถึง
ภัยทางการเมืองที่จะคุกคามเขามาและใหคนในพ้ืนท่ีมีความสามัคคี ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสแกชาวจังหวัดหนองคาย ความตอนหน่ึงวา 

 

ขาพเจามาเย่ียมทานคราวน้ี ไดนําพระพุทธนวราชบพิตรมามอบใหดวย 
พระพุทธรูปองคนี้ขาพเจาสรางขึ้นเพื่อมอบไวเปนพระพุทธรูปประจําจังหวัด ที่ฐานบัว
หงายขาพเจาไดบรรจุพระพิมพองคหนึ่ง ซึ่งทําข้ึนดวยผงศักด์ิสิทธ์ิ อันไดมาจาก

                                                            
72ชายเดียว พัฒนาสุวรรณ, ไชยา พัฒนาสุวรรณ, พระกําลังแผนดิน, 29. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



162 

 

 
 

จังหวัดตางๆ ทั่วราชอาณาจักร...พระพุทธนวราชบพิตรองคนี้ นอกจากจะถือวาเปน
นิมิตหมายแหงคุณพระรัตนตรัย อันเปนท่ีเคารพสูงสุดแลว ขาพเจายังถือเสมือนเปน
เครื่องหมายแหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย และความสามัคคีกลม
เกลียวกันของประชาชนชาวไทยอีกดวย ขาพเจาจึงไดบรรจุพระพิมพที่ทําข้ึนดวยผง
ศักด์ิสิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรดังกลาว และนํามามอบใหแกทานดวยตนเอง...ขอ
อานุภาพแหงพระพุทธนวราชบพิตร จงปกปกรักษาทานใหพนจากทุกขภัยทุกๆ
ประการ บันดาลใหเกิดความสุขสวัสดี มีความกาวหนารุงเรืองในการประกอบอาชีพ 
และมีความสมัครสมานกัน ในอันที่จะรวมกันสรางเสริมความมั่นคง และความ
เจริญกาวหนาใหแกบานเมืองของเราสืบไป73 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระพุทธนวราชบพิตร ณ จังหวัดเลย ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกชาวจังหวัดเลย เม่ือวันที่  
5 กันยายน พ.ศ.2512 ความวา 

 

ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมีโอกาสมาเยี่ยมจังหวัดเลยอีกครั้งหนึ่ง และไดมาพบ
กับทานท้ังหลายอยางใกลชิด ขอขอบใจทานทุกคน ที่พรอมกันมาตอนรับดวยนํ้าใจ
ไมตรี จังหวัดเลยเปนจังหวัดชายแดนสําคัญ ที่ไดชื่อวามีพื้นที่ภูมิประเทศผิดกวา
จังหวัดอื่นๆ โดยมาก กลาวคือพื้นท่ีสวนใหญเปนปาทึบและเขาสูงแตก็เหมาะแกการ
ทําอาชีพหลายอยาง เชน ทําไร ทํานา ทําปาไม  และเลี้ยงสัตว ทั้งยังอุดมดวย
ทรัพยากรตามธรรมชาติ ซึ่งอาจพัฒนาใหเกิดความอุดมสมบูรณไดมากมายหลาย
ทาง ความเอาใจใสของทางราชการ ทําใหจังหวัดน้ีมีฐานะดีขึ้นไดมากท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความม่ันคง ขาพเจามาเย่ียมทานคราวน้ีไดนําพระ

                                                            
73พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรม

ราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแตเดือนธันวาคม 2506 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2511, 145-
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พุทธนวราชบพิตรมามอบใหทานดวย พระพุทธนวราชบพิตรองคนี้ ขาพเจาสรางข้ึน
เพ่ือมอบใหเปนพระพุทธรูปประจําจังหวัด ที่บัวฐาน ขาพเจาบรรจุพระพิมพไวองค
หนึ่ ง  เปนพระท่ีทํา ข้ึนดวยผงศักด์ิสิทธิ์  ซึ่ งขาพเจาไดมาจากทุกจังหวัดทั่ ว
ราชอาณาจักรมีผงจากองคพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลยน้ีรวมอยูดวย ขาพเจาถือวา
พระพุทธนวราชบพิตร เปนที่ตั้งแหงคุณพระรัตนตรัยอันเปนที่เคารพสูงสุดและเปนที่
หมายของความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของประเทศไทย และคนไทยท้ังชาติจึงได
บรรจุพระพิมพที่ทําดวยผงศักด์ิสิทธิ์ดังกลาว ใหเปนพระพุทธรูปสําคัญ และนํามา
มอบใหทานดวยตนเอง ทานท้ังหลายจงรับพระพุทธนวราชบพิตรนี้ไว เพ่ือเปนสิริ
มงคลสําหรับจังหวัดและสําหรับตัว เปนท่ียึดเหนี่ยวของจิตใจ ในการท่ีจะสมาน
สามัคคี รวมแรงรวมใจกันประกอบความดี และขอใหระลึกไวเสมอเปนนิตยดวยวา 
ในการกระทําการงานทั้งปวงน้ัน ทุกคนตองมีความต้ังใจจริงและขยันหม่ันเพียร 
ประกอบดวยความอะลุมอลวย ถอยทีถอยอาศัยกัน เมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน ยึด
มั่นในความซื่อสัตยสุจริต และความสามัคคี ถือเอาประโยชนรวมกัน เปนจุดประสงค
สําคัญ งานของทานจึงจะสําเร็จผลไดโดยสมบูรณและจะชวยใหทานสามารถรวม
กําลังกัน รักษาความเปนปกแผนมั่นคงของจังหวัดของทาน พรอมกับพัฒนาใหเจริญ
รุดหนาตอไปในทุก ๆ ทางได ขออานุภาพแหงพระรัตนตรัย พระธาตุศรีสองรักษ และ
พระพุทธนวราชบพิตร จงปกปกรักษาทานท้ังปวง ใหแผวพนจากทุกขและภัยทุก ๆ 
ประการ บันดาลใหเกิดความสุขความสวัสดี และความสามัคคีอันม่ันคง ใหทุกคน
สามารถประกอบกรณียกิจนอยใหญในหนาที่ สําเร็จลุลวงไดดังประสงค บังเกิดความ
เจริญรุงเรือง แกจังหวัดเลย และแกประเทศชาติยิ่งสืบไป74 

 

                                                            
74พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรม

ราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแตเดือนธันวาคม 2511 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2512, 164-
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การพระราชทานพระพุทธนวราชบพิธในแตละจังหวัดนั้น 75 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราโชวาททุกคร้ัง โดยเน้ือหาใจความสําคัญของ
พระราชดํารัสนั้นจะเกี่ยวของกับเร่ืองของความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งเปนที่วิตกกังวลเก่ียวกับ
เร่ืองการแบงแยกท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความแตกตางทางแนวคิดดานการปกครอง และการ
พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรดวยพระองคเองนั้น เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ประชาชนและสถาบันกษัตริย และเปนการตอกย้ําแนวคิดในเรื่องของความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยกับสังคมไทยซึ่งเปนนโยบายท่ีไดมีการวางรากฐานมาต้ังแตสมัยจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต ซึ่งไดเนนการดําเนินนโยบายน้ี โดยสะทอนใหเห็นจากคําประกาศการปฏิวัติ เม่ือ พ.ศ.
2501 วา “พระมหากษัตริยกับชาติไทยจะแยกกันมิได ประวัติศาสตรของชาติไทยต้ังแตตนมาจน
บัดนี้ ตั้งอยูบนรากฐานสถาบันท่ีวาพระมหากษัตริยทรงเปนสัญลักษณของชาติ ทั้งเปนม่ิงขวัญ
ของประชาชน”76 

พ.ศ.2519 เกิดเหตุการณความรุนแรงในอินโดจีนซึ่งเปนชวงปลายของสงครามเย็นใน
ประเทศไทยและเกิดภาวะความต่ืนกลัวตอภัยคอมมิวนิสตเปนอยางมาก หลังจากท่ีสงคราม
เวียดนามยุติลงดวยความพายแพของสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ.2518 เหตุการณในครั้งนั้นสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาว คือ เจามหาชีวิตศรีสวางวัฒนาถูกปลดออกจากราช
บัลลังก ตามมาดวยการสถาปนาประเทศใหมชื่อวา “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เม่ือ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.251877 การแปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของลาวนัน้ กระตุนใหกลุมลัทธิ
คอมมิวนิสตเกิดการเคล่ือนไหวขึ้นอีกระลอก ซึ่งใน พ.ศ.2519 นั้น กลุมลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศ
ไทยไดใชภูหินรองกลาเปนฐานท่ีมั่นสําคัญดวยปจจัยทางภูมิศาสตร คือ อยูทามกลางภูเขาอัน

                                                            
75การพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรนั้นมีการพระราชทานตอเนื่องกันมา แตในระยะแรกนั้น

เปนท่ีสังเกตไดวาจะพระราชทานไปตามจังหวัดท่ีมีความรุนแรงทางแนวคิดการปกครองระบอบคอมมิวนิสต อาทิ 
จังหวัดนาน พระราชทานเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2512 จังหวัดอุทัยธานี พระราชทานเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.
2512 จังหวัดสุรินทร พระราชทานเมื่อวันที่  10 กันยายน พ.ศ.2512 เปนตน 

76ประกาศคณะปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 

77สุรชัย ศิริเกิด, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว, 59. 
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สลับซับซอน คาบเก่ียวพ้ืนท่ี 3 จงัหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบรูณ เลย และติดกับประเทศลาวซ่ึงไดมี
การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบการปกครองท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุขสูเปน
ระบอบสังคมนิยม  

การขยายตัวของกลุมลัทธิคอมมิวนิสตในเขตภาคเหนือท่ีมีจํานวนมากและมีความ
รุนแรงนั้น สงผลใหเกิดปญหาเกี่ยวกับความม่ันคงภายในประเทศ รัฐบาลจึงตองใชกําลังทหารเขา
ปราบปรามกลุมลัทธิคอมมิวนิสต และในครั้งนั้นไดมีการจัดสรางพระเคร่ืองเพื่อแจกใหกับทหาร 
ตํารวจ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศชาติจากภัยคอมมิวนิสต  

พระเคร่ืองที่สรางขึ้นเพื่อแจกทหาร ตํารวจ ในครั้งนั้น มีการสรางสัญลักษณที่มีนัยทาง
การเมืองหรือขอความอยูในเหรียญซ่ึงเช่ือมโยงเขากับอุดมการณทางการเมืองที่เก่ียวของกับ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย อาทิ เหรียญ “หนึ่งในสยาม” เปนเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.2519 เพ่ือพระราชทานแก ทหาร 
ตํารวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน ที่ไดปฏิบัติหนาท่ีปองกันประเทศชาติ ในการสรางเหรียญ 
“หนึ่งในสยาม” ไดมีการนําสัญลักษณและขอความ รวมถึงพิธีกรรมในการสรางและเขาพิธีพุทธา
ภิเษกพระเคร่ืองที่เก่ียวของกับพระมหากษัตริยเพ่ือตอบสนองนโบยายในการสรางอุดมการณชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยและเพ่ือเพ่ิมความศักด์ิสิทธิ์ใหกับเหรียญมากขึ้น จึงทําใหเหรียญพระ
เครื่องรุนนี้ประกอบไปดวย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และพระมหากษัตริยคุณ78 

เหรียญหน่ึงในสยาม  มีลักษณะของเหรียญ คือ ดานหนา ตรงกลางเหรียญมี
พระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับในเรือนแกว ขางขวาของซุมเรือนแกวมีขอความวา “อิ สฺวา สุ” ขาง
ซายของซุมเรือนแกวมีขอความวา “อ อุ ม“ ใตซุมเรือนแกวมีขอความวา “พระไพรีพินาศ พ.ศ. 
๒๕๑๙” ดานหลัง ตรงกลางเหรียญมีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับบนพระแทน 
พระหัตถขวาทรงถือพระสุวรรณภิงคาร (พระเตาทองคํา) ทรงหล่ังทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ 
พระหัตถซายทรงถือพระแสงดาบพาดไวบนพระเพลา ลอมรอบดวยขอความวา “ไทยตองเปนไท – 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช – สูเพื่อชาติไทย” 

                                                            
78พระมหากษัตริยคุณ แปลวา พระคุณของพระมหากษัตริย ที่จะบันดาลใหเกิดความเปนมงคลกับ
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รูปแบบของเหรียญนั้น ไดแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตอยาง
ชัดเจน ทั้งการใชรูป “พระนเรศวรตอนประกาศอิสรภาพ” สื่อถึงการตอสูจนสามารถประสบชัยชนะ
และประกาศอิสรภาพไดสําเร็จ การใชรูป “พระไพรีพินาศ” ซึ่งมีพุทธลักษณะเปนพระพุทธรูป
ประทับนั่งแบบวัชรอาสน (ขัดสมาธิเพชร) บนปทมาสนอันประกอบดวยกลีบบัวควํ่าและกลีบบัว
หงายมีเกสรบัวประดับ ทรงแสดงวรมุทรา (ปางประทานพร) โดยหงายพระหัตถซายวางบนพระ
เพลา พระหัตถขวาวางหงายเหนือพระชานุดานขวา ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
ถวายพระนามเนื่องจากพระองคทรงเชื่อวาพระพุทธรูปองคนี้ไดทําใหไพรี (ศัตรู) พินาศยอยยับและ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปเช่ือวามีพุทธคุณในทางปกปองคุมครองใหแคลวคลาดปลอดภัยจากศัตรูตาม
ชื่อของพระพุทธรูป รวมถึงขอความที่ปรากฏบนเหรียญวา “ไทยตองเปนไท – สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช – สูเพ่ือชาติไทย” ซึ่งบงบอกถึงวัตุประสงคในการสูรบครั้งนี้อยางชัดเจนวาเปนการตอสู
เพ่ือชาติและดํารงรักษาความเปนไทไว อันเปนนโยบายทางการเมืองที่รัฐบาลใชตอตานลัทธิ
คอมมวินิสต 

ดานของพิธีกรรมการพุทธาภิเษกพระเคร่ืองนั้น มีการนิมนตพระเกจิอาจารยที่มี
ชื่อเสียงในขณะน้ันเขารวมพิธี79 สังเกตไดวานอกจากจะเนนพระเกจิอาจารยที่มาเขารวมพิธีพุทธา        
ภิเษกพระเคร่ืองในครัง้นี้ ยังพบวามีการเนนในเรื่องของพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับองคพระมหากษัตริย 
อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระพุทธรูปปางประจํารัชกาลสมเด็จพระนเรศวร

                                                            
79รายนามพระเกจิอาจารยที่นั่งปรกพุทธาภิเษก คือ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ ป.ธ.๙) วัดบวร

นิเวศวิหาร กรุงเทพ ฯ, พระราชธรรมวิจารย (ธูป) วัดสุนทรธรรมทาน กรุงเทพ ฯ, พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศน
เทพวราราม กรุงเทพ ฯ, พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ดูลย) วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร, พระราชพุทธิรังษี (คํา) วัดหนอง
จิก จังหวัดปตตานี, พระสังวรวิมลเถร (โตะ) วัดประดูฉิมพลี กรุงเทพ ฯ, พระครูถาวรวิทยาคม (เพ่ิม) วัดสรร
เพ็ชญ จังหวัดนครปฐม, พระครูโกวิทสมุทรคุณ (เน่ือง) วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม, พระครูเมธีสาครเขต 
(ชื่น ป.ธ.๖) วัดตึกมหาชยาราม จังหวัดสมุทรสาคร, พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด) วัดกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร, 
พระครูสุตตาธิการี (ทองอยู) วัดหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร , พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว 
จังหวัดปตตานี, พระครูสุจิตตานุรักษ (จวน) วัดหนองสุม จังหวัดสิงหบุรี, พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัด
หนองคณฑี จังหวัดสระบุรี ซึ่งบรรดาพระเกจิอาจารยเหลาน้ีลวนเปนพระท่ีมีสมณศักด์ิ ไดรับความนิยมและการ
ยอมรับถึงความศักด์ิสิทธิ์ในพระเกจิอาจารยแตละรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



167 

 

 
 

มหาราช พระชัยนวโลหะรัชกาลท่ี 4 และพระชัยนวโลหะรัชกาลที่ 5 เปนพระประธานในการพิธี
พุทธาภิเษกในคร้ังน้ี มีการใชเทียนชัยซ่ึงเปนเทียนท่ีสําคัญท่ีสุดในพิธีพุทธาภิเษก 80 ใหมีความ
เก่ียวของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาทิ ไดใชเทียนข้ีผึ้งหนัก 32 บาทและไสเทียน 49 เสน
ซึ่ง เทาพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และความสูงของเทียนหลอขึ้นโดยวัดจากรอบ
พระเศียรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว81 เปนตน 

นอกจากเหรียญพระเครื่องที่จัดสรางข้ึนโดยพระมหากษัตริยแลว ยังพบวามีการสราง
พระเครื่องขึ้นจากพระเกจิอาจารยซึ่งเปนที่เคารพนับถือของผูคนจํานวนมาก อาทิ หลวงปูแหวน 
สุจิณฺโณ ไดอนุญาตใหมีการจัดสรางเหรียญข้ึนเพื่อแจก ตํารวจ ทหาร และอาสาสมัครรักษา
ดินแดนท่ีปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประเทศชาติ ซึ่งรูปแบบของเหรียญที่สรางข้ึนมามีสัญลักษณที่มีนัยทาง
การเมืองหรือขอความที่แสดงใหเห็นถึงการสรางแนวคิดเรื่องความรักชาติ ความสามัคคี ที่ปรากฏ
บนเหรียญพระเครื่อง อาทิ รุน พิทักษแผนดินไทย, รุนรวมใจ, รุนถิ่นกําเนิด, รุนไทยรวมพลัง, รุน
เมตตาพัฒนาสามัคคี, รุนยิ้มสู เปนตน82 ซึ่งชื่อรุนของพระเครื่องหรือสัญลักษณที่ปรากฏบนพระ
เคร่ืองตางๆเหลาน้ี ลวนเปนนโยบายทางการเมืองที่ใชในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตที่มีการแผ
ขยายเปนจํานวนมากในชวงเวลานั้น  

เหรียญพระเคร่ืองรุน “เราสู” ของหลวงปูแหวน สุจิณโณ วัดดอยแมปง เปนเหรียญ
พระเครื่องเหรียญหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงสัญลักษณและขอความทางการเมืองบนพ้ืนเหรียญพระ
เคร่ืองที่สรางข้ึนเพ่ือแจกจายใหกับทหาร ตํารวจ และผูที่มีหนาท่ีในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสต 
คือ พื้นหลังของเหรียญพระเคร่ืองจะปรากฏสัญลักษณของกรมตํารวจ กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ และรูปครุฑพาห ภายใตพระมหาพิชัยมงกุฏอันเปนสัญลักษณแทนสถาบัน

                                                            
80กองบรรณาธิการขาวสด, 99 เหรียญ บูชามหานิยม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2552), 214. 
81เพลินพิศ กําราญ, “พิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระไพรีพินาศ และปลุกเสกพระบรมรูปสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช.”  ใน ศิลปากร 21, 5 (มกราคม 2521), 1-5. 
82ทําเนียบและประวัติเหรียญหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ (เชียงใหม : วัดดอยแมปง, 2520) 
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พระมหากษัตริย ลอมรอบดวยรูปหัวใจ และขอความวา “เราสู สูตรงนี้ สูที่นี่” อันเปนสวนหน่ึงของ
เนื้อรองในบทเพลงพระราชนิพนธทางการเมืองเพลงหน่ึงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว83 

การสรางเหรียญพระเคร่ืองรุนนี้มีการบอกวัตถุประสงคการสรางไวอยางชัดเจน วา  
 

1.เพ่ือแจกจายแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ พลเรือน และท่ี
ปฎิบัติหนาที่ตามชายแดนทุกแหง 

2.เพ่ือใหคนในชาติไทย ไดสมัครสมานสามัคคี เปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน มีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

3.เพ่ือเปนวัตถุที่ระลึกไวสักการบูชายึดเหน่ียวนํ้าใจคนในชาติ ใหคงความเปน
เอกราช รักษาชาติไทยไว 

4.เพ่ือเปนเครื่องดลจิตดลใจใหผูมีเหรียญน้ี ตื่นอยูทุกขณะ ใหสมกับคําวา เรา
สู สูตรงนี้ สูที่นี่84   

 
เหรียญพระเคร่ืองของหลวงปูแหวน สุจิณโณ รุน “เราสู” นี้ จึงเปนเหรียญพระเคร่ืองที่

สะทอนการใชความเช่ือในเรื่องความศักด์ิสิทธิ์มาเปนเครื่องมือทางการเมืองอยางหน่ึงในการสราง
ขวัญและกําลังใจรวมถึงการแทรกแนวคิดเร่ืองความสามัคคี เร่ืองการตอสูเพ่ือชาติ ในการตอตาน
กลุมลัทธิคอมมิวนิสตไดเปนอยางดี  

      

                                                            
83รายละเอียดเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธที่เก่ียวของกับการเมือง  ดูใน สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล 

ประวัติศาสตรที่เพิ่งสราง (กรุงเทพฯ : ๖ ตุลารําลึก, 2544), 115-148. 

84อนุสรณหลวงปูแหวน สุจิณโณ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงปูแหวน สุจิณโณ, 2529), 1-70. 
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ภาพที่ 4 เหรียญพระเคร่ืองของหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ รุน เราสู 

ที่มา : “หลวงปูแหวน” [ออนไลน] เขาถึงเม่ือ 2 มกราคม พ.ศ.2554  

เขาถึงไดจาก www.uamulet.com 

พ.ศ. 2523 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดเปล่ียนนโยบายทางการเมืองเพ่ือ
ตอตานกลุมลัทธิคอมมิวนิสต ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 หรือ นโยบาย 66/23 คือ
ภายหลังจากท่ีรัฐบาลไดมีมาตราการในการจัดการและปราบปรามกลุมลัทธิคอมมิวนิสตและ
ดําเนินนโยบายอยางตอเน่ือง แลว ปญหาจากลัทธิคอมมิวนิสตไดคอยๆ ยุติลง สงผลใหการสราง
พระเครื่องที่มีวัตถุประสงคในการสรางท่ีเก่ียวของกับทางการเมืองไดลดบทบาทและหมดความ
นิยมลงในท่ีสุด  

หลังการส้ินสุดปญหาการเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสต รัฐบาลไดมีนโยบายในการ
สงเสริมดานเศรษฐกิจ โดยใชนโยบาย “เปล่ียนสนามรบใหเปนสนามการคา” ซึ่งไดสงผลให
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากข้ึน การขยายตัวทางเศรษฐกิจไดทําใหเกิดความนิยมเร่ืองวัตถุ
มงคล เคร่ืองรางของขลัง รวมถึงพระเคร่ืองที่มีพุทธคุณทางดานการคาขาย เมตตามหานิยม เพ่ือ
เพ่ิมความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ ทําใหวงการพระเคร่ืองเกิดการต่ืนตัวและตอบรับความ
ตองการของผูคนในสังคม ธุรกิจที่เก่ียวกับพระเคร่ือง อาทิ ธุรกิจสรางพระเคร่ือง ธุรกิจแผงพระ
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เคร่ือง ธุรกิจโฆษณาพระเคร่ือง ไดขยายตัวอยางมากและปจจัยตางๆ สงผลใหราคาพระเคร่ืองถูก
ผูกติดกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 
4. พระเครื่องกับเศรษฐกิจไทย ชวงทศวรรษท่ี 2530-2540 

สังคมไทยในทศวรรษท่ี 2530 – 2540 ดํารงอยูบนความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ตามรูปแบบการคาระหวางประเทศของโลกที่มีแนวโนมเสรีนิยมและมีการแขงขันกันมากข้ึนดวย
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ใหเสรีมากข้ึน โดยมีรากฐานมาจากการปฏิรูป
โครงสรางเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 2520-3085 มีการจัด
ระเบียบการคาระหวางประเทศ สงผลใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็วตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รูปแบบการผลิตสินคาและบริการระหวางประเทศ มีการโยกยายฐาน
การผลิตไปยังหลายๆ ประเทศเพ่ือลดตนทุนการผลิต และมีการรวมกลุมเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ อยางแพรหลาย  การเปล่ียนแปลงเหลานี้สงผลใหประเทศไทยตองปรับตัวเขาสู
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเพ่ือใหสอดรับและแสวงหาประโยชนจากการแขงขันกับเศรษฐกิจโลกที่
กําลังเติบโตอยูในขณะนั้น   

ระบบเศรษฐกิจของไทย เร่ิมใชแนวคิดเศรษฐศาสตรตะวันตกเขามาพัฒนาประเทศ 
นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-พ.ศ.2509) เปนตนมา ในยุครัฐบาล
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยตามแบบ
ตะวันตก ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต คือ ความเจริญกาวหนาในระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม
ขนสง ตามคําขวัญที่วา “น้ําไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานทํา” ซึ่งดําเนินนโยบายตามแผนการพัฒนา
ประเทศไทยของธนาคารโลกตั้งแต พ.ศ.2503 ที่เรงรัดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากประเทศ
เกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรมอยางเปนกระบวนการ โดยแนวคิดที่เปนตัวแบบสําคัญซ่ึงอยู
เบ้ืองหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจในขณะนั้น คือ ตัวแบบของฮารรอด-โดมาร ที่เนนการลงทุนเพ่ือ
สรางโครงสรางพ้ืนฐานโดยการกูเงินจากตางประเทศ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทน

                                                            
85ศิ ริพร  สัจจานันท ,  เอกสารการสอนชุดเศรษฐกิจไทย  สาขาวิชาศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 8-15 (กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ, 2544), 414. 
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การนําเขา ที่เสนอใหแกประเทศไทยโดยธนาคารโลกและท่ีปรึกษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง
สหรัฐอเมริกา86 

ครั้นถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-พ.ศ.2519) ซึ่ง
เปนยุคที่ในสหรัฐอเมริกาไดนําเอาตัวแบบของโซโลวมาศึกษา และเร่ิมมีแนวคิดทุนมนุษยโดย
ชุลทซ ประเทศไทยไดรับการถายทอดความคิดนี้ผานผูเช่ียวชาญตางประเทศ โดยรวมเอา
การศึกษาท่ีถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการสะสมทุนมนุษยเขาไปดวย แตก็ไมไดมีการ
เปล่ียนทิศทางการพัฒนาประเทศอยางสําคัญ ยังคงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเรงพัฒนา
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา รัฐบาลเปนผูลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานจากเงินกูตางประเทศ
และหาทางชําระหน้ีโดยการเรงการสงออกสินคาเกษตร ขยายพ้ืนที่เพาะปลูก ลดพ้ืนที่ปา และ
สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเปนหลัก ผลที่เกิดขึ้นตามมา คือ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไป
อยางรวดเร็ว มีอัตราการขยายตัวอยูระหวางรอยละ 7-8 ตอป87 ขณะเดียวกัน ก็เกิดปญหาชองวาง
ของการกระจายรายไดเพ่ิมขึ้น โดยท่ีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราสูงกวาอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศมาก แตการจางงานของภาคอุตสาหกรรมก็มิไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จึง
มีปญหาการกระจายรายไดที่แตกตางกันมากตามมา 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-พ.ศ.2524) ในสมัยรัฐบาลของนายธานินทร กรัย
วิเชียร เกิดการตราพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนพุทธศักราช 2520 ขึ้น ซึ่งเอ้ือตอการลงทุน
ของตางชาติ และสนองตอบตอการเติบโตของนายทุน รวมทั้งทําใหเศรษฐกิจไทยผูกติดกับ
เศรษฐกิจโลก (แบบทุนนิยม) แตชวงระยะเวลาน้ันเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใน พ.ศ. 2522 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก เพ่ิมสูงขึ้นหลายเทาตัว สงผลกระทบอยางรุนแรงตอ
เศรษฐกิจไทย เพราะตองพึ่งพิงแหลงพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงได

                                                            
86รังสรรค ธนะพรพันธุ, กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บท

วิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2532), 31. 

87โอฬาร ไชยประวัติ, “ยุคทองของเศรษฐกิจไทยในป 2529-2533 : ความฝนหรือความเปนไปได” 
ใน การเงินการธนาคารและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530), 27. 
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เกิดปญหาเงินเฟอสูงถึงรอยละ 11.6 ตอป นอกจากน้ี ยังเกิดวิกฤตการณของธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงิน เชน กรณีการลมของบริษัทราชาเงินทุน เปนตน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-พ.ศ.2529) พัฒนา
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสงออกสินคา ทําใหรัฐบาลตองปรับกลยุทธดวยการลดคาเงินบาท
เพ่ือดึงดูดนักลงทุนตางชาติ88  สืบเน่ืองจากขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) เม่ือ พ.ศ.2528 วา
ดวยประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลกบัสหรัฐอเมริกา เชน ญี่ปุน ฮองกง ไตหวัน สิงคโปร ตอง
ปรับคาเงินใหสูงขึ้น ประเทศเหลาน้ีจึงยายฐานการลงทุนสูมาประเทศไทยซ่ึงมีตนทุนต่ํากวา 
เศรษฐกิจไทยจึงเฟองฟูไปโดยปริยาย89 ถึงขนาดที่ประเทศไทยไดรับการคาดหมายวาจะเปน เสือ
ตัวใหมแหงเอเชีย รัฐบาลจึงเนนการพัฒนาประเทศในระบบทุนนิยมตามแนวทางของอุตสาหกรรม
ใหมมากยิ่งข้ึน  

เร่ืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การใชจายงบประมาณจนเกิดการขาดดุลท้ังของ
ภาครัฐบาลและเอกชน โครงสรางเศรษฐกิจออนแอไมสามารถปรับตัวไดทันกับสถานการณที่
เปล่ียนไป การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงรวมกันอยูในกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ภาคกลางเปนสวนใหญ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ปญหาความยากจน และการกระจายรายได ปญหาสังคมและปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ยังขยายตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ 

ชวงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ.2531-พ.ศ.2534) รัฐบาลเนนการเปดตัว
ของระบบเศรษฐกิจอยางสูง สรางความสัมพันธกับประเทศสังคมนิยมในแถบอินโดจีนดวย
นโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา” สงผลใหราคาท่ีดิน อสังหาริมทรัพย และการลงทุน
ตางๆ เติบโตจนถึงขีดสุด  

ระบบเศรษฐกิจไทยใน ยุคสมัยของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรฐกิจอยางใหญหลวง มีการวางรากฐานของระบบการเงินการคลังอยาง
เขมงวด  และการเติบโตของระบบทุนนิยมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกอนหนาน้ัน สงผล

                                                            
88วอลเดน เบลโล, วิกฤติเอเชีย (กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน, 2542),73-88. 
89สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุด

สงครามเย็น (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 6. 
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ใหสังคมไทยจําตองเขาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมโลก ที่ เ รียกวา “ระบบโลกาภิวัตน” 
(Globalization) แมแตในชวงหลังเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 เม่ือนายอานันท ปนยารชุน 
เปนนายกรัฐมนตรี แมจะเปนระยะเวลาอันสั้นก็มีนโยบายสําคัญดานเศรษฐกิจ อาทิ การเปดเสรี
อุตสาหกรรม มีการลดอัตราภาษีศุลกากรอีกท้ังการสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุนเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในรูปการเติบโตของอสังหาริมทรัพยและการคาหุน90  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีการรับวัฒนธรรมตางชาติ รวมถึงเร่ืองความเชื่อที่มีอยูในสังคมถูกเปล่ียนแปลงไปเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูคนในสังคมเร่ืองความมั่นใจในทรัพยสินหรือผลประโยชนที่จะไดรับ
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ “ความเชื่อในเร่ืองสิ่งศักด์ิสิทธิ์เติบโตข้ึนในหมูชนชั้นกลาง 91ของ
สังคม”92 โดยสะทอนออกมาใหเห็นในหลายๆ รูปแบบ อาทิ เกิดการข้ึนของลัทธิเสด็จพอ ร.593, การ
นับถือเจาแมกวนอิม, การเกิดกระแสนับถือพระสุพรรณกัลยา94 รวมถึง พระเคร่ืองที่สรางขึ้นมาโดย
                                                            

90สมชาย ภคภาสนวิวัฒน “การเมืองการปกครองไทยหลังสิ้นสุดสงครามเย็น 1989” ใน เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น, 9. 
91 หมูชนชั้นกลาง หมายถึง กลุมพอคาท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคงและไดรับการศึกษาข้ันสูง กลุม

ขาราชการ ซึ่งมีลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง คือ “คนชั้นกลางเช่ือเร่ืองความไพบูลยทางเศรษฐกิจ 
เปนเปาหมายสําคัญในเร่ืองของการปกครอง แตความไพบูลยทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางมันแคบ ไมได
หมายถึงความมั่นคงในทางสังคมที่มนุษยตองการ แตเปนเร่ืองสะพานลอย เข่ือน ไฟฟา เฉพาะในเร่ืองทางวัตถุ
เทานั้น” ซึ่งมีผลใหเกิดการเปล่ียนคานิยมในหมูชนชั้นกลางในเร่ืองสิ่งศักด์ิสิทธิ์จากการอาศัยพุทธคุณ ปาฏิหาริย 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต มาสูการมีลาภสักการะ มีความมั่นคงทางฐานะเศรษฐกิจของแตละบุคคลจน
ทําใหเกิดการสรางพระเคร่ืองเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมชนชั้นกลาง ดูใน นิธิ เอียวศรีวงศ , 
วัฒนธรรมการเมืองไทย (เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง "วัฒนธรรมการเมืองไทย" ในโอกาสการ
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ 9 ประจําป 2550 ภายใตหัวขอ "วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม และ
การปกครอง" ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ) 

92นิธิ เอียวศรีวงศ, ยุคสมัยไมเช่ืออยาลบหลู (กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2541), 13-19. 
93นิธิ เอียวศรีวงศ, ลัทธิพิธีเสด็จพอ ร.5 (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2536)  
94“จากการสํารวจของสวนดุสิตโพลปรากฏวา 24.45% เช่ือวาบูชาแลวคาขายและการเงินรุงเรือง 

อีก 22.22% เช่ือวาบูชาแลวสบายใจ อีก 20% เช่ือวาบูชาแลวมีโชคลาภ สรุปก็คือรวมทั้งหมด 66.67% บูชา
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พระเกจิอาจารยและมีการต้ังชื่อรุนตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางความเช่ือกับ
เศรษฐกิจเขาไวดวยกัน ซึ่งพระเกจิอาจารยที่สรางพระเครื่องและไดรับความนิยมจากผูคนเปน
อยางมากในชวงเวลาน้ัน คือ หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ วัดบานไร จังหวัดนครราชสีมา 

หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ เร่ิมสรางวัตถุมงคลซ่ึงเปนตะกรุดโทน ตะกรุดทองคํา เพ่ือฝงที่
ใตทองแขน ณ วัดบานไร ราว พ.ศ.250695 และสรางพระเคร่ืองรุนแรกขึ้นเมื่อ พ.ศ.2512 เปนตนมา 
หลวงพอคูณเปนพระเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงมาก พระเครื่องของหลวงพอคูณเชื่อกันวามีพุทธคุณ
ดานเมตตามหานิยม มีประสบการณจากผูที่เช่ือถือศรัทธาเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหมีผูเสาะ
แสวงหาพระเคร่ืองของหลวงพอคูณเปนจํานวนมาก  

ชวง พ.ศ.2535- 2538 เปนชวงระยะเวลาท่ีชื่อเสียงของหลวงพอคูณโดงดังไปทั่ว
ประเทศ มีการออกหนังสือที่เกี่ยวกับหลวงพอคูณเปนจํานวนมาก มีการแตงเพลงหลวงพอคูณโดย
วงคาราบาว หนังสือพิมพรายวันแตละฉบับลงเร่ืองราวเก่ียวกับหลวงพอคูณ อาทิ หนัง สือพิมพ
คูแขง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2538 “หลวงพอคุณสุดยอดพรีเซนเตอรแหงป 37 รายไดจากพระ
เคร่ืองกวา 1,000 ลาน ปนี้ลดการผลิต เกรงลนตลาด ราคาตก”  หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 13 
มกราคม พ.ศ.2538 “ลุนสุดยอด พอคูณ ฉี่ของดี แยงกันรวย” หนังสือพิมพขาวสด วันที่ 28 
กุมภาพันธ พ.ศ.2538 “แฉขาวลือ หลวงพอคูณ มรณภาพ ปนราคาพระ” และในชวงเวลาน้ีมีการ
สรางวัตถุมงคลประเภทตางๆ ขึ้นมากมาย อาทิ กําไลหลวงพอคูณ ลูกนิมิตจําลอง ผายันตรอยเทา 
ลูกสะกด ลูกประคํา สีผึ้ง สติ๊กเกอร เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการสรางพระเคร่ืองขึ้นมาเปนจํานวน
มาก และมีการตั้งชื่อรุนของพระเคร่ืองในการสรางแตละครั้งไปในทางที่สื่อความหมายเพ่ือ
เช่ือมโยงใหเขากับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศในชวงเวลาน้ันและในชวงเวลา
เดียวกันน้ีก็ไดมีการปลอมพระเครื่องหลวงพอคูณชนิดที่มีราคาสูงเกิดขึ้น  

                                                                                                                                                                          
เพราะเช่ือวารูปพระนางสุพรรณกัลยา เปนวัตถุมงคลประเภท รวย รวย รวย” ดูใน นิธิ เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนา
ในความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2544),14.  

95คณะบรรณาธิการสํานักพิมพสื่อธรรม, เหตุเกิด ณ วัดบานไร (กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ, 
ม.ป.ป.), 93. 
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พระเครื่องของหลวงพอคูณท่ีสรางข้ึนในชวง พ.ศ.2535-พ.ศ.2538 มีมากกวา 1,000 
รุน96  ซึ่งในการสรางพระเครื่องแตละครั้งนั้นจะมีการตั้งชื่อรุนของพระเครื่องใหแตกตางกันออกไป 
แตเปนที่นาสังเกตวาช่ือรุนพระเคร่ืองของหลวงพอคูณท่ีสรางข้ึนมาในชวงระยะเวลาน้ี จะมีชื่อรุนที่
สื่อความหมายเกี่ยวของกบัเศรษฐกิจ การเงิน ฐานะ อาทิ รุนกูใหทํา ผูบูชารวยลูกเดียว, รุนรวยแน, 
รุนรวยไมเลิก, รุนรวยบูรพา, รุนมหาเศรษฐี, รุนดวงเศรษฐี, เจาสัวมหาเศรษฐี เหลือกินเหลือใช, รุน
มงคลปริสุทโธดวงเศรษฐี, รุนทวีคูณ ,รุนคูณ เงิน ทอง โชค ลาภ, รุนคูณใหลาภ เปนตน  

การตั้งช่ือรุนของพระเคร่ืองที่สื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกันนี้ สอดคลองกับ
บริบททางสังคมในชวงเวลาน้ัน ที่รัฐบาลมีนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวมากข้ึน และ
ผลของการดําเนินนโยบายแผนการกระตุนเศรษฐกิจไดผลลัพธออกมาเปนที่นาพอใจ โดยสะทอน
ออกมาใหเห็นไดจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่พุงถึงจุดสูงสุดเปนประวัติการณที่
ระดับ 1,753.73 จุด และดัชนีที่สามารถช้ีวัดความนิยมหรือการตอบรับในวัตถุมงคลหรือพระเคร่ือง
ของหลวงพอคูณไดเปนอยางดี คือ ยอดเงินจากการทําบุญของหลวงพอคูณเพ่ือสาธารณะกุศลใน 
อาทิ พ.ศ.2537 มียอดการบริจาคเงินเพื่อสาธารณะกุศล 63,759,812 บาท97 ซึ่งเงินสวนใหญไดมา
จากการสรางวัตถุมงคลหรือพระเครื่องขึ้นเพ่ือใหประชาชนเชาบูชา มีการประเมินเก่ียวกับจํานวน
เงินท่ีมาจากพระเคร่ืองที่หลวงพอคูณปลุกเสกวามีมูลคาสูงกวา 1,000 ลานบาท98  

นอกจากหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ วัดบานไร แลว ในชวงพ.ศ.2537-พ.ศ.2539 พบวา
พระเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงรูปอื่นๆ ก็ไดมีการจัดสรางพระเครื่องและมีการตั้งชื่อรุนไปในทางมงคล
ที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงิน หรือฐานะ ดังในตารางท่ีไดขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ณ 
ตลาดพระเคร่ืองจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

 

 

 

                                                            
96คณะบรรณาธิการสํานักพิมพสื่อธรรม, เหตุเกิด ณ วัดบานไร, 29. 
97เรื่องเดียวกัน, 84. 
98หนังสือพิมพคูแขง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2538  
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ตารางที่ 8 ชื่อรุนของพระเคร่ืองที่สรางหรือปลุกเสกท่ีเกีย่วของกับเศรษฐกิจ 

 

รายชื่อพระเกจิอาจารย ชื่อรุนของพระเคร่ืองที่สรางหรือปลุกเสก 
หลวงพอเปน วัดบางพระ รุน เงินลาน 

หลวงปูหลิว วัดไรแตงทอง รุน มหาลาภ,  รุน ปลดหนี้, รุน รวย รวย รวย,  
วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร รุน รวย  รวย 

หลวงปูเซง วัดหงษา สมุทรสาคร รุน รวยพันลาน 

หลวงพอเมี้ยน วัดโพธ์ิกบเจา รุน รวยกับรวย 

หลวงปูรอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส รุน รวยที่สุด 

หลวงปูคํา วัดหนองแก รุน รวยรวยรวย 

หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง รุน เชิญทรัพย 
หลวงพอทวีศักดิ์ วัดปาสมเด็จ รุน มีแลวรวย 

หลวงปูพิมพา วัดหนองตางู รุน พาเฮงแปดทิศ, รุนมหาสิทธิโชค,  
หลวงปูทิม วัดพระขาว รุน ทรัพยเศรษฐี 
หลวงพอเดิม วัดหนองโพ รุนมงคลเศรษฐ ี

พระกร่ิงปวเรศ วัดหัวกระบือ รุนรวยพันลาน 

หลวงปูแวน ธนปาโล วัดถ้ําพระสบาย รุนมหาเศรษฐี 
หลวงพอหยอด วัดแกวเจริญ สมุทรสงคราม  รุน ราหูอมทรัพย 
พระอาจารยเกษม วัดมวง รุนรวยตลอดป ดีตลอดชาติ 
หลวงพอจวน วัดหนองสุม รุนมหาเศรษฐี 

ครูบาอิ่นแกว วัดปาแงะ รุนเศรษฐีมหาเศรษฐี 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก รุนเจาสัวเหลือกินเหลือใช 

 

ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนามในตลาดพระเคร่ืององคพระปฐมเจดีย เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 
พ.ศ.2553 
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ความนิยมพระเครื่องที่มีพุทธคุณดานเมตตามหานิยม และมีการตั้งชื่อรุนท่ีเปนมงคล 
หรือสื่อไปในทางที่เก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวอยางเต็มที่อยูในขณะนั้น อาทิ ชื่อ
รุนที่มีคําวา รวย, ทรัพย, เศรษฐี, มั่งมี เปนตน  นิธิ เอียวศรีวงศ ไดแสดงทรรศนะเก่ียวกับสาเหตุ
และความนิยมในการหอยแขวนพระเคร่ืองหรือแสวงหาพระเคร่ืองในยุคท่ีเศรษฐกิจกําลังมีการ
ขยายตัวไววา  

 

ในโลกยุคปจจุบัน การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของ
โลกทั้งหมดเขาหากัน ทําใหทุกคนตางมีชีวิตอยูภายใตระบบอันใหญมหึมาจนเกิน
กวาท่ีใครจะสามารถเขาใจมันหรือคาดการณเก่ียวกับมันไดลย ยกตัวอยางดาน
เศรษฐกิจ ปจจัยท่ีจะทําใหราคาหุนแตละตัวข้ึนหรือลงน้ันซับซอนมากเกินกวาท่ีใคร
จะคาดเดาไดถูกตอง ถึงเปนเซียนเศรษฐกิจก็คาดเดาไมได เพราะปจจัยท่ีกระทบตอ
ราคาหุนมันกวางใหญไพศาลกวาเร่ืองเศรษฐกิจเสียอีก ซ้ําอาจมีกําเนิดที่มุมโลกไหน
สักจุดหนึ่งซึ่งเราไมเคยสนใจเลยก็ได เหตุดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา ไมมีใครคุมชะตา
กรรมของตัวเองไดเลย ตางตองปลอยใหลอยเทงเตงไปตามกระแสอะไรก็ไมรู ซึ่งอาจ
เรียกวาตามบุญตามกรรมนั่นแหละครับ 

ในสภาพอยางน้ียอมไมมีใครมีความมั่นคงในจิตใจไดเลย เหตุดังนั้นตางจึงหัน
ไปหาอะไรที่สามารถทําความอุนใจใหไดแมชั่วระยะหน่ึงก็ยังดี และอะไรท่ีทําใหอุนใจ
อยางนี้ไดก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์99 

 
 การที่มีผูคนแสวงหาสิ่งศักด์ิสิทธิ์เพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามเหตุผลที่ นิธิ เอียวศรีวงศ ได
วิเคราะหไว สงผลใหธุรกิจที่เก่ียวของกับพระเคร่ืองไดรับการตอบสนองตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจและความนิยมพระเคร่ืองดวย ซึ่งธุรกิจที่เห็นไดอยางชัดเจนที่ไดรับผลประโยชนจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจคร้ังนี้คือ ธุรกิจแผงพระเครื่องหรือตลาดพระเคร่ือง  

 

                                                            
99นิธิ เอียวศรีวงศ, ยุคสมัยไมเช่ืออยาลบหลู, 13-19. 
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4. พุทธพาณิชย100 

ธุรกิจแผงพระเครื่องหรือตลาดพระเครื่อง มีจุดเริ่มตนมาจากกลุมนักนิยมพระเครื่องที่
ไดมาชุมนุมสังสรรคพูดคุยเก่ียวกับพระเครื่องและพุทธคุณของพระเคร่ืองตางๆ ที่มีประสบการณ
ใหเห็นในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง บริเวณรานกาแฟแหงหน่ึง ซึ่งอยูติดกับวัดศิริอํามาตย หลัง
โรงแรมรัตนโกสินทร  ยานถนนราชดําเนิน กรุงเทพฯ มีการแลกเปลี่ยนความรูและพระเครื่องซึ่งกัน
และกัน จนกระท่ังเร่ิมมีการให “เชาพระ” เกิดขึ้น 

การ “เชาพระ” เร่ิมตนจากการแลกเปล่ียนระหวางพระเครื่องกับพระเครื่องดวยกัน ซึ่ง
ถาพระเคร่ืององคใดมีความนิยมสูงกวาพระเคร่ืององคที่นํามาแลก อาจจะมีการเพิ่มพระเคร่ืองให
อีกจํานวนหนึ่งตามความพอใจของผูแลกเปลี่ยน ตอมาจึงเปล่ียนเปนการเพิ่มชดเชยดวยเงิน และ
ไดกลายมาเปนการซ้ือขายพระเคร่ืองในที่สุด  

เม่ือประมาณ พ.ศ.2496 เร่ิมมีการเปดวางพระเครื่องเพื่อใหเชาบูชาในบริเวณใต
ตนมะขามหนาศาลแพงเดิม (บริเวณศาลฎีกาในปจจุบัน) ซึ่งอยูฝงตรงขามกับสนามหลวง โดยการ
ตั้งโตะและนําพระเคร่ืองรุนตางๆ มาวางเรียงเพ่ือใหผูที่สนใจไดเขามาเลือกชมพระเครื่องและมีการ
แลกเปลี่ยนซ้ือขายกัน จากนั้นมีการขยายไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ (ลานตนโพธ์ิ) จนทาง
วัดมีการจัดระเบียบข้ึนภายในวัด ตลาดพระเคร่ืองจึงยายไปท่ีตลาดทาพระจันทรริมแมน้ํา
เจาพระยา และมีตลาดพระเครื่องบางสวนไดขยายสาขาหรือยายรานไปต้ังตามหางสรรพสินคา
และศูนยการคาชั้นนํา101 

เม่ือ พ.ศ.2530 หางพันธุทิพยพลาซา เปนแหงแรกท่ีนําศูนยพระเคร่ืองเขาไปต้ังใน
หางสรรพสินคา เน่ืองจากธุรกิจแผงพระเคร่ืองเพ่ิมจํานวนมากขึ้นและไมสามารถหาสถานที่ที่มี
พื้นที่กวางขวางสําหรับตั้งแผงธุรกิจพระเคร่ืองอยางทาพระจันทร หรือวัดราชนัดดาได ตลาดพระ

                                                            
100 พุทธพาณิชย คือ กิจกรรมอันมีรากฐานจากความคิดเชิงธุรกิจที่เก่ียวของกับพุธศาสนา เพ่ือ

สนองวัตถุประสงคทางการคาหรือการแลกเปล่ียนเพื่อผลประโยชนสวนตนโดย ไมไดมุงหวังมรรคผลทางธรรม ให
ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจา เชน การสรางพระเคร่ืองเพื่อซื้อขาย เปนตน 

101สัมภาษณ ศุภชัย เรืองสรรงามศิริ (ตี๋เหลา ทาพระจันทร), ประธานชมรมพระเครื่องทาพระจันทร
, 1 มีนาคม 2552. 
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เคร่ืองจึงตองขยายตัวไปอยูที่หางสรรพสินคา ดวยความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งตลาดพระเครื่อง 
คือ มีความสะดวกสบายในการเดินทางทั้งผูเชาและผูใหเชา และหางสรรพสินคาเปนสถานท่ีปรับ
อากาศ เหมาะสําหรับการน่ังดูพระเครื่องซึ่งตองอาศัยความใจเย็นและใชระยะเวลาในการดูพระ
เครื่องที่คอนขางนาน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีซึ่งมีความปลอดภัยในระดับสูง
ทําใหไมตองกังวลกับปญหาเร่ืองอาชญากรรมหรือการปลนชิงพระเคร่ือง ซึ่งเปนวัตถุมงคลท่ีมีคา
และราคาคอนขางสูง  

ชวงเวลาดังกลาว มีการคาดการณเก่ียวกับจํานวนของธุรกิจแผงพระเครื่องและศูนย
พระเครื่องวามีมากกวา 5,000 แผงท่ัวประเทศ โดยอยูในกรุงเทพฯ ประมาณ 3,000 แผง102 อาทิ 
ศูนยพระเครื่องทาพระจันทร, วัดราชนัดดา, สวนจตุจักร, ศูนยพระเคร่ืองเดอะมอลลทาพระ, ศูนย
พระเครื่องที่เดอะมอลล บางกะป, หางบางลําพูสรรพสินคา (ปจจุบัน คือ พันธุทิพย งามวงศวาน), 
หางนิวเวิรลด แยกแคลาย, เซ็นทรัล บางนา, ซีคอนสแควร, ดิโอลดสยาม เปนตน 

ธุรกิจแผงพระเครื่องเปนธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนเปนจํานวนมากและมีการขยายตัว
อยางรวดเร็วเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงผลใหมีเงินหมุนเวียนในสังคมมากข้ึน และมี
การซ้ือขายแลกเปลี่ยน หรือ การเชาพระเคร่ืองในราคาที่สูงข้ึนตามสภาวการณทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นจึงกลาวไดวาราคาพระเคร่ืองถูกผูกไวกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจ
เติบโต ราคาพระเครื่องจึงสูงขึ้น  มีการเชาพระเครื่องในราคาที่สูงขึ้นอยูตลอดเวลา สงผลใหพระ
เครื่องสวนหนึ่งเปนสินคาที่สามารถเก็งกําไรหรือสะสมไวเพื่อที่จะขายหรือใหเชาไดในอนาคต 

การท่ีราคาพระเครื่องแปรผันตรงหรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศน้ัน เม่ือรัฐบาลดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคผิดพลาด การกํากับดูแล
ระบบการเงินในประเทศบกพรอง มีการไหลเขามาของเงินทนุจากตางประเทศในตลาดหุนแลวถอน
ตัวออกไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการนําเงินทุนสํารองระหวางประเทศไปรักษาคาเงินบาทใหคงที่ 
จนกระท่ังเกิดการสูญเสียเงินทุนสํารองระหวางประเทศไปเปนจํานวนมากในสมัยรัฐบาลของพล
เอกชวลิต ยงใจยุทธ (ดํารงตําแหนง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540) ทํา

                                                            
102สัมภาษณ ศุภชัย เรืองสรรงามศิริ (ตี๋เหลา ทาพระจันทร), 1 มีนาคม 2552. 
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ใหตองไปกูเงินและตองยอมรับเง่ือนไขจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ( International 

Monetary Fund, IMF) ทําใหเกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจอยางรุนแรง 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินการตามเง่ือนไขของกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ คือ สรางความเสียหายแกภาคอสังหาริมทรัพยจํานวน 191,000 ลานบาท  ความเสียหาย
ของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินท่ีเขาไปรับภาระทางการเงินของสถาบัน
การเงิน 56 สถาบันการเงิน ที่ถูกองคการการเงินระหวางประเทศส่ังใหปดตัวลงคิดเปนมูลคา 
1,400,000 ลานบาท ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นสงผลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเขาสูภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจการเงิน ใน พ.ศ.2540 หรือเรียกวา วิกฤติการณภาวะฟองสบูแตก ความลมเหลวทาง
เศรษฐกิจของประเทศครั้งน้ีไดสงผลใหวงการพระเคร่ืองทั้งดานอุตสาหกรรมการผลิตพระเครื่อง
และธุรกิจแผงพระเคร่ืองตางไดรับผลกระทบตามไปดวย 

วิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540 สงผลใหราคาพระเคร่ืองถูกปรับฐานราคาลงมามาก 
ยกเวนพระเคร่ืองกลุมยอดนิยมและพระเคร่ืองกลุมพระเบญจภาคี รวมท้ังพระเคร่ืองของหลวงปู
ทวด วัดชางไห ที่สรางกอน พ.ศ.2512103 การปรับลดลงของราคาพระเครื่องน้ีสงผลใหนักนิยม
สะสมพระเคร่ืองท่ีไมโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนักไดรับประโยชน โดยมีการกวานเก็บพระ
เคร่ืองกลุมยอดนิยมหรือเรียกกันวา “พระหลัก”104 และพระเครื่องที่มีสภาพ “สวย”105 เพ่ือการเก็ง
กําไร โดยรอเวลาท่ีเศรษฐกิจฟนตัวข้ึน ก็จะสามารถนําพระเครื่องเหลาน้ีมาใหเชาในราคาสูงไดอีก
ครั้ง ซึ่งไดผลตอบแทนสูงกวาดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย ดังน้ัน ในชวงท่ีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจจึงเกิดธุรกิจรับจํานําพระเคร่ืองหรือธนาคารพระเคร่ืองเกิดขึ้น 

ธุรกิจรับจํานําพระเคร่ืองหรือธนาคารพระเคร่ือง เปนชองทางทางการคาในยุค
เศรษฐกิจซบเซา และเปนทางเลือกสําหรับผูสะสมพระเครื่องที่มีพระเคร่ืองที่หายากหรือมีสภาพที่

                                                            
103สัมภาษณ ศุภชัย เรืองสรรงามศิริ (ตี๋เหลา ทาพระจันทร), 1 มีนาคม 2552. 
104 พระหลัก คือ พระเคร่ืองกลุมท่ีไดรับความนิยมจากวงการผูนิยมพระเคร่ืองอยางกวางขวางและ

เปนท่ีรูจกักันในหมูผูนิยมพระเครื่องท่ัวไป 
105 พระสวย คือ พระเครื่องที่มีสภาพอยูในลักษณะสมบูรณ ไมสึกหรอ หัก บิ่น ราว ราน หรือ มี
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สวยสมบูรณ ซึ่งผูเปนเจาของพระเคร่ืองมักจะไมยอมขายหรือใหผูอื่นเชาพระเคร่ืองของตน การ
จํานําพระเครื่องจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่จะนําเงินมาใชจายโดยไมตองสูญเสียพระเคร่ืองที่มีอยู 
วิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540 สงผลใหธุรกิจรับจํานําพระเครื่องขยายตัวอยางรวดเร็วโดยดูไดจาก
การติดประกาศรับเชาพระเคร่ืองตามสถานที่ตางๆ รวมท้ังการลงประกาศทางหนังสือพิมพรายวัน
และนิตยสารพระเครื่อง เซียนพระหรือนักเลนพระเคร่ืองตางหันมาทําธุรกิจนี้กันอยางแพรหลาย 
เนื่องจาก หากผูเปนเจาของพระเคร่ืองมาไถถอนพระเคร่ืองของตนไมทันหรือไมสามารถมาไถถอน
ได จะทําใหผูรับจํานํามีโอกาสท่ีจะไดพระเคร่ืองที่ดีในราคาถูก  
 ภายหลังจากระบบเศรษฐกิจไทยเกิดวิกฤตในตนทศวรรษที่ 2540 ระบบเศรษฐกิจไทย
ก็เร่ิมฟนตัวข้ึนมาเร่ือยๆ เงินบาทที่ออนตัวลงนั้นไดทําใหความสามารถในการแขงขันทางการ
สงออกของไทยเพิ่มสูงข้ึน ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศสามารถกลับมาเกินดุล หลังจากท่ีขาด
ดุลอยางตอเนื่องยาวนานในชวงกอนวิกฤติ ทั้งนี้ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดดังกลาวไดชวยให
ประเทศไทยสามารถทยอยชําระหน้ีตางประเทศท่ีไดกูยืมไวในชวงเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจได จน
ยอดหนี้ที่กูยืมมาไดปรับลดลงสูระดับที่สมดุลกับฐานะทุนสํารองของประเทศ ในขณะเดียวกัน 
เศรษฐกิจไทยไดเร่ิมฟนตัวข้ึน ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยใน พ.ศ. 2547 
หลังจากท่ีดําเนินนโยบายอัตราดอกเบ้ียต่ํามาตั้งแต พ.ศ.2541  

 การฟนตัวของเศรษฐกิจหลังจากประสบปญหาฟองสบูแตก สงผลใหวงการพระเครื่อง
และธุรกิจพระเคร่ืองกลับมาเฟองฟูขึ้นอีกคร้ัง ธุรกิจพระเครื่องมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดประเมินวา “.....เม็ดเงินในธุรกิจพระเครื่องและธุรกิจที่
เก่ียวเน่ืองในป 2548 นี้ สูงถึงเกือบ 20,000 ลานบาท และธุรกิจเหลาน้ียังมีโอกาสเติบโตอยาง
ตอเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดวาจะยังมีอัตราขยายตัวเฉล่ียสูงถึงรอยละ 10 - 20 ตอ
ป…”106 

ดัชนีบงชี้ที่ เ ห็นไดชัดถึงการฟนตัวของวงการพระเคร่ือง  ไดแก  การโฆษณา
ประชาสัมพันธการสรางพระเคร่ืองและวัตถุมงคล รวมทั้งการจัดประกวดพระเครื่องที่เกิดขึ้นอยาง

                                                            
106 “ธุรกิจพระเคร่ือง” [ออนไลน] เขาถึงเม่ือ 15 เมษายน 2554 เขาถึงไดจาก 
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ตอเนื่องทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด กลุมผูประกอบธุรกิจแผงพระเคร่ืองเริ่มขยายธุรกิจมาก
ขึ้น โดยการเปดกิจการในหลายพื้นที่ มีการใหเชาพระเครื่องผานทางรานสะดวกซ้ือ ธนาคาร และ 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดมหาชน รวมท้ังยังไดปจจัยสนับสนุนจากการที่มีนักลงทุนชาวตางชาติ 
โดยเฉพาะฮองกง สิงคโปร และมาเลเซีย ใหความสนใจและเชาพระเครื่อง วัตถุมงคลจากประเทศ
ไทยเปนจํานวนมากเพ่ือนําไปใหเชาตอสําหรับผูที่สนใจพระเครื่องและวัตถุมงคลของไทยใน
ตางประเทศและมีบางสวนนําไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑสวนบุคคล การขยายตัวของตลาดพระ
เครื่องออกไปยังตางประเทศ ทั้งประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะไตหวัน ฮองกง มาเลเซีย สิงคโปร 
หรือแมแตในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมิรกา โดยเฉพาะในแหลงชุมชนของคนเอเชียท่ีอพยพเขาไปตั้ง
ถิ่นฐานอยู ทําใหนักธุรกิจชาวตางประเทศบางรายเปดศูนยพระเครื่องขึ้นในเมืองที่อาศัยอยูเพ่ือรับ
จองพระเครื่องและใหเชาบูชาพระเคร่ืองและวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารยตางๆ จากประเทศไทย 
รวมทั้งอุปกรณการสะสมพระเคร่ืองตางๆ โดยมาเชาบูชาหรือซื้อหาอุปกรณเหลาน้ีจากประเทศ
ไทย107  

การที่ชาวตางชาติรูจักพระเคร่ือง วัตถุมงคลตางๆ ของประเทศไทย สวนหนึ่งมาจาก
การโฆษณาในหนังสือพระเครื่องฉบับตางๆ ซึ่งมีมากกวา 60 ฉบับ นอกจากน้ียังไดมีการศึกษา
ขอมูลจากทางเว็บไซตที่ เ ก่ียวของกับพระเครื่อง ซึ่งบางเว็บไซดมีการนําเสนอขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อกลุมลูกคาชาวตางชาติ  

การเติบโตของวงการพระเครื่อง สงผลใหธุรกิจที่เก่ียวของกับการสรางพระเครื่อง
เติบโตขึ้นตามความตองการของตลาด ซึ่งเติบโตข้ึนอยางมากธุรกิจที่เก่ียวของกับพระเคร่ือง
โดยตรงอยางหน่ึงนั้นก็คือ ธุรกิจสรางพระเคร่ือง 
 ในกระบวนการสรางพระเครื่องนั้นตนทุนการผลิตแตกตางกันขึ้นอยูกับวัสดุมวลสาร 
ปริมาณการสรางแตละครั้ง กรรมวิธีการสราง ขนาดของพระเคร่ืองที่จะสราง การประกอบพิธี

                                                            
107“ธุรกิจพระเครื่อง” [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2554 เขาถึงไดจาก 
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พุทธาภิเษก และการโฆษณาประชาสัมพันธ การสรางพระเครื่องนั้นจะแยกเปนพระเคร่ืองเน้ือผง 
และพระเคร่ืองเนื้อโลหะ โดยแยกรายละเอียดของตนทุนการสรางพระเคร่ือง ไวดังนี้108  

การสรางพระเคร่ืองเนื้อผง  
คาแกะบล็อคแมพิมพทั้งดานหนาและดานหลังสําหรับเปนแบบพิมพ กด หรือ ปม 

พระเคร่ืองประมาณ 5,000 บาท อัตรานี้ขึ้นอยูกับฝมือและความชํานาญของชาง ถาเปนชางฝมือดี
มีชื่อเสียง งานแกะมีคุณภาพ ราคาคาแกะบลอกจะสูงขึ้นเปน 8,000 - 10,000 บาท คาเน้ือพระ
รวมทั้งคาจางแรงงานสําหรับพระเคร่ืองทุกขนาด 5 บาท – 8 บาทตอองค ซึ่งอัตราตนทุนที่กลาวมา
นี้ เปนการประมาณการเทานั้น ถาใชเนื้อวัสดุ หรือมวลสารที่หายากหรือเปนท่ีนิยม ตนทุนของพระ
เคร่ืองตอ1องคก็จะสูงขึ้น สงผลใหราคาที่ใหบูชาก็จะสูงขึ้นตาม หรือหากมีการทําพิมพพิเศษ อาทิ 
การฝงตะกรุด โรยผงตะใบ ปดทอง ซึ่งมีตนทุนเพิ่มข้ึนทําใหราคารพระเคร่ืองสูงขึ้นดวย    

การสรางพระเคร่ืองเนื้อโลหะ  
คาแกะบล็อคแมพิมพทั้งดานหนาและดานหลังสําหรับเปนแบบพิมพ กด หรือ ปม 

พระเคร่ืองประมาณ 5,000 บาท อัตรานี้ขึ้นอยูกับฝมือและความชํานาญของชาง ถาเปนชางฝมือดี
มีชื่อเสียง งานแกะมีคุณภาพ ราคาคาแกะบลอกจะสูงขึ้นเปน 8,000 - 10,000 บาท คาใชจายสวน
อื่นๆ ขึ้นอยูกับเทคนิคการสราง คือ ถาเปนการสรางแบบปมสําหรับเน้ือทองแดงขนาดใบมะขาม
ตนทุนประมาณ 4 บาทตอองค เน้ือนวโลหะ ตนทุนประมาณ 17 บาทตอองค (บางครั้งมีการปรับ
ราคาตามน้ําหนักทองท่ีเปนสวนผสมของเนื้อนวโลหะ) เน้ือเงินตนทุนประมาณ 90 บาทตอองค 
สวนเนื้อทองคํานั้นขึ้นอยูกับน้ําหนักของพระเคร่ืองและราคาทองคําในประเทศ  

การสรางแบบหลอ ถาใชเทคนิคการหลอแบบเกา ที่เรียกกันวา “เทมือหลอโบราณ” 
หรือ “แบบเบาทุบ” นั้น ตนทุนประมาณ 900 บาทตอองคหรือตอชอ ถาใชเทคนิคการหลอแบบ
สมัยใหม ที่เรียกกันวา “หลอเหว่ียง” หรือ “แบบฉีด” ตนทุนประมาณ 200 บาทตอองคสําหรับเน้ือ
โลหะทั่วไป   

                                                            
108ราคาของตนทุนพระเคร่ืองและขอมูลขั้นตอนการผลิต มีความแตกตางกันในแตละโรงงานแตละ

พื้นที่ สัมภาษณ, นางสายพิณ เกิดคลาย, อายุ 47 ป, เจาของรานเทวชัย หลอพระ ต.หนาพระธาตุ อ.พนัสนิคม 
จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 
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จากที่กลาวมาจะสังเกตเห็นไดวาตนทุนในการสรางพระเคร่ืองนั้นไมไดสูง แตเม่ือ
เทียบกับราคาพระเคร่ืองตามวัดหรือตามสถานที่ใหเชาบูชาในท่ีตางๆ แลว จะเห็นวาราคาแตกตาง
กันอยางมาก คือ พระเคร่ืองปรกใบมะขามเน้ือทองแดงราคาสูงถึง 50-100 บาทตอองค เน้ือนว
โลหะราคาสูงถึง 100-200 บาทตอองค เนื้อเงินราคาอยูที่ 300- 500 บาทตอองค เน้ือทองคําราคา 
8,000 - 10,000  บาทตอองค (เน้ือทองคําประมาณ 2 กรัมตอองค ซึ่งคิดราคาทองท่ีบาทละ 
20,000 บาท โดยทองคํา 1 บาท น้ําหนัก 15.2 กรัม) พระเครื่องแบบเหรียญราคาเริ่มตน 50 บาท 
และพระเคร่ืองเนื้อโลหะที่หลอแบบโบราณราคา 2,000-3,000 บาท สวนพระเคร่ืองเนื้อโลหะที่หลอ
แบบเทคนิคใหมราคา 1,500 -2,000 บาท ซึ่งราคาดังกลาวน้ีเปนราคาท่ัวไป ยังไมไดรวมในกรณีที่
พระเครื่องรุนนั้นมีประสบการณโดงดังหรือสรางข้ึนโดยพระเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงซ่ึงจะทําใหเกิด
ความนิยมมากข้ึนและราคาพระเครื่องจะสูงข้ึน 

นอกจากคาใชจายของธุรกิจสรางพระเคร่ืองแลว ยังพบวามีคาใชจายในสวนท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ คาใชจายในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก  

คาใชจายในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก 

คาใชจายสวนน้ีจะแตกตางกันไปตามรูปแบบพิธีที่จัด คือ ถาเปนพิธีโบราณเต็ม
รูปแบบน้ันตองมีพระเกจิอาจารยเจาของพระเคร่ืองชุดนั้น 1 รูป พระเกจิอาจารยนั่งปรก 4 ทิศ พระ
ระดับทั่วไป 32 รูป และพระสําหรับสวดชัยมงคลคาถา 108 รูป ซึ่งคานิมนตพระระดับเกจิอาจารย
นั้นสูงถึง 10,000 - 30,000 บาทตอรูป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะทางและช่ือเสียงของพระเกจิอาจารยรูป
นั้นๆ และคานิมนตพระระดับทั่วไปประมาณ 500-1,000 บาทตอรูป นอกจากน้ียังมีคาเครื่อง
บวงสรวง บายศรี หัวหมู ขนมตมแดงตมขาว ผลไมและอ่ืนๆ ประมาณ 10,000 บาทตอครั้ง และ
บางครั้งจะตองมีคาใชจายสําหรับพราหมณในการประกอบพิธีดวย  

การสรางพระในปจจุบันไมคอยพบวามีการทําพิธีเต็มรูปแบบ สวนใหญจะเปนการ
ประกอบพิธีแบบจัดสรางโดยปลุกเสกเด่ียว คือ มีพระเกจิอาจารยเพียงรูปเดียวเปนประธานในการ
ปลุกเสก และพระระดับท่ัวไปอีกจํานวนหนึ่ง (ซึ่งนิยมนิมนตเปนจํานวนค่ี) ซึ่งทําใหคาใชจายใน
ขั้นตอนนี้ลดลงไปเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับคาใชจายในการทําพิธีแบบโบราณ     
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ธุรกิจการสรางพระเครื่องยังมีวิธีการนําพระเคร่ืองเขาพิธีพุทธาภิเษกรวมกับผูสราง
รายอ่ืนๆ ซึ่งทางวัดจะคิดคาใชจายตามน้ําหนักของพระเคร่ือง โดยสวนใหญจะคิดราคาประมาณ
กิโลกรัมละ 500 บาท แตวิธีนี้ไมเปนท่ีนิยมมากนักเพราะจะทําใหพระเครื่องดูไมนาเช่ือถือ
เทาท่ีควร 

คาใชจายในการประชาสัมพันธ  
การสรางพระเครื่องแตละครั้งจะมีการตั้งงบคาใชจายในสวนน้ีไวประมาณ 300,000 - 

400,000 บาท ซึ่งมีมีวิธีการจายได 2 รูปแบบ คือ จายเปนเงิน หรือ จายเปนพระเคร่ือง ซึ่งในกรณีที่
จายเปนพระเคร่ืองจะมีการคิดราคาพระเคร่ืองครึ่งราคาของราคาที่ใหเชาบชูา  

การสรางพระเคร่ืองน้ันมีการดําเนินการ 2 แบบ คือ คณะกรรมการวัดจัดสรางข้ึนเอง 
หรือคณะกรรมการท่ีเปนคนภายนอกวัดที่อาสาเขามารับการจัดสรางพระเคร่ือง โดยแบง
ผลประโยชนสวนหน่ึงเปนคาดําเนินการ ซึ่งการจัดสรางพระเครื่องโดยการดําเนินการของ
คณะกรรมการวัดมักประสบปญหาในเรื่องคาใชจายท่ีตองมีการจายลวงหนา สวนการสรางพระ
เคร่ืองที่ดําเนินการโดยคนนอกน้ันอัตราเส่ียงของวัดนั้นเกิดขึ้นนอยมาก เน่ืองจากผูจัดสราง (นัก
ลงทุน) เปนผูดําเนินการท้ังหมด ซึ่งหากการจัดสรางไมประสบผลสําเร็จ คือ พระเคร่ืองไมไดรับ
ความนิยมหรือมีผูเชาบูชาพระเครื่องจํานวนนอย ผูจัดสรางจะเปนผูแบกรับภาระขาดทุนทั้งหมด 
โดยปกติการแบงผลประโยชนจะอยูในอัตราท่ีตกลงกัน เชน วัดรอยละ 60 และคณะกรรมการท่ี
ดําเนินการจัดสราง (นักลงทุน) รอยละ 40 หรือคนละครึ่ง (วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการคร่ึงหน่ึง) หรือแบง
พระเคร่ืองไปจําหนายตามสัดสวนผลประโยชนที่ตกลงกันไว แตรับผิดชอบคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธรวมกัน เปนตน 

นอกจากน้ี ธุรกิจที่เก่ียวของกับพระเคร่ืองนั้นมีมากมาย อาทิ ธุรกิจสรางพระ ธุรกิจ
แผงพระหรือศูนยพระเคร่ือง ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจรับจํานําพระเคร่ือง ธุรกิจหนังสือพระ ธุรกิจรับจาง
อัดกรอบพระหรือเลี่ยมพระ เปนตน ซึ่งลวนมีเงินหมุนเวียนในแตละปเปนจํานวนมหาศาล จึงทําให
เกิดการแขงขันทางธุรกิจกันเพ่ือแยงสวนแบงทางการตลาด โดยใชวิธีการตางๆ อาทิ การ
ประชาสัมพันธพระเคร่ืองขึ้นโดยมุงเนนวัตถุประสงคไปที่การหารายไดนําไปบํารุงพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะการสรางถาวรวัตถุตางๆ เชน โบสถ วิหาร เปนตน การใหพระสงฆที่มีชื่อเสียงหรือพระ
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เถระชั้นผูใหญเปนประธานในการจัดสรางซ่ึงจะมีผลตอยอดการจําหนายหรือเชาบูชาพระเครื่อง, 
การใชมวลสารที่หายากหรือการปลุกเสกท่ีแปลกพิศดาร รวมถึงการใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
อยางตอเน่ือง ทั้งในนิตยสารพระเคร่ืองและหนังสือพิมพรายวันเพ่ือใหชื่อพระเคร่ืองติดตลาดหรือ
คุนหู ซึ่งเปนนโยบายทางการตลาดอยางหน่ึง เปนตน 

แมจะเปนที่รูกันวาธุรกิจพระเครื่องเติบโตและมีเงินหมุนเวียนเปนจํานวนมาก แต
ธุรกิจน้ีไมนิยมที่จะเผยแพรขอมูลที่แทจริง ทําใหตรวจสอบไดยาก สงผลใหธุรกิจเหลาน้ีเกิดชองวาง
และมีการหลอกลวงหรือการโกงกันจนเปนคดีความฟองรองตางๆ ซึ่งการกระทําท่ีผิ ดกฏหมาย
เก่ียวกับธุรกิจการสรางพระเคร่ืองที่โดงดังในระดับประเทศ คือ “คดีอมเงินเหรียญนามสกุล” และ 
“คดีพระสมเด็จเหนือหัว” ของนายสิทธิกร บุญฉิม หรือ เสี่ยอูด เมื่อ พ.ศ.2548  
 นายสิทธิกร บุญฉิม หรือ “เส่ียอูด” เปนเจาของบริษัท ไดมอนด ฮิลล ซึ่งเปนบริษัทท่ี
ทําธุรกิจเกี่ยวของกับพระเคร่ืองเต็มรูปแบบ ตั้งแตการเตรียมมวลสาร การจัดสรางพระเคร่ือง การ
นําพระเคร่ืองเขาพิธีพุทธาภิเษก การประชาสัมพันธ รวมถึงการจัดสงพระเคร่ือง109  
 ชวงแรกท่ี บริษัท ไดมอนด ฮิลล จํากัด กอตั้งขึ้นมานั้น ไดมีการจัดสรางพระเครื่องซึ่ง
เปนที่รูจักโดงดังเปนจํานวนมาก อาทิ พระกร่ิงหลวง, เหรียญแม, พระชินราชหมื่นยันต, เจาแม
กวนอิมเทเงิน, กร่ิงจักรพรรดิ, พระกร่ิงจักรพรรดิ 9 ชาติ, พระกร่ิงมังกรทอง, พระกริ่งคลองดาน 
เปนตน การสรางพระเคร่ืองของบริษัท ไดมอนด ฮิลล นั้น แตละรุนมักมีผลประกอบการหรือยอด
การสั่งจองเปนจํานวนมาก  

ผูเก่ียวของกับการจัดสรางพระเคร่ืองในแตละรุนน้ัน สังเกตไดวามักจะเก่ียวของกับ
พระวิสุทธาธิบดี เจาอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เกือบทุกคร้ัง รวมถึงในกรณี “คดีอมเงินเหรียญ
นามสกุล”และ “คดีพระสมเด็จเหนือหัว” ดวย ซึ่งเปนคดีที่มีผูใหความสนใจเปนจํานวนมาก คดีทั้ง 
2 ของนายสิทธิกร บุญฉิม แสดงใหเห็นถึงผลประโยชนจากการสรางพระเครื่องและการเชาบูชา ใน
ที่นี้จะชี้ใหเห็นวาคดีที่เกิดขึ้นมาทั้ง 2 คดีนั้น เกี่ยวของกับสถาบันหลักทั้ง 2 สถาบัน คือ  

                                                            
109“บริษัท ไดมอนด ฮิลล” [ออนไลน]  เขาถึงเม่ือ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เขาถึงไดจาก 

www.diamondhill.co.th 
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1. สถาบันสงฆ เก่ียวของกับพระวิสุทธาธิบดีซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีสงฆวัดสุทัศน
เทพวราราม และกรรมการมหาเถรสมาคม ที่มีสวนเก่ียวของกับคดีอมเงินเหรียญนามสกุลที่เกิดขึ้น 
โดยใหการสนับสนุนการจัดสรางพระเคร่ืองและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 

2. สถาบันพระมหากษัตริย มีการแอบอางถึงมวลสารที่ใชในการจัดสรางพระเครื่องวา
ไดรับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย รวมถึงการนําตราพระมหามงกุฏ มาประดิษฐานไวที่
หนาหลังของพระสมเด็จเหนือหัวท่ีสรางข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตและมีการสั่งฟองเกี่ยวกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น อีกท้ังการใชชื่อสมเด็จเหนือหัวก็ตองการส่ือวาหมายถึงพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ซึ่ ง ทําใหประชาชนท่ัวไป  ผูสนใจเชาบูชาพระเครื่องเขาใจผิดไปวาสถาบัน
พระมหากษัตริยจะมีสวนเกี่ยวของกับการสรางพระเคร่ืองนี้ดวย เชนเดียวกับเหรียญแมที่เคยสราง
ก็ทําใหผูคนทั่วไปเขาใจวาเกี่ยวของกับสมเด็จพระราชินี 

กรณีคดียักยอกทรัพยจากการจําหนายเหรียญนามสกุลที่เกิดข้ึนมาน้ัน เร่ิมตนจาก
นายสิทธิกร บุญฉิม ไดผลิตเหรียญนามสกุลพุทธโสธรเพื่อใหเชาบูชาโดยอางวาจะนํารายไดจาก
การเชาบูชาเหรียญนามสกุลพุทธโสธรไปมอบเพ่ือกอสรางหอประชุมฯ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร.) จํานวน 200 ลาน แตมีขาววามีการมอบเงินใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพียง 
100 ลานบาท จนกระท่ังเกิดการฟองรองและมีผูเสียหายไดทําใบปลิวประชาสัมพันธเก่ียวกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แจกใหกับประชาชนที่ทองสนามหลวง  

ใบปลิวท่ีเผยแพรนั้น มีหัวขอวา “ประกาศใหผูเชาเหรียญนามสกุลพุทธโสธรทราบ” 
โดยมีขอความ ดังนี้ 

 

         บัดนี้พระวิสุทธาธิบดี เจาอาวาสวัดสุทัศนฯ รวมกับนายสิทธิกร บุญฉิม 
เจาของบริษัทไดมอนด ฮิลล จํากัด ไดเคยนําเหรียญนามสกุลพุทธโสธร ออกมา
จําหนายบูชาใหประชาชนทําบุญ ในการนี้มีสัญญาวาจะมอบเงินที่จําหนายเหรียญ
พุทธโสธร จํานวน 200 ลานบาท ใหกอสรางหอประชุมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วังนอย (มจร.) และนายสิทธิกร บุญฉิม ประธานจัดสรางเหรียญพุทธโสธรไดออก
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โทรทัศนทุกสถานีวา ไดรับเงินจํานวน 200 ลานบาท ครบแลวและพรอมที่จะทูลเกลา
ถวาย สมเด็จพระบรมฯ 
        แตเม่ือถึงเวลาสงมอบเงินใหกับ มจร. กลับมอบเงินใหเพียง 100 ลานบาท 
บัดนี้เปนเวลา 2 ปแลว นายสิทธิกร บุญฉิม ยังมิไดสงมอบเงินสวนท่ีเหลือจํานวน 
100 ลานบาทใหกับ มจร.เลย และกอนท่ีจะอัญเชิญหลวงพอโสธรเขากรุงเทพฯ เพ่ือ
สมโภชนฉลองพระหลวงพอโสธร ขอใหพระวิสุทธาธิบดี เจาอาวาสวัดสุทัศนนําเงิน
สวนท่ีเหลือจํานวน 100 ลานบาท สงมอบใหกับ มจร.ใหครบดวย แลวทานจะไดไม
ตองมีชีวิตอยูอยางไมตองหลบๆ ซอนๆ อีกตอไป 
        กรุณาสงมอบเงินจํานวนท่ีเหลือจํานวน 100 ลานบาท ภายในวันที่ 27 
มกราคม 2549 ณ มณฑลพิธีสมโภชนพระพุทธโสธร ทองสนามหลวงดวย 110 

 

ใบปลิวดังกลาวปรากฏภาพนายสิทธิกร บุญฉิม เจาของบริษัท ไดมอนดฮิลล จํากัด 
พรอมขอความระบุวา “เปนผูผลิตเหรียญพุทธชินราชหม่ืนยันต เหรียญเจาแมกวนอิมรุนเทเงิน 
พระกร่ิงจักรพรรดิ์ เหรียญนามสกุลพุทธโสธร พระกร่ิงเสาหลิน ทุกรุนไมไดผานพิธีพุทธาภิเศก 
เพียงแตนิมนตพระมาถายรูปเทานั้น”  

 

                                                            
110ใบปลิวที่แจกบริเวณทองสนามหลวง ซึ่งผูศึกษาไดรับแจกและไดคัดลอกขอความตามใบปลิว 
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ภาพที่ 5 ใบปลิวระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของนายสิทธิกร บุญฉิม 

ที่มา : “เส่ียอูด” [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ.2554  

เขาถึงไดจาก www.uamulet.com 

 

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร สําเนาหนังสือที่ ตช 0011(บก.6)03/1994 ของสถานี
ตํารวจนครบาลสําราญราษฎร วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 ลงนามโดยพันตํารวจเอกอนันต เหลือง
นฤมิตชัย ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลสําราญราษฎร สงถึงนายประเสิรฐ ไพลวัฒนชัย เพ่ือ
รายงานความคืบหนา การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาท่ี 1390/2547 ซึ่งเปนคดีที่พระวิสุทธาธิบดี 
เจาอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กับพวก ในขอหารวมกันฉอโกงประชาชน ในกรณีการผลิตเหรียญ
ดังกลาว มีขอความดังนี้ 

 

ตามท่ี นายประเสริฐ ไพลวัฒนชัย ผูเสียหายแจงความรองทุกขตอ พงส.สน.
สําราญราษฎร ใหดําเนินคดีกับ พระวิสุทธาธิบดี เจาอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กับ
พวก ในขอหา รวมกันฉอโกงประชาชน พงส.สน.สําราญราษฎร ไดรับคํารองทุกขไว
ตามคดีอาญาท่ี 1,390/2547 ตอมา บชน.ไดสั่งการให บก.บ.6 แตงตั้งคณะพนักงาน
สืบสวนดําเนินการสอบสวนในคดีดังกลาว 
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ขอเรียนวาคณะพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในการสอบสวนคดีดังกลาวได
รวมกันทําการสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอด บัดนี้ไดรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี
มาพอสมควร จึงไดรวบรวมพยานหลักฐานขอคําส่ังศาลอาญา เพ่ือออกหมายจับ
ผูตองหาในคดีนี้ ศาลอาญาพิจารณาแลวมีคําส่ังใหออกหมายเรียกผูตองหากอน 
หากไมมาจึงจะพิจารณาออกหมายจับ 

ตอมาในวันที่ 30 มีนาคม 2548 พนักงานสอบสวนไดออกหมายเรียก พระวิสุ
ทธาธิบดี ผูตองหาที่ 1 ใหมาพบในวันท่ี 11 เมษายน 2548 ปรากฏวาผูตองหาไดมี
หนังสือขอเล่ือนนัดไปเปนวันที่ 19 เมษายน 2548 เวลา 09.00 น. และเม่ือจะถึง
กําหนดนัดผูตองหานี้ไดมีหนังสือขอเลื่อนนัดออกไป 

ในวันที่ 30 มีนาคม 2548 พนักงานสอบสวนไดออกหมายเรียก นายสิทธิกร 
บุญฉิม ผูตองหาท่ี 2 ใหมาพบในวันที่ 11 เมษายน 2548 ปรากฏวาผูตองหาไดมี
หนังสือขอเล่ือนนัดเปนวันที่ 20 เมษายน 2548 และผูตองหานี้ไดมาพบพนักงาน
สอบสวนในวันที่ 21 เมษายน 2548 พนักงานสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและทําการ
สอบสวนบันทึกปากคําไวแลว 

 จึงแจงความคืบหนาในการสืบสวนสอบสวนมายังทานเพื่อทราบ111 

   

 

                                                            
111ใบปลิวที่แจกบริเวณทองสนามหลวง ซึ่งผูศึกษาไดรับแจกและไดคัดลอกขอความตามใบปลิว 
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ภาพที่ 6 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที ่1390/2547  
ที่มา : “เส่ียอูด 2” [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ.2554  

เขาถึงไดจาก www.uamulet.com 

นอกจากคดียักยอกทรัพย หรือ คดีอมเงินเหรียญนามสกุล แลวยังพบวามี คดีพระ
สมเด็จเหนือหัว ซึ่งเปนคดีที่มีการกลาวอางถึงสถาบันพระมหากษัตริยและเกิดคดีฟองรองกัน จน
เปนเหตุใหนายสิทธิกร บุญฉิม ถูกพิพากษาจําคุกและถือวาเปนคดีที่เกี่ยวของกับธุรกิจพระเครื่องที่
ไดรับความสนใจจากผูคนเปนจํานวนมาก 

คดีพระสมเด็จเหนือหัว เกิดจากการที่นายสิทธิกร บุญฉิม เปดใหจองพระสมเด็จเหนือ
หัว รุน 5 สี โดยเปดใหเชาบูชาองคละ 999 บาท112 และระบุวารายไดจากการจัดสรางจะนําเขา
สมทบทุนมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ เพื่อจัดโครงการสรางอุโบสถสองกษัตริย พรอมมีการนําตราพระ
มหามงกุฎประทับไวหลังองคพระ ผูสรางไดแอบอางวา ไดรับพระราชทานดอกไมเพ่ือใชเปนมวล
สารในการจัดสรางพระเครื่องรุนนี้ ทําใหประชาชนเขาใจผิดวาสํานักพระราชวังเกี่ยวของกับการ
จัดสรางพระดังกลาว จึงทําใหในชวงระยะแรกน้ันมีผูใหความสนใจสั่งจองพระเคร่ืองรุ นนี้เปน

                                                            
112 มีการประเมินกันวา หากมีการปลอยใหเชาบูชาพระเครื่องรุนนี้ไดทั้งหมด ผูสรางจะไดยอดจาก

การเชาบูชาประมาณ 1,600 ลานบาท (มียอดการสรางพระสมเด็จเหนือหัว 1,600,000 องค) 
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จํานวนมาก ตอมา สํานักพระราชวังออกมาแถลงการณปฏิเสธวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการสราง
พระเคร่ืองรุนนี้ จึงทําใหเกิดการฟองรองจนถือไดวาเปนคดีที่ใหญคดีหนึ่งในวงการพระเคร่ือง  

ผูจัดสรางประชาสัมพันธวา พระสมเด็จเหนือหัว สรางจากมวลสารศักด์ิสิทธ์ิจากวัด
ตางๆท่ัวประเทศ และสรางตามตํานานการสรางพระผงของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) 
วัดระฆังโฆสิตาราม แลวนํามาปลุกเสกโดยพระช้ันผูใหญทั่วพระราชอาณาจักรไทย เสกผง
ศักดิ์สิทธิ์ และสรางพระพิมพเปนพระสมเด็จ 5 สี ไดแก สีขาววัดระฆัง ของภาคกลาง สีเหลืองพระ
เจาอยูหัว ของภาคเหนือ สีชมพูทิพย ของภาคตะวันออก สีเขียวพระแกวมรกต ของภาคอีสาน สีฟา
น้ําทะเล ของภาคใต 

วิธีปลุกเสกมวลสารผงพุทธคุณ ผูจัดสราง อางวา พระเถระ พระอาจารย และเจา
อาวาสจากวัดตางๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย รวม 780 รูป ซึ่งเปนพระภิกษุสงฆของวัดตางๆ ใน 780 
อําเภอ ทําพิธีปลุกเสกมวลสารผงพุทธคุณ อาทิ 

จังหวัดสกลนคร ไดแก วัดพรหมหัวบึง วัดหนองสะไน วัดแจงแสงอรุณ วัดสามัคคีวรา
ราม วัดเหนือ วัดกลางดพธิ์ชัย วัดศรีวิไลย วัดศิริมงคล วัดอินทรังสฤษฏ์ิ วัดโพธ์ิศรีสรางคอ วัดโพธ
ชัยวิทยาราม วัดสระแกวารีราม วัดสวางภูมดิล วัดคอนสวรรค วัดไตรแกว วัดบูรพา วัดพระธาตุเชิง
ชุม 

จังหวัดนครพนม ไดแก วัดยอดแกว วัดศรีสมบูรณ วัดคณิศร วัดกกตอง วัดโพธ์ิศรี วัด
ไตรภูมิ วัดปทุมาราม วัดศรีสุมังคล วัดธาตุประสิทธิ์ วัดธาตุศรีคุณ วัดปจฉิมาวาส 

จังหวัดขอนแกน ไดแก วัดพลแพง วัดทากระบือ วัดมิ่งเมืองพลาราม วัดชัยศรี วัดไชโย 
วัดโชติการาม วัดเกาะแกว วัดจันทรประสิทธิ์ วัดแจงสวางนอก วัดบึงแกว วัดศิริพนปุญญาวาส วัด
จอมแจง วัดสีชมพู วัดโพธิ์ศรี วัดชลธาร วัดสระทอง วัดโพธ์ิทอง วัดเทวราช วัดวุฒนาราม วัดจันทร
สิรินทราวาส 

จังหวัดบุรีรัมย ไดแก วัดกลาง วัดบุญซาย วัดบานหนองแขม วัดสุพลศรัทธาราม วัด
บานบัว วัดอัมภาราม วัดปราสาทวนาราม วัดกลาง วัดอุดร วัดสวางโพธ์ิทองวราราม วัดโคน วัน
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สระจันทร วัดสนวนนอก วัดจําปาวัดโพธ์ิยอย วัดโพนทอง วัดหนองไผนอย วัดสําโรง วัดสวาง
อารมณ วัดหนองหงส113 

ตอมา เม่ือมีการรองเรียนและสอบถามขอมูลการจัดสรางไปทางสํานักพระราชวัง 
สํานักพระราชวังจึงไดมีการชี้แจงวา ขณะน้ีไดมีกลุมแอบอางจัดสรางพระสมเด็จเหนือหัว และมี
การระบุวา รายไดจากการเชาบูชาจะนําสมทบทุนมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณเพ่ือจัดสรางพระอุโบสถ
สองกษัตริย ณ จังหวัดราชบุรี พรอมกับมีการนําตราพระมงกุฎประทับไวหลังองคพระเคร่ือง ซึ่งการ
จัดสรางดังกลาวไมไดมีความเกี่ยวของกับทางสํานักพระราชวังแตอยางใด เม่ือมีการตรวจสอบไป
ยังมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปรากฏวา ทางมูลนิธิฯ ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดสราง และการท่ีผูจัดสรางนําตราพระมงกุฎไปประทับหลังองคพระน้ันถือวาผิดกฎหมาย 
เพราะไมมีการขอพระราชทานอนุญาต จากทางสํานักพระราชวัง 

มวลสารในการจัดสรางท่ีมีการอางวาเปนดอกไมพระราชทานนั้น ทางสํานัก
พระราชวังไดชี้แจงวา ตั้งแตมีการจัดสรางพระสมเด็จเหนือหัว ปรากฏวา ทางผูจัดสรางไมเคยขอ
พระราชทานดอกไมเพื่อนําไปใชเปนมวลสาร เรื่องที่เกิดขึ้นจึงเปนการแอบอางและทําใหประชาชน
เขาใจผิด 

จากการตรวจสอบถึงขั้นตอนการจัดสรางพระสมเด็จเหนือหัว ปรากฏวา ไมมีการระบุ
ผูจัดสรางท่ีชัดเจน ทําใหประชาชนเกิดความเขาใจผิดวา  พระสมเด็จเหนือหัว เก่ียวของกับทาง
สํานักพระราชวัง และทําใหเกิดความเสียหายกับทางสํานักพระราชวังเปนอยางมาก กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จึงมีมติสรุปสํานวนส่ังฟองนายสิทธิกร บุญฉิม ประธานบริษัทไดมอนดฮิลล 
จํากัด ผูจัดสรางพระสมเด็จเหนือหัว  และบริษัทไดมอนดฮิลล  จํากัด ในขอหา  3 ขอหา 
ประกอบดวย  

1.โฆษณาขายสินคาเกินจริง ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค  
2.ฉอโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา  
3.เลียนแบบเคร่ืองหมายราชการตาม พ.ร.บ.รอยตราแผนดิน กรณีเลียนแบบตราพระ

มหามงกุฎ กอนนําไปประทับหลังองคพระสมเด็จเหนือหัว ทําใหเกิดความเขาใจผิด114  
                                                            

113เอกสารแผนพับโฆษณาใหเชาบูชาพระสมเด็จเหนือหัวที่แจก ณ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
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วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2553 ศาลอานคําพิพากษาคดีหมายเลขดํา อ.2358/2551 ที่
พนักงานอัยการฝายคดีพิเศษ 1 เปนโจทก ยื่นฟอง นายสิทธิกร บุญฉิม อายุ 38 ป และบริษัทได
มอนด ฮิลล จํากัด วา 

 

         โดยนายสิทธิกร บุญฉิม ในฐานะกรรมการผูจัดการ เปนจําเลยท่ี 1-2 ใน
ความผิดฐานรวมกันฉอโกงประชาชน, รวมกันโฆษณาโดยใชขอความที่จะกอใหเกิด
ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคา และโดยใชขอความที่ใชหรืออางอิง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริยโดยไมไดรับพระบรมราชานุญาต ไมเปนธรรมตอ
ผูบริโภคหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวม, รวมกันใชเคร่ืองหมาย
ราชการโดยไมไดรับอนุญาต และเลียนเคร่ืองหมายราชการใหปรากฏที่วัตถุหรือ
สินคาใดๆ 
         โจทกฟองวา ระหวางเดือน พ.ย.-ธ.ค. 50 จําเลยรวมกันแสดงขอความอันเปน
เท็จ โดยโฆษณาเผยแพรวาจัดสรางพระเคร่ืองที่ใชชื่อวา "พระสมเด็จเหนือหัว" สราง
จากมวลสารดอกไมพระราชทาน และผาไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ เพ่ือจัดสรางพระคราวนี้เปนการเฉพาะ และยังนําตราเคร่ืองหมายพระ
มหามงกุฎท่ีเปนเครื่องหมายราชการของสํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง และ
เปนสัญลักษณของพระเจาแผนดิน มาพิมพประทับไวที่ดานหลังพระสมเด็จเหนือหัว
ทุกองค 

ศาลพิเคราะหเห็นวา จําเลยกระทําผิดตามฟอง เม่ือเปนการโฆษณาให
ประชาชนท่ัวไปหลงเชื่อวาการสรางพระสมเด็จเหนือหัว ใชมวลสารจากดอกไม
พระราชทาน จนทําใหประชาชนเขาใจวาการจัดสรางพระดังกลาวเก่ียวของกับ
พระมหากษัตริย อีกท้ังการนําตรามงกุฎไปใชพิมพที่ดานหลังนั้นก็ไมไดรับอนุญาต
จากสํานักพระราชวัง และสํานักราชเลขาธิการ ทั้งท่ีเปนความเท็จทั้งส้ิน จําเลยจึงมี
ความผิดตามฟอง  
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         พิพากษาวา จําเลยท้ังสองมีความผิด ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค  พ.ศ.
2522 มาตรา 47, 48 และ 59 และ พ.ร.บ.เคร่ืองหมายราชการ พ.ศ.2484 และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343 และ 83 อันเปนการกระทํากรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบท ใหเรียงลงกระทงลงโทษ โดยใหจําคุกจําเลยท่ี 1 เปนเวลา 4 ป 
และปรับบริษัท จําเลยท่ี 2 จํานวน 10,000 บาท ฐานฉอโกงประชาชนอันเปนบท
หนักสุด และลงโทษจําเลยในความผิดฐานใชและเลียนแบบเคร่ืองหมายราชการโดย
ไมไดรับอนุญาต จําคุกจําเลยท่ี 1 เปนเวลา 1 ป และปรับจําเลยท่ี 2 จํานวน 2,000 
บาท  
         รวมโทษจําคุกจําเลยท่ี 1 เปนเวลา 5 ป และปรับบริษัท จําเลยท่ี 2 รวม 
12,000 บาท โดยใหจําเลยท้ังสองรวมกันคืนเงินกับผูเสียหายท้ัง 921 คน ที่เชาพระ
สมเด็จเหนือหัว แตไมใหเกิน 4,055,916 บาท ตามที่โจทกฟอง115 

 

เหตุการณคดีพระสมเด็จเหนือหัวไดสะทอนใหเห็นถึงผลประโยชนจากพุทธพาณิชยที่
มีจํานวนเงินมหาศาล วิธีการแสวงหาผลประโยชนของกลุมคนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและสะทอนให
เห็นถึงความศรัทธาของผูคนที่มีตอพระมหากษัตริยพระองคนี้เปนอยางมาก โดยดูไดจากการกลาว
อางถึงมวลสารที่เก่ียวของกับพระมหากษัตริย การตั้งชื่อรุนพระเครื่องเพ่ือใหเขาใจวาสรางข้ึนตาม
พระราชประสงค รวมถึงการนําตราพระมหามงกุฏมาประทับดานหลังเพ่ือความเปนสิริมงคลแกผู
เชาบูชาพระเครื่อง นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวาความคิดของผูคนที่เชาบูชาพระเคร่ืองรุนน้ีไมได
เกิดจากความศรัทธาท่ีมีตอพระเครื่อง แตเปนการมองวาพระเครื่องเปนเพียงสินคาชนิดหนึ่งที่ตอง
คํานึงถึงผลกําไรตอบแทนในการลงทุนจากการเชาบูชาพระเคร่ืองรุนนี้ เน่ืองจากการเกิดคดีความ
ขึ้นทําใหอนาคตของราคาพระเครื่องรุนนี้ถูกตัดทอนลงไปอยางเดนชัดจึงมีการฟองรองและขอคืน
เงินท่ีไดลงทุนไป 

การเกิดคดีพระสมเด็จเหนือหัวอาจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหพระเครื่องที่มีการจัดสราง
ขึ้นมาใหไดรับความนิยมนอยลงไป จึงเปนชองทางใหมีการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในรูปแบบอ่ืนข้ึนมา
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เพื่อแทนที่พระเคร่ืองในแงของความเชื่อทางจิตใจดานเศรษฐกิจ จนทําใหเกิดปรากฏการณจตุคาม
รามเทพ ฟเวอรขึ้นในสังคมชวงป 2549-2551 
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บทท่ี 5 
สรุป 

 
การศึกษาเร่ืองพระเครื่องกับสังคมไทยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาแนวคิดการสรางพระ

พิมพกระทั่งมาสูการสรางพระเคร่ือง คติความเชื่อ และพุทธพาณิชย ผานการศึกษาบริบททาง
ประวัติศาสตรสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะหเอกสารและการประมวลผลการเก็บ
ขอมมูลภาคสนามจากผูนิยมพระเครื่อง การศึกษาครั้งนี้นอกจากไดแสดงใหเห็นภาพคติความเชื่อ
ของผูคนในสังคมที่มีตอการสรางพระพิมพในแตละยุคสมัยท่ีไดสรางข้ึนจากความศรัทธาใน
รูปแบบที่แตกตางกันออกไปแลวยังไดบงชี้วาเราสามารถศึกษาประวัติศาสตร รวมถึงแนวคิด 
ความเช่ือ ความศรัทธาของผูคนในสังคมท่ีสะทอนออกมาใหเห็นในรูปแบบวัต ถุเน่ืองในพุทธ
ศาสนาที่เรียกวา พระเคร่ือง 

พระเคร่ืองมีตนกําเนิดจากการสรางพระพิมพซึ่งมีการทําขึ้นต้ังแตตนพุทธกาลเร่ือยมา 
โดยเร่ิมจากการสรางเพ่ือเปนส่ิงระลึกใหผูที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถานอันเปนสถานที่ที่
พระพุทธเจาทรงมีพุทธานุญาตใหพุทธศาสนิกชนไปปลงสังเวชเพื่อระลึกถึงพระองคหลังจาก
ปรินิพพาน พระพิมพที่สรางข้ึนมาในยุคนั้นมักจะมีการจารึกคาถา เยธมฺมาฯ อันเปนคาถาท่ี
อธิบายยอเร่ืองอริยสัจ 4 ประการเพื่อเปนการชวยเผยแผพุทธศาสนาใหแผขยายออกไปยังพื้นท่ี
ตางๆ ซึ่งเปนความเช่ือเร่ืองปญจอันตรธานที่เช่ือวาพระศาสนาจะเส่ือมและส้ินสุดลง กระท่ังไมมี
พระสงฆและไมมีผูรูพระธรรมวินัย จึงไดมีการสรางพระพิมพและจารึกคาถา เยธมฺมาฯ ขึ้นเพ่ือสืบ
ทอดพระศาสนา 

การเดินทางติดตอคาขายของพอคาชาวอินเดียไดทําใหการแผขยายอิทธิพลทางพุทธ
ศาสนากระจายไปสูภูมิภาคตางๆ สงผลใหคติความเชื่อและพระพิมพไดแผกระจายไปยังดินแดน
ตางๆ ดวย เม่ือชาวอินเดียไดเขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและดินแดนประเทศไทยใน
สมัยทวารวดีไดนําพุทธศาสนาเขามาพรอมท้ังความเชื่อเรื่องปญจอันตรธานจึงเปนสาเหตุทําใหคติ
การสรางพระพิมพและการจารึกคาถา เย ธมฺมาฯ เขามาสูสังคมดวย จากหลักฐานทางโบราณคดีที่
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พบในประเทศไทยชี้ใหเห็นวาพระพิมพที่สรางข้ึนในสมัยทวารวดีนั้นมีวตัถุประสงคการสรางเพ่ือสืบ
ทอดพระศาสนา มีลักษณะและรายละเอียดที่แตกตางกันตามแตละชวงเวลาท่ีสราง แตนิยมสราง
พระพิมพปางแสดงปาฏิหาริยของพระพุทธเจา อาทิ ปางแสดงยมกปาฏิหาริย ปางพระพุทธเจา
ประทับเหนือพนัสบดี เปนตน  

ตอมาเม่ือคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ-ฮินดู จากขอมและพุทธศาสนานิกาย
มหายานจากจีนไดเขามาผสมผสานกับความเช่ือทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดทําใหคติการ
สรางพระพิมพเปลี่ยนแปลงไป จากการสรางพระพิมพเพ่ือสืบทอดพระศาสนามาเปนการสรางเพื่อ
ปรมัตถประโยชนแกผูวายชนมโดยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคน พบวาพระ
พิมพสรางดวยดินเหนียวและมีการนําเอาอัฐิของผูตายมาผสมกับดินเหนียวแลวพิมพเปน
พระพุทธรูปหรือรูปพระโพธิสัตวลงบนเนื้อวัสดุแตไมมีการนําพระพิมพเหลานี้มาเผา เรียกพระพิมพ
ที่ไดจากการสรางแบบนี้วาพระพิมพดินดิบ พระพิมพชนิดนี้ไมไดผานการเผาเพ่ือทําใหเน้ือดินแหง
แกรงจึงแตกหักงาย ไมคงทนถาวร สะทอนใหเห็นวาไมไดสรางขึ้นตามคติการสืบทอดพระศาสนาที่
เนนจํานวนและความคงทนของพระพิมพ สันนิษฐานวาเปนการสรางข้ึนในคติที่จะเปนปจจัยให
ผูตายไดบรรลุภูมิโพธิสัตวในอนาคตกาล และยังพบคาถาบทท่ีจารึกไวบนพระพิมพ ที่กลาวถึงเหตุ
และการส้ินเหตุ คือ การดับทุกข (นิพพาน)  
 สมัยสุโขทัยหลังจากการเส่ือมอํานาจทางการเมืองของเขมรซึ่งเคยมีอิทธิพล
ครอบคลุมดินแดนแถบน้ีมาเปนเวลายาวนาน วัฒนธรรมและคติความเช่ือของสุโขทัยไดรับอิทธิพล
ของขอมและมีความเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาท แตสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองทาง
พุทธศาสนามากกวาศาสนาพราหมณจึงสงผลใหความเชื่อทางพุทธศาสนาเติบโตข้ึนแทนที่ความ
เช่ือทางศาสนาพราหมและกอใหเกิดความเชื่อในเร่ืองบุญกุศลและภพภูมิหลังความตาย ซึ่งมี
หลักฐานปรากฏอยูในวรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิพระรวงท่ีแตงขึ้นในสมัยสุโขทัย ความเชื่อในเรื่องการ
เวียนวายตายเกิด เรื่องการหลุดพน และเร่ืองบุญกรรมตางๆ เปนสาเหตุทําใหเกิดคติการสรางพุทธ
สถานอุทิศถวายในพุทธศาสนารวมถึงการสรางพระพุทธรูปและพระพิมพเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา
และประกอบบุญกุศลข้ึนโดยไดรับอิทธิพลแนวคิดเรื่องการถวายส่ิงของเพ่ือเปนเครื่องบูชาใน
ศาสนาพราหมณ ซึ่งยังคงสืบทอดอิทธิพลทางวัฒนธรรมอยู และแมวาในสมัยสุโขทัยจะยังมีความ
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เช่ือในเรื่องปญจอันตรธานปรากฏอยูแตการสรางพระพิมพสวนใหญไมปรากฏพระพิมพที่จารึก
คาถา เย ธมฺมาฯ เพื่อสืบทอดพระศาสนา โดยมีมูลเหตุจากความนยิมในเร่ืองการจารึกพระธรรมลง
บนพื้นวัสดุที่มีความคงทนถาวรมากกวาการจารึกพระคาถาลงบนพระพิมพ  

สมัยอยุธยาวัฒนธรรมและความเช่ือของผูคนในสังคมไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
หลายรูปแบบท่ีเจริญรุงเรืองข้ึนมากอนหนาเขามาผสมผสาน อีกท้ังชวงระยะเวลาในสมัยอยุธยาท่ี
ยาวนานถึง 417 ป จึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลใหคติความเช่ือของผูคนเปลี่ยนแปลงไป 
ตามปจจัยและบริบท ณ ชวงเวลาน้ันๆ เชน อิทธิพลทางวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาจาก
ตางชาติ การทําศึกสงครามและความวุนวายทางการเมืองภายในราชสํานัก เปนตน ซึ่งสงผลใหคติ
ในการสรางพระพิมพของสมัยอยุธยามีการเปล่ียนแปลงไป สามารถแบงพระพิมพที่สรางข้ึนตาม
คติความเช่ือไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 การสรางพระพิมพเพือ่เปนพุทธบูชา ประกอบบุญกุศล มัก
ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนตนเน่ืองจากไดรับถายทอดความเชื่อมาจากสุโขทัย และกลุมที่ 2 การ
สรางพระพิมพเพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคล ความศักด์ิสิทธิ์ และดลบันดาลใหเกิดอานุภาพตางๆ 
เกิดขึ้นในราวตนพุทธศตวรรษท่ี 22 เน่ืองจากเปนชวงเวลาท่ีมีภาวะสงครามเกิดขึ้นบอยครั้ง ทําให
มีการหาท่ีพึ่งทางจิตใจท้ังในดานของพิธีกรรม รวมถึงการพกพาพระพิมพที่เชื่อวามีพุทธคุณดานคง
กระพัน ชาตรี นําติดตัวเพื่อสรางขวัญกําลังใจ  

สมัยรัตนโกสินทรปรากฏหลักฐานวามีการตอยอดแนวคิดตอจากสมัยอยุธยา คือ มี
การนําพระพิมพมาใชในฐานะเคร่ืองรางของขลังชนิดหนึ่ง ซึ่งเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณสําคัญท่ีอุบัติขึ้นในชวงเวลาตางๆ ไดแก การปรับเปล่ียนแนวคิด
ทางพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 1 เพ่ือใหผูคนในสังคมเขาถึงพุทธศาสนาไดงายข้ึน  การเกิดการ
ระบาดของอหิวาตกโรคท่ีมีความรุนแรง ผูคนลมตายลงเปนจํานวนมากสงผลใหเกิดความ
หวาดกลัวตอโรคระบาดเปนอยางมาก รวมถึงความนิยมในการเก็บสะสมของเกาซ่ึงนําไปสูการ
ลักลอบขุดคนหาวัตุโบราณตามกรุพระเจดียตางๆ กระท่ังคนพบพระพิมพตางๆ เปนจํานวนมาก 
ปจจัยเหลาน้ีไดทําใหเกิดแนวคิดเร่ืองพระเครื่องและยังเปนปจจัยท่ีทําใหมีการนําพระพิมพหรือ
พระกรุซึ่งแตเดิมสรางข้ึนเพ่ือสืบทอดพระศาสนาไดเปลี่ยนสถานะกลายมาเปนพระเคร่ืองที่มี
พุทธคุณสําหรับปองกันอันตรายในดานตางๆ  
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จากปจจัยท่ีกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาพระพิมพกลายเปนพระเครื่องที่ผูคนมีไวเปน
เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและในที่สุดไดกลายเปนส่ิงที่นิยมแพรหลายในสังคมไทย ความนิยมพระ
เคร่ืองเพิ่มสูงขึ้นสืบเน่ืองมาจากปจจัยสนับสนุนตางๆ ไดแก การสรางเหรียญท่ีระลึกซ่ึงเปนที่นิยม
ในหมูชนช้ันสูงในสมัยรัชกาลท่ี 5 อันนําไปสูการสรางเหรียญพระสงฆที่ถือเปนจุดเปล่ียนสําคัญจุด
หนึ่ง และยังแสดงใหเห็นถึงจุดเร่ิมตนของการสรางเหรียญพระเคร่ืองขึ้น นอกจากน้ีเม่ือประเทศ
ไทยตองเผชิญกับภาวะสงครามโลกคร้ังที่สอง ผูคนรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พระ
เคร่ืองจึงเปนที่พึ่งทางใจท่ีสําคัญ เกิดการจัดสรางพระเคร่ืองขึ้นเปนจํานวนมากพรอมๆ กับการขุด
พระพิมพตามกรุตางๆ เพ่ือนํามาเปนพระเคร่ือง สงผลใหพระเคร่ืองไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ในสังคม  

หลังสงครามสิ้นสุดสังคมเกิดความตื่นตัวในการศึกษาพระเคร่ืองอยางเปนระบบ มี
การอธิบายถึงการเกิดพุทธคุณ การแยกประเภทพระเคร่ืองตามลักษณะของวัสดุที่สราง มีการจัด
อันดับความนิยมพระเครื่องเปนหมวดหมู ทําใหพระเครื่องมีมูลคาทางการตลาดจนเกิดการสราง
พระปลอมข้ึนและเกิดสถานท่ีแลกเปล่ียนซ้ือขายพระเคร่ืองที่เรียกวา “ตลาดพระเคร่ือง” ขึ้นใน
สังคม 

ความนิยมพระเครื่องของผูคนในสังคมทําใหเกิดการสรางพระเคร่ืองเพื่อชี้นําความเช่ือ
ที่ แสดงใหเห็นความเปนผูนําท้ังดานการปกครองและดานจิตใจของผูนําประเทศ รวมถึงการสราง
พระเคร่ืองเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแจกจายใหกับทหารและตํารวจตระเวนชายแดนท่ีสูรบเพื่อ
ตอตานกลุมแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสตที่เกิดขึ้นในประเทศ 

เม่ือปญหาแนวคิดคอมมิวนิสตยุติลง รัฐบาลหันมาใหความสนใจและสนับสนุนดาน
เศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจเติบโตข้ึน ความเชื่อและคานิยมในสังคมเปล่ียนแปลงไป ผูคนแสวงหา
เคร่ืองรางของขลังเพ่ือตอบสนองความตองการและความม่ันใจในทรัพยสินหรือผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปรากฏการณดังกลาวนี้สงผลใหพระเครื่องที่มีพุทธคุณทางดาน
เมตตามหานิยมไดรับความนิยมขึ้นเปนอยางมาก สะทอนใหเห็นจากการต้ังชื่อรุนพระเครื่องที่
เชื่อมโยงระหวางความเชื่อและคานิยมทางเศรษฐกิจเขาไวดวยกัน พระเกจิอาจารยในชวงเวลาน้ัน
ที่สรางพระเครื่องและไดรับความนิยมจากผูคนเปนอยางมาก คือ หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ วัดบานไร 
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ที่มียอดการบริจาคเงินเพ่ือสาธารณะกุศลมากถึง 63,759,812 บาทตอป1 เงินสวนใหญไดมาจาก
การสรางวัตถุมงคลและพระเคร่ืองของทางวัดบานไรเพื่อใหประชาชนเชาบูชา 

พระเคร่ืองไดรับความนิยมจากผูคนจํานวนมากทั้งในและตางประเทศ ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ
พระเคร่ือง อาทิ ธุรกิจสรางพระเคร่ือง ธุรกิจแผงพระเครื่อง ธุรกิจโฆษณาพระเครื่อง ขยายตัวอยาง
มากตามสภาวการณทางเศรษฐกิจและดวยจํานวนเงินหมุนเวียนในวงการพระเคร่ืองที่มีมากกวา 
20,000 ลานบาทตอปและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองถึงรอยละ10 - 20 ตอป2 สงผลใหเกิด
การหลอกลวง ฉอโกงขึ้นจนเกิดเปนคดีความฟองรองการกระทําผิดเก่ียวกับธุรกิจการสรางพระ
เครื่อง คดีทีโ่ดงดังในระดับประเทศ คือ คดีอมเงินเหรียญนามสกุล ที่ผูผลิตเหรียญนามสกุลพุทธโส
ธรไดบอกวัตถุประสงคการสรางวาเพ่ือนํารายไดจากการเชาบูชาเหรียญนามสกุลพุทธโสธรไป
กอสรางหอประชุม ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน 200 ลาน แตไดมอบเงินใหมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพียง 100 ลานบาท และ คดีพระสมเด็จเหนือหัว ที่มีการแอบอางถึงมวล
สารที่ใชในการจัดสรางวาไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย รวมถึงการนําตราพระมหามงกุฏ
มาประดิษฐานไวที่ดานหลังของพระสมเด็จเหนือหัว โดยไมไดรับอนุญาต อีกท้ังการต้ังชื่อรุนวา
พระสมเด็จเหนือหัวเพ่ือตองการส่ือใหประชาชนท่ัวไป ผูสนใจเชาบูชาพระเคร่ืองเขาใจผิดวา
สถาบันพระมหากษัตริยมีสวนเก่ียวของกับการสรางพระเคร่ืองรุนนี้ มีการประเมินกันวา หากปลอย
ใหเชาบูชาพระเครื่องรุนนี้ไดทั้งหมด ผูสรางจะไดยอดเงินประมาณ 1,600 ลานบาท ซึ่งทั้ง 2 คดีนี้
สะทอนใหเห็นจํานวนเงินมหาศาลที่หมุนเวียนในธุรกิจพระเคร่ืองและยืนยันการมีอยูของพุทธ
พาณิชยในสังคมอยางชัดเจน 

การศึกษาครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นถึงประวัติความเปนมาและคติความเช่ือของพระพิมพที ่
สรางข้ึนในแตละยุคสมัยซ่ึงลวนเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดแนวคิดเร่ืองพระเครื่อง จนไดรับความนิยม
เปนอยางมากจากผูคนในสังคม นอกจากนี้ ไดศึกษาใหเห็นถึงผลประโยชนที่เก่ียวของกับการสราง

                                                            
1คณะบรรณาธิการสํานักพิมพสื่อธรรม, เหตุเกิด ณ วัดบานไร (กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ, 

ม.ป.ป.), 93. 
2“ธุรกิจพระเคร่ือง” [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2554 เขาถึงไดจาก 

www.kasikornresearch.com 
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พระเคร่ืองและการแสวงหาผลประโยชนจากความศรัทธาของผูคนที่มีตอพระเครื่อง ขอมูลจากการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะเปนฐานสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถศึกษาเร่ืองแนวคิดทางพุทธศาสนาใน
สังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม รวมท้ังการศึกษาเก่ียวกับการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใน
รูปแบบอ่ืนท่ีเขามาแทนที่พระเคร่ืองในแงมุมของความเชื่อทางดานเศรษฐกิจ อาทิ จตุคามรามเทพ 
นางกวัก ตอเงินตอทอง ชูชก  เปนตน การศึกษาครั้งนี้สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมทางความคิดความ
เช่ือของผูคนท่ีเปนไปในทางเส่ือมถอยและออกหางจากแกนของพุทธศาสนาไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
มองวัตถุซึ่งเปนตัวแทนแหงพุทธศาสนาวาเปนเพียงสินคาประเภทหน่ึงที่จะสรางผลกําไรใหกับ
ตนเองเพื่อจะนํามาซึ่งทรัพยสินเงินทองในการใชสนองตัณหาของตนอันไมมีที่สิ้นสุด  
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__________. จารึกในประเทศไทยเลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12- 

21. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529. 
__________. จารึกในประเทศไทยเลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษท่ี 15-16. กรุงเทพฯ : กรม 

ศิลปากร, 2529. 
__________. จารึกในประเทศไทยเลม 4 อักษรขอม พุทธศตวรรษท่ี 17-18. กรุงเทพฯ :  

กรมศิลปากร, 2529. 
__________. จารึกในประเทศไทย เลม 5 อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19- 

24. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529.  
__________. จารึกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527. 
__________. นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทองและเร่ืองราวสุวรณภูมิ. กรุงเทพฯ :  

อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2550. 
__________. ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1. พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบ 

นายกรัฐมนตรี, 2510. 
__________. ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2452. 
__________. ประชุมพงศาวดารภาคที่ 80. พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 2509. 

__________. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2521. 

__________. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2 จารึก ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว ศาสตราจารย ยอรช  

เซเดส ชําระและแปล. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2504. 
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กรมศิลปากร. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3. พระนคร : สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2508. 
__________. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4. พระนคร : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2513. 

__________. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1. กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2517. 
__________. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548.  
__________. ประมวลกฏหมายรัชกาลท่ี 1 จุลศักราช 1166 พิมพตามฉะบับหลวง ตรา 3  

ดวง เลม 3. กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, 2529. 
__________. พระพุทธรูปและพระพิมพในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จ. 

พระนครศรีอยุธยา พระนคร : กรมศิลปากร, 2502. 
__________. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง. ปทุมธานี : สารรังสรรค, 2545. 
__________. ศิลปะทวารวดี : ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อัมรินทร 

พริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2552. 
__________. เสภาเรื่องขุนชาง-ขุนแผน. กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2513. 
กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองแกไขปรับปรุงใหม  

เลม 3. กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค, 2548. 

กองบรรณาธิการขาวสด. 99 เหรียญ บูชามหานิยม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. 
แกรนท อีแวนส.ประวัติศาสตรสังเขปประเทศลาว ประเทศกลางแผนดินใหญเอเชีย 

อาคเนย. แปลโดย ดุษฎี เฮยมอนด. เชียงใหม : ซิลคเวอรม, 2549. 

คณะบรรณาธิการสํานักพิมพสื่อธรรม. เหตุเกิด ณ วัดบานไร. กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ,  
ม.ป.ป. 

คนเมืองคอน [นามแฝง]. ตํานานการสรางพระหลวงปูทวด วัดชางให. ม.ป.ท.: ม.ป.ป. 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2550. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริน 

ติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2540. 
จาตุรงคมงคล. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2508.  
จิตร บัวบุศย. ประวัติยอพระพิมพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อําพลพิทยา, 2514. 
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จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝายเหนือ 

ในรัชกาลท่ี 5. พระนคร : กรมสรรพสามิต, 2508. 
จําปา เยื้องเจริญ และคณะ. วิเคราะหศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย.  

กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ, ม.ป.ป.  
ฉันทิชย กระแสสินธ. พระเครื่อง. กรุงเทพฯ : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, 2514. 
ฉันทิชย กระแสสินธ. สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) เลม1. พระนคร : องคการคาของคุรุสภา,  

2507. 
ฉันนะ วารมัน. ตํารับพระเครื่องรางของขลัง. กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ม.ป.ป. 
ชายเดียว พัฒนาสุวรรณและไชยา พัฒนาสุวรรณ. พระกําลังแผนดิน. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้น 

ติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2541. 
เชวง พันธจันทร. พระพุทธศาสนาใน 25 พุทธศตวรรษ. พระนคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, 2500. 

ซีมอง เดอ ลู ลาแบร. จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ : ราชอาณาจักรสยาม.  

แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร. พระนคร : กาวหนา, 2510. 
เซเดส, ยอรช. ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึกและศิลปะไทยสมัย 

สุโขทัย. แปลโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 
2526. 

ฌัง-บัปติสต ปาลเลกัวซ. เลาเรื่องกรุงสยาม. แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร. กรุงเทพฯ : ศรีปญญา,  
2549. 

ดวงแกว โชนเชิดประเสริฐ. พระเครื่องของขลัง. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2513. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. ตํานานเรื่องเครื่องโตะและถวยปน.  

พระนคร : ม.ป.ท., 2511. (พิมพในงานศพ นายสงา วรรณดิษฐ กันยายน 2511). 
__________. จดหมายเหตุประพาสตนรัชกาลที่ 5. กรุงเทพ : แพรพิทยาล, 2519. 
__________. ความทรงจํา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 
__________. ตํานานพระพุทธเจดีย. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2518. 
__________. สาสนสมเด็จ เลมที่ 2. พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2504. 
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ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. สาสนสมเด็จ เลมที่ 3. พระนคร :  
องคการคาคุรุสภา, 2504. 

__________. สาสนสมเด็จ เลม 4. กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2504.  
__________. สาสนสมเด็จ เลมที่ 10. พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2504. 
ตรียัมปวาย [นามแฝง]. ปริอรรถาธิบายแหงพระเครื่องฯ เลม 1 เร่ืองพระสมเด็จ. พระนคร :  

บริสหอุปกรณการพิมพ, 2497. 
แถมสุข นุมนนท. เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สายธาร,  

2544. 
__________. 50 ป พรรคประชาธิปตยกับการเมืองไทย. นครปฐม : ม.ป.ท.,2539. 

ทรงชัย เจตะบุตร. พระเครื่องเมืองเหนือ. เชียงใหม : ชางเผือกการพิมพ, 2503. 
ทศพล จังพานิชยกุล. รวมสุดยอดพระคณาจารย. กรุงเทพฯ : คอมมา, 2547. 
__________. พระกริ่งคูแผนดิน วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร. กรุงเทพฯ : คอมมา 

ดีไซนแอนดพริ้นท, 2545. 
ทักษ เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526. 
ทิพากรวงศ, เจาพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1. พระนคร : คลัง 

วิทยา, 2505. 
__________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุร ุ

สภา, 2504. 
__________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 เลม 2. กรุงเทพฯ : องคการคา 

ของคุรุสภา, 2504.  
เทพย สาริกบุตร. พุทธาภิเษกพิธี พิธีกรรมปลุกเสกพระเครื่องรางของขลัง. พระนคร : ศิล 

ปาบรรณาคาร, 2509. 
เทพชู ทับทอง. พุทธนุสรณ พระเครื่องกร.ุ พระนคร : นนทชัย, 2513. 
ทําเนียบและประวัติเหรียญหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ. เชียงใหม : วัดดอยแมปง, 2520. 
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ธชา จุลินทร. พระพุทธชินราช : สุดยอดพระเครื่องแหงอินโดจีน. กรุงเทพฯ : คอมมา, 2537. 
ธานินทร กรัยวิเชียร. การใชกฎหมายปองกันคอมมิวนิสต. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท,  

2516. 
ธิดา สาระยา. ทวารวดี ตนประวัติศาสตรไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545. 

__________. ประวัติศาสตรมหาสมุทรอินเดีย. กรุงเทพฯ :  เมืองโบราณ, 2554. 

__________. ประวัติศาสตรทองถิ่น. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529. 
ธิดา สาระยา. สรุปผลการสัมมนา เร่ือง ไตรภูมิพระรวง. กรุงเทพฯ : พระนครการพิมพ. 2527.  

(เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ป ลายสือไทย). 
น. ณ ปากนํ้า [นามแฝง]. พระพุทธรูป : สื่อศรัทธาและการสืบเน่ืองของมรดกวัฒนธรรม.  

กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543. 

นงคราญ ศรีชาย และวรวิทย หัสภาค. โบราณคดีศรีวิชัย มุมมองใหมการศึกษาวิเคราะห 

แหลงโบราณคดีรอบอาวบานดอน. นครศรีธรรมราช : โรงพิมพเม็ดทราย, 2543.   
นิโกลาส แชรแวส. ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม. แปล 

โดย สันต ท.โกมลบุตร. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : ศรีปญญา, 2550. 

นิติ กสิโกศล. 30 ป สถาบันไทยคดีศึกษา. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2544.  
นิธิ เอียวศรีวงศ. ยุคสมัยไมเช่ืออยาลบหลู. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิงจํากัด 

มหาชน, 2541. 
__________. พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  

เคล็ดไทย, 2544.  
__________. ปากไกและใบเรือ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2543. 
บุญเสริม ศรีภิรมย. พระพุทธรูปและพระพิมพยอดนิยม. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ, 2532. 
บริบาลบรุีภัณฑ, หลวง. เร่ืองโบราณคดี. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพจํากัด, 2531. 
__________. พระพุทธรูปสมัยตางๆในประเทศไทย. พระนคร : ม.ป.ท., 2514. (พิมพในงาน 

ศพ นายดาบตํารวจทองอยู แจมทวี). 
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ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ. ปฐมสมโพธิกถา. พระนคร : โรงพิมพการ 
ศาสนา, 2505. 

ปวเรศวริยาลงกร, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา. จดหมายเหตุบัญชีน้ําฝน. พระนคร :  
โสภณพิพรรฒธนากร, 2472. 

ปรีชา นุนสุข. หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใตของประเทศไทยท่ีเก่ียวกับอาณาจักรศรี 
วิชัย. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2525. (พิมพเน่ืองในการสัมมนาประวัติศาสตร
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2). 

ประชุม กาญจนวัฒน. พระเครื่องเรื่องของขลัง. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ, 2525 

__________. พระเครื่องเลืองชื่อ. กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ, 2516. 
__________. ภาพพระเครื่องเลม 1-2. กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ, 2536. 
ป.หวลวิไล [นามแฝง]. ตําราดูลักษณะพระเครื่อง. พระนคร : สํานักพิมพผานฝาพิทยา, 2506. 

ปาลเลกัวซ ฌัง-บัปติสต. เลาเรื่องกรุงสยาม. แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร. กรุงเทพฯ : ศรีปญญา,  
2549. 

ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. เชียงใหม : ซิลค 
เวอรมบุคส, 2539.   

ผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝายมหายาน. กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2543.   
__________. รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ.  

นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 
พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เลม 2. กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการ 

พิมพ, 2521. 

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน และถาวร เกียรติทับทิว. พระเครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ผลกระทบท่ีมีตอภาวะความเปนอยูทางสังคมของคนไทย.  สงขลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, 2514. 

พรภิรมณ เชียงกูล. ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม เลม 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2525. 
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พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). สถานการณพระพุทธศาสนาและกระแสไสยศาสตร. กรุงเทพฯ :  
สหธรรมิกการพิมพ, 2539. 

__________. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพฯ : เอส.อาร.พริ้นติ้ง, 2546. 
พระพิมลธรรม, (อาสภมหาเถร). ผจญมาร : บันทึกชีวิต 5 ป ในหองขัง. กรุงเทพฯ : สํานักงาน 

กลาง กองการวิปสสนาธุระ, 2530. 
พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝายเหนือในรัชกาลท่ี 5. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2520.  

(พิมพในงานพระศพหมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุญ). 
 

พระวินัยปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเซียง. 2530. (พิมพใน 

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา). 
พินัย ศักดิ์เสนีย. นามานุกรมพระเคร่ือง. พระนคร : สํานักพิมพผดุงศึกษา, 2502. 
พิมพประไพ พิศาลบุตร. กระเบื้องถวยกะลาแตก. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, 2550.  
ไพฑูรย ธัญญา. เทพเจาแหงดานขุนทด. กรุงเทพฯ : บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุปจํากัดมหาชน,  

2546. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท 

ที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแตเดือนธันวาคม 2506 จนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2511. พระนคร : กรมแผนที่ทหาร, 2512. 

__________. พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส. กรุงเทพฯ : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี, ม.ป.ป.  
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. เร่ืองเที่ยวเมืองพระรวง. พระนคร  : โรงพิมพ 

ธนาคารออมสิน, 2496. 
มงเซเญอร ปาลเลกัวซ. เลาเรื่องกรุงสยาม. แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร. นนทบุรี : ศรีปญญา,  

2549. 
มอนต จันทนากร. ทําเนียบพระกริ่งพระชัยวัฒน. กรงุเทพฯ : สํานักงานนครชาง, 2527. 

มลิวัลย แตงแกวฟา. สองสตวรรษ บนเสนทางการเมืองไทย. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
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มหาดไทย, กระทรวง. รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลม 1. พระนคร : โรง 
พิมพกระดาษไทย, 2500. 

เมฆพัด [นามแฝง]. ตําราดูพระเครื่องพระสมเด็จ. พระนคร : สํานักพิมพพิทยาคาร, 2513. 
ยงยุทธิ์ วิริยายุทธังกุร. สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ในทัศนะของคนรุนใหม.  

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธีรกิจจํากัด, 2534.  

ยอรช เซเดส. ตํานานพระพิมพ. พระนคร : ม.ป.ท., 2513. (พิมพในงานศพนายกรี กรโกวิท).  
รังสรรค ธนะพรพันธุ. กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห 

เชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 
2532. 

รัตนปญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ. แปลโดย แสง มนวิทูร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517. 

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญ 

ทัศน, 2526. 
__________. พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส 

พับลิเคชั่นส, 2546. 
วรรณกรรมรัตนโกสินทร เลม 3. กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท, 2536. 

วรางคณา นิพัทธสุขกิจ. หนังกวาง ไมฝาง ชาง ของปา การคาอยุธยา สมัยพุทธศตวรรษท่ี  

22-23. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550. 

วามเทพมุนี, พระราชครู. คัมภีรยันต 108. กรุงเทพฯ : โรงพิมพลูก ส.ธรรมภักดี, 2521. 

วิจิตรวาทการ, หลวง. พุทธานุภาพ. พระนคร : สํานักงาน ส.ธรรมภักดี, 2504. 

วินัย ผูนําพล. วัฒนธรรมผสมในศิลปกรรมสยาม. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2552. 

วิวัฒน อุดมกัลยารักษ. เบญจภาคี 2. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2542. 

วุฒิชัย มูลศิลปและกนกวลี ชูชัยยะ. เจานายในราชวงศจักรี เลม 2. กรุงเทพฯ : องคการคาของ 
คุรุสภา, 2542. 

ศักดิ์ชัย สายสิงห. ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย.  
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547. 
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ศักดิ์ สุริยัน. พระกริ่ง พระปดตา และเครื่องรางของขลัง. กรุงเทพฯ : บํารุงนุกูลกิจ, 2515. 
__________. รูปและสัญลักษณแหงพระศากยพุทธ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุปจํากัด,  

2532. 
ศิริพร สัจจานันท. เอกสารการสอนชุดเศรษฐกิจไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยท่ี 8-15. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ, 2544. 
ศรีศักร วัลลิโภดม. รัฐปตตานี ใน “ศรีวิชัย” เกาแกกวารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ  

: มติชน,2548. 
ศรีศักร วัลลิโภดม. พระเครื่องในเมืองสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2539. 
ศูนยการศึกษาระหวางประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ไทย - เวียดนาม : ความสัมพันธทาง 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่กระชับแนนหลังสหภาพโซเวียตลมสลาย
จนถึงปจจุบัน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 

ษรวัฒน [นามแฝง]. มองยอนไปสมัย ร.5 เกจิ อาราม วัตถุมงคล. กรุงเทพฯ : คณะบุคคล 

อักษรโชติชวง, 2551. 
ส. ศิวรักษ [นามแฝง]. เร่ืองนายปรีดี พนมยงค ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมล 

คีมทอง, 2540. 
สนิท สมัครการ. ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยวิเคราะหเชิงสังคม –มานุษยวิทยา.  

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2539. 

สมชาย บุญอาสา. สุดยอดพระเครื่องราง. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
 

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน. เอเชียตะวันออกเฉียงใต การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงคราม 

เย็น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. ประวัติศาสตรที่เพ่ิงสราง. กรุงเทพฯ : 6 ตุลารําลึก, 2544. 

สรพล โศภิตกุล. สุดยอดเหรียญพระเครื่อง กระบวน 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2544. 
สรพล โศภิตกุล. สุดยอดเหรียญพระเครื่อง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2540. 

__________. สองเหรียญสองพระ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. 
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สรศัลย แพงสภา. หวอ ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2539. 
สัญชัย สุวังบุตร. ยุโรปสามทศวรรษหลังสงคราม ค.ศ.1945-1975. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531. 
สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญไชย – ลานนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  

2528. 

สายชล สัตยานุรักษ. พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
พุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ.2325-2352). กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 

สิริ เปรมจิตต. ชีวิตและงาน ของ พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสด์ิ อดีตนายกรัฐมนตรี “ลิ้น 

ทอง” หัวหนาคณะรัฐบาลประชาธิปไตยสมบูรณชุดแรกของเมืองไทย บันทึก
ประวัติศาสตรการเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตย 45 ป. กรุงเทพฯ : 
บํารุงนุกูลกิจ, 2521. 

สุจิตต วงษเทศ. ศรีวิชัย ในสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.   
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. แผนชิงชาติไทย. กรุงเทพฯ : สมาพันธ, 2550. 
สุนทรพิพิธ (เชย), พระยา. อิทธิปาฏิหาริยพระเครื่องรางของขลัง. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร 

, 2515. 

สุภัทรดิศ ดิศกุล, หมอมเจา. พระพุทธรูปอินเดียและความรูใหมเก่ียวกับโบรารคดีจีน.  
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547. 

__________. พระพุทธรูปและพระพิมพในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา. พระนคร : กรมศิลปากร, 2502. 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หมอมเจา. ศิลปะอินเดีย เลม 1. กรุงเทพฯ : คุรุสภา ถนนราชดําเนินกลาง,  

2510. 
__________. ศิลปะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539. 

__________. ศิลปะสมัยลพบุรี. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิงจํากัด, 2547. 
สุภาพรรณ ณ บางชาง. พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอน 

เปล่ียนแปลงการปกครอง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536. 
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สุมนชาติ สวัสดิกุล, หมอมราชวงศ. บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  

ประทานหมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล. กรุงเทพฯ : บํารุงบัณฑิต, 2530.    
สุรชัย ศิริเกิด. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ,  

2548. 
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, หมอมราชวงศ. ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มติชน,  
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