
 
 

รูปแบบและความเชื่อของพระกริ่งที่พบในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายธนุตม  ธรรมพิทักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
ภาควิชาประวตัิศาสตรศิลปะ 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปการศึกษา 2547 

ISBN  974 – 464 – 243 - 2 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

STYLE AND RELIGION OF PRA KRING IN THAILAND 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
 Thanut  Thampituck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Master’s Report  in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF ARTS 

Department of  Art  History 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2004 

ISBN  974 – 464 – 243 - 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  อนุมัติใหสารนพินธเร่ือง “รูปแบบและความเชื่อ

ของพระกริ่งทีพ่บในประเทศไทย” เสนอโดย นายธนุตม  ธรรมพิทักษ  เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

 
 
 
 
      ………………………………….. 
               (รองศาสตราจารย ดร.จริาวรรณ คงคลาย) 
                คณบดบีณัฑิตวิทยาลยั 
                                                                      วันที่.........เดอืน.....................พ.ศ........... 
 
 
 
 

ผูควบคุมสารนิพนธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศักดิชั์ย  สายสิงห 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ 
 
.........................................................ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย ดร.สันติ  เล็กสุขุม) 
  ................/..................../............... 
 
.........................................................กรรมการ 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศกัดิ์ชัย  สายสิงห) 
  ................/..................../............... 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง

47107318: สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
คําสําคัญ : รูปแบบและความเชื่อของพระกริ่ง 
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จากความเชื่อเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯ ที่เปนพระพุทธเจาแพทยมีอํานาจพุทธคุณในการรักษาให

มนุษยหายจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ  โดยวิธีการรักษานั้นใหอธิฐานจิตแลวนํามือไปลูบที่องคพระบริเวณที่เจ็บปวย  
แตวิธีการรักษาตามความเชื่อนี้  เมื่อเวลาผานไปกอใหเกิดความเสียหายแกรูปประติมากรรมพระไภษัชยคุรุฯ     จึง
เกิดแนวคิดในการสรางพระกริ่งที่เปนรูปจําลองพระไภษัชยคุรุฯ เพื่อใชในพิธีกรรมทําน้ํามนตเพื่อใชรักษาอาการ
เจ็บปวยแทนการรูปที่องคพระ   โดยภายในองคพระใสเม็ดโลหะกลมขนาดเล็กไว  เมื่อเขยาองคพระจะเกิดเสียงดัง
กริ๊ง กริ๊ง  และจากเสียงนี้เองที่เปนที่มาของชื่อ “พระกริ่ง” ซึ่งจุดกําเนิดของพระกริ่งนั้นคงเริ่มขึ้นชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 13 ในประเทศทิเบต  จากนั้นความเชื่อดังกลาวไดเผยแผของสูดินแดนตางๆ เชนประเทศจีน แตมีความเชื่อที่ตาง
ไปคือใชในการปองกันอันตรายขณะเดินทาง เนื่องจากเปนอํานาจพุทธคุณที่สําคัญอีกดานหนึ่งของพระไภษัชยคุรุฯ  
และจากการที่ชาวจีนเปนชาติที่มีการติดตอคาขายกับประเทศตางๆอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  พอคาชาวจีนเหลานั้น จึงนําความเชื่อเกี่ยวกับพระกริ่งที่ใชพกติดตัวเพื่อปองกันอันตรายเขาสู
ดินแดนเหลานั้น และเมื่อความเชื่อในการบูชาพระกริ่งไดเผยแผเขาสูประเทศไทย ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร 
โดยผานพระสงฆชาวกัมพูชาที่เขามาศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศไทยและมีการพกพระกริ่งเพื่อปองกันอันตราย
ในขณะเดินทาง ความเช่ือเหลานี้จึงแพรหลายมากขึ้นจนเปนที่ยอมรับในสังคมไทย  กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ
จึงสรางพระกริ่งแบบไทยขึ้นบางและหลังจากมีการสรางพระกริ่งขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทยแลว  ก็มีการสราง
พระกริ่งขึ้นตามวัดตางๆหลายวัด  แตวัดที่ไดรับการยอมรับในอํานาจพุทธคุณมากที่สุดคือวัดสุทัศนเทพวราราม  
เนื่องจากมีการสรางพระกริ่งขึ้นที่วัดนี้อีกอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

ผลการวิจัยพบวา 
1. การสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศไทยเปนครั้งแรก ที่มีการกลาววามีการสรางตั้งแตสมัยอยุธยาโดย

พระพนรัต  เพื่อติดที่พระมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรศวรนั้น  ไมสามารถยืนยันขอมูลดังกลาวได  แตหลักฐาน
การสรางพระกริ่งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่ชัดเจนที่สุดเปนการสรางพระกริ่งปวเรศขึ้นใน พ.ศ. 2425 

2. ตําราในการสรางพระกริ่งที่มีการกลาววาไดนําตําราการสรางมาจากประเทศกัมพูชา  และสืบทอด
ตอกันมาในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรนั้น  ไมสามารถยืนยันการมีอยูของตําราดังกลาวไดอยางชัดเจน 

3. รูปแบบของพระกริ่งที่สรางขึ้นในประเทศไทยในครั้งแรก ที่กลาววาเปนการถอดรูปแบบมาจาก
พระกริ่งปทุมของประเทศกัมพูชานั้น มีจุดแตกตางหลายแหงจนไมสามารถยืนยันไดอยางชัดเจนวาพระกริ่งปวเรศ
ที่สรางขึ้นในประเทศไทยเปนครั้งแรกนั้นไดใชรูปแบบพระกริ่งปทุมมาเปนตนแบบในการสรางจริง 

4.  การสรางพระกริ่งในประเทศไทยตั้งแตเริ่มตนสรางจนถึงปจจุบัน  สามารถแบงไดเปน 2 กลุม
ใหญคือ  กลุมที่รักษารูปแบบตามที่ปรากฏในอดีต  กับกลุมที่ไมรักษารูปแบบ 
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ                   บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร            ปการศึกษา  2547 
ลายมือช่ือนักศึกษา...................................................................... 
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47107318:  MAJOR :  ART HITORY 
KEY WORD : STYLE AND RELIGION OF PHRA KRING 

THANUT THAMPITUCK : STYLE AND RELIGION OF PHRA KRING IN THAILAND. 
MASTER’S REPORT ADVISOR : ASST. PROF. SAKCHAI  SAISING, Ph.D., 100 pp.  ISBN 974-464-243-2 
          Phra Kring is the name of Miniature’s Bhaisajyaguru who is a Mahayana Buddha considered the 
master of medicine. Inside the image contains small and round metals when shaken happened ringing sound. It is 
the name of this image “Phra Kring” 

The beginning of the image was first found in Tibet in 13th century. Bhaisajyaguru was a god of 
medicine so it was venerated because the praise of the image can keep from epidemics sickness by touch some 
part of the body of image, such as stomach-ache must touch at the stomach of image and when eye-hurt must 
touch at the eyes of image. But this method made the image damaged. So they create a new image in small size 
to replace for used in ceremony by took the image soak in the water for made holy water. 

The believe in Bhaisajyaguru was more faith until spread to nearly country. And China receive the 
faith of the image too. But the believe that Phra Kring made holy water was not popular in China.  Since the 
power of Banisajyaguru not only to made human get well but although protect from harm and danger. So 
Chinese favors to took Phra Kring with one when travel to anywhere for made market with another country. 

When Phra Kring came to Thailand, first time it was believe the received from Cambodia monks 
who studied Buddhism in Thailand, them took Phra Kring with one for Protected dangerous when them on the 
way between Cambodia to Thailand. Until in the reign of  King Rama IV, Phraya Pawares created to made Phra 
Kring, so he brought Khmer’s Pra King which called Pra King Prapatum to be a model. But he changed some 
point of the image. After Phra Kring Happened in Thailand. It was Popular, So there were many temple tried to 
made Phra Kring them self.  But the most famous Pra King was built in wat Sutatthepwararam  

The results  of the study were :  
1) The frist time to create  Phra Kring in Thailand was in Rattanakosin period  about  1882  AD. 
2)  The text book that told how to made Pra Kring it didn’t have a real one.     
3) The frist  Phra Kring that create in Thailand didn’t bring style of Pra Kring Prapatum to be a 

model 
4) We can  separate Phra Kring that create in Thailand in  2 groups.  The one is keep the original  

style and another one is not keep   the original  style 
Department of Art History    Graduate School, Silpakorn University                     Academic Year  2004 
Student’s  signature …………………………………….. 
Master’s Report  Advisor’s signature …………………………………... ………………………………………. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 กอนอื่นขาพเจาขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และคณะศิลปกรรมศาสตรที่ใหโอกาส
ขาพเจาไดลาพักการสอนเพื่อศึกษาตอ  และขอขอบคุณเพื่อนๆอาจารยทุกทานที่ตองทํางานในสวนรับผิดชอบของ
ขาพเจาแทน   

  สวนของวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากหลายฝาย ทั้งที่ปรากฏนาม
หรือไมปรากฏนาม ณ ที่นี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณยิ่งคือผูชวยศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห 
ที่รับเปนผูควบคุมวิทยานิพนธ  ใหคําแนะนําและแนวทางการศึกษาคนควาที่เปนประโยชน    ในการตรวจแก
วิทยานิพนธไดรับความกรุณาจาก ศาสตราจารย ดร. สันติ  เล็กสุขุม  และขอบพระคุณอาจารยคณาจารยในคณะ
โบราณคดีทุกทาน  ที่ไดอบรมสั่งสอน  ใหความรูแนวคิด  รวมถึงความชวยเหลือและการใหคําแนะนําในดานตางๆ 

 ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจที่ไดรับความชวยเหลือ แนะนํา และ
ประสานงานในการเก็บขอมูล โดยเฉพาะการใสใจดูแลจนสามารถไดขอมูลที่เปนประโยชนตรงกับวัตถุประสงค
ในการวิจัย    ซึ่งไดรับความความรวมมือดานขอมูลภาคสนามจากสมาคมพระเครื่อง   ชมรมพระเครื่องตางๆทั้งที่
ทาพระจันทร  ที่บางลําภู  หรือเดอะมอลล และโดยไดรับความสะดวกในการคนควาตําราวิชาการจากหองสมุด 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  หอสมุดแหงชาติ  หอสมุดสุรัตนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงขอขอบคุณทุกทานไว ณ ที่นี้ 

ในดานการจัดพิมพ ทํารูปเลม ตองขอขอบคุณนองประทุมพร  ที่ชวยสละเวลามาชวยพิมพใหบางใน
บางเวลา  แมจะมีการพิมพผิดบาง  แตก็ขอบคุณในน้ําใจดังกลาว  นอกจากนั้นตองขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งหลายที่
ชวยหาขอมูล  พรอมแนะนําบุคลและแหลงขอมูลที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ และเบ็ดเตล็ด ไดรับความรวมมือจาก 

ที่สําคัญที่สุดตลอดเวลาที่ทําการศึกษาวิจัย ผูเขียนไดรับพลังใจ ความสนับสนุน ตลอดจนความ
หวงใยจากพอแม  พรอมเปนกําลังใจที่สําคัญที่ทําใหขาพเจาสามารถผานพนปญหาในการศึกษาครั้งนี้มาไดดวยดี 
นอกจากนั้นคงตองขอขอบคุณภรรยาที่แสนดีของขาพเจา ที่เปนทั้งแหลงขอมูล  เปนทั้งแหลงพลังงาน ที่ชวยให
ขาพเจาสามารถทํางานชิ้นนี้ไดจนประสบความสําเร็จ  

ดังนั้น หากวิทยานิพนธนี้จะเปนประโยชน สมดังวัตถุประสงคที่ต้ังไว ผูเขียนขอมอบเปนความชื่น
ใจแดพอแม คณาจารย พรอมทั้งปยมิตรทุกทานที่มีสวนในความสําเร็จดังกลาว  
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

  
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Statements and significance of the problems) 

พระพุทธเจาศากยมุนไีดประกาศและเผยแผศาสนาพุทธขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อ 2500 
กวาปลวงมาแลว ในสมัยพทุธกาลพุทธศาสนิกชนจะทาํการเคารพนบัถือ “ไตรสรณคมน” เปนหลัก  
ไมมีการนับถือกราบไหววัตถุอ่ืนใดทั้งส้ิน1    เมื่อพระพุทธองคใกลดับขันธปรินิพพานพระองคได
ทรงอนุญาตใหมีการสรางสังเวชนยีสถานขึ้น 4 แหง เพื่อใหพุทธศาสนิกชนและพทุธสาวกใชปลง
ธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธองค  ในตําบลตางๆที่เปนสถานที่ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน ไมมีการสรางรูปเคารพที่เปนรูปบุคคลเปนเครื่องแสดงแทนพระพุทธองค  มีเพยีงการใช
สัญลักษณแสดงพุทธประวตัิตอนนั้นๆ คือเมืองกุสินาราที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได
ทําเครื่องหมายโดยสรางพระสถูปไว ที่เมอืงพาราณสี ทํารูปเสมาธรรมจักรและกวางหมอบหมายถึงที่
ซ่ึงพระพุทธองคแสดงปฐมเทศนา ที่เมืองพุทธคยาก็คือตนโพธิ์ ซ่ึงเปนตนไมที่พระพุทธองคประทับ
ที่โคนตน เมื่อตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และที่เมืองกบิลพสัดุนั้นเปนรอยพระพุทธบาทที่
หมายถึงเมื่อพระองคประสูติไดเสด็จพระราชดําเนินไปในทิศทั้งส่ีทิศละ 7 กาว จนพทุธศตวรรษที่ 6  
ชาวอินเดยีมีการติดตอกับชาวกรีกและชาวเปอรเซียมากขึ้น จึงมีการสรางพระพุทธรูปที่เปนรูปบุคคล
ขึ้นโดยไดตนแบบมาจากประติมากรรมกรกี2 เชนพระพุทธรูปศิลา  ในศิลปคันธารราฐ ที่ปจจุบันอยู
ที่พิพิธภัณฑดาหแลม  กรุงเบอรลิน (รูปที่ 1) 

จุดกําเนิดของการสรางพระพิมพ คงเกดิขึ้นในชวงใกลเคียงกับการสรางพระพุทธรูป  
ซ่ึงมีนักวิชาการใหความเห็นไวคลายๆกัน เชน ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดอางขอมูลของ
ศาสตราจารยฟูเชร นักปราชญชาวฝร่ังเศสวา    เมื่อพุทธศาสนิกชนไดไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 
4 แหงที่พระพุทธองคไดทรงอนุญาตใหมีการสรางขึ้น แตจากการเดนิทางที่เปนไปดวยความลําบาก  

                                                           
1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, พิมพครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2518), 3. 
2 เร่ืองเดียวกัน, 47-60.   
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จึงมีการพิมพรูปสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหงลงบนผาหรือดินเหนยีว เพื่อใชเปนที่ระลึกวาเคยไป
นมัสการสถานที่นั้นมาแลว และเมื่อมกีารสรางพระพุทธรูปขึ้นก็คงมีการสรางรูปพระพุทธองคพิมพ
ลงบนวัตถุเชนดินเหนียว เพื่อใชเปนที่ระลึกถึงพระพุทธองคแทนการใชรูปสังเวชนียสถานตางๆ3 
เห็นไดจากการสรางรูปพระพิมพที่ทําเปนรูปพระพุทธรูปปางแสดงธรรมประทับใตสถูปที่มีลักษณะ
คลายสถูปที่พุทธคยา พบที่อําเภอทามะกา จังหวดักาญจนบุรี (รูปที่ 2) 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดกลาวถึงกําเนิดการสรางพระพิมพวา จากการที่มี
พุทธศาสนิกชนไปบูชาสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหงทีพ่ระพุทธองคไดทรงอนุญาตใหมีการสรางขึ้นกับ
สถานที่ที่พระพุทธองคทรงแสดงปาฏิหาริยอีก 4 แหง (ที่แสดงมหาปาฏิหาริย ที่ทรมานพระยาวานร  
ที่ทรมานชางนาฬาคิรี และที่เสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส) ความตองการระลึกถึงการมาสักการะ
สังเวชนียสถานเหลานั้น จึงไดสรางพระพมิพขึ้นเปนชุดแสดง 8 ปางที่ตางกัน4 เพื่อเปนที่ระลึก และ
เมื่อการสรางรูปเคารพที่เปนรูปบุคคลไดรับการยอมรับมากขึ้น   การสรางแมพิมพสะดวกขึ้นมีวสัดุที่
ใชในการสรางพระพิมพที่คงทนขึ้น เชนทองแดงหรือหิน ทําใหเกิดการสรางพระพิมพขึ้นอยาง
แพรหลายและเผยแผอิทธิพลดังกลาวสูดินแดนตางๆ  เชนในพงศาวดารลังกาทวีปที่กลาววา พระเจา
อโศกมหาราชไดสงพระโสณะเถรและพระอุตตรเถร มาประกาศพทุธศาสนายังดนิแดนสวุรรณภูมิ 
ตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 35 แมวาไมมีหลักฐานทางดานศิลปกรรมทั้งดานสถาปตยกรรมและ
ประติมากรรมที่จะยนืยนัขอความในพงศาวดาร แตในพุทธศตวรรษที่ 11 เปนตนมา เราไดพบ
หลักฐานทางศลิปกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาปรากฏขึ้น เชน  พระปฐมเจดียทีจ่งัหวัดนครปฐม
ถือวาเปนพระพิมพที่เกาที่สุดที่พบในประเทศไทยศาสตราจารยยอรช เซเดส เรียกพระพิมพเหลานี้
วา"พระพิมพแบบทวารวด”ี6   พระพิมพที่สรางขึ้นในชวงนี้มักมีการสลักคาถาภาษาสนัสกฤตที่วา  

“เย ธมมา เหตปุปภวา   เตสํ  เหตุ ตถาคโต  เตสํ  จ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณติ.”   
ที่เปนคํากลาวซึ่งเปนหัวใจของพุทธศาสนาไวดวย  เพื่อแสดงเหตสํุาคัญอีกประการของการสราง
พระพิมพโดยใชเพื่อสืบศาสนานอกจากการใชเพื่อเปนเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค  สวนการเกบ็
รักษาพระพิมพเหลานี้มักเกบ็ไวในสถูป เจดียตางๆ  ซ่ึงการเก็บรักษาพระพิมพในเจดียนัน้เราพบใน
ทุกสมัยของศิลปะไทย     แมวาตั้งแตศิลปะลพบุรีลงมาจะไมพบการสลักคาถา เย ธมมา  ก็ตาม แต
จุดมุงหมายในการสรางพระพิมพของไทยก็ยังใชเพื่อสืบศาสนาและระลึกถึงพระพุทธองคนั้นเอง 

 
3 ยอรช  เซเดส, ตํานานอักษรไทย  ตํานานพระพิมพ  ขุดคนที่พงตึกฯลฯ และศิลป สุโขทัย, พิมพ

ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2526), 29-33. 
4 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย,  75–76. 
5 เร่ืองเดียวกัน, 37. 
6 ยอรช  เซเดส, ตํานานอักษรไทย  ตํานานพระพิมพ  ขุดคนที่พงตึกฯลฯ และศิลป สุโขทัย,35. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

3

 

ในสมัยตนกรงุรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลที่ 4  ไดมีการเปลี่ยนแปลงความเชือ่ใน
สังคมไทยโดยจากในอดีตที่ไมนิยมนําพระพุทธรูปมาไวในบาน ก็เร่ิมนําพระพุทธรูปมาไวในบาน   
มีการสรางหองพระหรือหอพระเพื่อใชเปนที่บูชาและเกบ็รักษาพระพทุธรูปและพระพิมพ7 อีกทั้งมี
การสรางพระพุทธรูปขนาดเล็กที่ใชนําติดตัวพกพาไปไหนมาไหนระหวางการเดินทาง เพื่ออาศัย
อํานาจพุทธคุณชวยปกปองใหพนจากภยนัตราย        ซ่ึงพระพุทธรูปขนาดเล็กที่ใชนําติดตัวเพื่ออาศัย
อํานาจพุทธคุณชวยปกปองใหพนจากภยนัตรายเหลานีม้ักถูกเรียกวา“พระเครื่องราง” (พระเครือ่ง)8 
ซ่ึงมาจากการผนวกความเชือ่ระหวางการนับถือการนับถือเครื่องรางของขลังเขากับพระพุทธรูปหรือ
พระพิมพ  ถือเปนการรวมอํานาจพุทธคุณเขากับอํานาจไสยขาว  

พระพุทธรูปที่จัดวาเปนพระเครื่องในชวงแรกนี้มีทั้งทําจากดินและจากโลหะ  แตพระที่   
ใชโลหะเปนวสัดุในการสรางและเมื่อเขยาแลวจะมีเสียงดังกริ้งๆ ที่เรียกกนัวา  “พระกริ่ง”  ไดรับ
การยอมรับและศรัทธาในสังคมมากกวา  อาจเนื่องจากรูปแบบของพระกริ่งนั้นคือ    พระไภษัชยครุุฯ 
ซ่ึ

                                                          

งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดกลาวไวในหนังสือตํานานพุทธเจดียวา พระกริ่งที่สรางขึ้น
ทุกองคเปนพระไภษัชยคุรุฯ ทั้งส้ิน    และจากความเชื่อที่วาพระไภษชัยคุรุฯ    นั้น มีอํานาจพุทธคุณ
ทําใหผูที่บูชาหายจากความเจ็บปวยทั้งหลายและพนจากภัยอันตรายตางๆ  ดังนั้นการสรางพระกริ่งที่
เปนพระไภษชัยคุรุฯ ขนาดเล็กขึ้นเพื่ออาศัยบารมีของพระไภษัชยคุรุฯ นี้ ชวยขจัดภยันตรายตางๆ 
และใหผูที่พกพาติดตัวระหวางเดินทางปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง จึงนาจะเปนมูลเหตุที่สําคัญใน
การนับถือพระกริ่งเปนเสมือนเครื่องรางและนําติดตวั     นอกจากนัน้พระกริ่งที่พบในประเทศไทย
ในชวงแรกนี้มกัไดมาจากพระสงฆเขมร ซ่ึงในความคิดของคนไทยสวนใหญเชื่อวาชาวเขมรเปนชน
ชาติที่เกงและเชี่ยวชาญเรื่องคาถาอาคม     ดังนั้นการสรางพระกริ่งก็คงมีการลงคาถาอาคม     เพื่อให
ผูที่บูชาไดรับโชคลาภและปราศจากทุกภัย         ซ่ึงนาจะเปนจุดเริ่มในการลงคาถาอาคมในพระพิมพ  
เกิดความเชื่อถือในการบูชาแบบพระเครื่องขึ้นในประเทศไทย   
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 

1.  ศึกษาถึงจุดเริ่มตนในการสรางพระกริ่งทั้งดานรูปแบบและความเชือ่ 
2.  ศึกษารูปแบบและความเชื่อของพระกริง่ที่พบในประเทศตางๆที่มีผลตอการสราง 

พระกริ่งในประเทศไทย 
        3. ศึกษารปูแบบและความเชื่อของพระกริ่งที่มีมาในอดีตจนถึงปจจุบันในประเทศไทย 
 

 
7 ศรีศักร  วัลลิโภดม, พระเครื่องในเมืองสยาม, พิมพครั้งที่  2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2537), 

14 - 17. 
8 ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, พระประวัติและผลงานสําคัญของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา 

ปวเรศวชิยาลงกรณ : ผูประทานกําเนิดพระกริ่งไทย (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2524), 139. 
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สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
1. การเกิดพุทธศาสนาฝายมหายานลัทธิตนัตระ  เปนมลูเหตุสําคัญในการเปลี่ยนแปลง

ความเชื่อในการสรางพระพิมพและพระเครื่องที่แตเดิมใชระลึกถึงพระพุทธเจาหรือสืบศาสนามาเปน
การสรางเพื่อใชเปนเครื่องรางของขลัง หรือวัตถุมงคลที่มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ 

2. ความเชื่อเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯ ที่สามารถชวยใหสัตวโลกพนจากภยัพิบัติตางๆ 
นําไปสูการสรางพระกริ่ง และอาจเปนมลูเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจดุมุงหมายในการ
สรางพระพิมพมาเปนการสรางพระเครื่องขึ้นเพื่อพกตดิตัวและใชปองกันอันตราย 

3  จุดเริ่มตนในการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศไทยนั้น     ไดรับความเชื่อและรูปแบบ
มาจากการสรางพระกริ่งในประเทศกัมพูชา 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1. ศกึษารูปแบบและความเชื่อเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯ ที่เปนตนกําเนิดของการสราง
พระกริ่งในดนิแดนตางๆ วามีผลตอการสรางพระกริ่งเชนไร 

2. ศึกษารูปแบบทางศิลปะและความเชื่อในการนับถือพระกริ่ง ในดนิแดนตางๆ วามี
รูปแบบและความเชื่อเชนไร สงผลตอการสรางพระกริ่งในประเทศไทยอยางไร 

3. ศึกษารูปแบบทางศิลปะและความเชื่อในการนับถือพระกริ่งของประเทศไทย ตัง้แต
เร่ิมตนจนถึงปจจุบัน 
ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study)  

1. เก็บขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่มีผูทําการศึกษาไวในเรื่องราวที่เกีย่วกับการเกดิลัทธิ
และความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อและการบูชาเครื่องรางของขลัง พระพิมพ พระเครื่องและพระกริ่ง
จากหองสมุดทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน 

2 เก็บขอมูลดานรูปแบบของเครื่องรางของขลัง พระพิมพ พระเครื่องและพระกริ่งจาก
พิพิธภัณฑสถานตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ในประเทศไทย 

3. เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพระเครื่อง ประชาชนทั่วไปในสายอาชพี
ตางๆ เพื่อเขาใจถึงแนวคดิของความเชื่อในการนับถือพระเครื่องและพระพิมพของคนในยุคปจจบุัน 

4. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสรุปผล หามูลเหตุในการนับถือพระกริ่ง 
 คําจํากัดความในการศึกษา (Definition) 

1. “พระพิมพ”  หมายถึงพระบูชาขนาดเล็กที่สรางกันมาแตอดีต ซ่ึงมักสรางขึ้นเพื่อเปน
ที่ระลึกแทนพระพุทธองคหรือใชบรรจุในเจดียเพื่อสืบศาสนา 

2. “พระเครื่อง” หมายถึงพระบูชาขนาดเลก็ที่สรางขึ้นมาเพื่อจุดมุงหมายที่ใหใชพกตดิ
ตัวหรือบูชาเพือ่ใหเกดิอํานาจพุทธคุณในการปองกันอันตราย เกิดโชคลาภ  
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บทท่ี 2 

 
การเกิดพระกริ่ง 

 
ประวัติการเกิดพระไภษชัยคุรุตนกําเนดิพระกริ่ง   

1.  หลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร  
เมื่อพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียแบงเปนฝายเหนือและฝายใต พระเจากนิษกะ

กษัตริยราชวงศกุษาณะปกครองตอนเหนือของประเทศอินเดีย ไดจดัใหมกีารประชุมพระสงฆฝาย
เหนือพรอมทาํสังคยานาพระธรรมวินัย (คร้ังที่4) ขึ้นที่เมืองบุรุษบุรีเมื่อ พ.ศ.6249  และโปรดให
บัญญัติพระธรรมวินัยที่สังคยานาขึ้นใหมเปนภาษาสันสกฤต โดยมีพระวินยับางขอทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
เกิดพระไตรปฎกที่แตกตางและเกิดพุทธศาสนามหายาน ซ่ึงพระเจากนิษกะนัน้นับถือและเปน
ศาสนูปถัมภกในพุทธศาสนานิกายมหายาน พระองคจึงบํารุงและเผยแผพุทธศาสนานิกายนี้ออกสู
ดินแดนตางๆ  แตในสวนของคัมภีรตางๆที่กลาวถึงเรื่องราวเกีย่วกับการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ นัน้ 
ตามคัมภีรตางๆของพุทธศาสนาฝายหินยานไมมีการกลาวถึงเรื่องราวดงักลาวเลย10 สวนในคมัภีร
มหายานลลิตวสิระ มีขอความสรรเสริญพระพุทธเจาแพทยผูสามารถปลดเปลื้องความเจ็บปวดและ
ความทุกขทรมานของมนุษย โดยในอัธยายที่ 1 ช่ือนิทานปริวรรตไดบรรยายวา11

“พระองคเปนแพทย ประทานยาคืออมฤต พระองคกลาในการตรัสเจรจา 
                 แสดงลัทธิทําใหพวกมจิฉาทิฐิเรารอนไปตามกันพระองคเปนพงศพันธุแหงพระธรรม 
                 ทรงปราชญเปรื่องในปรมัตถธรรม พระองคเปนผูนํา  เปนผูช้ีทาง ไมมีใครยิง่ไปกวา” 
ซ่ึงการกลาวถึงพระพุทธเจาแพทยนั้นสวนใหญจะหมายถึงพระไภษัชยคุรุฯ   แตก็ไมใชหลักฐานที่
ชัดเจนวาเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯ  เนื่องจากไมไดมกีารกลาวพระนามไวอยางชัดเจน 

เร่ืองราวเกีย่วกับพระไภษัชยคุรุฯที่ปรากฏในคัมภีรที่ชัดเจนที่สุด คงเปนเรื่องที่ปรากฏ
ในพระสูตรสนัสกฤตสูตรหนึ่ง ช่ือ “พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาราชามูลปณิธานสูตร”  แปล
เปนภาษาจีนในราวพุทธศตวรรษที่ 10  มีขอความวา12

 
9 พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพผผดุงศึกษา, 2502),1. 
10เร่ืองเดียวกัน, 62. 
11 แสง มนวิทูร, ผูแปล, คัมภีรลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัติฝายมหายาน,ตอนที่ 1 อัธยายที่  1 

(พระนคร :  กรมศิลปากร, 2512), 487. 
12มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ: นครชางการพิมพ, 2527), 6.  
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“สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาพระศากยมนุีพุทธเสด็จประทับ ณ   กรุงเวสาลี   
สุขโฆสวิหาร    พรอมดวยพระมหาสาวก 8,000 องค พระโพธิสัตวมหาสัตว 36,000 องค 
 และพระราชาธิบดี  เสนาอํามาตย ตลอดจนปวงเทพ พระมัญชุศรีผูธรรมราชาบุตรอาศัย 
พระพุทธาภนิหิาริยลุกขึ้นจากที่ประทับทําจีวรเฉวยีงบาขางหนึ่ง คุกพระชาณกุับแผนดิน 
 ณ เบื้องพระพกัตรของสมเด็จพระโลกนาถเจา ประคองอญัชลีกราบทูลข้ึนวา “ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคโปรดประทานพระธรรมเทศนาพระพทุธนามและ 
มหามูลปณิธาน และคณุวิเศษอันโอฬารแหงปวง พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  เพือ่ยัง 
ผูสดับธรรมกถานี้ไดรับประโยชนบรรลุถึงสุขภูมิ์”   พระบรมศาสดาทรงรับอาราธนา 
ของพระมัญชุศรีโพธิสัตวแลว จึงทรงแสดงพระเกียรตคิุณของพระไภษัชยคุรุพุทธเจา 
วา “ดูกอนกุลบุตร จากที่นี้ไปทางทิศตะวนัออก ผานโลกธาตุอันมีจํานวนดจุเม็ดทราย 
ในคงคานที  10  นทีรวมกนั ณ ที่นั้นมีโลกธาตุหนึ่งนามวาวิสุทธิไพฑูรยโลกธาตุ ณ  
โลกธาตุนั้นมีพระพุทธเจาพระนามวาไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระองคถึงพรอม 
ดวยพระภาคเปนพระอรหนัต     เปนผูตรัสรูดีชอบแลวดวยพระองคเอง    เปนผูสมบูรณ 
ดวยวิชาและจรณะ   เปนผูเสด็จไปดแีลว เปนผูรูแจงโลก  เปนผูยอดเยี่ยมไมมีใครเปรียบ  
เปนนายสารถฝีกบุรุษ เปนศาสดาแหงเทวดาและมนษุย เปนผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนก 
ธรรมกลาวสอนสัตว ดูกอนมัญชุศรี ณ เบื้องอดีตภาคเมือ่พระตถาคตเจาพระองคนีย้งั 

          เสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวบําเพญ็บารมีอยู พระองคทรงตั้งมหาปณิธาน 12 ประการ  
         เพื่อยังความตองการแหงสรรพสัตวใหบรรลุ” 

 
โดยคําปณิธานทั้ง 12 ขอของพระไภษัชยคุรุ ฯ นั้นมีดังนี้ 13

1. ขาฯ ขอปณธิานวา  เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ขอใหกายของขาฯ มีรัศมรุีงเรืองดุจเปลวไฟ  สองแสงออกไปสูบริเวณทั้งหลายโดยปราศจาก
ขอบเขตจํากัด พรอมดวยพทุธลักษณะสําคัญ 32 ประการ และลักษณะวิเศษประกอบอีก 80 ประการ 
เมื่อนั้นขาฯ จะยังใหสรรพสัตวทั้งหลายตั้งอยูในความเสมอภาคเชนเดยีวกับขาฯ 

2. ขาฯ ขอปณธิานวา  เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
กายของขาฯ จะทอแสงดจุมณีสีฟาอันปราศจากมลทินทั้งภายในและภายนอก เปลงแสงออกไปไกล
แสนไกล ทรงไวซ่ึงคุณธรรมอันยิ่งใหญประทับอยางสงบ มีรัศมีสวางกวาพระจันทรและพระอาทิตย 
ขาฯจะเปนผูนาํปญญาสูสรรพสัตว ผูยังของอยูในกเิลส เพื่อเขาจะไดดําเนินชวีติอยางอิสระตาม
ปณิธานของแตละบุคล 

 
13 ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห, ผูแปล, ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตร (กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการ-

พิมพ,  2529), 6 – 12. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

7

 

3. ขาฯ ขอปณธิานวา  เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ดวยอํานาจแหงปญญาอันหาขอบเขตมิได      ขาฯ   จะชวยสรรพสัตวทั้งปวงใหพนจากความยากจน
โดยจะไมมีวนัปราศจากสิ่งที่ตองประสงคทั้งปวง 

4. ขาฯ ขอปณธิานวา  เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ขาฯ จะนําสรรพสัตวทั้งหลายที่เดินทางผิดใหหนักลับสูแนวปฏิบัติเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ รวมทั้ง
การนําผูปฏิบัติตามสาวกยาน  และปจเจกพุทธยาน ใหหนัมาปฏิบัติตามแนวมหายาน 

5. ขาฯ ขอปณธิานวา  เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ขาฯ จะนําสรรพสัตวอันมีประมาณไมได  ผูซ่ึงประพฤติปฎิบัติตามพรหมจรรย    ตามคําสอนของ
ขาฯ ไปสูความบริสุทธิ์หมดจดถึงที่สุด  ทัง้ในเบื้องตนทามกลางและบัน้ปลาย    แมบางคนอาจยอ
หยอนทอถอย ขอใหเขาเหลานั้นสูความบริสุทธิ์ทันทีที่ไดยินพระนามของขาฯ โดยจะไมตกไปสู
อบายภูมิทั้งสาม 

6. ขาฯ ขอปณิธานวา  เมื่อขาฯ ไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
แลว   มวลมนุษยผูออนแอ พิการงอยเปล้ียเสียขา มีรูปรางหนาตานาเกลียด โงเขลา ตาบอด หหูนวก  
มือลีบ เทาลีบ หลังคอม เปนขี้เรื้อนกุฎฐัง สติฟนเฟอนและมีโรคภัยตางๆ จงหายกลับคืนสูอาการ
ปกติทั้งทางกายและใจ ทันทีที่ไดยนิพระนามของขาฯ อวัยวะทกุสวนของรางกายจงกลับคืนสูภาวะ
สมบูรณ โรครายทั้งหลายจะหายสิ้น เปนปกติ 

7. ขาฯ ขอปณธิานวา  เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
แลว สรรพสัตวผูทนทุกขทรมานอยูดวยอาการปวยไขทั้งปวง บุคคลอนาถา ไรญาติขาดที่พึ่ง 
ปราศจากแพทยหรือยารกัษาโรค ไรที่พักพิง คนยากจนทั้งหลายเหลานี้  จงหายจากโรคภัยทั้งปวง 
ประสบสุขทั้งกายและใจ ถึงพรอมซึ่งญาติมิตรและโภคสมบัติ และบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในที่สุด 

8. ขาฯ ขอปณิธานวา  เมือ่ขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
แลว หญิงผูใดตองทนทุกขทรมานจนถึงที่สุด บังเกิดความเบื่อหนายตองการทําลายชีวิตตวัเอง ไม
อยากอยูเปนหญิงตอไป เมื่อไดยินพระนามของขาฯ ขอหญิงนั้นไดไปเกิดเปนชาย มีอวัยวะรางกาย
เปนชายโดยสมบูรณ และบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนที่สุด 

9. ขาฯ ขอปณธิานวา  เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
แลวขาฯ จะชวยสรรพสัตวทั้งปวงใหพนจากบวงมาร   หลุดพนจากความเหน็ผิดทัง้ปวง หากผูใดยึด
มั่นในคําสอนที่เปนอวิชชา ขา ฯ จะชวยใหเขาพนจากความหลงผิด และชวยใหเกดิความเชื่อมั่นใน
หลักสัจธรรม และนําไปสูการดําเนินชวีิตตามแนวโพธิสัตว มิชามินานจะไดบรรลุอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ  
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10. ขาฯ ขอปณิธานวา เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ขาฯ จะชวยพวกเขาทั้งหลายผูถูกโทษจองจํา ถูกผูกมัด ถูกเฆี่ยนตดีวยหวาย ถูกจองจําดวยโซตรวน
ในคุกผูตองโทษหนกั หรือทนทุกขทรมานในความดดุันทั้งทางกายและใจตองไดรับความเจ็บปวด 
มนุษยทั้งหลายเหลานี ้ เมื่อไดยินพระนามของขา ฯ จงเปนอิสระจากความทรมานทั้งปวง ดวยอํานาจ
แหงคุณธรรมอันประเสริฐของขาฯ  

11. ขาฯ ขอปณิธานวา เมื่อขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
แลวขาฯ จะชวยสรรพสัตวทั้งปวง ผูตองทนทุกขทรมานดวยความอดอยากหวิกระหาย  หรือผูที่ตอง
หาเลี้ยงชีพดวยกรรมชั่ว  คนทั้งปวงเหลานี้ ถาตั้งใจระลึกถึงพระนามของขา ฯ ดวยความยึดมั่น จะ
เปนผูที่เพียบพรอมดวยอาหารและเครื่องดืม่ทิพย ขาฯ จะใหพวกเขาไดล้ิมรสพระธรรม เปนผูพรอม
ดวยความสุขปราศจากทุกขทั้งปวง 

12. ขาฯ ขอปณิธานวา เมือ่ขาฯไดจุติลงมาบนโลกและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
แลว มวลมนษุยผูยากไร อนาถา ปราศจากเครื่องนุงหม ไดรับความทกุขทรมานจากยุงและแมลงวนั 
ทนทุกขอยูในความหนาวรอน บุคคลเหลานี้ เมื่อไดยินพระนามของขาฯ จดจําดวยความยึดมั่น กจ็ะ
ไดรับเสื้อผาแพรพรรณเครื่องประดับตกแตงและเครื่องประทินทั้งหลาย หอมลอมดวยเสียงประโคม
ดนตรี ปรารถนาสิ่งใดใหไดส่ิงนั้น สมปรารถนาทุกประการ 

สวนในประเทศจีนไดมกีารกลาวถึงเรื่องราวเกีย่วกับพระไภษัชยคุรุฯวา พระถังซําจั๋ง
ไดนําคัมภีรช่ือ“ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตร” ซ่ึงเปนคัมภีรที่เกี่ยวกบัวิธีการบูชาพระ-
ไภษัชยคุรุฯ เพื่อทําใหผูที่เจบ็ปวยหายจากโรคตางๆ   กลับมาจากประเทศอินเดียราว พ.ศ. 115814  

สวนในประเทศทิเบตก็มกีารกลาววาราวพทุธศตวรรษที่ 13 กษัตริยถิสรองเดตสัน  ได
เชิญทานคุรุปทมสมภพคณาจารยชาวอินเดยี  มาเผยแผพทุธศาสนานิกายมหายานตันตระพรอมนํารูป
เคารพซึ่งเชื่อกันวาเปนรูปเคารพพระไภษัชยคุรุฯ จากประเทศอินเดียมาเปนตนแบบในการสราง
พระพุทธรูปของทิเบต15   

จากขอมูลที่ปรากฏในคัมภีรที่กลาวถึงในขางตนเปนหลักฐานที่ยืนยันวา   มีเรื่องราว
เกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯ ที่นับถือกันในฐานะพระพุทธเจาแพทยไดเกดิขึ้นจริง  และนาจะเกดิขึ้นครั้ง
แรกในประเทศอินเดีย  จากการกลาวถึงคัมภีรตางๆที่เกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯ มักกลาววาไดนํา
คัมภีรและความเชื่อในการบชูาพระไภษัชยคุรุฯมาจากประเทศอินเดีย  จากนั้นก็ไดเจริญแพรหลายสู
ประเทศตางๆ   เชน ประเทศทิเบต   ประเทศจีน 

 
 

14 ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห, ผูแปล, ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตร (คําบรรยายประกอบภาพที่ 
1). 
 15 พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 41-42. 
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2. หลักฐานทางศิลปกรรม  
รูปเคารพเปนหลักฐานที่สําคัญในการยนืยันความเชื่อเกีย่วกับไภษัชยคุรุฯ วามีอยูจริง

ซ่ึงการมีแตเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีรนั้น เราไมสามารถกําหนดไดวาความเชื่อเหลานั้นเกดิขึ้นตามที่
มีการกลาวอาง หรือเปนการเขียนเพิ่มเติมขึน้ในชั้นหลัง การพบรูปเคารพจึงเปนสิ่งที่ชวยยืนยัน 

ประเทศอินเดีย  
เร่ืองราวเกีย่วกับพระไภษัชยคุรุฯ ที่มีการกลาวถึงในประเทศอินเดยีนั้น เปนการกลาว

ขึ้นเฉพาะในคมัภีรเทานั้น  เนื่องจากในปจจุบันนีย้ังไมเคยพบรูปเคารพของพระไภษชัยคุรุฯเลย16  จึง
ไมสามารถบอกรูปแบบที่แทจริงของพระไภษัชยคุรุฯ   ไดแตหากเชือ่ตามตํานานที่วาทานคุรุปทม
สมภพไดนํารูปแบบพระไภษัชยคุรุฯ ของอินเดียมาเปนตนแบบในการสรางพระพุทธรูปของทิเบต 
ดังนั้นหากมีการสรางพระไภษัชยคุรุฯขึ้นในประเทศอนิเดียจริง รูปแบบก็คงมีความใกลเคียงกับพระ
ไภษัชยคุรุฯของทิเบตคือเปน ประติมากรรมลอยตัวประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  พระหัตถขวาแสดง
ปางมารวิชัย พระหัตถซายถือหมอน้ําหรือบาตร  ทรงเครื่องทรงอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ 

ประเทศทิเบต  
ตามตํานานกลาววาทานคุรุปทมสมภพคณาจารยอินเดียไดนํารูปเคารพพระไภษัชยคุรุฯ 

จากประเทศอนิเดียมาเปนตนแบบในการสรางพระพุทธรูปของทิเบต และพระไภษชัยคุรุฯมีพระนาม
เปนภาษาทิเบตวา“มันลา”(Manla)แปลวาโอสถวิเศษ17 ซ่ึงขอมูลดังกลาวเปนสิ่งชวยยนืยันการนับถือ
พระไภษัชยคุรุฯ ในฐานะพระพุทธเจาแพทย นอกจากนัน้ยังพบพบประติมากรรมพระไภษัชยคุรุฯใน
ประเทศนี้ (รูปที่ 3) ยิ่งเปนหลักฐานชวยยนืยันการมีอยูจริงของความเชื่อในการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ    
พุทธลักษณะของพระไภษัชยคุรุฯของประเทศนี้นั้น เปนประติมากรรมลอยตัวประทบัขัดสมาธิเพชร 
พระหัตถซายถือหมอน้ําหรอืบาตร พระหตัถขวาแสดงปางมารวิชัย ทรงเครื่องทรงอยางนักบวช 

ประเทศจีน   
จากการนําคัมภีร “ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตร” มาแปลเปนภาษาจนีในชวง

พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ(ราชวงศสุย) แตไมมีหลักฐานการสรางประติมากรรมรูปเคารพ จนสมัย
ราชวงศถังพระไภษัชยคุรุฯ ไดรับยกยองเสมือนพระศากยมุนี18 จึงมีการสรางวัดและรูปเคารพของ
พระองคทานประดิษฐานแทนพระศากยมุนี โดยทําเปนประติมากรรมยืนบนดอกบัว พระหัตถขวา
แสดงปางประทานพร พระหัตถซายถือหมอยา ครองจีวรหมคลุม (รูปที่ 4) ถาเปนประติมากรรมนั่ง 
มักสรางพรอมบริวาร 2 องค คือพระโพธิสัตวสุริยประภากับพระโพธิสัตวจันทรประภา (รูปที่ 5) 

 
16 ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 62 . 
17 เสธียร พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประยูรวงศ, 2512), 88. 
18 ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 190. 
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ประเทศญี่ปุน   
เปนอีกประเทศมีความเชื่อเกีย่วกับการบูชาพระไภษัชยคุรุฯในฐานะพระพุทธเจาแพทย  

โดยกลาววากษัตริยเตนมู (Tenmu) ซ่ึงปกครองประเทศญี่ปุนราว พ.ศ. 1216 -122919  ไดสรางวัดเพือ่
ถวายแดพระไภษัชยคุรุฯ พรอมกับสรางรูปเคารพพระไภษัชยคุรุฯ โดยมีพุทธลักษณะเปน
ประติมากรรมลอยตัว พระหตัถขวาแสดงปางประทานพรหรือประทานอภัย พระหัตถซายถือหมอยา 
ครองจีวรหมคลุม  (รูปที่ 6)     ขณะเดยีวกนัมักสรางบริวาร  2  องค  คือพระโพธิสัตวสุริยประภากับ
พระโพธิสัตวจันทรประภาประกอบดวยเสมอขึ้น   ซ่ึงก็เปนหลักฐานที่ชวยยืนยันความเชื่อดังกลาว  

ประเทศกัมพูชา  
แมพุทธศาสนาฝายมหายานไดเขาสูประเทศกัมพูชาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 15 แลวกต็าม

20  แตไมมหีลักฐานแสดงวามกีารสรางรูปเคารพพระไภษชัยคุรุฯเลย  จนราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัย
กษัตริยชัยวรมนัที่ 7  เราไดพบจารึกที่มีการกลาวถึงการบูชาพระไภษชัยคุรุฯ  เชนจารึกปราสาทตา
พรหม  จารึกปราสาทตาเมือน รวมถึงการที่กษัตริยชัยวรมันที่ 7  โปรดใหใหสรางอโรคยศาลาขึ้นใน
เสนทางเดินทางตางๆราว 102 แหง ซ่ึงในอโรคยศาลานั้นใชเปนที่ประดิษฐานพระไภษัชยคุรุฯ  โดย
พระไภษัชยคุรุฯในประเทศนี้มีพุทธลักษณะคลายพระพุทธรูปนาคปรก คือเปนประติมากรรมลอยตัว 
ประทับขัดสมาธิบนขนดนาค   บนฝาพระหัตถมีวัตถุทรงกรวยหรือวัชระอยู (รูปที่ 7) 

จากหลักฐานที่กลาวถึงขางตน ทั้งดานเอกสารที่มีคาํกลาวหรือบทสวดสรรเสริญที่
ปรากฏอยูในคมัภีรฝายมหายานตางๆ และหลักฐานที่เปนประติมากรรมรูปเคารพ รวมถึงอาคารที่มี
การสรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใชประดิษฐานพระไภษัชยคุรุฯ ซ่ึงเมื่อกลาวโดยรวมแลวคงสรุปไดวา
ความเชื่อเกีย่วกับพระไภษัชยคุรุฯ คงเกิดขึ้นในประเทศอินเดียกอนราวชวงพทุธศตวรรษที่ 10 แต
เนื่องจากคนอนิเดียนับถือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ในฐานะพระพุทธองคผูดูแลและปกปองมนษุย
อยูแลว จึงทําใหความเชื่อในการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ ไมเปนที่ยอมรบัและไมไดรับศรัทธามากนัก
แตเมื่อพุทธศาสนาฝายมหายานมีแนวคิดความเชื่อที่เปนนิกายใหมที่เรยีกวานิกายตันตระ ซ่ึงไดเผย
แผสูประเทศทิเบตเขาไปรวมกับความเชื่อพืน้เมืองเดิมจนเปนที่ยอมรับในราวพุทธศตวรรษที่  13-14
กอใหเกิดการนับถืออยางกวางขวางจนมกีารสรางรูปเคารพขึ้นเพื่อใชกราบไหวบูชา และเมื่อความ
เชื่อเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯนี้ไดรับศรัทธามากขึ้นอยางมากมาย ความเชื่อดังกลาวก็ได  เผยแผสู
ประเทศจีนและญี่ปุนตามลําดับในราวพุทธศตวรรษที่ 15 และจากการที่มีการติดตอคาขายระหวาง
ประเทศจีนกับดินแดนเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต พอคาชาวจีนจึงนําความเชื่อดงักลาวก็ไดเขาสู
ประเทศกัมพชูาราวพุทธศตวรรษที่ 18 กอนเผยแผเขาสูประเทศไทยในชวงเวลาใกลเคียงกัน 

 
19 เร่ืองเดียวกัน, 211. 

 20 หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล,  ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 36. 
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ประวัติการเกิดพระกริ่ง 

พระกริ่งคือพระพุทธรูปขนาดเล็ก  รูปแบบขององคพระโดยทั่วไปคือเปนพระพุทธรูป
ประทับบนฐานบัวคว่ําบวัหงายที่มีกลีบบวัเฉพาะเพยีงดานหนา พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย  
พระหัตถซายวางบนพระเพลา  บนฝาพระหัตถมีหมอยาหรือผลไมที่เปนยาวางไว ซ่ึงพุทธลักษณะมี
ความใกลเคยีงกับพระไภษัชยคุรุฯ จนทําใหนักวิชาการสรุปวาพระกริ่งทุกองคคือพระไภษัชยคุรุฯ21

ประเทศอินเดีย   
ตามที่กลาวมาแลวในตอนตนวาเรายังไมเคยพบรูปเคารพพระไภษัชยคุรุฯในประเทศนี้

เลย ดังนั้นเราก็ยังไมพบหลักฐานประตมิากรรมพระกริ่งดวยเชนกนั มีเพียงคํากลาวอางในเรื่องราว
เกี่ยวกับคัมภีรพระไภษัชยคุรุฯ หรือการกลาวอางถึงการสรางพระพุทธรูปของทิเบตนั้นไดใชรูปแบบ
ทางศิลปกรรมของพระไภษชัยคุรุฯจากประเทศอินเดียเปนตนแบบ แตจากการที่เราไมพบรูปเคารพ
ในประเทศนี้  ก็ทําใหไมสามารถกลาวไดอยางชัดเจนวามกีารสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศนี ้

ประเทศทิเบต  
จากขอมูลที่กลาวไวในตํานานเกี่ยวกับการเผยแผพุทธศาสนาของประเทศทิเบตวาทาน

คุรุปทมสมภพ คณาจารยชาวอินเดยีไดนําพุทธศาสนามหายานนิกายตนัตระและความเชื่อซ่ึงเกี่ยวกบั
พระไภษัชยคุรุฯเขาไปเผยแผในทิเบต ราว พ.ศ. 129022  ซ่ึงพระไภษัชยคุรุฯในทิเบตนัน้มีพระนามวา 
“มันลา” (Manla) แปลวาโอสถวิเศษ แสดงใหเห็นความเชื่อในการนบัถือพระไภษชัยคุรุฯในฐานะ
พระพุทธเจาแพทยอยางชดัเจน   โดยอํานาจพุทธคุณของพระองคนัน้สามารถชวยเหลือและรักษา
เหลาสรรพสัตวใหหายจากโรครายตางๆได โดยถาผูบูชาเจ็บปวยรางกายตรงไหนกใ็หเอามือไปลบู
พระไภษัชยคุรุฯที่ตรงนั้น  เชน เจ็บที่ตากใ็หลูบที่พระเนตร เปนตน23  แตวิธีนี้ไดทําใหองคพระชํารุด
และสึกกรอนจากการลูบของผูที่มารับการรักษา  จึงมกีารคิดสรางพระไภษัชยคุรุฯขนาดเล็กที่เรยีกวา
“พระกริ่ง” ขึ้นเพื่อใชแชในน้ําเพื่อใหน้ํานัน้เปนน้ําศกัดิสิ์ทธิ์ ใหผูที่ไมสบายไดอธิฐานจิตแลวดื่มน้ํา
แทนการลูบทีอ่งคพระ ก็จะทําใหผูเจ็บปวยหายจากความไมสบายตางๆ  และเพื่อใหพระไภษัชยคุรุฯ
ขนาดเล็กที่สรางขึ้นถึงพรอมดวยพุทธภาวะอันสมบูรณ จึงไดสรางผลโลหะขึ้นแลวประจุลงภายใน
องคพระ จนอาจารยในพิธีอุทานออกมาวา "กึง กุสโล"  ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชแพ  ติสสเทว เปน
พระสงฆผูมีความรูและความเชี่ยวชาญในการสรางพระกริ่งในประเทศไทย  ไดรับสั่งถึงความหมาย
ของคําวา  "กึง กุสโล"    นั้นเปนรากของคําวา “กร่ิง”24   ซ่ึงเปนที่มาของชื่อที่เรียกกนัวา "พระกริ่ง"   

 
21 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย,  77. 
22 ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 44 . 
23 เร่ืองเดียวกัน, 63 . 
24 พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 7. 
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นอกจากนั้นในประเทศทิเบตนี้ เรายังพบหลักฐานทางศลิปกรรมทําเปนประติมากรรม
ลอยตัวองคพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่ําบวัหงาย พระหัตถขวาแสดงปางมาวชัิย  
พระหัตถซายวางบนพระเพลา มีวัตถุทรงกลมวางบนฝาพระหัตถ  ซ่ึงลักษณะดังกลาวตรงกับพทุธ-
ลักษณะของพระกริ่ง (รูปที่ 8)  และแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะแบบปาละของอินเดยี 

จากขอมูลดังกลาวทั้งดานเอกสารและงานศิลปกรรม จึงเปนเครื่องยืนยันวาในประเทศ
ทิเบตนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับพระกริ่งเกดิขึ้นแนนอน และเกดิขึ้นหลังจากทานคุรุปทมสมภพไดนํา
ความเชื่อเกีย่วกับพระไภษัชยคุรุฯเขาไปเผยแผในทิเบตแลวในปพ.ศ. 1290 ดังนั้นจุดกําเนิดการสราง
พระกริ่งในประเทศนี้คงอยูในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 14  คือหลังจากที่
ความเชื่อเกีย่วกับพระไภษัชยคุรุฯ ไดเขาสูประเทศทิเบตและเปนทีย่อมรับแลวนั่นเอง 

ประเทศจีน   
จากขอมูลที่กลาวถึงการนับถือพระไภษัชยคุรุฯ ไดเขาสูประเทศจีนตัง้แตสมัยราชวงศ

สุยราว พ.ศ. 1158  และไดรับยกยองสูงสุดในสมัยราชวงศถัง (พ.ศ.1161 – 1450)25  และในชวงเวลานี้
เองไดเกดิแนวคิดการสรางพระกริ่งขึ้นเปนครั้งแรก  โดยสวนหนึ่งอาจไดรับอิทธิพลมาจากประเทศ
ทิเบต เนื่องจากในประเทศจีนก็มีความเชื่อในเรื่องอาํนาจพุทธคุณของพระไภษชัยคุรุฯวาสามารถ
ชวยรักษาคนเจ็บปวยไดจากการลูบที่องคพระ  ซ่ึงการทําดังกลาวคงทําใหเกิดความชํารุดเสียหายที่
องคพระ  จึงเกิดแนวคิดสรางพระกริ่งขึ้นเพื่อใชในการทําพิธีกรรมเชนเดียวกบัในประเทศทเิบต  
ดังนั้นการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศจนีนั้นคงสรางขึ้นหลังจากทีพ่ระไภษชัยคุรุฯ     ไดรับการยก
ยองวาเปนเสมอืนพระพุทธเจาหรือพระศากยมุนี  คือมีอายไุมเกาไปกวาพุทธศตวรรษที่ 14    

ประเทศกัมพูชา  
พุทธศาสนาแบบมหายานไดเขาสูประเทศกัมพูชาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 1526 แตไมไดมี

การกลาวถึงพระไภษัชยคุรุฯเลย อาจเนื่องจากพุทธศาสนามหายานนบัถือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
เปนพระผูดแูลและปกปองมนุษยใหพนจากภยัพิบัติ27 อยูแลว ความเชือ่ในการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ
จึงไมเปนที่ศรัทธาและไดรับการนับถือ แตหลักฐานเกี่ยวกับพระกริ่งนั้น มีการพบพระกริ่งที่เรียกวา
พระกริ่งบาเก็งอยูบนยอดเขาพนมบาเก็ง ทีส่รางขึ้นชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 15 แตเนือ่งจากพระกริง่
เหลานั้นไมมหีลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถระบุไดวาเปนพระกริ่งที่สรางขึ้นในประเทศนี้  อีกทั้งความ
เชื่อเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯก็ยังไมปรากฏขึ้นอยางชัดเจน และพทุธลักษณะของพระกริ่งที่พบนี้

 
25 มาลินี  คัมภีรญาณนนท, “ประวัติศาสตรจีน,” เอกสารคําสอนวิชาสัมมนาศิลปะจีน  ภาควิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542, 2. (อัดสําเนา)   
26 หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล,  ศิลปะขอม, 36 . 
27 Nandana  Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland of South East 

Asia”  (Ph.D. Art History, Leiden University, 1984), 319-320. 
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คลายกับพระกริ่งใหญของจนี  นักวิชาการหลายทานเชนสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพจึง
สันนิษฐานวา พระกริ่งที่พบบนเขาพนมบาเก็งนั้นอาจเปนของที่นําเขามาจากเมืองจนี28    

จนถึงสมัยกษตัริยชัยวรมันที่  7 ราวพุทธศตวรรษที่ 18  เราไดพบจารึกหลายหลักที่มี
การกลาวถึงการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ  เชนจารึกปราสาทตาพรหม  จารกึปราสาทตาเมือน และในชวง
เวลาดังกลาวไดมีการสรางพระกริ่งที่เรียกวา “พระกริ่งตัก๊แตน” ขึ้น ซ่ึงอาจเปนพระกริ่งแบบแรกที่
ชางเขมรสรางขึ้นตามแนวคดิของชางเขมรตามความเชือ่ในศาสนาพราหมณ   

ดังนั้นการสรางพระกริ่งในประเทศกัมพูชานี้ หากเรายังไมสามารถพิสูจนถึงแหลงที่
สรางพระกริ่งที่พบบนเขาพนมพนมบาเก็งไดวาสรางจากที่ไหน ก็คงเปนไปไดวาพระกริ่งที่พบใน
ชวงแรกในประเทศนี้คงเปนของที่นําเขามาจากประเทศจนี  ตามที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงแสดงพระราชวินิจฉยัไว   สวนความเชือ่ในการนับถือพระกริ่งและพระไภษัชยคุรุฯ  คงไดเผยแผ
เขาสูประเทศกัมพูชาในราวพุทธศตวรรษที่ 17   และเปนที่ยอมรับในที่สุดจนกษัตริยเขมรพระนามวา
พระเจาปทุมสุริยวงศ29 ไดโปรดใหสรางพระกริ่งขึ้นบาง   โดยอาศัยรูปแบบพระกริ่งจีนเปนตนแบบ 
พระกริ่งที่สรางขึ้นนี้ถูกเรียกวาพระกริ่งพระปทุม เมื่อพระกร่ิงพระปทมุไดรับศรัทธาจากชาวกัมพูชา
แลว ศาสนาพราหมณกเ็กิดแนวคิดสรางพระกริ่งขึ้นบางทีม่ีลักษณะเฉพาะเรียกวาพระกริ่งตั๊กแตน 

จากขอมูลที่กลาวมาในขางตนเราคงสรุปถึงจุดกําเนดิของพระกริ่งไดวา   เปนรูปจําลอง
ของพระไภษชัยคุรุฯ ที่ทําใหมีขนาดเล็กลงเพื่อใชในการทําพิธีกรรมในการทําน้ํามนตหรือน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์  เพื่อใชรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ  แทนการลูบที่องคพระไภษัชยคุรุฯ หรือใชพกตดิตัว
ขณะเดินทางเพื่อปองกันอันตราย โดยจุดเริ่มตนในการสรางพระกริ่ง เทาที่พบหลักฐานทาง
ศิลปกรรมในปจจุบันนี้คงกลาวไดวาเกิดขึน้ที่ประเทศทิเบตเปนแหงแรก  ในความเชื่อของพุทธ
ศาสนามหายานแบบตันตระ ราวพุทธปลายศตวรรษที่ 13 พุทธศตวรรษที่ 14   จากนั้นกไ็ดเผยแผ
ความเชื่อเหลานั้นเขาสูประเทศจีน  ราวพทุธศตวรรษที่ 14 - 15    ส

                                                          

วนในประเทศกมัพูชาแมจะพบ
รูปประติมากรรมของพระกริ่งตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 15  แลวก็ตาม     แตเนื่องจากความเชื่อเกีย่วกบั
พระไภษัชยคุรุฯ    ยังไมปรากฏชัดเจน   ดังนั้นรูปประติมากรรมพระกริ่งที่พบชวงแรกคงเปนของที่
นําเขามาจากประเทศจีน จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 17  จึงมีการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศกัมพูชา
เรียกวาพระกริ่งพระปทุมและจากการสรางพระกริ่งพระปทุมนี้เอง  ที่นาํไปสูความเชือ่ในการนับถือ
และสรางพระกริ่งในประเทศไทยซึ่งจะกลาวถึงในบทที่ 4 ตอไป  

 
28 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิราศนครวัด (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคลังปญญา, 2537), 81. 
29 ไมมีหลักฐานระบุแนชัดวาพระเจาปทุมสุริยวงศนี้คือพระมหากษัตริยองคใดของอาณาจักรขอม    แต

หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุลทรงพระราชทานความเห็นวาพระเจาปทุมสุริยวงศ  นาจะหมายถึงกษัตริยสุริยวรมันที่ 
2 ของอาณาจักรขอม (ดูเพิ่มเติมที่ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิราศนครวดั, 50 เชิงอรรถที่ 14  และที่พินัย 
ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง,  14-22).  
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บทท่ี    3 
 

รูปแบบและความเชื่อในการนับถือพระกริ่งในประเทศตางๆ 
 
รูปแบบและความเชื่อในการนับถือพระกริ่ง 

ตามประวัตกิารเกิดพระกริ่งที่วาพระกร่ิงที่สรางขึ้นทุกองคนั้นหมายถึงพระไภษัชยคุรุฯ 
แตมีขนาดเล็กลงเพื่อใชในการทําพิธีกรรมหรือพกติดตวัขณะเดินทาง ดังนั้นความเชื่อและรูปแบบ
ของพระกริ่งในประเทศตางๆที่มีการสรางพระกริ่งขึ้น   จึงมีความใกลเคียงกับความเชื่อในการบชูา
พระไภษัชยคุรุฯ โดยมีรายละเอียดของรูปแบบศิลปกรรมและความเชือ่ที่พบในประเทศตางๆดังนี ้

ประเทศอินเดยี    
ปจจุบันนีเ้รายงัไมพบหลักฐานที่เปนรูปประติมากรรมพระไภษัชยคุรุฯและพระกริ่งใน

ประเทศนี้เลย จึงไมสามารถทราบถึงรูปแบบที่ชัดเจนของพระกริ่งในดินแดนนี้ตามที่ไดกลาวมาแลว
ในบทที่ 2  อีกทั้งจุดเริ่มตนของการสรางพระกริ่งนัน้นาจะเกิดขึ้นหลังจากพระไภษัชยคุรุฯ ไดรับ
ศรัทธาในการบูชาในเรื่องชวยรักษาคนปวยจากการลูบที่องคพระ  ดังนั้นเมื่อในประเทศอินเดยีนี้
ไมไดมีความเชื่อที่ชัดเจนในการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ ก็นาจะไมมกีารสรางพระกริ่งขึน้ในประเทศนี้ 

ดานความเชื่อหากเราเชื่อตามตํานานวามกีารสรางพระกริ่งขึ้นจริง โดยพระปรมาจารย
ฝายเหนือผูถือคัมภีรสันสกฤตไดสรางขึ้น30  โดยมีพุทธลักษณะที่สําคัญเชน องคพระประทับบน
ดอกบัวถือวาเปนครรภธาตุที่เปนสัญลักษณของโพธิจิตแหงคัมภีรมหาไวโรจนสูตร พระหัตถซายถือ
เครื่องพุทธบริโภค เชนหมอน้ํา หรือพุทธอุปโภคเชน วชัระ (วัชระเปนสัญลักษณของปญญาอันกลา
แข็งของพระธยานิพุทธตัดซึง่อวิชชาและกเิลส)  และในองคพระประจุผลโลหะแตละผลโลหะนั้น
เปนสัญลักษณหมายถึงพระพุทธเจาแตละองค31 พระกริ่งที่สรางขึ้นนั้นก็ก็สมบูรณดวยพุทธภาวะ มี
กฤตยาคุณ อาถรรพณ ทั้งพระเดชและพระคุณ ตามคัมภีรมนตรยานเรยีกวา จตุรอาถรรพณ32 

 
30 พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 4. 
31 ในมหาไวโรจนสูตรนั้น  ไดกลาวถึงโพธิจิตไววา  พระไวโรจนะเปนศูนยกลางเทียบดวยวิมลจิตของ

สรรพสัตว  พระรัตนธวัชพุทธเทียบดวยอาลัยวิญญาณ  พระอมิตตาภะพุทธะเทียบดวยมโนวิญญาณ พระมุกต-
บุษปราชาพุทธ เทียบดวยมโนธาตุ    พระพุนทุภิเมฆนิรโฆษพุทธะ   เทียบดวยปญจวิญญาณ (ดูเพิ่มเติมที่ พินัย   
ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 4). 

32 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจตุรอาถรรพเพิ่มเติมที่ พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 5-6. 
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ดังนั้นหากมีการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศนี้จริงตามพุทธลักษณะ ที่กลาวไวขางตน 
ซ่ึงนําสัญลักษณตางๆมาเปนตัวกําหนดรูปแบบองคพระ  ก็แสดงวาพระกริ่งที่สรางขึ้นนั้นผูสรางหวัง
ใหมีอํานาจพทุธคุณดานปองกันภยัอันตรายตางๆ  มากกวาชวยรักษาอาการเจ็บปวย 

ประเทศทิเบต    
จากจุดเริ่มตนของแนวคิดในการสรางพระกริ่งในประเทศนี้ที่วา ผูที่เจ็บปวยตองการ

หายจากโรครายตางๆนั้นใหไปขอกับพระไภษัชยคุรุฯ  โดยถาหากรูสึกไมสบายหรอืเจ็บที่สวนไหน
ก็ใหไปลูบที่สวนนัน้ขององคพระ ดวยการกระทําดังกลาวทําใหรูปเคารพ พระไภษัชยคุรุฯ เกิดความ
ชํารุด  จึงไดสรางพระกริ่งขึ้นเพื่อใชในพธีิกรรมดังกลาว  โดยรูปแบบพระกริ่งของประเทศนี้นัน้
กลาวกันวาเมือ่ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ทานคุรุปทมสมภพคณาจารยชาวอินเดยีไดนําพุทธศาสนาฝาย
มหายานตนัตระเขาสูประเทศทิเบต เนื่องจากพุทธศาสนานิกายตันตระมีความเชื่อในเรื่องคาถาอาคม 
คลายความเชือ่ในลัทธิบอนปะที่เปนความเชื่อพื้นเมืองเดมิ สังฆมณฑลทิเบตและประชาชนจึงเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธา  ทานคุรุปทมสมภพจงึไดสรางพระพุทธรูปขึ้นโดยนํารูปเคารพพระไภษัชยคุรุฯ
ที่หมายถึงพระธยานิพุทธมาเปนตนแบบ การสรางพระพุทธรูปเหลานั้นมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาด
ใหญ33  โดยพทุธลักษณะทีสํ่าคัญของพระกริ่งคือประทบันั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่ําบวัหงาย 7  
คู  พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหตัถซายถือหมอน้ําอมฤต วัชระ พระขรรค  (พระกริ่งทิเบต
มักถือวัชระในพระหัตถซาย) พระศอคลองลูกประคํา   ทรงเครื่องทรงอยางนักบวชครองจีวรหมเฉยีง
เปดพระอังสาขวา  ไมสวมเครื่องประดบั พระพกัตรคอนขางกลม เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอย
ขนาดเล็ก เปนประติมากรรมลอยตัวมีเนื้อสัมฤทธิ์ทอง (สีเหลือง) และสัมฤทธิ์เงิน(เนื้อขาว) บางทาน
เรียก สัมฤทธิ์ขาว ซ่ึงเปนเนือ้สัมฤทธิ์ที่พบนอย  ภายในบรรจุเม็ดโลหะทรงกลมเพือ่ใหเวลาเขยาแลว
เกิดเสียงดังกริง๊ กริ๊ง  ซ่ึงเม็ดโลหะนี้เปนสญัลักษณของพระพุทธเจาแตละองค (รูปที่  8) 

ซ่ึงจากขอมูลการเขามาของพุทธศาสนาสูประเทศทิเบตนัน้กลาววา ทานคุรุปทมสมภพ
คณาจารยชาวอินเดียในนกิายตันตระ ที่ไดเดินทางมาเผยแผพุทธศาสนาในทิเบต ราว พ.ศ. 129034    
ทานคงนํารูปแบบทางศิลปกรรมของอินเดียแบบปาละที่เจริญอยูในชวงเวลานั้น เขาสูประเทศทิเบต
ดวย      ซ่ึงพุทธลักษณะดังกลาวของพระกริ่งพบวา       มีความใกลเคยีงกับลักษณะของพระพุทธรูป
ในศิลปะปาละของอินเดยี   คือองคพระประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัว พระพักตรคอนขางกลม 
เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเล็ก    ครองจีวรหมเฉียงเปดพระองัสาขวา   จึงอาจกลาวไดวา
พระกริ่งทิเบตที่สรางขึ้นนี้      มีการรับรูปแบบศิลปกรรมมาจากศิลปะแบบปาละ ของอินเดียและ
นาจะมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 14   

 
33 พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 41-42.  
34 ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 44.  
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สวนความเชื่อในการบูชาพระกริ่งของทิเบตนั้น จากจดุเริ่มตนในการสรางพระกริ่งที่
หวังใหพระกริง่เปนตัวแทนของพระไภษัชยคุรุฯ  โดยทําจําลองใหมีขนาดเล็กลงแลวใชแชในน้ําเพื่อ
ทําน้ํามนตใหผูเจ็บปวยดื่มน้าํมนตนั้นเพื่อรักษาอาการไมสบายตางๆ35แทนการลูบที่องคพระ  ดังนัน้
ความเชื่อในการบูชาพระกริง่ของประเทศนี้ก็นาจะตั้งอยูบนความเชื่อในอํานาจพุทธคุณที่วา  ชวย
รักษาอาการเจบ็ปวยตางๆ   แตเปนที่นาสังเกตวาในพระหัตถของพระกริ่งทิเบตกลับถือวัชระ  ซ่ึงการ
ถือวัชระแสดงใหเห็นถึงความเชื่อในการชวยปองกันอันตรายตางๆ  ดังนั้นเราอาจกลาวไดวาจาก
พุทธลักษณะของพระกริ่งที่ทาํเปนรูปจําลองของพระไภษชัยคุรุฯ และในพระหตัถซายถือวัชระหรือ
ถือหมอยา  ก็นาจะตองการใหพระกริ่งนัน้มีอํานาจพุทธคุณครบ ทั้งดานรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ
และชวยปองกนัภัยอันตราย    ตามความเชือ่เดิมของการบูชาพระไภษชัยคุรุฯ 

ประเทศจีน     
จุดเริ่มตนการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศนี้พบวา ไดมีการสรางพระกริ่งขึ้นเปนคร้ัง

แรกหลังจากทีค่วามเชื่อในเรื่องราวเกีย่วกับพระไภษัชยคุรุฯไดรับยกยองเปนเสมือนพทุธเจาอีกองค
หนึ่งของจีน  ในชวงพุทธศตวรรษที่ 14 และหลังจากนั้นก็มีการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศนี้อีก
หลายรุนโดยมรูีปแบบที่แตกตางกันบางแตไมมากนัก โดยพระกริ่งทีสํ่าคัญของจีนสามารถแบงตาม
พุทธลักษณะออกเปนกลุมใหญๆได 3 กลุม 

1. พระกริ่งใหญ (รูปที่ 9) เปนพระกริ่งแบบแรกที่สรางขึ้นในประเทศจีน เนื่องจากมี
ขนาดที่ใหญกวาพระกริ่งแบบอื่น จึงมักเรยีกวา "พระกริ่งใหญ" หรือ "พระกริ่งใหญจนี"  

พุทธลักษณะของพระกริ่งใหญ   คลายพระกริ่งทิเบตคือประทับขัดสมาธิเพชรบนฐาน
บัวคว่ําบวัหงายซึ่งมีกลีบบัวเฉพาะดานหนา 7 คู ดานหลังเปนฐานเรียบ พระพกัตรกลม  พระเนตร
เปนแบบจนีคอืเปนเสนตรงปลายชี้ขึ้น   พระเกศาขมวดเปนกนหอยซอนกัน  2 ช้ัน  รัศมีเปนดอก-
บัวตูม  พระองคเพรียวบางไดสัดสวน   ทรงเครื่องทรงอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ   ครองจวีร
หมเฉียงเปดพระอังสาขวา  มีตุมคลายไขปลาหรือลูกประคําบริเวณขอบชายจีวรเร่ิมตั้งแตพระอังสา
ซายผานลงมาถงึซอกพระกร  พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย   พระหัตถซายถือวชัระ ที่กนฐานมี
รอยอุดชองแสดงถึงการบรรจุเม็ดกริ่งไวในองคพระหลังจากหลอองคพระแลว  

จากพุทธลักษณะของพระกริ่งใหญ แสดงถึงการรับรูปแบบศิลปกรรมจากพระกริ่ง
ทิเบต  เชนลักษณะของพระพักตร การครองจีวรแบบหมเฉียงเปดองัสาขวาซึ่งพระพุทธรูปในพทุธ
ศิลปแบบจีนนยิมครองจีวรแบบหมคลุม    การประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่าํบัวหงายก็เปน
ลักษณะที่ปรากฏในพระกริ่งทิเบต และเปนเครื่องยืนยันวาพระกริ่งนี้สรางขึ้นบนความเชื่อในศาสนา

 
             35 ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, ประวัติและผลงานสําคัญของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยา 
ปวเรศวริยาลงกรณ : ผูประทานกําเนิดพระกริ่งไทย (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2524), 140. 
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พุทธฝายมหายาน    การแสดงปางและการถือวัชระในพระหตัถซายก็ยังเปนรูปแบบเชนเดยีวกบั
รูปแบบของพระกริ่งทิเบต   ซ่ึงถาพระกริ่งใหญของจนีนี้นําพุทธลักษณะของพระไภษัชยคุรุฯแบบ
จีนมาเปนตนแบบในการสรางพระกริ่งจนี การแสดงปางในพระหัตถขวาก็นาจะแสดงปางประทาน
พรหรือประธานอภัยซ่ึงเปนปางที่ไภษัชยคุรุฯของจีนแสดง  รวมถึงวัตถุที่วางบนพระหัตถซายนาจะ
เปลี่ยนเปนหมอยาเพราะพระไภษัชยคุรุฯของจีนจะถือหมอยา36   แตขณะเดียวกนัพระกริ่งใหญก็ได
แสดงพุทธศิลปแบบจีนไวเชนกัน เชนลักษณะของพระเนตรที่ทําเปนเสนตรงปลายเฉียงขึ้น ที่
เหมือนกับลักษณะพระเนตรของพระพุทธรูปจีนทั่วไป  นอกจากนัน้การทําตุมไขปลาที่ขอบชายจีวร
ก็เปนพุทธศิลปแบบจีน  ซ่ึงไมเคยพบในการสรางพระกริ่งทิเบต    

2. พระกริ่งบาเก็ง  (รูปที่ 10)  เปนพระกริ่งอีกรูปแบบหนึ่งของจีน   สาเหตุที่เรียกวา
พระกริ่งบาเก็งนั้นเนื่องจากมกีารพบเปนครัง้แรกที่เขาพนมบาเก็ง  ในประเทศกัมพูชา  พ.ศ. 246037

พุทธลักษณะของพระกริ่งบาเก็ง   ตามประวตัิกลาววาชางไดถอดแบบจากพระพุทธรูป 
ในวดัฮุดเกงยี ่ วัดเหีย้นทงยี้38  สรางขึ้นในมณฑลซัวไซ  ของประเทศจีน  ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15-
1639  พุทธลักษณะทัว่ไปคลายพระกริ่งทิเบตและพระกริ่งใหญ  คือเปนประติมากรรมลอยตัวประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบัวหงายทีม่ีกลีบบัวเปนตุมนูนอยูดานหนา  7  คู  ดานหลังของฐาน
พระเรียบไมมลีวดลาย   พระพักตรคอนขางกลม   พระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเลก็ซอนกัน 3 ช้ัน 
พระนลาฏคอนขางแคบกวาพระกริ่งแบบอื่น   พระเนตรทั้ง 2 ขางนูนเดนมองลงต่ําอยางสํารวม   
พระนาสิกโดงเปนสัน  พระอุระคอนขางอวบอวน  พระกรขวามกีลามเนื้อนูนเล็กนอย  พระหัตถขวา
แสดงปางมารวิชัย     พระหัตถซายถือวชัระ   ทรงเครื่องทรงอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ  
ครองจีวรหมเฉียงเปดพระองัสาขวา  มีตุมคลายไขปลาหรือลูกประคําบริเวณขอบชายจวีรทั้ง
ดานหนาและดานหลัง รวมทั้งบริเวณขอพระกรซาย ภายในองคพระมีเม็ดโลหะหรือลูกกริง่อยู
ภายใน    เมื่อเขยาแลวจะทําใหเกดิเสียงดังกริ๊งๆ 

จากพุทธลักษณะของพระกริ่งบาเก็งดังกลาว จะเห็นวามีการรบัรูปแบบทางศิลปกรรม
ในการสรางพระกริ่งแบบทิเบตเขามามากกวาการใชรูปแบบศิลปกรรมแบบจีน  ดงันั้นพุทธลักษณะ
ในหลายสวนจึงตางจากพระกริ่งใหญ เชน ลักษณะของพระพักตรทีค่อนขางกลม ลักษณะพระเนตร
ที่นูนเดนมองลงต่ําอยางสํารวม ไมไดทําเปนเสนตรงก็แสดงใหเห็นถึงการปฏิเสธรูปแบบศิลปกรรม
ของจีนอยางชดัเจน   

 
36 ผาสุข   อินทราวุธ,  พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 192. 
37มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 120. 
38เร่ืองเดียวกัน, ภาคพิเศษอันเนื่องมาจากปก. 
39 ประมุข  กาญจนวัฒน, พระกริ่งบาเก็ง [On line],accessed 6 July 2001. Available from 

http:// www. Tumnan.com /pra_kring/pra_kring _i.html. 1 
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3. พระกริ่งหนองแส   (รูปที่  11)    การที่พระกริ่งแบบนีถู้กเรียกวา "พระกริ่งหนองแส" 
เพราะเชื่อวาเปนพระกริ่งทีส่รางขึ้นในอาณาจักรนานเจาที่มีเมืองหลวงอยูที่หนองแส40 เปนพระกริ่ง
ของจีนที่มีอายนุอยที่สุด  โดยสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-1741   

พุทธลักษณะคือองคพระประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงาย 7  คูทางดาน
หนา    ฐานดานหลังเรียบ     องคพระคอนขางเพรียวบางกวาพระกริง่บาเก็งและเอนไปดานหลังจน
องคพระดูเหมอืนเกือบหงายหลัง พระพักตรกลม   พระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเลก็  พระเกศมาลา
ทําเปนรัดเกลาคลายพระโพธิสัตวในพุทธศาสนานิกายมหายาน   พระเนตรทั้ง  2  ขางนูนเดนมองลง
ต่ําอยางสํารวม  ไมเฉียงขึ้นเหมือนพระกริ่งใหญ พระนาสิกนูนใหญ    พระหัตถขวาแสดงปางมาร
วชัิย  มีกลามเนื้อเล็กนอย    พระหัตถซายถือวัชระ  ทรงเครื่องทรงอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ    
ครองจีวรหมเฉียงเปดพระองัสาขวา  ขอบชายจวีรมีตุมคลายไขปลา    หรือลูกประคําเชนเดียวกบั
พระกริ่งใหญหรือพระกริ่งบาเก็ง        สวนพุทธลักษณะที่สําคัญที่ตางจากพระกริ่งแบบอืน่คือ     
พระกริ่งหนองแสนี้หลอตัน  ไมมีเม็ดโลหะขนาดเล็กอยูในองคพระ 

จากพุทธลักษณะของพระกริ่งหนองแส    แสดงใหเหน็รูปแบบที่ใกลเคียงกับพระกริ่ง
บาเก็งและพระกริ่งทิเบต  ทัง้ลักษณะพระพักตร พระเนตร  การแสดงปางและของทีถื่อบนพระหัตถ
แสดงใหเห็นแนวคิดถึงการยดึมั่นในรูปแบบหลักของพระกริ่ง  แตขณะเดยีวกันการที่พระกริ่งหนอง
แสมีลักษณะพเิศษคือหลอตนัไมมีเม็ดกริ่งอยูในองคพระ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากองคพระที่มีขนาดเล็กจึง
มีปญหาดานเทคนิคในการหลอและใสเมด็โลหะในองคพระ   หรืออาจเนื่องจากตองการแสดงให
เห็นวาพระกริ่งหนองแสนี้สรางขึ้นในพุทธศาสนาฝายมหายาน มากกวาพุทธศาสนามหายานแบบ
ตันตระซึ่งเหน็ไดจากการทําพระเกศาในลกัษณะรัดเกลาเปนมวย    

ดังนั้นถากลาวโดยรวมถึงการสรางพระกริ่งจีนทั้ง  3  รูปแบบแลวคงสรุปไดวาพระกริ่ง
ที่สรางขึ้นในประเทศจีนคงยึดรูปแบบการสรางพระกริ่ง ตามรูปแบบที่ไดรับการถายทอดมาจากการ
สรางพระกริ่งในประเทศทเิบตเปนสําคัญ เชนจากลักษณะของการแสดงปาง  การประทับบนฐานบวั 
หรือวัตถุที่วางบนฝาพระหัตถ        มากกวาการใชรูปแบบของพระไภษัชยคุรุฯที่สรางขึ้นในประเทศ
จีนมาเปนตนแบบ ซ่ึงเห็นไดจากความแตกตางของพุทธลักษณะของพระกริ่งจีนกับพระไภษัชยคุรุฯ
ของจีน  ที่มีความแตกตางกนัในหลายสวน  ตามที่ไดกลาวมาแลว  แตขณะเดียวกนัก็มีการผสมผสาน
รูปแบบศิลปกรรมจีนลงไปในบางสวน อาจเพื่อตองการใหเห็นความแตกตางของพระที่สรางในจีน
กับในทิเบต เชนการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพระพักตรและพระเนตร    รวมถึงลักษณะของตุมไข
ปลาที่ขอบชายจีวรทีไ่มปรากฏในพระกริ่งทิเบต 

 
40 มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, คํานําหนา 2. 
41 ประมุข  กาญจนวัฒน, พระกริ่งหนองแส [On line],accessed 6 July 2001. Available from 

http:// www. Tumnan.com /pra_kring/pra_kring _ j.html. 1 
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สวนดานความเชื่อในการนบัถือพระกริ่งของจีนนั้น  พบวาเมื่อเร่ิมตนของการเขามา
ของความเชื่อในการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ ในพุทธศตวรรษที่ 12  คนทั่วไปไดนับถือพระไภษัชยคุรุฯ    
ในฐานะพระพุทธเจาแพทย  เชนขอความที่อยูในอภิเษกสูตรที่กลาววา ถามีผูปวยหนกัจนหมดหวังก็
ใหพระสงฆอานพระสูตรของพระไภษัชยคุรุฯ  49 ครั้ง  อาการผูปวยก็จะดีขึ้น42  ดังนั้นการสรางรูป
เคารพพระไภษัชยคุรุฯ  ทีป่ระดิษฐานตามวัดในประเทศจีนสวนใหญในพระหัตถซายมักถือหมอยา
หรือผลไมที่เปนโอสถ  ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อในการเปนพระพุทธเจาแพทย   สวนความเชือ่
เกี่ยวกับพระกริ่งนาจะเปนความเชื่อที่เขาสูประเทศจีนทหีลัง  จากความเชื่อในพุทธศาสนามหายาน
แบบตันตระ  ดังนั้นพระกริ่งของในประเทศจีนจึงทรงวัชระในพระหัตถซาย ซ่ึงเปนสัญลักษณของ
พุทธศาสนามหายานแบบตนัตระ และการที่พระกริง่จีนไมไดถือหมอยาในพระหัตถซายนีเ้องจึง
เปนไปไดวา พระกริ่งเหลานี้คงสรางขึ้นจากความเชื่อในอํานาจพทุธคุณที่ชวยขจัดอันตรายในการ
เดินทาง และจากการที่พบพระกริ่งจีน  ทั้งพระกริ่งหนองแส  พระกริ่งใหญ  พระกริง่บาเก็ง  กระจาย
อยูในดินแดนตางๆเชนประเทศไทย  ประเทศกัมพูชา  ยิ่งทําใหเราเชื่อไดวาพระกริ่งเหลานั้นพอคา
ชาวจีนคงนําตดิตัวเพื่อปองกนัอันตรายขณะเดินทาง ไปตดิตอทําการคาในสถานที่ตางๆ43

ประเทศกัมพูชา    
แมเราจะพบหลักฐานเกีย่วกบัพระกริ่งตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 15  แตเนื่องจากไม

สามารถยืนยันไดวา พระกร่ิงเหลานั้นเปนพระกริ่งทีช่างชาวขอมสรางขึ้นในดินแดนหรือนําเขามา
จากตางแดน   จนชวงพุทธศตวรรษที่  17  ความเชือ่เกี่ยวกับพระกริ่งคงไดเดนิทางเขาสูประเทศ
กัมพูชาและเมือ่กษัตริยชาวกัมพูชาเริ่มศรัทธาในอํานาจพทุธคุณของพระกริ่ง จึงคิดสรางพระกริ่งขึน้
โดยพระกริ่งของกัมพูชาที่สําคัญมี  2 ลักษณะใหญๆคือ  

1. พระกริง่พระปทุมหรือพระกริ่งปทุม  (รูปที่ 12)   เปนพระกริ่งที่สรางขึ้นในประเทศ
กัมพูชามีอายปุระมาณ 1,000 ป44 สรางโดยพระเจาปทุมสุริยวงศกษัตริยขอมทําใหพระกริ่งที่สรางขึ้น
นี้ถูกเรียกวา"พระกริ่งปทุมหรือพระกริ่งพระปทุม" เมื่อสรางเสร็จแลวไดประจุไวตามกรุปราสาท 
เทวสถาน เพือ่อุทิศเปนเครื่องประกาศพระศาสนาสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งประทานแกพระราชบุตร 
มหาอํามาตยผูใหญที่ใกลชิด สวนสุดทายประทานใหแกทหาร    พระกริ่งปทุมนี้มีดวยกัน3 ขนาดคอื 

 
42 ผาสุข   อินทราวุธ,  พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 191. อางจาก Kuan Ting Ching and  Daizokyo, The 

Abhiseka sutras, Vol. XXI, No.1331. และ W.E. Soothill  L. Hodous, A Dictionary of  Chiness  Buddhist 
Terms, London,1937, 36 – 37. 

43 ประมุข  กาญจนวัฒน, พระกริ่งบาเก็ง [On line],accessed 6 July 2001. Available from 
http:// www. Tumnan.com /pra_kring_i.html. 1. 

44 ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, ประวัติและผลงานสําคัญของสมเด็จมหาสมณเจา  กรมพระยาปวเรศ- 
วริยาลงกรณ : ผูประทานกําเนิดพระกริ่งไทย, 143.  
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      1.1 พระกริ่งขนาดใหญ (รูปที่ 12)   มีพุทธลักษณะที่สําคัญคือมีขนาดใหญสุด  องคพระ
ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงาย  7  คู   ทางดานหนา      ดานหลังของฐานพระเปนฐาน
เรียบไมมีกลีบบัวหรือเครื่องหมายอื่นๆ พระพักตรเรียวยาวคลายรูปไข พระเนตรนูนเดนมองลงต่ํา
อยางสํารวม พระศอคลองลูกประคํา พระองคเพรียวบาง พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหตัถ
ซายถือวัชระ พระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเล็ก ครองจวีรหมเฉยีงเปดพระอังสาขวา ทรงเครื่องทรง
อยางนักบวช ภายในองคพระบรรจุเม็ดโลหะหรือลูกกริง่ไวดานใน 

1.2  พระกริ่งขนาดกลาง (รูปที่ 13)  บางครั้งเรียกกันวา “กร่ิงอุบาเก็ง” พุทธลักษณะ
คลายพระกริ่งขนาดใหญ  แตพระพักตรและพระเนตรมกัทําเปนแบบจีน คือพระพกัตรคอนขางกลม
และพระเนตรเปนเสนตรงปลายเฉียงขึ้น พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย  พระหัตถซายถือวัชระหรือ
หมอน้ํามนต ประทับบนฐานบัวที่มีลายกลีบบัวอยูดานหนา 7 คู เชนเดียวกับกับพระกริ่งขนาดใหญ
แตฐานดานหลังแอนเปนรองลึกมากกวา 
 1.3 พระกริ่งขนาดเล็ก  พบเปนจํานวนนอยที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดของพระกริ่งปทมุ
พุทธลักษณะโดยรวมคลายคลึงกับพระกริ่งขนาดใหญ  และฐานองคพระดานหลังไมเปนรองลึกเชน
พระกริ่งอุบาเก็ง 

จากพุทธลักษณะของพระกริ่งปทุมทั้ง 3 ขนาด พบวามีพุทธลักษณะคลายพระกริ่ง
ทิเบต  เชนการทําพระพักตรกลม พระเนตรนูนมองลงต่ํา พระหัตถซายถือวัชระ  ขณะเดียวกนัชางก็
นํารูปแบบทางศิลปกรรมจากจีนมาผสมผสานดวย เชนลักษณะของพระเนตรของพระกริ่งปทุม
ขนาดกลางที่ทาํปลายเฉียงขึน้   ดังนั้นเราอาจกลาวไดวาพระกริ่งที่สรางขึ้นในประเทศกัมพูชา นาจะ
ไดรับอิทธิพลในการสรางพระกริ่งจากจีน หรืออาจหลอขึ้นในประเทศจีนแลวนําเขาประเทศกัมพชูา 
ซ่ึงกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงแสดงความคิดเหน็ไวในหนังสือความทรงจําวา45  "พระกริง่
เห็นจะเปนของหลอในเมืองจีน  แลวสงมายังกรุงกัมพูชา  สมัยกําลังรุงเรือง" 

2. พระกริ่งหนาตั๊กแตน  (รูปที่ 14)  สาเหตุที่เรียกวาพระกริ่งหนาตัก๊แตนนัน้เนื่องจาก
ลักษณะของพระพักตรคลายตั๊กแตน  กลาวกันวาพระกริง่ประเภทนี้สรางขึ้นตามความเชื่อในศาสนา
พราหมณ  ตอนพระนารายณปราบอสูรตรีบุรํา  มีการสลักสัญลักษณรูปโอมไวใตฐานพระ 

พุทธลักษณะของพระกริ่งหนาตั๊กแตนนี ้  ทําเปนประติมากรรมนัง่ขดัสมาธิเพชรบน
ฐานที่มีตุมกลมๆคลายฐานบัวทางดานหนา  สวนดานหลังของฐานพระทําเปนกลีบบัวรูปสามเหลี่ยม
ซอนกัน 2 ช้ัน  พระเศียรใหญ  พระเกศาทําเปนปมขนาดใหญ   พระศอสั้นมีลูกประคําขนาดใหญ
คลองไว   พระเนตรโปน  พระนาสิกใหญ   พระหัตถทั้งสองขางประสานกันไวเหนือพระเพลาจรด
พวงลูกประคํา  พระหัตถขวาถือดอกบัว (รูปที่ 15)   

 
45 เร่ืองเดียวกัน, 145. 
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จากพุทธลักษณะของพระกริ่งหนาตั๊กแตน   พบวาไมมีการรักษาพทุธลักษณะในการ
สรางพระกริ่งที่มีมาตั้งแตในอดีตเลย  รูปแบบทางศิลปกรรมที่ปรากฏจะเหน็วาไมมีความ
ละเอียดออนและขาดความสวยงาม เชนการทําพระเนตรที่โปน  พระโอษฐกวาง พระศอสั้น  รวมถึง
รูปแบบตางๆของพระกริ่งกม็ีสรางใหตางไปจากที่เคยมมีาในประเทศจีนและประเทศทิเบต เชน
ลักษณะของการวางพระหัตถที่แสดงปางสมาธิแทนปางมารวิชัย  หรือวัตถุที่อยูในพระหัตถซายที่มัก
เปนวัชระก็เปลี่ยนเปนถือดอกบัวในพระหัตถขวา  รวมถึงลักษณะของฐานบัวที่เดิมมักทําเปนฐานบัว
คว่ําบัวหงาย 7 คู    ก็เปลี่ยนเปนบัวตูมกลมที่มีลักษณะเปนตุม  หรือเปนฐานเกลี้ยง   ดังนั้นพระกริ่ง
หนาตั๊กแตนนีอ้าจเปนของทีช่างพื้นเมืองชาวเขมรสรางขึ้นตามความเชือ่ในศาสนาพราหมณ มีการ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบใหมีลักษณะเฉพาะ  จึงไมไดรักษาพุทธลักษณะของพระกริ่งแบบเดิมไว จึงอาจ
กลาวไดวาพระกริ่งที่เคยสรางขึ้นในประเทศกัมพูชากอนการสรางพระกริ่งหนาตัก๊แตน  อาจเปนของ
ที่นําเขามาจากประเทศจีนตามที่กรมพระยาดํารงไดประทานความเห็นไว 

สวนดานความเชื่อเกี่ยวกับพระกริ่งในประเทศกัมพูชา ตามตํานานการสรางพระกริ่งได
กลาววาพระเจาปทุมสุริยวงศ ไดโปรดใหสรางพระไภษัชยคุรุฯขนาดเล็กที่เรียกวาพระกริ่งขึน้    
โดยสังฆมณฑลฝายมนตรยานและอาถรรพเวทของมหาไวโรจนาภิสัมโพธิวิกุรวิตาธษิฐาน พระกริ่ง
ที่สรางขึ้นนี้เชื่อกันวามจีตุรอาถรรพณ คือ46

1. ธรรมภาวะปูชา บูชาเพื่อความสงบสุขตามธรรมชาติ ใหรอดพนจากโรคภัย อุทกภยั 
อัคคีภัย และ ราชภัยทั้งปวง รวมทั้งภยัจากศตัรูสวนตัวของผูบูชานั้น 

2. ยศภาวะปูชา บูชาเพื่อความกาวหนา ใหเล่ือนยศตําแหนงการงาน ใหเกิดผลในทาง 
การคา ขอบุตรธิดาเพิ่มความสุขสมบูรณใหยิ่ง ๆ ขึ้นกวาเดิม 

3. มารภาวะปูชา การบูชาแบบนี้เปนพธิีอาถรรพณสําหรับปราบศัตรูที่เปนภยัตอ
ศาสนา เชน พวกฆาพระสงฆ เผาวัดวาอาราม ทําลายนักบวช เชน จบัพระสึก โดยไมสมควรแกเหต ุ
(บาปหนกั)  เชนนี้พระสูตรใหกระทํากฤตยาคุณใหตาย เปนการชวยมิใหผูนั้นประกอบความเลว
ยิ่งขึ้นไปอีก มารภาวะปูชานี้จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุผลสมบูรณไมเชนนั้นแลวผูทาํกฤตยาคุณวิธีนี้
จะเปนบาปหนักอาจารยจะไมมอบใหศษิยคนใดงายๆ 

4. เมตตาภาวะปชูา บูชาใหเกิดชื่อเสียงเกียรติคุณใหเปนที่เคารพรักใครของบุคคล 
เรียกวาเมตตามหานิยมนั่นเอง 

จากจตุรอาถรรพณในการสรางพระกริ่งทัง้ 4 ขอ พบวาการสรางพระกริ่งในประเทศ
กัมพูชาไดสรางขึ้นบนความเชื่อที่พระองคสามารถขจัดภัยอันตรายตางๆ  ชวยใหหายจากโรคภยัไข
เจ็บ  และใหเกดิความสุขความเจริญประสบแตส่ิงที่ดีเปนมงคลแกผูทีน่ับถือ    

 
46 พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 41 - 42. 
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จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวถึงพุทธลักษณะของพระกริ่งทีป่รากฏในประเทศตางๆ ทั้ง
ทิเบต จีนและกัมพูชา คงกลาวไดวาดานรูปแบบการสรางพระกริ่งนัน้สวนใหญไดรักษาพุทธลักษณะ
ที่สําคัญที่มีมาตั้งแตเร่ิมสรางพระกริ่งในประเทศทิเบต  เชนการประทบัขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ํา
บัวหงายที่มีกลีบบัวเฉพาะดานหนา 7 คู   การแสดงปางมารวิชัยและการถือวัชระในพระหัตถซาย   
และที่สําคัญในองคพระมักใสเม็ดโลหะหรือที่เรียกวาลูกกริ่งไว เพื่อใหเกดิเสียงดังเมื่อเขยาองคพระ 
แตอาจมีพุทธลักษณะที่แตกตางบางตามความคิดของชางในแตละทองถ่ินเชนลักษณะของพระเนตร 
ลักษณะของพระพักตร  ลักษณะของจีวร เปนตน    

สวนความเชื่อถือในอํานาจพทุธคุณของพระกริ่งนั้น จะเห็นวาเริ่มสรางพระกริ่งนัน้เกิดจาก
ศรัทธาในอํานาจพุทธคุณของพระไภษัชยคุรุฯ ที่ชวยรักษาใหหายจากโรคภัยตางโดยการลูบที่องค
พระ  แตการกระทําดังกลาวทําใหองคพระชํารุดจึงสรางพระกริ่งขึ้นเพื่อใชในการทาํพิธีกรรมในการ
รักษาอาการเจบ็ปวยของคนแทนการลูบทีอ่งคพระ  ดงันั้นความเชื่อในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่ง
จึงยึดตามอํานาจพุทธคุณของพระไภษัชยคุรุฯเปนสําคัญคือชวยรักษาใหหายจากโรคราย  จากนั้นจึง
มีความเชื่อที่เกิดจากการเดนิทางคาขายของพอคาชาวจนี โดยหวังใหอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งที่
พกติดตวัขณะเดินทางชวยปองกันอันตราย ซ่ึงความเชื่อดานการปองกันอันตรายนี้ก็เปนอํานาจ
พุทธคุณของพระไภษัชยคุรุฯเชนกัน  ซ่ึงถากลาวโดยรวมดานอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งที่พบใน
ประเทศตางๆนั้น คงกลาวไดวาเปนความเชื่อถือในอํานาจพุทธคุณเชนเดียวกับอํานาจพุทธคุณของ
พระไภษัชยคุรุฯ คือชวยใหผูเจ็บปวยหายจากโรคภัยไขเจ็บและชวยปองกันอันตรายในขณะเดนิทาง  
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บทท่ี  4 
 

รูปแบบและความเชื่อของพระกริ่งท่ีพบในประเทศไทย 
 

 พระไภษัชยคุรุฯ เปนพระพทุธรูปที่ประทับขัดสมาธิ  บนพระหตัถถือหมอน้ํามนต   
หรือผลไมที่มีสรรพคุณเปนยาเชน  ผลสมอ       ซ่ึงความเชื่อในการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ คงเขาสู
ประเทศไทยชวงพุทธศตวรรษที่ 18  สมัยกษัตริยชัยวรมนัที่ 7 ของอาณาจักรขอม  ซ่ึงพระองคโปรด
ใหสราง อโรคยศาลาทั่วอาณาจักรของพระองคประมาณ 102 แหง47 ซ่ึงอยูในดินแดนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่พบแลวในปจจบุัน  19  แหง48  และในอโรคยศาลาเหลานั้นมี
พระไภษัชยคุรุฯประดิษฐานอยู แมประติมากรรมพระไภษัชยคุรุฯ ถูกเคลื่อนยายออกจากศาสนะ-
สถานหมดก็ตาม  แตหลักฐานที่เปนคํากลาวสรรเสริญพระไภษัชยคุรุฯ และการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ   
กอนทําพิธีการรักษาผูที่เจ็บปวยตามขอมลูที่ไดจากจารกึ   เชน   จารึกดานประคาํ  จารึกปราสาท
ตาเมือนโตด    ก็แสดงใหเหน็ถึงความเชื่อในการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ และการมีอยูจริงของรูปเคารพ
พระไภษัชยคุรุฯในอโรคยศาลา  จากขอมูลขางตนเราจึงกลาวไดวาการบูชาพระไภษชัยคุรุฯ ในฐานะ
พระพุทธเจาแพทยผูปกปกรกัษามนษุยใหหายจาก โรคตางๆ รวมทั้งปองกันภยัอันตราย  คงเปน
ความเชื่อที่เขาสูประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที่ 18 จากอิทธิพลของกษัตริยชัยวรมนัที่ 7 และกอน
หนานัน้ในประเทศไทยคงไมเคยมีความเชือ่ในการบูชาพระไภษัชยคุรุฯ อยูเลย แตในชวงเวลานี้เรา
ยังไมพบจารกึที่กลาวถึงพระกริ่งเลย 

ในสมัยสุโขทัยเราไมพบจารกึที่กลาวถึงพระไภษัชยคุรุฯ  แตเราพบประติมากรรมที่
เปนพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบอยูในซุมเรือนแกว  ดานหลังซุมเรือนแกวมีใบเพกาประดับไว   
ฐานทําเปนบัลลังกส่ีเหล่ียมซอนกัน  3 ช้ัน พระพักตรคอนขางกลม พระเนตรปดสนทิมีวัตถุรูปกรวย
อยูบนฝาพระหัตถ พระพุทธรูปเหลานี้อาจใชประดบัอยูบนชั้นหลังคาของศาสนสถาน(บันแถลง) 
พุทธลักษณะคลายพระพุทธรปูขอมสมัยบายน (รูปที่ 16) แสดงใหเห็นวาสมัยสุโขทัยชวงที่อิทธิพล
ขอมยังมีบทบาทอยู ความเชือ่เกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯ ไดเขาสุโขทัยดวย แตเมื่ออาณาจักรสุโขทยัได

 
47 สายันต  ไพรชาญจิตร, "อโรคยศาล,"  สยามอารยะ 2,10 (2536) : 31. 
48 เร่ืองเดียวกัน, 35. 
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สถาปนาและปกครองโดยคนไทย ดานศาสนาก็คงเกิดการเปลีย่นแปลงดวยเชนกันโดยคนไทย
เหลานั้นคงหนัมานับถือพุทธศาสนาฝายเถรวาท   ความเชื่อในการนับถือพระไภษัชยคุรุฯ ที่เปน
ความเชื่อในพทุธศาสนาฝายมหายานก็ไดหายไปจากสุโขทัย   สวนหลักฐานที่เกีย่วกับพระกริ่งนัน้ก็
ยังไมพบหลักฐานที่กลาวถึงการสรางพระกริ่งขึ้นในสมยัสุโขทัย 

สมัยอยุธยาเราไมพบรูปเคารพหรือเอกสารที่กลาวถึงการบูชาพระไภษชัยคุรุฯ อาจเปน
เพราะความเชือ่ที่ประชาชนสวนใหญในสมัยนั้นนับถือเปนพุทธศาสนาแบบเถรวาท สวนหลักฐานที่
เกี่ยวกับพระกริ่งนั้นเราพบวา ตามประวัตกิารสรางพระกริ่งในสมัยรัตนโกสินทรกลาววา ไดใชตํารา
การสรางพระกริ่งที่ไดรับสืบทอดมาจากพระพนรัต เจาอาวาสวัดปาแกว ที่มีชีวิตอยูในสมัยอยุธยา49 
มาเปนตนแบบ ซ่ึงพระพนรัตไดตําราการสรางพระกริ่งมาจากตําราการสรางพระกริ่งปทุมฯของขอม 
โดยทานไดสรางพระกริ่งขึ้น แลวนําพระกริ่งที่สรางขึ้นนั้นติดไวทีพ่ระมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระ-
นเรศวรมหาราช50 (ปจจุบันพระมาลาเบี่ยงดงักลาวเก็บรักษาไวทีพ่ระบรมมหาราชวัง และไมสามารถ
เขาชมได)   แตจากภาพพระมาลาเบี่ยงที่แสดงลักษณะพระพุทธรูปที่ประดับไวบนพระมาลาเบีย่ง
ดังกลาว พบวาเปนพระพุทธรูปขนาดใหญ  1 องค อยูตรงกลางแสดงปางประทานอภยั  ดานขางเปน
พระพุทธรูปปางสมาธิอยูรอบจํานวน 16 องค  โดยพระพุทธรูปดังกลาวเปนพระพทุธรูปสมัยลพบุรี
อายุไมเกาไปกวา พ.ศ. 185051  (รูปที่  17)  ซ่ึงพุทธลักษณะและขนาดของพระพุทธรูปที่ประดับบน
พระมาลาเบี่ยงนั้น ไมใชพทุธลักษณะของพระกริ่งที่พระหัตถมักแสดงปางมารวิชัยและประทับบน
ฐานบัว52 จากขอมูลดังกลาวจงึยังไมสามารถยืนยันไดวาในสมัยอยุธยามกีารสรางพระกริ่งขึ้น รวมถึง
ตําราการสรางพระกริ่งเรากไ็มพบหลักฐานที่ชัดเจนวามีตาํราดังกลาวอยูจริง 

ในชวงตนของกรุงรัตนโกสินทรมีการกลาวถึงเรื่องราวเกีย่วกับพระกริ่งอยูมาก  เชน
ขอมูลของกรมพระยาดํารงราชานุภาพที่กลาวไวในหนังสือนิราศนครวัดวา ในสมัยรัชกาลที่ 4  พระ-
อมรโมลี วัดบุปผารามไดเดินทางไปสงพระมหาปรานราชาคณะธรรมยุติที่ประเทศกัมพูชา เมื่อทาน
เดินทางกลับพระมหาปรานไดมอบพระกริง่กลับมาเพื่อใชปองกันอันตรายขณะเดินทาง และเมื่อทาน
กลับถึงกรุงเทพฯ ทานไดมอบพระกริ่งดังกลาวใหพระยาอัพภันตริกามาตย53 พระกริ่งที่พบในชวง

 
49 มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 6.  

             50  สมาคมสํานักวัดสุทัศนเทพวราราม, ตํานานพระกริ่ง-กริ่ง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช 
จํากัด, 2517. พิมพเปนอนุสรณครบรอบ 119 พระชันษาแดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สังฆราช แพ)2 พ.ย. 
2517), 61. 

51 ภุชชงค  จันทวิช, "พระมาลาเบี่ยงเลี่ยงสมัย,"  วารสารศิลปวัฒนธรรม 6 , 9 (ก.ค. 2528): 43.  
52 คุณเสนอ  ศุกรากยูร  หัวหนาฝายราชูประโภค  ไดใหขอมูลวาพระพุทธรูปที่ประดับที่พระมาลาเบี่ยง

นั้น มีพุทธลักษณะที่แสดงใหเห็นวาไมใชพระกริ่ง  (ขอมูลจากการสอบถามเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545) 
53 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิราศนครวัด, 80. 
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ตนของกรุงรัตนโกสินทรนั้น  นักวิชาการทัว่ไปเชื่อวาเปนพระกริ่งที่นําเขามาจากประเทศกัมพูชา ซ่ึง
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงเรียกพระกริ่งเหลานัน้วาพระกริ่งพระเจาปทุมวงศ ซ่ึงสรางขึ้นใน
สมัยพระเจาปทุมสุริยวงศตาม แบบที่ชางจนีคิดขึ้นตามความเชื่อในฝายมหายาน54   

นอกจากนั้นศรีศักร วัลลิโภดม  ไดใหความเห็นวาพระกริ่งที่พบในประเทศไทย   
ในชวงแรกคงเปนพระกริ่งทีพ่ระกัมพูชานาํติดตัว  เพื่อใหอํานาจพุทธคุณปองกันอันตรายขณะ
เดินทาง55   

พุทธลักษณะของพระกริ่งทีพ่บในประเทศไทยชวงแรก มกัทําเปนประติมากรรม
ลอยตัวขนาดเล็ก  ความสูงไมเกิน 2 นิว้  ม ี2 ชนิดโดยองคขนาดใหญมสีีดํา สวนองคที่มีสีเหลืองจะมี
ขนาดเล็กกวา  ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัที่ทาํกลีบบัวเฉพาะดานหนา 7 คู  ฐานดานหลัง
เรียบไมมีลวดลาย  พระพกัตรกลมเรียวแบบรูปไขคลายพระพกัตรพระพุทธรูปแบบจีน  พระเนตร
มองลงต่ํา พระเกศาขมวดเปนกนหอยขนาดเลก็  ครองจีวรหมเฉยีงเปดพระอังสาขวาขอบชายจีวรมัก
ทําเปนตุมไขปลา  พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายวางบนพระเพลาบนฝาพระหัตถมี
หมอน้ํามนต  ภายในองคพระมักมีเม็ดโลหะรูปกลมขนาดเล็กใสไวดานใน  เมื่อเขยาองคพระจะทาํ
ใหเกดิเสียงดังกริ๊ง กริ๊ง   

จนกระทั่ง  พ.ศ. 2425  สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณไดสราง
พระกริ่งขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศไทยโดย56 โดยตามประวัติกลาววาพระองคไดใชตําราการสราง
จากตําราการสรางพระกริ่งพระปทุมฯ  ที่พระองคไดรับสืบทอดตอมาจากกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  
ดังนั้นพุทธลักษณะของพระกริ่งที่สรางขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศไทย      ตามตาํราสวนใหญมัก
กลาววามพีุทธลักษณะใกลเคยีงกับพุทธลักษณะของพระกริ่งพระปทุมฯ แตมกีารดัดแปลงใหมี
ลักษณะเฉพาะแสดงรูปแบบศิลปกรรมไทยมากขึ้น  เชน การเพิ่มกลีบบัวอีก 1 คู  บริเวณดานหลัง
ของฐานพระ  หรือลักษณะของพระเนตรที่เหลือบมองลงต่ํา  และหลังจากที่พระมหาสมณเจากรม-
พระยาปวเรศวริยาลงกรณไดสรางพระกริง่ขึ้น ก็มีการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศไทยอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบันโดยพระกริ่งทีส่รางขึ้นสวนใหญเชื่อวามีอํานาจพุทธคุณดานแคลวคลาดและปองกันภยั
อันตรายบําบัดโรคตางๆ57 ซ่ึงอาจแบงกลุมพระกริ่งที่พบในประเทศไทยตั้งแตเร่ิมสรางจนถึงปจจุบนั 
เปนกลุมใหญๆไดดังนี ้

 
54 เร่ืองเดียวกัน, 80-81. 
55 ศรีศักร  วัลลิโภดม, พระเครื่องในเมืองสยาม, 21. 
56 ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, ประวัติและผลงานสําคัญของสมเด็จมหาสมณเจา   กรมพระยาปวเรศ- 

วชิยาลงกรณ : ผูประทานกําเนิดพระกริ่งไทย, 140. 
57 ชัยมงคล  อุดมทรัพย, อภินิหารพระเครื่องและเวทมนตคาถาศักดิ์สิทธ์ิ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

รุง-วิทยา, 2512), 80-81. 
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1. พระกริ่งกลุมวัดบวรนิเวศวิหาร   
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ  ไดสรางพระกริ่งขึ้นเปนคร้ัง

แรกของประเทศไทยที่วดันี้  ใน พ.ศ. 2425  ซ่ึงคงเกิดจากความเชื่อถือในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่ง 
ที่พบเห็นจากเจานายชัน้สูงของชาวกัมพูชาที่เขามาอยูในกรุงเทพฯ และบวชเรียนที่วัดบวรนิเวศฯ   
หรือการที่พระสงฆชาวกัมพูชาพกพระกริ่งติดตัวเพื่อปองกันอันตรายขณะเดินทาง ซ่ึงในตอนตน
ของกรุงรัตนโกสินทรนั้นพระสงฆไทยกับพระสงฆกัมพชูามีการเดินทางติดตอกันอยูเสมอ และเมือ่
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ทรงศรัทธาในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่ง 
ทานจึงคิดสรางพระกริ่งขึ้นบาง และหลังจากที่พระองคสรางพระกริ่งขึ้นแลวกไ็ดมกีารสรางพระกริ่ง
ขึ้นที่วัดนี้และวัดอื่นๆสืบตอมาจนถึงปจจบุัน    พระกริ่งที่สําคัญของวัดนี้เชน 

1.1  พระกริ่งปวเรศ  (รูปที่  18 )    เปนพระกริ่งแบบแรกที่สรางขึ้นในประเทศไทยทีว่ัด
บวรนิเวศนนิเวศวหิาร ที่เรียกวาพระกริ่งปวเรศนั้นเพราะสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศ-
วริยาลงกรณ  เปนผูสรางขึ้น 

        ประวัติการสราง กลาววาพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณซ่ึงเปนเจา
อาวาสวัดบวรนิเวศนวหิารในขณะนั้น ทานไดสรางพระกริ่งปวเรศขึ้นซึ่งถือเปนพระกริ่งที่สรางขึ้น
เปนคร้ังแรกของวัดบวรนิเวศนฯและประเทศไทย เมื่อพ.ศ. 242558  ซ่ึงพระองคคงไดรับความเชื่อใน
อํานาจพุทธคุณของพระกริง่ ที่ชวยปกปกรักษาใหมนุษยหายจากโรครายตางๆและสามารถปองกัน
อันตรายได โดยความเชื่อเหลานั้นอาจไดรับฟงมาจากพระสงฆชาวกัมพูชาหรืออาจประสบกบัตัว
พระองคเอง จึงเปนเหตุใหพระองคคิดสรางพระกริ่งขึน้บาง โดยตามประวัติกลาววาพระองคไดนํา
ตําราการสรางพระกริ่งพระปทุมของขอมมาเปนตนแบบ ทั้งดานรูปแบบขององคพระ วัสดุทีใ่ชและ
พิธีกรรมในการสราง59  โดยตําราดังกลาวเชื่อกันวาทานไดรับมาจากกรมพระปรมานชิุตชิโนรส ซ่ึง
รับสืบทอดกันมาจากพระพนรัต  เจาอาวาสวัดปาแกว ที่มีชีวิตอยูในสมัยอยุธยา  พระกริ่งปวเรศที่
สรางขึ้นในรุนแรกนี้มีไมเกิน 30 องค60 เพื่อถวายแดเจานายชั้นสูงโดยเฉพาะ  หลังจากนั้นก็ไมมกีาร
สรางพระกริ่งปวเรศขึ้นที่วดับวรนิเวศฯนี้อีกจนกระทั่ง พ.ศ. 252861  

                                                           
58 ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, ประวัติและผลงานสําคัญของสมเด็จมหาสมณเจา   กรมพระยาปวเรศ- 

วชิยาลงกรณ : ผูประทานกําเนิดพระกริ่งไทย, 140. 
59 ชัยมงคล  อุดมทรัพย, อภินิหารพระเครื่องและเวทมนตคาถาศักดิ์สิทธ์ิ, 80. 
60 มูลนิธิวัดบวรนิเวศวิหาร, พระกริ่ง พระชัยวัฒน ปวเรศ วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539), 1. 
61 เร่ืองเดียวกัน, 4.  
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วิเคราะหประวัติการสราง สมัยตนกรุงรัตนโกสินทรเราพบวาราชวงศจักรีของไทยและ
ราชวงศของกมัพูชามีความสัมพันธกันอยู   จากความสัมพันธดังกลาวเจานายชั้นสูงหรือพระสงฆ
ชาวกัมพูชาคงไดนําความเชือ่และองคพระกริ่งสูประเทศไทย   เชนสมยัรัชกาลที่  4   พระอมรโมลี 
วัดบุปผาราม ไดเดนิทางไปสงพระมหาปรานราชาคณะธรรมยุตทิี่ประเทศกัมพูชาและไดพระกริ่ง
กลับสูประเทศไทย62 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธกันระหวางไทยกับกัมพูชา   
และมีการนําองคพระกริ่งเขาสูประเทศไทย ซ่ึงความเชื่อในอํานาจพทุธคุณของพระกริ่งก็คงเขาสู
ประเทศไทยดวย ดังนัน้จึงมีความเปนไปไดที่พระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ จะ
ไดรับความเชือ่และมีศรัทธาในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่ง  และคิดสรางพระกริ่งขึน้บาง 

ในสวนตําราการสรางที่กลาวกันวา พระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ  
ทรงรับมาจากกรมพระปรมานุชิตชิโนรส และรับสืบทอดกันมาจากพระพนรัต เจาอาวาสวัดปาแกว 
ซ่ึงกลาวกันวาทานไดรับสืบทอดกันมาจากประเทศกัมพชูาอีกตอหนึ่ง แตเราไมสามารถหาหลักฐาน
การมีอยูของตาํราดังกลาวได    แตมีขอมลูจากเอกสารซึ่งเกี่ยวกับการสรางพระกริ่งของวัดสุทัศนฯ
กลาววาพระพนรัต  วดัปาแกว ไดสรางพระกริ่งตามตําราการสรางพระกริ่งของขอม แลวนําพระกริ่ง
ที่สรางขึ้นนั้นติดไวทีพ่ระมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช63  แตจากการตรวจสอบพุทธ-
ลักษณะของพระพุทธรูปที่ติดอยูที่พระมาลาของสมเด็จพระนเรศวรนัน้ ไมใชพุทธลักษณะพระกริ่ง
ตามที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้นขอมูลที่กลาววาตําราการสรางพระกริ่งในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
เปนตําราการสรางพระกริ่งที่รับสืบทอดกันมาตั้งแตสมยัอยุธยาจึงยังไมสามารถยืนยนัไดอยางชดัเจน 

นอกจากนั้นตามที่ไดกลาวไวแลวในบทที ่ 3  เกี่ยวกบัการสรางพระกริ่งในประเทศ
กัมพูชาวามกีารจารึกเรื่องราวที่เกีย่วกับพระไภษัชยคุรุฯ การสรางอโรคยศาลา  การใชสมุนไพรตางๆ
ในการรักษาโรค  แตเรายังไมพบจารึกที่กลาวถึงพระกริง่เลย  จึงอาจเปนไปไดวาไมมีตําราการสราง
พระกริ่ง แตถาหากมีตําราดังกลาวจริงกอ็าจชํารุดสูญหายหมดแลว และจากการเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อในการนับถือศาสนาของชาวขอมจากศาสนาพุทธเปนศาสนาพราหมณ มีการทาํลายรูปเคารพใน
พุทธศาสนา อาจมีการทําลายคัมภีรตางๆ ในพุทธศาสนาดวยในชวงกษัตริยชัยวรมนัที่ 864  และเมือ่
พุทธศาสนาแบบเถรวาทเขาสูกัมพูชาการใชภาษาของชาวขอมก็ไดเปลี่ยนแปลงดวย จากภาษา

                                                           
62 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิราศนครวัด,  80. 

             63  สมาคมสํานักวัดสุทัศนเทพวราราม, ตํานานพระกริ่ง-กริ่ง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช 
จํากัด, 2517. พิมพเปนอนุสรณครบรอบ 119 พระชันษาแดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สังฆราช แพ) 2 พ.ย. 
2517), 61. 

64 มาดแลน  จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลโดยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2543), 124. 
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สันสกฤตที่นิยมใชในศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาฝายมหายาน มาเปนภาษาบาลีที่ใชกนัใน
ศาสนาพุทธแบบเถรวาท  โดยจารึกภาษาสันสกฤตไดส้ินสุดลงจากอาณาจกัรขอมในสมัยกษัตริย
ชัยวรรมาทิปรเมศวร  ที่ขึน้ครองราชยใน พ.ศ. 187065 จากการสิ้นสุดลงของภาษาสันสกฤตใน
ประเทศกัมพชูา คงเปนเหตุผลหนึ่งที่อาจทําใหตําราที่เกี่ยวกับพระกริ่งที่เปนภาษาสันสกฤต (เพราะ
พระกริ่งเปนพระที่สรางขึ้นในพุทธศาสนาฝายมหายาน) สูญหายหากตํารานั้นมีอยูจริง  หรืออาจ
เนื่องจากตําราเหลานั้นใชวิธีถายทอดทางวาจาซึ่งเปนวิธีที่นิยมในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต จึงไมพบ
จารึกเปนหลักฐานที่จะชวยยนืยันตําราดังกลาว  แตการพบพระกริ่งในประเทศกัมพูชา จึงเปนเครื่อง
ยืนยนัวามกีารสรางพระกริ่งในประเทศนี ้ เพียงแตไมสามารถยืนยันถึงการมีอยูของตําราในการสราง
ไดอยางชัดเจน 

สวนผูสรางพระกริ่งปวเรศนัน้สามารถระบุไดอยางชัดเจนวา สรางโดยพระมหาสมณ-
เจากรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ  เนื่องจากที่ฐานองคพระกริ่งปวเรศทุกองคมีจารึกอักษร "ปวร"   
ไวทุกองค สวนปที่สรางที่ระบุวาป พ.ศ. 2425   ก็มีความเปนไปไดเพราะพระองคไดรับการเลื่อน
พระยศเปนกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณใน พ.ศ.241666    และทรงดํารงพระยศนี้อยูจนกระทัง่
พระองคส้ินพระชนม ในป พ.ศ. 243567     

พุทธลักษณะ กลาวกนัวาพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณไดนําวิธีการ
สรางและพุทธลักษณะของพระกริ่งปทุมมาเปนตนแบบ68 โดยสรางเปนองคพระขนาดเล็กสูง  2 นิ้ว 
พระองคมีสีเหลืองออนเพรียวบางไดสัดสวน  แตงกายอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ พระศอไม
คลองลูกประคํา ครองจีวรหมเฉียงเปดองัสาขวาขอบจีวรเรียบไมมีตุมไขปลา  พระหัตถขวาแสดง-
ปางมารวิชัย  พระหัตถซายถือหมอน้ํามนต   พระพกัตรรูปไขคลายพระพักตรพระพทุธรูปสมัยอูทอง  
พระเนตรโปนมองลงต่ํา  พระเกศาขมวดเปนกนหอย ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงาย  
8  คู69     (ตามตาํราการสรางพระกริ่งเดิมฐานบัวจะมีเฉพาะดานหนาเพียง 7  คู)  โดยพระองคทานได
เพิ่มบัวคว่ําบัวหงายอีก 1 คู ที่ดานหลังของฐานพระ (รูปที่  19)   อาจเพื่อใหตางจากพระกริ่งปทมุที่
                                                           

65 เร่ืองเดียวกัน, 140 
66 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสนมตอมรพันธ , ตั้งพระราชาคณะผูใหญในกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2466), 130.  
67 ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, ประวัติและผลงานสําคัญของสมเด็จมหาสมณเจา   กรมพระยาปวเรศ- 

วชิยาลงกรณ : ผูประทานกําเนิดพระกริ่งไทย, 126. 
68 ในเอกสารพระเครื่องวัดบวรกลาววาพระกริ่งปวเรศนั้นใชพระกริ่งจีนเปนตนแบบในการสราง (ดู

เพิ่มเติมที่มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย, พระเครื่องวัดบวร (กรุงเทพฯ : บริษัทเมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด(มหาชน), 
2541), 62.  

69ฐานบัว 8 คูหมายถึงโลกุตรอภิญญา 8  ดูเพิ่มเติมที่พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 72. 
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เปนตนแบบ  ภายในองคพระมีการใสเม็ดโลหะหรือลูกกริ่งซ่ึงจารึกนามอดีตพุทธเจาไว70  ซ่ึงมักใช
โลหะชนิดเดียวกับที่ทําองคพระ  แตบางทานกลาววาเดมิทีเดียวลูกกริง่ของพระกริ่งปวเรศนั้นทําดวย
เหล็กไหล ซ่ึงถือกันวาเปนโลหะที่กอใหเกดิความอยูยงคงกะพนัชาตรี  ผูอยูในวงการพระเครื่องเชื่อ
วาพระกร่ิงปวเรศมีการสรางขึ้น 2 คร้ัง โดยครั้งแรกอดุฐานดวยทองแดง  ครั้งที่สองอุดฐานดวย
ทองเหลือง แตไมมีหลักฐานยืนยันแนชัด  แลวสลักอักษร “ปวร” ไวบนโลหะที่อุดฐานนัน้  และมี
การสรางขึ้นไมเกิน 30 องคเพื่อถวายแดเจานายและใชในพิธีการทําน้ําศกัดิ์สิทธิ์71 

วิเคราะหพุทธลักษณะ    จากประวัตกิารสรางพระกริ่งปวเรศที่กลาววา พระมหาสมณ-
เจากรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ   ไดใชตําราการสรางพระกริ่งพระปทุมมาเปนตนแบบ  และจาก
ขอมูลเกี่ยวกับพระกริ่งปทุมที่กลาวมาแลวในบทที่ 3   และจากหลักฐานทางเอกสารที่สมเด็จกรม-
พระยาดํารงราชานุภาพกลาวไวในหนังสือนิราศนครวัดวา   พระกริ่งปทุมมี 2 อยางคือสีดํากับสี
เหลือง  โดยสีดําจะมีขนาดใหญกวาและพบในเมืองไทยเรามากกวา มีพระพักตรคลายพระพุทธรปู
แบบจีน  ครองจีวรหมเฉยีงเปดขอบชายจวีรมีตุมไขปลา72  แตพุทธลักษณะของพระกริ่งปวเรศนั้นมี
พระพักตรใกลเคียงกับศิลปกรรมไทยแบบอูทอง  คือทําพระเนตรโปนเหลือบลงต่ํา  ครองจีวรหม
เฉียงเปดอังสาขวาไมมีตุมไขปลาที่ขอบจีวร  แสดงใหเห็นวาพระกริ่งปวเรศนี้ไมไดรับอิทธิพลหรือ
อาจตองการปฏิเสธรูปแบบจากลักษณะจวีรของจีนที่นิยมทําตุมไขปลาที่ขอบจีวร  สวนของที่ถือใน
พระหัตถซายเปลี่ยนจากวัชระเปนหมอน้ํามนต (พระกร่ิงจึงเปนพระที่ใชสําหรับทําน้ํามนต)73 องค
พระประทับขดัสมาธิเพชรบนฐานบวั ซ่ึงพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่ประทับบนฐานบวันั้นเปน
พุทธลักษณะที่สําคัญของพระพุทธรูปในแบบปาละของอินเดีย แตเนื่องจากพระกริ่งเปนพระที่สราง
ขึ้นในความเชือ่ของพุทธศาสนาฝายมหายาน  ซ่ึงพุทธลักษณะที่สําคัญคือการประทับขัดสมาธิเพชร 
ดังนั้นการทําพระกริ่งที่มีพทุธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชร อาจไมไดเปนการรับอิทธิพลในศิลปะ
ปาละแตเปนลักษณะเฉพาะของพระกริ่ง  สวนลักษณะของฐานบัวคว่ําบวัหงายของพระกริ่งปวเรศ ก็
มีลักษณะเฉพาะโดยเพิ่มที่ดานหลังอีก 1 คู  และลักษณะของกลีบบัวก็มีขนาดเล็กและกลมมน  ซ่ึงก็
ตางจากลักษณะของกลีบบัวของฐานบัวคว่าํบัวหงายในศลิปะปาละของอินเดียที่ทําเปนกลีบบัวขนาด
ใหญและมีรอยหยักที่กลีบบวั 

                                                           
70 ดูวิธีการสรางลูกกริ่งของพระกริ่งปวเรศเพิ่มเติมที่ พินัย  ศักดิ์เสนีย, นามานุกรมพระเครื่อง, 72-73. 
71 ประมุข  กาญจนวัฒน, Pawa_res [On line], accessed 6July 2001, Available from 

Http://tumnan.com/pra_kring. 1. 
72 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิราศนครวัด,  80. 
73 เร่ืองเดียวกัน. 
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จากพุทธลักษณะของพระกริ่งปวเรศ พบวามีการเปลีย่นแปลงพุทธลักษณะหลายสวน
จากลักษณะทัว่ไปของพระกริ่ง ใหแสดงความเปนพุทธศิลปะแบบไทยหรือมีความใกลเคยีงกบั
ศิลปกรรมไทย  เชนลักษณะของพระพกัตร  การครองจีวร   นอกจากนั้นลักษณะที่สําคัญของพระ-
กริ่งปวเรศคือการเพิ่มกลีบบวัคว่ําบวัหงายที่ดานหลังอีก 1 คู   ซ่ึงพุทธลักษณะของพระกริ่งทั่วไป
ฐานบัวคว่ําบัวหงายมักมเีพียงดานหนาอยางเดียวจํานวน 7 คูและจากความแตกตางเหลานี้  เปนสิง่ที่
ทําใหเราทราบวาพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ อาจไมไดใชพระกริ่งปทุมเปน
ตนแบบในการสรางพระกริ่งปวเรศ  แตอาจใชพุทธลักษณะของพระกริ่งปทุมเปนตัวกําหนดใน
เบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการสรางพระกริ่งใหถูกตองตํารา จากนั้นจึงดดัแปลงแกไขใหมีความ
เปนเอกลักษณของตัวเองมากขึ้น  แตการระบุวาการสรางพระกริ่งปวเรศไดนําตําราการสรางพระกริ่ง
ปทุมมาเปนตนแบบนัน้  อาจเพื่อใหเกดิความเชื่อมั่นในอํานาจพุทธคุณขององคพระกริ่งที่สรางขึ้น
ใหม   มิฉะนั้นคนทั่วไปก็คงยังนบัถือองคพระกริ่งที่สรางขึ้นในกัมพูชาตามเดิม    

ความเชื่อในอาํนาจพุทธคุณ  เมื่อพระกร่ิงคือพระไภษัชยคุรุฯที่ทําใหมีขนาดเล็กลง 
ความเชื่อในอาํนาจพุทธคุณจึงเหมือนกับกบัพระไภษัชยคุรุฯ อาจแตกตางไปบางตามวัตถุที่ถือในมือ
แตอํานาจพุทธคุณหลักของพระกริ่งนัน้คือ     ปกปกรักษาใหพนจากภัยอันตรายตางๆ และชวยรักษา
ใหหายจากโรคราย  ซ่ึงพระกริ่งปวเรศก็สรางขึ้นบนความเชื่อนี้เชนกัน ดังนั้นอํานาจพุทธคุณของ
พระกริ่งปวเรศนั้น จึงไดรับการยอมรับวามีอํานาจพุทธคุณดานบําบดัโรคภัยไขเจ็บนานาชนิด คง
กระพันชาตรี ปองกันโจรผูราย แคลวคลาด เมตตามหานิยม74  ขณะเดยีวกันเมื่อพระหัตถซายของ
พระกริ่งปวเรศถือหมอน้ํามนต   จึงทําใหมีอํานาจพุทธคุณในการทําน้ําพุทธมนตโดยการนําพระกริ่ง
แชในน้ําเพื่อใหน้ํานัน้เปนน้าํพุทธมนต ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั  ก็ใชพระกริ่งปวเรศนี้ทําน้ําพุทธมนตที่ใชในพธีิมุรธาภิเษก75  

วิเคราะหความเชื่อ  จะเห็นวาความเชื่อในอํานาจพุทธคุณของพระกริง่ปวเรศนั้น สวน
หนึ่งเปนความเชื่อที่มาจากความเชื่อในอํานาจพุทธคุณของพระไภษัชยคุรุฯเปนสําคัญ เชนความ 
สามารถในการรักษาโรคตางๆ ปองกันอันตราย และเมื่อสรางพระกริ่งที่หมายถึงพระไภษัชยคุรุฯ แต
ทําใหมีขนาดเล็กลง  ดังนั้นความเชื่อในอาํนาจพุทธคุณของพระกริ่งกบัพระไภษัชยคุรุฯ จึงใกลเคยีง
กันคือดานปกปกรักษาใหพนจากภัยอันตรายตางๆ และชวยรักษาใหหายจากโรคราย  ซ่ึงเปนความ
เชื่อที่เกิดขึ้นตัง้แตเร่ิมสรางพระกริ่งในประเทศทิเบต   

                                                           
74 ชัยมงคล  อุดมทรัพย, อภินิหารพระเครื่องและเวทมนตคาถาศักดิ์สิทธ์ิ, 80-81. 
75กรมศิลปากร, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 19 (นครปฐม : โรงพิมพสนามจันทร, 2484. 

สมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดใหตีพิมพพระราชทานในงานพระเมรุสมเด็จพระปตุจฉา  เจาฟาวไกยอลงกรณ กรม
หลวงเพชรบุรีราชสิรินทร ณ. เมรุทองสนามหลวง 14 มกราคม 2484), 224-225. 
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สวนความเชื่อในการนําพระกร่ิงปวเรศมาทําน้ําพระพุทธมนต เราพบขอมูลที่มีการ
กลาวถึงเรื่องราวดังกลาวหลายครั้งเชนในตําราการสรางพระกริ่งของสังฆราชแพ  วาในขณะที่ทาน
ดํารงพระยศเปนพระศรีสมโพธิ์  ไดเหน็พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส   เสด็จมาเยีย่ม
พระวนัรัต(แดง) อาพาธเปนอหิวาตกโรค  จากนัน้ไดนําพระกริ่งปวเรศมาแชน้ําแลวนําน้ํานั้นมาดืม่
พระวนัรัต(แดง)ก็หายจากอาการอาพาธ   แตขอมูลในการใชพระกริ่งเพือ่ทําน้ํามนตทีชั่ดเจนที่สุดนั้น
คงเปนขอมูลที่กลาวไวในจดหมายเหตุรายวันวา  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
ไดใชพระกริ่งปวเรศทําน้ําพทุธมนตใชในพิธีมุรธาภิเษก เพื่อใชในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
จากขอมูลดังกลาวก็เปนขอยนืยันถึงความเชื่อในการใชพระกริ่งปวเรศเพื่อทําน้ํามนต 

สรุปแลวพระกริ่งปวเรศเปนพระกริ่งที่สรางขึ้นเปนแบบแรกในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 
2425 ที่สรางโดยพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ  ซ่ึงพุทธลักษณะก็มีการดัดแปลง
ใหมีความใกลเคียงกับพุทธศลิปะแบบไทย  สวนความเชือ่ในอํานาจพทุธคุณนั้นเชื่อวาสามารถรักษา
โรครายตางๆและชวยปองกนัและขจดัภยัอันตรายซึ่งเปนความเชื่อดังเดิมของพระกริง่จนถึงปจจุบนั   

1.2 พระกริ่งบัวรอบ  (รูปที่  20)  พุทธลักษณะโดยทั่วไปของพระกริ่งที่ประทับบนฐาน
บัวคว่ําบวัหงายจะมกีลีบบัวเพียงดานหนาดานเดยีว  7 คู แตพระกริ่งบวัรอบนั้นที่ฐานบัวมีกลีบบวัอยู
รอบฐานทั้งดานหนาและดานหลงัทําใหพระกริ่งรุนนี้ไดช่ือวาพระกริ่งบัวรอบ  

ประวัติการสราง   กลาววาพระองคเจาภานพุันธยุคล เปนประธานในการสรางเมื่อวันที่ 
29  ตุลาคม พ.ศ. 248776   ในวาระที่สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชริะญาณวงศ   มีพระชนมายุ
ครบ 72  พรรษา ทําการหลอขนาดใหญประมาณ 300 องค ขนาดเล็ก 100 องค77  และหลังจากที่มีการ
สรางพระกริ่งบัวรอบขึ้น ก็มกีารสรางพระกริ่งบัวรอบขึ้นอีกหลายรุนที่วัดบวรนิเวศนฯ  

วิเคราะหประวัติการสราง พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิระญาณวงศ 

นั้นทรงประสตูิเมื่อ พ.ศ. 241578  ดังนั้นพระองคจะมพีระชนมายุครบ 72 พรรษาในป พ.ศ. 2487 ซ่ึง
ตรงกับขอมูลการสรางที่กลาววาพระองคเจาภานพุันธยคุล เปนประธานในการสรางเพื่อฉลองเนื่อง
ในวาระสมเดจ็พระสังฆราชเจากรมหลวงวชิระญาณวงศ   มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในป  พ.ศ. 
2487 จึงเปนเครื่องยืนยันวาพระกริ่งบัวรอบสรางขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ 72 พรรษาของสมเด็จ
พระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิระญาณวงศจริง  พ.ศ. 2487 จริง 

                                                           
76 มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 154.  
77 ประมุข  กาญจนวัฒน,  Boor_rob [On line], accessed  7 June 2002. Available from 

http://www.tumnan.com/ pra_kring/pra_kring_d.html. 1. 
78 ชุติเทพ  หิรัญรักษ (ผูบันทึกขอมูล), สมเด็จพระสังฆราชไทย [On line], accessed  9  June  

2002. Available from http://www.heritage. thaigov.net/religion/cardinal/index4.htm. 2. 
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สําหรับจํานวนที่สรางพระกริ่งบัวรอบ นี้ไมมีหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถระบุไดวามี
การสรางขึ้นเทาไหร แตมขีอมูลที่แตกตางระบุวาพระกริ่งบัวรอบสรางขึ้นเพียง 300 องคเทานั้น79 
สวนขอมูลที่เกี่ยวกับการนําพุทธลักษณะของพระกริ่งแบบใดมาเปนตนแบบก็ไมพบขอมูลบันทึกไว 
แตนาจะใชพทุธลักษณะของพระกริ่งปวเรศมาปรับปรุงใหแสดงพุทธศิลปแบบไทยมากขึ้น ดังนั้น
ในสวนประวตัิการสรางพระกริ่งบัวรอบนี้เราสามารถยืนยันขอมูลดานอายุไดเพียงอยางเดยีว        

พุทธลักษณะ เปนประติมากรรมลอยตัวสรางจากเนื้อนวโลหะ องคพระจะมีสีน้ําตาลแก 
เพรียวบางไดสัดสวน แตงกายอยางนักบวชไมสวมเครือ่งประดับ  ครองจีวรหมเฉียงเปดอังสาขวา
ขอบจีวรเรียบไมมีตุมไขปลา พระศอไมคลองลูกประคํา พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหตัถ
ซายถือวชิระ พระพักตรคอนขางกลมแสดงลักษณะพระพักตรแบบพระพุทธรูปแบบไทย พระเนตร
มองลงต่ํา พระเกศาขมวดเปนกนหอย ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงายสลับเล็กใหญ
ซอนกัน 2 ช้ันรอบฐานองคพระ ที่กนฐานพระปดดวยทองแดงทําบุมเปนแองคลายกนกะทะ  

วิเคราะหพุทธลักษณะ เราพบวาพุทธลักษณะของพระกริ่งบัวรอบนี้ก็ยังรักษาพทุธ
ลักษณะที่สําคัญของพระกริ่งไวเชนองคพระประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย พระหตัถ
ขวาแสดงปางมารวิชัย  พระหัตถซายถือวัชระและมีเมด็โลหะกลมขนาดเล็กอยูในองคพระ  การ
รักษาพุทธลักษณะที่สําคัญของพระกริ่งไว แสดงวาพุทธลักษณะเฉพาะของพระกริ่งนั้นยังเปน
รูปแบบที่ยึดถือสืบตอกันมาหรือการรักษาพุทธลักษณะแบบเดิมไว อาจเพื่อใหเกดิความเชื่อมั่นใน
อํานาจพุทธคุณของพระกริง่ที่มีมาตั้งแตอดีต  ขณะเดยีวกันก็มีการปรับปรุงใหพระกริ่งบัวรอบนี้เปน
พุทธศิลปะแบบไทยมากขึ้น  เชนลักษณะพระพักตรหรือฐานบัวคว่ําบวัหงายที่ทํากลบีบัวขนาดใหญ
สลับเล็กรอบฐาน  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจตองการใหพระกร่ิงบัวรอบนีม้ีเอกลักษณของ
ศิลปกรรมไทยมากขึ้น 

ความเชื่อในอาํนาจพุทธคุณ    ตามประวัติการสรางพระกริ่งบัวรอบนี้ไมมีการระบไุว
อยางชัดเจนวามีอํานาจพุทธคุณเชนไร  แตจากพุทธลักษณะสวนใหญยังคงรักษาพุทธลักษณะที่
สําคัญของพระกริ่งไว   ดังนัน้ความเชื่อในอํานาจพุทธคุณของพระกริง่บัวรอบก็คงตัง้อยูบนความเชื่อ
เดิมที่เชื่อกันมาตั้งแตอดีตวาชวยรักษาโรครายตางๆ    ปองกันและขจดัภัยอันตราย    สวนปจจุบนันี้
ในวงการพระเครื่องเชื่อวาพระกริ่งบัวรอบมีอํานาจพุทธคุณดานเมตตามหานิยม แคลวคลาด  คง
กระพันชาตรี80    

                                                           
79 มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 154. 
80 ประมุข  กาญจนวัฒน, Boor_rob [On line], accessed 7 June 2002. Available from 

http://www.tumnan.com/ pra_kring/pra_kring_d.html. 1. 
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 วิเคราะหความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ   จากประวัติของพระกริ่งบัวรอบที่สรางขึ้นเพื่อ
เปนที่ระลึกในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 72 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิระ-
ญาณวงศ จํานวน 300 องค ซ่ึงเราไมมีขอมูลที่เปนเอกสารระบุถึงพิธีกรรมในการสรางรวมถึงอํานาจ
พุทธคุณไวอยางชัดเจนตั้งแตเมื่อแรกสราง แตการคงรูปแบบที่เปนพุทธลักษณะสําคัญของพระกริ่ง
ไวกน็าจะเปนเหตุผลที่ทําใหเราพิจารณาไดวา  อํานาจพุทธคุณของพระกริ่งบัวรอบนี้คงเหมือนกบั
อํานาจพุทธคุณของพระกริง่ที่สรางกันในอดีต สําหรับปจจุบันอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งบัวรอบนี้
เชื่อกันวามีอํานาจ พุทธคุณดานเมตตามหานิยม  แคลวคลาด  คงกระพันชาตรี ซ่ึงเปนความเชื่อที่
เปลี่ยนจากอดตีเชนความเชือ่ในการปองกนัและรักษาโรคภัยตางๆ ซ่ึงพระกริ่งเปนพระที่ชวยรักษา
โรครายตางๆไดหายได  อาจเนื่องจากปจจุบันนี้ความสามารถทางการแพทยในยคุปจจุบันนีด้ีขึ้น     
การใชพระกริ่งเพื่อทําน้ํามนตใหผูปวยดื่มกิน  โดยหวังใหอํานาจพทุธคุณของพระกริ่งทําใหผูปวย
หายจากโรคนัน้ๆจึงไมเปนที่นิยม สวนดานเมตตามหานิยมนับเปนความเชื่อใหมในการบูชาพระกริ่ง  
อาจเนื่องจากพระเครื่องที่สรางขึ้นในปจจบุัน มักนยิมใหมีอํานาจพุทธคุณดานเมตตามหานยิมเปน
สําคัญ  พระกริ่งบัวรอบอาจรับอิทธิพลของความเชื่อดงักลาวไวดวย   สําหรับความเชื่อดานแคลว
คลาดและคงกระพันชาตรีคงเปนความเชื่อที่เปนความเชือ่ที่มีมาแตเดิมที่ยังคงไว  คอือํานาจพุทธคุณ
ในดานปองกนัอันตรายตางๆ 

1.3  พระกริ่งไพรีพินาศ  (รูปที่ 21)    ตามประวัติของพระไพรีพนิาศนั้นสมเด็จกรม-
พระยาดํารงราชานุภาพกลาววา  เปนพระพทุธรูปแบบมหายาน  ประทับบนฐานบวัคว่าํบัวหงาย พระ
หัตถขวาแสดงปางประทานอภัย81 ดังนั้นพระกริ่งที่ไดช่ือวาพระกริ่งไพรีพินาศจึงมพีุทธลักษณะที่
สําคัญคลายพระไพรีพินาศดวยคือพระหตัถขวาแสดงปางประทานอภยั   

 ประวัติการสราง  พระไพรเีครื่องพินาศและพระกริ่งไพรีพินาศมีการสรางขึ้นเปนคร้ัง
แรกพรอมกันใน พ.ศ. 249682 ในงานฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราชเจา 
กรมหลวงวชิระญาณวงศ   โดยมีการสรางขึ้น 2 พิมพคือพิมพบัวเหล่ียมและพิมพบวัแหลม  ซ่ึงพุทธ-
ลักษณะของพระกริ่งไพรีพนิาศกับพระเครือ่งไพรีพินาศที่สรางขึ้นในรุนแรกนี ้ มีความคลายกันมาก 
ตางกันที่พระกริ่งไพรีพินาศนั้นจะมีการพมิพอักษร"ไพรีพินาศ" ไวทีด่านหลังของฐานพระทุกองค 

                                                           
81 พ. สุวรรณ [นามแฝง ], ประวัติความเปนมาพระไพรีพินาศ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแสงดาว-

สรอยทอง, 2540), 19. 
82 มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย, พระเครื่องวัดบวร (กรุงเทพฯ : บริษัทเมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด

(มหาชน),2541), 22-28. (มีขอมูลที่แตกตางวาพระกริ่งไพรีพินาศสรางขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2495 ดูเพิ่มเติมที่
ประมุข  กาญจนวัฒน, http://www.tumnan.com/ pra_kring/pra_kring_e.html.). 
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 วิเคราะหประวัติการสราง  สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิระญาณวงศ  ทรง
ประสูติเมื่อ พ.ศ. 241583  ดังนัน้พระองคจะมีพระชนมายคุรบ 80 พรรษาในป พ.ศ. 2495  และประวตัิ
การสรางพระกริ่งไพรีพินาศที่วาสรางขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา   ของพระองคทาน
ดังนั้นปที่สรางที่ถูกตองจึงนาจะเปนป  พ.ศ. 2495    สวนกรณีทีก่ลาววาพระกริ่งไพรีพินาศสรางขึ้น
เพื่อฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิระญาณวงศ   กม็ีความเปนไปได
เพราะพระกริ่งไพรีพินาศนัน้ก็เปนพระที่สรางขึ้นที่วัดวัดบวรนิเวศนฯนี ้  และในพ.ศ. 2495 นั้นเปน
ชวงเวลาที่พระองคทานเปนเจาอาวาสครองวัดบวรนิเวศนฯ (ทานครองวัดบวรนิเวศนฯระหวาง พ.ศ. 
2464 - พ.ศ. 2501) 84   

  พุทธลักษณะ  เปนประติมากรรมลอยตัวสรางจากทองคําผสมทองเหลือง องคพระมีสี
ทอง พระองคเพรียวบางไดสัดสวนไมมกีลามเนื้อ แตงกายอยางนกับวชไมสวมเครื่องประดับพระศอ
ไมคลองลูกประคํา ครองจีวรหมเฉียงเปดอังสาขวา  ที่ขอบจีวรเรียบไมมีตุมไขปลา  ชายสังฆาฏิส้ัน
พาดไวเหนือพระอังสาซาย         พระหัตถขวาแสดงปางประทานอภยัคือคลายปางมารวิชัยแตหงาย
ฝาพระหัตถออก  พระหัตถซายวางไวเหนือพระเพลาไมมีหมอน้าํมนตหรือวัชระบนฝาพระหัตถ 
พระพักตรคอนขางกลมแบบพระพุทธรูปไทย  ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่ําบวัหงายรอบ
ฐานองคพระ  พระกริ่งไพรีพนิาศนี้มี  2  พิมพแบงแยกโดยฐานบวัคือ ฐานแบบบวัแหลม (รูปที่  21)  
และฐานแบบบัวเหล่ียม (รูปที่ 22)   ดานหลังฐานพระมีอักษรคําวา "ไพรีพินาศ" จารึกไวทุกองค 

  วิเคราะหพุทธลักษณะ จากขอมูลที่ระบุวาการสรางพระกริ่งไพรีพนิาศนั้นกําหนดให
พระกริ่งทุกองคบริเวณดานหลังฐานพระตองมีอักษรคําวา "ไพรีพินาศ" จารึกไว (รูปที่ 23)    จึงเปน
ส่ิงที่ชวยใหเราพิจารณาไดงายขึ้นวาพระองคใดเปนพระกริ่งไพรีพินาศ   

 สวนพุทธลักษณะของพระไพรีพินาศ ทีท่ําเปนพระพทุธรูปประทับขัดสมาธิเพชรบน
ฐานบัวคว่ําบัวหงาย  พระพกัตรคอนขางกลม  พระองคเพรียวไดสัดสวน  ครองจีวรหมเฉยีงเปด
อังสาขวา   ชายสังฆาฎิส้ันเหนือพระอังสาซาย  พระหัตถขวาแสดงปางประทานอภยัคือคลายปางมาร
วิชัยแตหงายฝาพระหัตถออก  พระหัตถซายวางไวบนพระเพลา  (รูปที่  24)    จากพุทธลักษณะ
ดังกลาวโดยรวมพบวาพระกริ่งไพรีพินาศยังมีพุทธลักษณะคลายกับพทุธลักษณะของพระกริ่งทั่วไป 
เชนการประทบัขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย หรือการใสเมด็โลหะขนาดเล็กไวในองคพระ  
ขณะเดียวกันกม็ีการปรับใหมีพุทธลักษณะแบบไทยมากขึ้น เชนลักษณะพระเกตมุาลาเปนเปลวเพลิง          
พระเกศาขมวดเปนกนหอยขนาดเล็กคลายพุทธลักษณะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย   สวนลักษณะของ
พระพักตรที่คอนขางกลมและชายสังฆาฏิส้ันพาดไวเหนือพระอุระดานซาย ก็คลายกับพุทธลักษณะ
                                                           

83 พ. สุวรรณ [นามแฝง ], ประวัติความเปนมาพระไพรีพินาศ, 18. 
84มูลนิธิวัดบวรนิเวศวิหาร, วัดบวรนิเวศวิหาร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศิวพรการพิมพ,2517),18. 
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ของพระพุทธรูปแบบเชียงแสน  จากพุทธลักษณะดงักลาวแสดงใหเห็นแนวความคิดในการสราง
พระกริ่งไพรีพนิาศวาตองการใหแสดงออกในพุทธศิลปะแบบไทยมากขึ้น  นอกจากนั้นยังไดนําเอา
พุทธลักษณะของพระไพรีพนิาศมาผสมเชนพระหตัถขวาที่แสดงปางประทานอภยั  และการที่บน
พระหัตถซายซึ่งวางไวเหนอืพระเพลาไมมีหมอน้ํามนตหรือวัชระ  ซ่ึงเปนสัญลักษณที่สําคญัของ
พระกริ่งและพระไภษัชยคุรุฯบนฝาพระหัตถ  อาจเปนแนวคิดที่ตองการแสดงพุทธลักษณะที่สําคัญ
ของพระไพรพีินาศใหปรากฏอยางชัดเจนมากกวาแสดงพุทธลักษณะของพระไภษชัยคุรุฯ    

 ดังนั้นการสรางพระกริ่งไพรพีินาศที่นําพุทธลักษณะพระไพรีพินาศมาเปนตนแบบใน
การสรางผสมผสานกับพุทธศิลปะแบบไทย เปนการแสดงใหเห็นถึงการกําหนดรูปแบบในการสราง
พระกริ่งที่วดับวรนิเวศนฯนีไ้ดเกดิการเปลีย่นแปลงขึ้น คอืไมยึดตดิรูปแบบเดิมของพระกริ่งที่ปรากฏ
ตามตําราที่เปนหลักการสรางพระกริ่งในอดีต  แตเมื่อภายในองคพระยังบรรจุเม็ดโลหะหรือลูกกริ่ง
อยูภายในและเมื่อเขยาแลวเกิดเสียงดัง กร๊ิง กร๊ิง     ซ่ึงเปนสัญลักษณที่สําคัญของพระกริ่งและเปน
พุทธลักษณะที่เปนจุดมุงหมายที่สําคัญ   ในการสรางพระกริ่งตั้งแตเร่ิมแรกในทเิบตที่วาพระกร่ิงตอง
เขยาแลวเกิดเสียง จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองอาจเปนการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใน
การสรางพระกริ่งในชั้นหลังในประเทศไทยวา   พระกริ่งที่สรางขึ้นไมวาจะมีพทุธลักษณะแบบใด   
มีการแสดงสัญลักษณที่สําคัญของพระกริ่ง (การประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัและการถือวชัระ
หรือหมอน้ํามนตบนฝาพระหัตถซาย) หรือไมก็ไมใชส่ิงสําคัญ แตภายในองคพระยังมีการบรรจุเม็ด
โลหะหรือลูกกริ่งอยู เพื่อใหเมื่อเขยาองคพระแลวเกิดเสียง   เราก็ยังเรียกพระที่สรางขึ้นเหลานัน้วา
พระกริ่ง    แตความเชื่อนี้คงไมเปนที่นยิมมากนักเพราะเห็นไดจากการสรางพระกริ่งที่พบในปจจุบนั
ปริมาณพระกริ่งที่สรางขึ้นโดยยดึรูปแบบเดิมมีปริมาณการสรางมากกวา สวนพระกริ่งที่มีพทุธ-
ลักษณะที่ตางออกไปไมเปนที่นิยมในการสราง 

 ความเชื่อในอาํนาจพุทธคุณ  ตามประวัตขิองพระไพรพีินาศกลาววามีผูนําพระพุทธรูป
มาถวายพระจอมเกลาเจาอยูหัวในชวงเวลาใกลเคียงกับหมอมไกรสรถูกสําเร็จโทษ    พระองคจึง
พระราชทานนามพระพุทธรูปองคนั้นวา "พระไพรีพนิาศ"  มีอํานาจพุทธคุณชวยใหศัตรูแพพาย85  
ดังนั้นอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งไพรีพนิาศ จึงเกิดจากการรวมความเชื่อระหวางพระไภษัชยคุรุฯ
และพระไพรพีินาศไวดวยกนัคือ ปองกันศัตรูซ่ึงเปนความเชื่อในอํานาจพุทธคุณของพระไพรีพนิาศ  
รวมกับความเชื่อในอํานาจพทุธคุณของพระไภษัชยคุรุฯ ในเรื่อง การปองกันอันตราย แคลวคลาด
และคงกระพนัชาตรี86 

                                                           
85 พ. สุวรรณ [นามแฝง ], ประวัติความเปนมาพระไพรีพินาศ, 19-22. 
86 ประมุข  กาญจนวัฒน, Pairee. [On line], accessed  10 June 2002. Available from 

http://www.tumnan.com/ pra_kring/pra_kring_e.html. 1. 
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 วิเคราะหความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ จะเห็นวาพุทธลักษณะของพระกริ่งไพรีพินาศมี
ความใกลเคยีงกับพระไพรีพนิาศมากกวาพระไภษัชยคุรุฯ  ดังนั้นอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งไพร-ี
พินาศจึงคลายอํานาจพุทธคุณของพระไพรีพินาศ  ในเรื่องการปองกนัศัตรู สวนความเชื่อเดิมเรื่อง
ชวยขจดัโรคภยัหรือชวยรักษาอาการเจ็บปวยของพระกริ่ง ก็ไมไดเปนความเชื่อที่สําคัญของพระกริ่ง
ที่สรางในสมัยหลังรวมถึงพระกริ่งไพรีพนิาศนี้ดวย อาจเนื่องจากความรูทางการแพทยในประเทศ
ไทยไดพัฒนาขึ้นและไมมีผูใดนําพระกริ่งไปแชน้ําเพื่อทาํน้ํามนตในการรักษาโรคอีก  ดังนั้นหาก
พระกริ่งยังคงตั้งอยูบนความเชื่อเดิมอาจทําใหไมมีผูบูชาพระกริ่ง  จึงเกิดความคดิในการนํารูปแบบ
อ่ืนมาผสมผสานเพื่อใหเกดิศรัทธาในอํานาจพุทธคุณที่มากขึ้น เชนการสรางพระกริ่งไพรีพินาศทีน่ํา
รูปแบบของพระไพรีพินาศมาผสมผสาน เพื่อใหเกิดอํานาจพุทธคุณดานปองกันและขจัดศัตรูเพิ่มขึ้น 
              จากตัวอยางทีก่ลาวมาขางตนเราจึงพอสรุปไดวา จดุเริม่ตนในการสรางพระกริ่งทีว่ัดนี้
คือการที่พระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณไดสรางพระกริ่งปวเรศ โดยมีพุทธลักษณะ 
เหมือนพุทธลกัษณะของพระกริ่งโดยทัว่ไปที่สรางในประเทศตางๆ แตขณะเดียวกันกม็ีการ
ผสมผสานลักษณะพุทธศิลปะแบบแบบไทยไวดวยเชนลักษณะของพระพักตรรูปไข  พระเนตรโปน
เหลือบลงต่ํา ซ่ึงพุทธลักษณะพระกริง่แบบเดิมมักทําพระเนตรเลก็เรียวคลายพระพุทธรูปแบบจีน   
ลักษณะการครองจีวรก็เปนแบบไทยมากขึ้นเชนการไมทําตุมไขปลาที่ขอบจีวร   และหลังจากการ
สรางพระกริ่งปวเรศขึ้นที่วดันี้ก็มีการสรางพระกริ่งขึ้นอกีหลายรุน โดยมีการนําพทุธศิลปะแบบไทย
มาผสมผสานเชนการทํากลบีบัวแบบไทยในพระกริ่งบัวรอบ  จนถึงการสรางพระกริ่งไพรีพินาศที่
ปฏิเสธรูปแบบที่เปนพุทธลักษณะของพระกริ่งเกือบทั้งหมด แสดงใหเห็นวาการสรางพระกริ่งขึน้ที่
วัดบวรนิเวศนฯ นี้คงมีความตองการใหพระกริ่งแสดงความงามตามพุทธศิลปะแบบไทยใหมาก กวา
การยึดในรูปแบบตามที่สรางกันมาแตเดิม 

2.  พระกริ่งกลุมวัดสุทัศนเทพวราราม  
พระกริ่งที่สรางที่วัดนีไ้ดรับความนิยมในวงการพระเครื่องและมีความเชื่อถือในอํานาจ

พุทธคุณมาก  เนื่องจากมีการสรางพระกริ่งขึ้นที่วัดนี้อยางตอเนื่อง  จนถึงปจจุบันเปนเวลานานกวา 
100 ปและมีเอกสารตํารา ประวัติการสรางแตละครั้งระบุไวอยางชัดเจน โดยจุดเริม่ตนของการสราง
พระกริ่งที่วดันี้กลาววาเกดิจากการที่สมเด็จพระสังฆราช(แพ  ติสฺสฺเทว)  ขณะนัน้ดํารงตําแหนงเปน
พระศรีสมโพธิ์   ทานไดทรงเห็นอํานาจพทุธคุณของพระกริ่งที่ชวยใหพระวนัรัต(แดง)พระอุปชฌาย
ของพระองค ที่อาพาธเปนอหิวาตกโรคใหหายจากอาการอาพาธ โดยสมเด็จพระวชิรญาณวโรรส   
ไดรับส่ังใหนําพระกริ่งมาแชน้ําเพื่อทําน้ําพทุธมนตแลวอธิฐานขอใหหายจากโรค        เมื่อพระวนัรัต
ฉันทน้ําพุทธมนตแลวอาการก็ทุเลาลงจนหายเปนปกติ87     ทําใหพระศรสีมโพธิ์เกิดความเลื่อมใสใน

                                                           
87 สมาคมสํานักวัดสุทัศนเทพวราราม, ตํานานพระกริ่ง-กริ่ง, 43. 
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อํานาจพุทธคุณของพระกริง่ จึงทําการศึกษาและคนควาเรื่องราวเกีย่วกับพระกริ่งรวมถึงตําราตางๆ
ในการสรางพระกริ่ง ทั้งดานรูปแบบ พิธีกรรมและโลหะที่ใชสราง โดยนําตําราการสรางพระกริ่งมา
จากทานเจาคณุมงคลทิพยเจาอาวาสวดัพระเชตุพนฯ ในพ.ศ. 243288        จากนั้นทานไดเร่ิมสราง
พระกริ่งขึ้นทีว่ัดสุทัศนรุนแรกใน พ.ศ. 2441  และสรางตอเนื่องกันมาตลอดทุกปโดยมีจํานวนสราง
ตามกําลังวันทีท่ําพิธีซ่ึงมักใชวันเพ็ญเดือน 1289 พระกริ่งที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ) สรางขึ้นมีทั้งส้ิน
ประมาณ 1,500 องค90  พระกริง่ที่สําคัญที่สรางขึ้นที่วัดนี้เชน 
 2.1  พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) รุนเทพโมลี  (รูปที่ 25)  เปนพระกริ่งที่สังฆราช 
(แพ) สรางขึ้นเปนรุนแรก   และที่ถูกเรียกวารุนเทพโมลีเพราะพระยศของทานขณะสรางนั้น ทรง
ดํารงพระยศเปนพระเทพโมลี 
       ประวัติการสราง  ตามที่กลาวมาแลววาหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ  ติสฺสฺเทว)  
ไดเหน็อํานาจพุทธคุณของพระกริ่งในการรักษาพระวันรัต(แดง) พระอุปชฌายของพระองคใหหาย
จากอาการอาพาธ  ทานจงึไดศึกษาเรื่องราวเกีย่วกับพระกริ่งและไดรับตําราในการสรางพระกริ่งซ่ึง
เชื่อกันวาตํารานี้ตกทอดกันมาจากพระพนรตั วัดปาแกว   
 จากนั้นใน พ.ศ. 2441  ทานไดเปนเจาอาวาสวัดสุทัศนฯ พรอมกับไดรับพระราชทานยศ
เปนพระเทพโมลี91 จึงเริ่มมีการสรางพระกริ่งของวัดสุทศันเทพวรารามขึ้นเปนคร้ังแรก92 เรียกวา 
"พระกริ่งรุนเทพโมลี" โดยใชตํารา พิธีกรรมและชนิดโลหะตามที่มมีาแตโบราณ  การสรางพระกริ่ง
เทพโมลีขึ้นที่วัดสุทัศนเทพวรารามนี้มีการสรางเพียง  9  องคเทานัน้และพระกริ่งทุกองคที่สรางขึ้น
จะมีตวัเลขลําดับกํากับไวทีฐ่านขององคพระทุกองค (รูปที่   26) 
 วิเคราะหดานประวัติการสราง  ตามที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องของตําราที่ใชในการสราง
พระกริ่งวาเรายังไมสามารถหาหลักฐานมายืนยนัขอมูลดงักลาวไดอยางชัดเจน  ดังการสรางพระกริ่ง
ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ)    ที่กลาววาไดรับตําราการสรางพระกริ่งมาจากพระพุฒาจารย (มา)  
วัดจกัรวรรดิ์ราชาวาส   ซ่ึงรับสืบทอดกันมาจากพระพนรัต วัดปาแกวในสมัยอยุธยา   คงเปนขอมลูที่
ยังไมสามารถระบุไดอยางชดัเจนวามีตําราในการสรางจริง  แตถาเราดูตามรูปแบบขององคพระกริ่ง
รุ

                                                          

นเทพโมลีที่สมเด็จพระสังฆราช(แพ)สรางขึ้นนี้ พบวามีพุทธลักษณะที่ตางกันกับพระกริ่งปวเรศ 
ซ่ึงหากมีตําราในการสรางที่แนนอนและมกีารสืบทอดตํารากันมาจริง รูปแบบขององคพระก็นาจะ

 
88 เร่ืองเดียวกัน, 62. 
89 ดูรายละเอียดของกําลังวันที่เปนตัวกําหนดการสรางพระกริ่งในแตละปของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) 

เพิ่มเติมที่ มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 21.  
90 ดวงธรรม โชนประทีป, พระกริ่ง "ฉบับสมบูรณ" (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2508),  221.  
91 สมาคมสํานักวัดสุทัศนเทพวราราม, ตํานานพระกริ่ง-กริ่ง, 62. 
92 มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 7.  
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เหมือนกนัหรอืมีความใกลเคียงกัน  ดังนั้นหากจะสรปุเกี่ยวกับตําราการสรางพระกริ่งที่มีการกลาว
อางกันอยูเสมอวารับสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยอยุธยาจากพระพนรัต  คงเปนเรื่องที่กลาวอางกันขึน้มา 
เพื่อใหพระกริง่ที่สรางขึ้นใหมนี้เกิดความนาเชื่อถือในอํานาจพุทธคุณเทาเทียมกับพระกริ่งที่เคยสราง
ในอดีต  จากคาํกลาวอางที่วาเปนการสรางตามพิธีกรรมและวัสดุที่มีมาแตเดิมนัน้เอง 

 สวนขอมูลที่กลาววาสมเด็จพระสังฆราช (แพ)  ไดสรางพระกริ่งรุนเทพโมลีขึ้นเปน
คร้ังแรกใน พ.ศ. 2441 นั้น คงเปนขอมูลที่ยืนยนัไดเพราะตามประวัตขิองทานไดรับพระราชทานยศ
เปนพระเทพโมลีเมื่อ พ.ศ. 244193 และพระกริ่งเทพโมลีกค็งเปนพระกริง่ที่ทานสรางขึ้นเปนคร้ังแรก
และนาจะหลังจากที่ทานไดเปนเจาอาวาสครองวัดสุทัศนแลวนัน้เอง แตพระกริง่รุนเทพโมลีนี้อาจ
ไมใชพระกริ่งรุนแรกของวดัสุทัศน  เพราะไดพบพระกริ่งอยูในบาตรเกาเก็บไวบนหลังคาศาลาการ
เปรียญใน พ.ศ. 2482  แตไมสามรถระบุผูสรางได94 (รูปที่ 27)     สวนเรื่องจํานวนในการสรางที่กลาว
วาพระกร่ิงรุนเทพโมลีนี้มีการสรางขึ้นเพียง  9  องคเทานั้น    เนื่องจากที่ใตฐานพระกริ่งทุกองคที่
สรางขึ้นในรุนนี้จะมีตวัเลขกาํกับไว  จึงเปนหลักฐานที่ชัดเจนที่ชวยยืนยันไดถึงจํานวนที่สราง 

  พทุธลักษณะ พุทธลักษณะที่สําคัญของพระกริ่งรุนเทพโมลีคือเปนประติมากรรม
ลอยตัว สรางจาก นวโลหะสดีํา สูงจากฐานถึงยอดประมาณ 4 ซ.ม. ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐาน
บัวคว่ําบวัหงาย 7 คู   ฐานดานหลังเรียบไมมีลวดลาย พระพักตรคอนขางกลม พระเนตรเหลือบมอง
ลงต่ํา พระเกศาขมวดเปนกนหอยซอนกนั 2 ช้ัน สวนชั้นบนสุดมักทํารัศมีคลายดอกบัวตูม พระหตัถ
ขวาแสดงปางมารวิชัย  พระหัตถซายถือวชัระ แตงกายอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ ที่พระศอ
ไมคลองลูกประคํา ครองจีวรหมเฉียงเปดพระอังสาขวา ที่ขอบชายจีวรทําเปนตุมคลายไขปลาเหมอืน
ที่พบในพระกริ่งใหญของจนี ในองคพระบรรจุเม็ดโลหะหรือลูกกริ่งซึ่งสรางจากเนื้อนวโลหะพรอม
ปลุกเสกเชนเดียวกับโลหะที่นํามาสรางองคพระ จากนัน้อุดฐานดวยโลหะชนิดเดียวกับที่ทําองคพระ  
แลวจารึกเลขไทยบอกลําดับไวตั้งแต 1 - 9 ซ่ึงเปนจํานวนที่สรางพระกริ่งรุนเทพโมลีนี้ขึ้น 

 วิเคราะหพุทธลักษณะ  ตามประวัติการสรางพระกริ่งรุนเทพโมลีนี้กลาววาไดตําราการ
สรางมาจากพระพนรัต วัดปาแกว นับเปนตําราเดียวกับตาํราการสรางพระกริ่งปวเรศ  ซ่ึงในสวนของ
ตําราการสรางนั้นไดกลาวไปแลวในตอนตนวา ไมสามารถระบุไดชัดเจนวามตีําราดังกลาวจริง 
ขณะเดียวกันพุทธลักษณะของพระกริ่งเทพโมลีนี้  มีพุทธลักษณะที่ตางจากพระกริ่งปวเรศหลาย
ประการแสดงใหเห็นวาไมไดยึดรูปแบบการสรางตามตําราเดียวกัน แตพุทธลักษณะของพระกริ่ง
เทพโมลีนี้ แสดงใหเห็นการผสมผสานรูปแบบของการสรางพระกริ่งที่เคยปรากฏในประเทศตางๆ    
เร่ิมจากการทํากลีบบัวคว่ําบวัหงายบริเวณดานหนา 7 คู  สวนดานหลังเปนฐานเรียบเชนเดยีวกบั
                                                           

93 เร่ืองเดียวกัน, 3. 
94 เร่ืองเดียวกัน, 5. 
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ลักษณะฐานบวัคว่ําบวัหงายของงพระกริ่งที่เคยสรางในประเทศจีน ทิเบตและกัมพูชา แตกลีบบัวมี
ความเปนเหล่ียมมากกวา  ลักษณะพระพกัตรคอนขางกลมคลายพระพักตรของพระกริ่งบาเก็งทีพ่บ
ในประเทศกัมพูชา (รูปที่  13)  บนพระหัตถซายทรงถือวัชระ    เปนอิทธิพลที่นาจะไดรับมาจาก
ทิเบตหรือจีนที่นิยมสรางพระกริ่งโดยที่บนพระหตัถซายถือวัชระ ขณะทีพ่ระกริ่งที่สรางขึ้นใน
ประเทศกัมพชูาในพระหัตถซายนิยมถือหมอน้ํามนต ที่ขอบชายจีวรทําเปนตุมคลายไขปลาเหมือน
ลักษณะพระกริ่งของทิเบตและจีนเปนตน    

 ดังนั้นจากพุทธลักษณะของพระกริ่งเทพโมลีดังกลาว  ที่มีความคลายกับพุทธลักษณะ
ของพระกริ่งทีส่รางขึ้นในประเทศตางๆ เชนประเทศทิเบต  ประเทศจีนและประเทศกัมพูชา      
แสดงใหเห็นวาสมเด็จพระสงัฆราช (แพ)  คงทําการศึกษารูปแบบในการสรางพระกริ่งจากพุทธ
ลักษณะของพระกริ่งในประเทศตางๆเหลานั้นแลวนํามาเปนตนแบบในการสรางพระกริ่งเทพโมลีนี ้ 
ทําใหพระกริ่งที่พระองคสรางขึ้นนี้มีพุทธลักษณะที่เกิดจากการผสมผสานรูปแบบของพระกริ่งที่เรา
พบในประเทศตางๆเหลานั้น 

 ความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ  ตามประวัติการสรางพระกริ่งเทพโมลีนี้มีการสรางขึ้น
จํานวน 9 องค เพื่อแจกจายแกเจานายคนสนิทเทานั้น ซ่ึงคงสรางขึ้นเพื่อใหคนเหลานั้นใชเปน
เครื่องรางสําหรับพกติดตวัเพื่อปองกันภัยอันตราย   แมไมมกีารระบุไวอยางแนชัดของอาํนาจ
พุทธคุณของพระกริ่งเทพโมลีแตในปจจุบนัเชื่อวา   พระกริ่งรุนนีม้ีอํานาจพุทธคุณดานปองกนัภัย
พิบัติ  เมตตามหานิยม และดลบันดาลใหผูบูชาประสบแตความสุขความเจริญ95   

 วิเคราะหความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ  การที่พระกริ่งรุนนี้สรางขึ้นเพียง 9 องคอาจเปน
การทดลองสรางพระกริ่งขึ้นหลังจากที่ไดศกึษาคนความานาน และเพื่อทดสอบวาพระกริ่งที่สรางขึ้น
มีอํานาจพุทธคุณเปนที่ศรัทธาเทากับพระกริ่งในอดีตหรือไม แตความเชื่อในการรกัษาผูเจ็บปวยให
หายที่เคยเปนความเชื่อหลักในการสรางพระกริ่งในอดีต ไมปรากฏวาเปนอํานาจพุทธคุณที่ยอมรับ
ของพระกริ่งรุนนี้อาจเนื่องมาจากการสาธารณะสุขที่ดีขึ้น ทําใหไมมีการใชน้ํามนตในการรักษาโรค
และจากพระกริ่งรุนนี้จึงไมไดรับความเชื่อในอํานาจพุทธคุณดานรักษาโรค จึงเปลี่ยนของที่ถือใน
พระหัตถซายเปนวัชระแทนเพื่อใหมีอํานาจพุทธคุณดานปองกันอันตราย  

2.2  พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) รุนพรหมมุนี  (รูปที่ 28)  เปนชือ่เรียกพระกริง่ที่
พระองคทรงสรางขึ้นทุกประหวาง พ.ศ. 2458-246696 มาจากพระยศของทานขณะนั้นที่ทรงดํารงพระ
ยศเปนพระพรหมมุนี         

                                                           
95 ชัยมงคล  อุดมทรัพย, อภินิหารพระเครื่องและเวทมนตคาถาศักดิ์สิทธ์ิ, 82. 
96 มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 13. 
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 ประวัติการสราง  หลังจากที่สมเด็จพระสงัฆราช (แพ)   ไดสรางพระกริ่งเทพโมลขีึ้น
เปนรุนแรกทีว่ดัสุทัศนเทพวราราม ในพ.ศ. 2441 แลว หลังจากนั้นทกุวันเพ็ญเดือน 12 ทานไดสราง
พระกริ่งขึ้นเปนประจําทุกปตามกําลังวันในปนั้นๆ   เชน   ระหวาง พ.ศ. 2441-2443  ไดสรางพระ
กริ่งเทพโมลีรุนแขนตันขึน้97  รุนปลัดจิ๋วใน พ.ศ. 245598   รุนเขมรนอยใน พ.ศ. 245699และเมื่อ
พระองคไดรับพระราชทานยศเปนพระพรหมมุนี  ทานไดสรางพระกริง่ขึ้นอยางตอเนื่อง  พระกริง่ที่
สรางขึ้นในระหวางพ.ศ. 2458-2466 เรียกวาพระกริ่งรุนพรหมมุนีตามพระยศของทานขณะที่สราง
นั้น  โดยตามประวัติการสรางกลาววาไดใหชางถอดแบบมาจากพระกริ่งของจีน 

 วิเคราะหดานประวัติการสราง  ตามประวตัิของพระองคทานไดรับพระราชทานยศเปน
พระพรหมมนุใีน พ.ศ. 2455100 และในป พ.ศ. 2466 พระองคไดเล่ือนพระยศเปนสมเดจ็พุฒาจารย101 
ซ่ึงทานไดดํารงพระยศเปนพระพรหมมุนนีัน้อยูระหวาง พ.ศ. 2455-2466 ซ่ึงหากพระกริ่งรุนนี้เปน
ช่ือเรียกพระกริ่งที่สรางขึ้นหลังจากที่ไดรับพระยศเปนพระพรหมมุนแีลว พระกริง่ที่สรางขึ้นใน
ระหวาง พ.ศ. 2455-2466 กค็วรถูกเรียกวาพระกริ่งรุนพรหมมุนีทั้งหมด แตใน พ.ศ. 2455  พระกริ่งที่
สรางขึ้นทานเรียกวา "พระกริ่งรุนปลัดจิ๋ว" เพราะวาปลัดจิ๋วเปนผูตกแตงองคพระกริ่งรุนนี้หลักจากที่
หลอเสร็จแลว ตอมาชวงระหวาง พ.ศ.2456-2458 พระองคทานไดสรางพระกริ่งขึ้นอีกโดยเรยีกพระ
กริ่งรุนนี้วา"พระกริ่งเขมรนอย"102 เพราะพระองคไดถอดแบบมาจากพระกริ่งขอมและมีการตกแตง
พระพักตรก็ใชการขุดใหเปนรอยซึ่งตางจากการทําในอดีต   สวนระหวาง  พ.ศ. 2458-2466 พระกริ่ง
ที่สรางขึ้นในชวงเวลานีไ้ดถอดแบบการสรางมาจากพระกริ่งจีนและถูกเรียกวา "รุนพรหมมุนี"  อาจ
เนื่องมาจากพระองคไมไดกาํหนดชื่อเรียกตั้งแตแรก  ดังนั้นในวงการพระเครื่องจึงใชพระยศของ
ทานในขณะสรางมาเปนชื่อเรียกรุนของพระกริ่งเชนทีเ่คยเรียกมาตั้งแตการสรางในรุนแรก   สวน
พระกริ่งที่สรางขึ้นระหวาง พ.ศ. 2455-2458 ไมถูกเรียกวารุนพรหมมุนีนั้นอาจมาจากพระองคได
กําหนดชื่อเรียกไวตั้งแตแรกสราง  อีกทั้งพุทธลักษณะก็ตางกนักับพระกริ่งที่สรางระหวาง พ.ศ. 
2458-2466   สวนประวัติการสรางของพระกริ่งพรหมมุนีที่กลาววานําพระกริ่งจีนมาเปนตนแบบจะ
กลาวถึงในสวนวิเคราะหพุทธลักษณะ 

                                                           
97 เร่ืองเดียวกัน, 8-9. 
98 เร่ืองเดียวกัน, 10. 
99 เร่ืองเดียวกัน, 11. 
100 เร่ืองเดียวกัน, 3 . 
101 เร่ืองเดียวกัน. 
102 เร่ืองเดียวกัน, 12. 
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 พุทธลักษณะ  สรางจากนวโลหะสีดํา ทําเปนประติมากรรมลอยตัว ประทับขัดสมาธิ
เพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงาย 7 คู  ทางดานหนา  สวนดานหลังฐานพระเรียบไมมีลวดลาย พระหตัถ
ขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือวัชระ ทรงเครื่องทรงอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ 
ครองจีวรหมเฉียงเปดพระองัสาขวา ขอบชายจีวรไมมีตุมคลายไขปลา  ที่พระศอไมคลองลูกประคํา   
พระพักตรคอนขางกลม พระเนตรเปนแบบจีนคือเปนเสนตรงปลายชี้ขึ้น เม็ดพระศกขมวดเปนกน
หอยขนาดเล็ก รัศมีเปนดอกบัวตูม การสรางในแตละปมคีวามแตกตางกันบางเชนพระวรกายที่หนา
บางไมเทากัน ขนาดของฐานบัวคว่ําบวัหงายที่สูงต่ําไมเทากัน  แตความสูงขององคพระจากฐานถึง
สวนบนสุดประมาณ 4 ซ.ม.   

 วิเคราะหพุทธลักษณะ  ตามประวัติการสรางกลาววาสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ไดให
ชางถอดแบบการสรางจากพระกริ่งจนี (รูปที่  9)         ดังนั้นพระกริ่งพรหมมุนีนีจ้ึงมีพุทธลักษณะ
คลายพระกริ่งจีน  เชนลักษณะพระพักตรที่คอนขางกลม  พระเนตรเรียวเล็กปลายชี้ขึ้นลักษณะของ
ฐานบัวคว่ําบัวหงายที่กลีบบวัโคงมน พระหัตถซายถือวัชระ แตกม็ีพุทธลักษณะบางอยางที่ตาง
ออกไป โดยแสดงความเปนพุทธศิลปะแบบไทยมากขึ้น  เชน ที่ขอบชายจีวรไมมีการสรางตุมไขปลา  
ซ่ึงเปนพุทธลักษณะพระพุทธรูปแบบ การไมมีลายตุมไขปลาที่ขอบชายจีวรนี้อาจเนื่องจากไมใช
ลักษณะของจวีรที่พระสงฆไทยใช    ดังนั้นพระองคจึงอาจไมโปรดใหมีการทําลวดลายดังกลาวที่
ขอบจีวร 

 จากพุทธลักษณะโดยรวมพบวาพระกริ่งรุนพรหมมุนนีี ้ มีพุทธลักษณะใกลเคียงกับ
พุทธลักษณะของพระกริ่งจีนทั้งลักษณะของพระพักตร  พระเนตร    จะมีแตกตางไปบางในเรื่องของ
การที่ขอบชายจีวรไมมีลายตุมไขปลา        ดังนั้นการกลาววาพระกริง่รุนนี้ไดถอดแบบการสรางมา
จากพระกริ่งจนีจึงมีความเปนไปได   

ความเชื่อในอาํนาจพุทธคุณ  เมื่อสมเด็จพระสังฆราช (แพ) สรางพระกริ่งรุนพรหมมุนี
ขึ้นทานไมไดระบุอยางชัดเจนวาพระกริ่งนีม้ีอํานาจพุทธคุณพิเศษในดานใด    แตอํานาจพุทธคุณที่
เปนที่เชื่อถือในวงการพระเครื่องเชื่อกันวาพระกริ่งทุกรุนที่สรางโดยสมเด็จพระสังฆราช(แพ) นัน้มี
อํานาจพุทธคุณดานปองกันภัยพิบตัิ ดลบันดาลใหผูบูชาประสบแตความสุขความเจริญและเมตตา
มหานิยม103 (จากวิธีการสรางและวัตถุที่นํามาสรางที่เหมือนกัน) ขณะเดียวกันเมื่อพทุธลักษณะของ
พระกริ่งพรหมมุนีโดยรวมคลายพระกริ่งจีน   ดังนั้นความเชื่อในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งรุนนี้จึง
คลายพระกริ่งจีนดวย คือผูทาํการบูชาจะพบกับความสําเร็จสมหวังทุกประการ104 

                                                           
103 ชัยมงคล  อุดมทรัพย, อภินิหารพระเครื่องและเวทมนตคาถาศักดิ์สิทธ์ิ, 82. 
104 เร่ืองเดียวกัน, 79. 
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 วิเคราะหความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ พุทธลักษณะของพระกริ่งที่สมเด็จพระสังฆราช
(แพ) สรางขึน้ในแตละปจะมีพุทธลักษณะที่ตางกันไปมากบางนอยบาง  แตเนื่องจากความเชื่อที่วา
ในการสรางพระกริ่งของทานทุกครั้ง จะใชวัตถุมงคลในการสรางที่เหมือนเดิมและวิธีการสรางที่ถูก 
ตองตามตําราแบบเดิมทุกครั้ง  ดังนั้นแมไมมกีารกําหนดวาพระกริ่งในแตละรุนที่สรางขึ้นจะมี
อํานาจพุทธคุณเดนในดานใด  แตเมื่อสรางตามตําราเดมิจึงเกิดความเชื่อที่วาพระกร่ิงที่ทานสรางทุก
รุนมีอํานาจพทุธคุณดานปองกันภยัพิบัต ิ ดลบันดาลใหผูบูชาประสบแตความสุขความเจริญและ
เมตตามหานยิม  ขณะเดยีวกันเมื่อรูปแบบที่แตกตางไปจากการนําพระกริ่งของประเทศอื่นมาเปน
ตนแบบในการสรางจึงเกิดการผสมผสานในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งอ่ืนๆ    แตที่สําคัญที่สุด
พบวาการสรางพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช(แพ)  ตัง้แตเร่ิมตนจนถึงรุนสุดทายไมเคยมีความเชื่อ
ดานการนําพระกริ่งไปแชในน้ําเพื่อทําน้ํามนตใหผูเจ็บปวยไดดื่มกิน  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนทีท่าํให
พระองคสนใจในการศึกษาและสรางพระกริ่ง  ซ่ึงอาจเนื่องจากการสาธารณะสุขที่ดีขึ้นตามที่กลาว
มาแลว  หรืออาจเนื่องจากความเชื่อดังกลาวเปนความเชือ่ในการบูชาพระกริ่งปวเรศ  และผูคนทัว่ไป
และกษตัริยกใ็หความศรัทธากับพระกริ่งปวเรศในการใชทําน้ํามนตมากกวา  ขณะเดียวกนัพทุธ-
ลักษณะที่พระหัตถซายถือวชัระไมไดถือหมอน้ํามนต ก็อาจเปนอกีเหตุผลหนึ่งที่พระกริ่งที่สมเด็จ-
พระสังฆราช(แพ)  สรางขึ้นไมเคยไดรับศรัทธาในการบูชาเพื่อใชทําน้าํมนตรักษาผูเจ็บปวย 

 2.3  พระกริ่งเจาคุณศรี(สนธิ์) รุนอุดผงอุดพระเกศา  (รูปที่ 29)  เจาคุณศรี(สนธิ์)ได
บวชเปนพระที่วัดสุทัศนโดยสมเด็จพระสังฆราช (แพ) เปนพระอุปชฌาย  ตามประวตัิทานเจาคุณศรี     
นั้นเปนผูใกลชิดและไดรับการถายทอดการวิธีการสรางพระกริ่งจากสมเด็จพระสังฆราช(แพ)  จน
สมเด็จพระสังฆราช(แพ) ตรัสวา "มหาสนธิ์เขาจะแทนฉัน"105 สวนพระกริ่งรุนนี้ที่เรยีกวา"รุนอุดผง
อุดพระเกศา"เนื่องจากมีการนําพระเกศาของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) มาเปนสวนผสมในการสราง   

        ประวัติการสราง  เนื่องจากพระครูวินยักรณโสภณ ซ่ึงขณะนัน้ไดบวชอยูที่วัดสุทัศนฯ
จากการที่ทานเปนคนนครนายก จึงตองการหาทุนในการสรางโรงเรียนที่วัดชาง อําเภอบานนา จึง
ขอใหเจาคณุศรีสรางพระกริ่งขึ้นเพื่อใชหาทุนในการสรางโรงเรียน ซ่ึงทานเจาคุณศรี ก็ไดทําการ
สรางใหจํานวน 400 องคโดยแบงไวทีว่ัดสุทัศน 100 องค  และใหนาํไปหาทุนสรางโรงเรียน 300 
องค106  พระกริ่งรุนนี้ไดทําการสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484   ซ่ึงในการสรางไดมีการนาํพระเกศาของ
สมเด็จพระสังฆราช (แพ)  มาเปนสวนผสมในการสรางทําใหพระกริ่งรุนนี้มีช่ือเรียกวา "รุนอุดผงอุด
พระเกศา"  ขณะเดยีวกันพระกริ่งทีส่รางขึ้นนี้ไดสรางขึ้นเพื่อหวังประโยชนในการหาทุนสราง
โรงเรียนที่วัดชาง  บางทานจึงเรียกพระกริง่รุนนี้วา"พระกร่ิงวัดชาง" 

                                                           
105 มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 89. 
106 เร่ืองเดียวกัน, 92. 
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 วิเคราะหดานประวัติการสราง จากประวัติดานการสรางสวนที่พอระบุความได
ชัดเจนคงเปนเรื่องของจุดมุงหมายในการสรางของพระกริ่งรุนนี้ ที่สรางขึ้นเพื่อหาทุนในการสราง
โรงเรียนวัดชาง อ.บานนา   จ.นครนายก  เพราะพระกริ่งรุนนีใ้นวงการพระเครื่องมักเรียกกันวา 
"พระกริ่งวัดชาง"  สวนผูดําเนินการสรางที่ระบุวาเปนเจาคุณศรีนั้นกน็าจะเปนไปได  แมรูปแบบการ
สรางทั่วไปจะไมมีความแตกตางกับพระกริ่งที่สมเด็จพระสังฆราช(แพ) สรางก็ตาม   แตวัสดุทีน่ํามา
สรางมีการนําผงพระเกศาของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) มาเปนสวนผสม  แสดงใหเห็นความแตกตาง
จากตําราเดิมทีส่มเด็จพระสังฆราช(แพ) ใชสรางมาตั้งแต พ.ศ. 2441  และการนําผงพระเกศาของ
สมเด็จพระสังฆราช(แพ) มาเปนสวนผสมในการสรางกค็งเปนไปได  เพราะพระกริ่งรุนนี้ในวงการ
พระเครื่องมักเรียกกันวา "รุนอุดผงอุดพระเกศา"  สวนเรื่องป พ.ศ. ในการสรางและจํานวนในการ
สรางเราคงไมสามารถหาขอมูลมาชวยยนืยนัได นอกจากหลักฐานทางเอกสารที่มีการระบุไวใน
หนังสือทําเนยีบพระกริ่ง พระชัยวัฒน เทานั้น 

 พุทธลักษณะ พระกริ่งเจาคุณศรีรุนอุดผงอุดพระเกศานั้นมีพุทธลักษณะคลายพระกริ่ง
ใหญของจีน  คือเปนประตมิากรรมลอยตัว  สรางจากนวโลหะสีเหลืองทอง ประทับขัดสมาธิเพชร
บนฐานบวัคว่าํบัวหงาย   7   คู    ทางดานหนา สวนดานหลังฐานพระเรยีบไมมีลวดลาย พระหัตถขวา
แสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือวัชระ  ทรงเครื่องทรงอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ  ครอง
จีวรหมเฉยีงเปดพระอังสาขวา   ขอบจีวรมีตุมคลายไขปลาทั้งทางดานหนาและดานหลัง  (รูปที่ 30) 
พระพักตรคอนขางกลม พระเนตรเปนเสนตรงเปนแบบจีน  เมด็พระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเล็ก 
รัศมีเปนดอกบัวตูม ภายในองคพระมีเมด็โลหะหรือลูกกริ่งอยูขางใน ขณะเดยีวกันที่ฐานขององค
พระมีผงวิเศษบรรจุไว เชน  พระเกศาของสมเด็จพระสังฆราช (แพ)  ผงสมเด็จวดัระฆัง   

 วิเคราะหพทุธลักษณะ  จากพุทธลักษณะโดยรวมของพระกริ่งเจาคณุศรี(สนธิ์) รุนนี้มี
ความใกลเคยีงกับพุทธลักษณะของพระกริ่งที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ทรงสรางขึ้น คือคลายกับ
พระกริ่งจนี  ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ไดใชพระกร่ิงจีนเปนตนแบบในการสรางพระกริ่งของ
ทานตั้งแต พ.ศ.2458   ซ่ึงพุทธลักษณะที่คลายกับพระกริ่งจีนหรือแสดงอิทธิพลของพระกริ่งจีนเชน
ลักษณะของพระพักตรที่คอนขางกลมพระเนตรเล็กเรียวแหลม   ขอบชายจวีรทําเปนลายตุมไขปลา
เร่ิมตั้งแตพระอังสาซายผานลงมาถึงซอกพระกรดานซาย  แสดงใหเห็นการกลับไปยึดรูปแบบการ
สรางที่เคยสรางตั้งแตพระกริ่งเทพโมลี  เพราะพระกริ่งที่สรางที่วัดสุทัศนฯ  ในชวงหลังไมนยิมทํา
ตุมไขปลาที่ขอบชายจีวร  อาจเนื่องจากเปนพระกริ่งที่เจาคุณศรี (สนธิ์) สรางขึ้นในชวงแรกๆ  จึงตอง
ใหมีพุทธลักษณะทีใ่กลเคียงพระกริ่งที่เคยสรางในอดีต  เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาวาทาน
เปนผูที่ไดรับสบืทอดตําราและพิธีกรรมในการสรางพระกริ่งตามตําราที่มีมาแตเดิม จากสมเด็จ
พระสังฆราช (แพ) รวมถึงเพื่อใหเกดิความเชื่อมั่นในอํานาจพุทธคุณที่ทานเจาคุณศรีสรางขึ้นวา
เหมือนกับอํานาจพุทธคุณในพระกริ่งที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ)  สราง   
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 ความเชื่อในอาํนาจพุทธคุณ  พระกริ่งที่เจาคุณศรี (สนธิ)์  สรางขึ้นรุนนี้นั้นในประวัติ
การสรางไมมีการกลาวถึงอํานาจพุทธคุณไวอยางชดัเจน   แตในวงการพระเครื่องกถื็อวาพระกริ่งที่
เจาคุณศรีสรางขึ้นทุกรุนมีอํานาจพุทธคุณที่เสมอพระกริง่ที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ทรงสราง  
เนื่องจากใชตําราและพิธีกรรมแบบเดยีวกันในการสราง อีกทั้งจากพุทธลักษณะที่ปรากฏก็ไมได
แตกตางจากพทุธลักษณะที่มมีาแตเดิมในการสรางพระกริ่ง ดังนั้นอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งของ 
เจาคุณศรี (สนธิ์)  รุนอุดผงอุดพระเกศา  จึงไดรับการยอมรับวามีอํานาจพุทธคุณดานปองกันอันตราย
และแคลวคลาด107 

 วิเคราะหความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ จากประวัติการสรางพระกริ่งของวัดสุทัศนฯ 
พบวาทานเจาคุณศรี(สนธิ์)เปนผูชวยสมเดจ็พระสังฆราช(แพ) ในการหลอพระกริ่งอยูเสมออีกทั้งยัง
เปนผูไดรับสืบทอดตําราการสรางพระกริ่ง นอกจากนั้นสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ยังไดตรัสวา "มหา-
สนธิ์เขาจะแทนฉัน” แสดงใหเห็นวาทานคุณศรี (สนธิ์)  เปนผูที่ไดรับถายทอดความรูในการสราง
พระกริ่งสายวดัสุทัศนเทพวรารามมาจากสมเด็จพระสังฆราช (แพ) โดยตรง  ดงันั้นพระกริ่งในรุน
ตางๆที่เจาคุณศรี (สนธิ์) สรางขึ้นนั้น ในวงการพระเครื่องก็ใหความศรัทธาและเชื่อมั่นในอํานาจ
พุทธคุณเชนเดยีวกับพระกริ่งที่สมเด็จพระสงัฆราช(แพ) สรางขึ้น  นอกจากนั้นพระกริ่งรุนนี้ยังมีการ
บรรจุผงวิเศษตางๆเชน พระเกศาของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ผงพระวัดสามปลื้ม  ผงพระเกา มา
เปนสวนผสมในการสราง  ก็นาจะเปนสิ่งกระตุนใหเกดิความเชื่อมั่นในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่ง
รุนนี้มากขึ้น  ซ่ึงก็คงเปนอํานาจพุทธคุณในดานการปองกันอันตรายและแคลวคลาด  ที่เปนอํานาจ
พุทธคุณที่สําคัญของพระกริ่งที่สรางขึ้นที่วัดนี ้

 2.4  พระกริ่งเจาคุณศรี(สนธิ์) รุนประภามณฑล  (รูปที่  31)  พระกริง่ประภามณฑลนี้
เจาคุณศรีไดสรางขึ้นหลายรุนในชวง  พ.ศ. 2485 - 2487  ซ่ึงนับเปนพระกริ่งที่ทานเจาคุณศรี (สนธิ์)  
สรางขึ้นโดยมีลักษณะตางจากพระกริ่งที่เคยสรางกันมาในอดีตที่วดันี ้ โดยสาเหตุที่เรียกพระกริ่ง
เหลานั้นวาพระกริ่งรุนประภามณฑล เนื่องจากที่บริเวณดานหลังของเศยีรพระมีการสรางเปน
ประภามณฑลขึ้นมา   

 ประวัติการสราง   ในชวง พ.ศ. 2485 ทานเจาคุณศร ี (สนธิ์) ไดสรางพระกริ่งทีม่ี
ประภามณฑลขึ้นบริเวณดานหลังเศียรพระทั้งส้ิน 4 รุน  โดย รุนที่ 1 สรางจํานวน 10 องค  รุนที ่ 2 
สรางจํานวน 40 องค  รุนที่ 3 สรางจํานวน 4 องค  รุนที่ 4 สรางจํานวน 300 องค  และใน พ.ศ. 2487 
ไดสรางขึ้นเปนรุนที่ 5 จํานวน 5 องค สรางขึ้นเพื่อใชตั้งบชูาหรือทําน้ํามนต 

                                                           
107 เร่ืองเดียวกัน, 89. 
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 วิเคราะหประวัติการสราง  เนื่องจากมีการระบุในเรื่องจํานวนและปที่สรางไวอยาง
ชัดเจน  จึงเปนเครื่องยืนยันถึงประวัติการสรางของพระกริ่งรุนนี้  ขณะเดยีวกันในการสรางพระกริ่ง
ประภามณฑลขึ้นในรุนที่ 4 ในวนัที่ 6 ตุลาคม 2485108 ซ่ึงชวงนั้นเกิดน้ําทวมครั้งใหญในกรุงเทพฯ  
ดังนั้นพระกริง่ประภามณฑลรุนที่ 4 จึงมีช่ือเรียกอีกอยางวา  "รุนน้ําทวม"   ซ่ึงเปนเครื่องชวยยนืยัน
ถึงปที่ทําการสรางพระกริ่งประภามณฑล สวนจํานวนในการสรางในแตละรุนนัน้นอกจากมีเอกสาร
ระบุถึงจํานวนในการสรางไวอยางชัดเจนแลว  ในแตละรุนยังใชวัสดใุนการสรางที่ตางกัน    เชน   
รุนที่ 1 ใชสําริด  รุนที่ 4 ใชโลหะทองผสม  รุนที่ 5 ใช โลหะเงนิลวน  ซ่ึงเปนเครื่องชวยยนืยนั
จํานวนสรางในแตละรุน 

 พทุธลักษณะ พระกริ่งเจาคุณศรีรุนประภามณฑลมีพทุธลักษณะทัว่ไปคลายลักษณะ
ของพุทธศิลปะแบบไทย โดยทําเปนประติมากรรมลอยตัว ประทับขดัสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่ําบัว
หงาย 7 คู    ทางดานหนา สวนดานหลังฐานพระเรยีบไมมีลวดลาย กลีบบัวมีขนาดเล็กและโคงมน 
พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือหมอน้ํามนต แตงกายอยางนักบวชไมสวม
เครื่องประดับ ครองจีวรหมเฉียงเปดพระองัสาขวา ขอบจีวรไมมีตุมไขปลา  คลายลักษณะจวีรตาม
พุทธศิลปะแบบไทย พระพกัตรส่ีเหล่ียม เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเล็ก รัศมีเปนดอกบวัตูม  
พระเนตรเหลือบมองลงต่ํา บริเวณดานหลังของเศียรพระสรางเปนประภามณฑลขึ้นมา  ภายในองค
พระยังคงบรรจุเม็ดโลหะอยูขางใน 

 วิเคราะหพทุธลักษณะ  พทุธลักษณะโดยรวมของพระกริ่งเจาคุณศรรุีนประภามณฑล
จะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงใหมีความเปนไทยมากขึ้น  และไมยึดตดิกับรูปแบบที่เคยสรางตั้งแตรุน
แรกของวัดสทุัศนฯนี้  เชนลักษณะของพระพักตรที่เปลีย่นจากลักษณะกลมเปนสี่เหล่ียม  พระเนตรที่
เคยทําเรียวเล็กแบบจีนก็ทําพระเนตรโปนเหลือบมองลงต่ําแบบไทย   การครองจีวรก็ไมทําตุมไข
ปลาที่ขอบชายจีวรอยางที่เคยทําในพระกริง่แบบจีน  สวนวัตถุที่ถืออยูบนก็เปลีย่นเปนหมอน้ํามนต
ซ่ึงอาจเพื่อเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อ  นอกจากนั้นยงัมีการเปลี่ยนแปลงพุทธลักษณะที่สําคัญของ
การสรางพระกริ่งคือการสรางประภามณฑลขึ้นที่ดานหลังของเศียรพระ  ซ่ึงอาจเนื่องจากใหมี
เอกลักษณและแสดงความเปนไทยมากขึ้น 

 ความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ  ตามที่ไดกลาวมาแลววา พระกริ่งที่เจาคณุศรี (สนธิ์)  สราง
ขึ้นไมมีการกลาวถึงอํานาจพุทธคุณไวอยางชัดเจน   แตในวงการพระเครื่องก็ถือวาพระกริ่งที่เจาคุณ
ศรีสรางขึ้นทุกรุนมีอํานาจพทุธคุณที่เสมอพระกริ่งที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ทรงสราง  คือมี
อํานาจพุทธคุณดานปองกันอันตรายและแคลวคลาด   ดงันั้นพระกริ่งรุนนี้ของทานเจาคุณศรี(สนธิ์)ก็
ไดรับศรัทธาในอํานาจพุทธคุณดานดานปองกันอันตรายและแคลวคลาดดวยเชนกัน    
                                                           

108 เร่ืองเดียวกัน, 109. 
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 วิเคราะหความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ  จากการสรางพระกริ่งของเจาคุณศรีไดยึดการ
สรางตามตําราเดิม ดังนั้นความเชื่อในอํานาจพุทธคุณกเ็หมือนที่เคยยดึถือในอดีตคอืแคลวคลาดและ
ปองกันอันตราย  แตขณะเดียวกันจากพทุธลักษณะของพระกริ่งรุนนีท้ี่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เชนการทําประภามณฑลขึ้นที่ดานหลังของเศียรพระ  หรือทําหมอน้าํมนตไวบนพระหัตถซายแทน
วัชระ ก็อาจทาํใหเกดิความเชื่อในการบูชาพระกริ่งเจาคณุศรีรุนประภามณฑลใหม  คืออาจสรางขึ้น
เพื่อใชในการทําพิธีในการทาํน้ํามนตในงานพิธีตางๆ แตคงไมไดใชเพื่อทําน้ํามนตใหผูปวยดื่ม   
เหมือนความเชื่อในการสรางพระกริ่งที่บนหมอน้ํามนตบนพระหตัถซายของพระกริง่ที่สรางขึ้นที่วัด
บวรนิเวศนฯ   นอกจากนัน้เราจะเห็นวาการสรางพระกริ่งขึ้นที่วัดสทุัศนนี้ตั้งแตรุนแรกสวนมากมี
ความสูงตั้งแตฐานถึงสวนบนสุดไมเกนิ 4  ซม.  แตเมื่อพระกริ่งเจาคุณศรีรุนประภามณฑลมีการ
สรางประภามณฑลขึ้นที่ดานหลังของเศียรพระ   ทําใหความสูงโดยรวมขององคพระมีความสูงขึน้จึง
ไมเหมาะที่จะนํามาพกพานําติดตัว  แสดงใหเห็นถึงจุดประสงคหลักที่สรางพระกริ่งรุนนี้ไมได
ตองการใหนําติดตัวดังนั้นอาํนาจพุทธคุณของพระกริ่งรุนนี้   อาจไมเนนในเรื่องการปองกันอันตราย
แคลวคลาดขณะที่เดินทาง 

2.5  พระกริ่งจักรพรรดิ  (รูปที่  32)   ในชวงเวลาที่จดัทําสารนิพนธนี้ (มีนาคม 2547)
พระกริ่งจกัรพรรดินี้นับเปนพระกริ่งที่สรางขึ้นเปนรุนหลังสุดของวัดสุทัศนฯ  โดยที่เรียกวาพระกริ่ง
จักรพรรดินั้นเนื่องจากฤกษที่ใชในการสรางเปนราชาฤกษ 

 ประวัติการสราง   พระกริ่งจักรพรรดิสรางขึ้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2546  เปนพระกริ่งที่
สรางขึ้นโดยพระวิสุทธาธิบดี  เจาอาวาสองคที่ 7 ของวัดสุทัศนฯ  สรางขึ้นจํานวน 2,116 องคโดย
แบงเปนชนดิโลหะตางๆ  เชนเนื้อทองคําจาํนวน 27 องค  เนื้อนาค 1 องค  เนื้อนวโลหะ 672 องค  
เปนตน109  โดยการสรางยังใชวิธีการในการสรางรวมถึงวัสดุที่นํามาสรางตามแบบเดิมของสมเด็จ
พระสังฆราช(แพ)  

 วิเคราะหประวัติการสราง  เนื่องจากการสรางพระกริ่งจักรพรรดิเพิง่มีการจัดสรางขึ้น  
จึงมีการบันทกึขอมูลในการสรางไวในทกุขั้นตอน  รวมถึงวันที่ทําพธีิกรรมตางๆ  จํานวนในการ
สรางซึ่งเปนขอมูลที่มีความชัดเจนและถูกตอง110 ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจนจากเอกสาร
การสรางพระกริ่งรุนนี ้

                                                           
109 สมาคมสํานักวัดสุทัศนเทพวราราม, พระกริ่งคูแผนดิน (กรุงเทพฯ : บริษัทคอมมา ดีไซนแอนด

พริ้นท จํากัด, 2546), 95. 
110 ดูขอมูลวัตถุและพิธีกรรมการสรางพระกริ่งจักรพรรดิเพิ่มเติมที่ สมาคมสํานักวัดสุทัศนเทพวราราม, 

พระกริ่งคูแผนดิน (กรุงเทพฯ : บริษัทคอมมา ดีไซนแอนดพริ้นท จํากัด, 2546), 93-129. 
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 พุทธลักษณะ  กลาวกนัวาพระกริ่งจักรพรรดิ ไดใชตําราในการสรางตามแบบของ
สมเด็จพระสังฆราช (แพ) คอืสรางเปนประติมากรรมลอยตัว  ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่าํ
บัวหงาย 7  คูทางดานหนา สวนดานหลังฐานพระเรยีบไมมีลวดลายแตมีการตอกโคดในการสรางไว
เชนตัว "ภ" พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือวัชระ  ทรงเครื่องทรงอยางนักบวชไม
สวมเครื่องประดับ ครองจีวรหมเฉียงเปดพระอังสาขวา   ขอบจีวรมีตุมคลายไขปลาหรือลูกประคําทั้ง
ทางดานหนาและดานหลัง  (รูปที่ 32 และ 33) แตสวนของชายจวีรที่พาดผานขอพระหัตถซายทํา
เรียบไมมีตุมไขปลา พระพกัตรคอนขางกลม พระเนตรเปนเสนตรงปลายเฉียงขึ้นตามแบบจีน  เมด็
พระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเล็ก รัศมีเปนดอกบวัตูม ภายในองคพระมีเม็ดโลหะอยูขางใน 

 วิเคราะหพทุธลักษณะ  จะเหน็วาพุทธลักษณะโดยรวมของพระกริ่งจกัรพรรดินี้
ใกลเคียงกับพทุธลักษณะของพระกริ่งที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ทรงสรางขึ้นทั้งลักษณะการทํา
พระพักตรที่คอนขางกลม  การทําพระเนตรเรียวเล็กปลายเฉียงขึ้น  การทําตุมไขปลาที่ขอบชายจีวร  
เพราะพระองคทานไดถอดแบบการสรางพระกริ่งมาจากพระกริ่งจีนตามที่ไดกลาวมาแลว จึงทําให
พุทธลักษณะของพระกริ่งที่สรางที่วัดสุทัศนฯ นี้ในอดีตมักมีพุทธลักษณะคลายพระกริ่งจีนตามแบบ
ที่สมเด็จพระสงัฆราช (แพ) ทรงสรางขึ้น และจากพุทธลักษณะของพระกริ่งจักรพรรดิที่เพิ่งสรางขึ้น
ยังคงรักษาพุทธลักษณะที่สําคัญไวไดอยางครบถวน  แสดงใหเห็นถึงการรักษารูปแบบในการสราง
ของพระกริ่งทีว่ัดนีว้าตองสรางตามรูปแบบที่สรางกันมาตั้งแตเร่ิมแรก  แมจะมกีารเปลี่ยนแปลงพุทธ
ลักษณะในการสรางในบางชวงเวลาเชนพระกริ่งที่เจาคณุศรี(สนธิ์) สรางขึ้น  แตคงไมเปนทีน่ิยม  
ดังนั้นแมเวลาผานมากวา 100 ปตั้งแตมีการสรางพระกริ่งขึ้นเปนคร้ังแรกที่วัดสุทัศนเทพวราราม  แต
ในดานพุทธลักษณะของพระกริ่งกย็ังคงยดึมั่นตามตําราที่สรางกันมาตั้งแตอดีต  

 ความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ  แมวาการสรางพระเครื่องในปจจุบนัมักมีการกลาวอาง
ไวอยางชดัเจนแตการสรางพระกริ่งจักรพรรดินี้ไมมีการระบุไวในประวตัิการสราง วามีอํานาจ
พุทธคุณดานใด  แตจากรูปแบบการสรางและพิธีกรรมในการสรางที่ยึดตามวิธีการที่เคยใชกนัมา
ตั้งแตในอดีต  รวมถึงพุทธลักษณะก็มีความเหมือนกับพทุธลักษณะของพระกริ่งที่เคยสรางขึ้นที่วัดนี้
จึงนาจะเปนไปไดวามีอํานาจพุทธคุณดานปองกันอันตรายและแคลวคลาดเชนกัน 

 วิเคราะหความเชื่อในอํานาจพุทธคุณ  ตามที่ไดกลาวมาแลววาการสรางพระเครื่องใน
สมัยหลังมักมกีารกลาวอางในเรื่องของการใชวัตถุมงคลตางๆ  การใชพระเกจิอาจารยที่มีช่ือเสียงมา
ทําพิธีกรรมในการปลุกเสกและทําพิธีหลอองคพระ เพื่อใหพระเครื่องเหลานัน้มีอํานาจพุทธคุณที่
กลาแข็ง ซ่ึงอํานาจพุทธคุณที่เปนที่นยิมในวงการพระเครื่องมักเปนเรื่องเกี่ยวกับเมตตามหานยิม 
แคลวคลาด  ปองกันอันตราย    และเนื่องจากการสรางพระกริ่งจกัรพรรดิไมไดมีขอมลูท่ีระบุไวอยาง 
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ชัดเจนถึงอํานาจพุทธคุณ  แตเนื่องดวยมีการกลาววามีการใชวัตถุมงคลตางๆในการหลอองคพระ
เชนเดยีวกับทีส่มเด็จพระสังฆราช (แพ) เคยใช  อีกทั้งพิธีกรรมตางๆก็เหมือนกบัที่เคยทําในอดีต 
ดังนั้นแมในวงการพระเครื่องยังไมไดมกีารกลาวขานถึงอํานาจพุทธคุณของพระกริง่รุนนี้   แตจาก
การสรางที่มีรูปแบบและพิธีกรรมตามแบบที่เคยทําในอดีต รวมถึงพทุธลักษณะก็เหมือนกับพระกริ่ง
ในอดีตที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ) เคยสราง   ก็นาจะเปนไปไดวาพระกริ่งรุนนี้คงไดรับศรัทธาใน
อํานาจพุทธคุณดานปองกันอันตรายและแคลวคลาดเชนกัน 

               จากตัวอยางของพระกริ่งรุนตางๆที่สรางขึ้นที่วัดสุทัศนเทพวรารามนี้ พบวามีการสราง
พระกริ่งขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน  โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2441  โดยสมเด็จพระสังฆราช(แพ)  
หลังจากนัน้พระองคทานก็ไดสรางพระกริง่ขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจาํทุกป  ในวนัเพ็ญเดือน 12  
จนถึง พ.ศ. 2486 เรียกวาพระกริ่งรุนเชียงตุงนับเปนรุนสุดทายที่สมเดจ็พระสังฆราช (แพ) ทรงสราง
ขึ้น111  ซ่ึงพุทธลักษณะที่ทานใชสรางพระกริ่งนั้นก็มีความแตกตางกนัมากแตไมมากนกั เชนองคพระ
ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงาย 7  คูทางดานหนา  สวนดานหลังฐานพระเรยีบไมมี
ลวดลาย  พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย  พระหัตถซายถือวัชระ   ครองจีวรหมเฉียงเปดพระองัสา
ขวา   ขอบจวีรมีตุมคลายไขปลาหรือลูกประคําทั้งทางดานหนาและดานหลัง  พระพักตรคอนขาง
กลม พระเนตรเปนเสนตรงปลายเฉียงขึ้นเม็ดพระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเล็ก รัศมีเปนดอกบวัตูม 
ภายในองคพระมีเม็ดโลหะอยูขางใน 

หลังจากนัน้การสรางพระกริ่งที่วัดสุทัศนกไ็ดสรางโดยเจาคุณศรี(สนธิ์)  จนทาน
มรณะภาพเมื่อ พ.ศ. 2495112  แตการสรางพระกริ่งของเจาคุณศรีนัน้ไดมีการเปลีย่นแปลงพุทธ
ลักษณะในการสรางเชนพระกริ่งประภามณฑล  พระกริ่งนาคปรก  แตคงไมเปนทีน่ิยม  ซ่ึงเห็นได
จากหลังจากทีท่านมรณะภาพก็ยังมกีารสรางพระกริ่งขึ้นที่วัดนี้ แมจะไมสรางขึ้นเปนประจําทกุป
เหมือนกับครั้งที่สมเด็จพระสงัฆราช (แพ) ทรงสราง  แตคงสรางในโอกาสสําคัญ โดยผูที่รับผิดชอบ
ในการสรางมักเปนเจาอาวาสผูครองวัดสุทัศนเทพวรารามนั้นเอง113  โดยยึดถือการสรางตามตําราที่มี
มาแตเดิมของสมเด็จพระสังฆราช (แพ)  ทั้งดานพิธีกรรม  วัตถุที่นํามาจัดสราง  พทุธลักษณะของ
พระกริ่ง  จากการสรางพระกริ่งขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนเวลานานกวา 100 ปที่วัดนี้  ทําใหพระกริ่งที่
สรางขึ้นที่วัดสุทัศน  ไดรับการนับถือกันมากที่สุดในวงการพระเครื่องในปจจุบนั   

 

 
111 มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน, 88.  
112 เร่ืองเดียวกัน, 89. 
113 สมาคมสํานักวัดสุทัศนเทพวราราม, ตํานานพระกริ่ง-กริ่ง, 66. 
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3.   พระกริ่งกลุมวังจันทน จังหวดัพิษณุโลก    

จากการพบวังจันทน วังที่พระนเรศวรเคยประทับในบริเวณโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 
และมีการสรางพระราชานุสาวรียสมเดจ็พระนเรศวร โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัรัชกาล
ปจจุบัน ไดเสด็จเปดพระราชานุสาวรีย ใน พ.ศ. 2505  สมาคมนักเรียนเกาโรงเรยีนพิษณุโลกพิทยา
คมจึงคิดสรางพระกริ่งนเรศวรขึ้น114   โดยพระกริ่งที่สําคัญที่สรางขึ้นของกลุมนี้เชน 

3.1  พระกริ่งนเรศวร  (รูปที่  34 )    ที่เรียกวาพระกริ่งนเรศวรนั้นเนื่องจากพระกริ่งรุนนี้
ไดทําการสรางขึ้นที่วังจนัทน  จ.พิษณุโลก     ซ่ึงมีพระบรมราชานุสาวรียสมเดจ็พระนเรศวรอยูใน
บริเวณวังจนัทนอีกทั้งเปนการจัดสรางขึ้นเปนรุนแรก 

 ประวัติการสราง  ถือเปนการสรางพระกริ่งในตระกูลพระกร่ิงนเรศวรขึน้เปนคร้ังแรก  
โดยมี พล.ต.ต. ยรรยง  สทานไตรภพ  เปนประธานในการสราง  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507  
โดยสรางขึ้นทั้งส้ิน  500  องค   

 วิเคราะหประวัติการสราง  จะเหน็วาการสรางพระกริ่งในตระกูลพระกริ่งนเรศวรนั้น
เร่ิมสรางเปนครั้งแรกเมื่อชวงตนของ พุทธศักราชที่ 2500 นี้เอง หลังจากการสรางพระกริ่งในกลุมวดั
บวรนิเวศนและวัดสุทัศนเทพวราราม ประมาณ 50 ป  ซ่ึงชวงเวลาดงักลาวเราจะเห็นวาพระกริ่งได
เปนที่นิยมในการนับถือในเมืองไทยอยางมั่นคงแลวโดยเฉพาะพระกริง่ในกลุมวดัสุทัศนฯ  ดังนั้น
การสรางพระกริ่งขึ้นในกลุมใหมจึงตองสรางความนาเชือ่ถือ  โดยการกําหนดใหช่ือพระกริ่งนเรศวร  
โดยอาจหวังนาํความเกีย่วของในเรื่องตํานานการสรางพระกริ่ง ทีก่ลาวอางกันอยูเสมอวาพระวันรัต
ทรงสรางพระกริ่งขึ้นประดบัที่พระมาลาของสมเด็จพระนเรศวร   และนําพระนามของสมเด็จพระ-
นเรศวรมาชวยใหเกิดศรัทธาในการบูชาพระกริ่งที่สรางขึ้นใหมนี้  สวนเรื่องจํานวนและวันที่ทําการ
สรางพระกริ่งนเรศวรนั้น เนื่องจากเพิ่งทาํการสรางไดไมนานนักจึงยังมีขอมูลดานเอกสารยืนยนัอยู
อยางชัดเจน 

 พทุธลักษณะ  สรางเปนประติมากรรมลอยตัว  ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัหงาย
รอบฐานพระทั้งดานหนาและดานหลังฐาน  มีเกสรบัวทําเปนตุมอยูโดยรอบชวงบนของฐานบัวท้ัง
ดานหนาและดานหลังเชนกนั พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหตัถซายถือหมอน้ํามนต  ครอง
จีวรหมเฉยีงเปดพระอังสาขวา ขอบจีวรไมมีตุมคลายไขปลา   ชายสังฆาฏิดานหนาสั้นเหนือพระอุระ
ดานซาย    สวนดานหลังยาวจรดพระโสณี  พระพกัตรคอนขางกลม พระเนตรเรยีวปลายเฉียงขึ้นแต
ไมเล็กเปนเสนตรงตามแบบจีน   เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเล็ก รัศมีเปนดอกบัวตูม ภายใน
องคพระมีเม็ดโลหะหรือลูกกริ่งอยูขางใน 

                                                           
114 สมคิด  ศรีสิงห, ตํานานพระกริ่งนเรศวร(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 32. 
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 วิเคราะหพุทธลักษณะ  จากการนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวหงายมีเกสรบัวทําเปนตุม
อยูโดยรอบชวงบนของฐานบัว  ชายสังฆาฏิดานหนาส้ันเหนือพระอรุะดานซาย  สวนดานหลังยาว
จรดพระโสณ ี  พระพกัตรคอนขางกลม  รัศมีเปนดอกบวัตูม  จากลักษณะดังกลาวทั้งหมดจะเหน็วา
ไมเหมือนกับพุทธลักษณะของพระกริ่งที่เคยสรางขึ้นทั้งที่วัดบวรนิเวศนและทีว่ัดสุทศัน   แตแสดง
ใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะลานนา  เชนลักษณะของฐานบัวหรือการทําชายสังฆาฏิดานหนาสั้น
เหนือพระอุระดานซาย 

 3.2 พระกริ่งนเรศวรวังจันทน (รูปที่ 35) เปนพระกริง่ที่สรางขึ้นที่วังจันทน จังหวัด-
พิษณุโลกเชนเดียวกับพระกริ่งนเรศวรแตที่ดานหลังฐานพระมีอักษร "นเรศวรวังจนัทน" (รูปที่ 37) 
พระกริ่งรุนนีจ้งึถูกเรียกวา"พระกริ่งนเรศวรวังจันทน" 

 ประวัติการสราง  เปนพระที่นําพระกร่ิงเทพโมลีของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) เปน
ตนแบบในการสราง  โดยมี พระอาจารยผอง วัดจกัรวรรดิราชาวาส  เปนประธานในการสราง  เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2515  โดยสรางขึ้นประมาณ 5,000 องค   

 วิเคราะหประวัติการสราง ประวัติการสรางพระกริ่งรุนนีก้ลาววาไดนําพระกริ่งเทพโมลี
ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ)  เปนตนแบบ   ซ่ึงจากประวัตกิารสรางพระกริ่งเทพโมลีพบวาสรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2441 และสรางขึ้นเพียง 9 องคเทานั้น   ซ่ึงนับเปนพระกริ่งที่หาไดยากและเมื่อพระกริ่ง
นเรศวรวังจันทนสรางขึ้นใน พ.ศ. 2515  ซ่ึงระยะเวลาการสรางหางกันถึง  74 ป  ยิ่งเปนไปไดยากที่
ผูสรางจะหาพระกริ่งเทพโมลีองคจริงมาเปนตนแบบ  ดงันั้นนาจะเปนไปไดวาเปนการทอดแบบจาก
ภาพมากกวาถอดพิมพจากองคจริง  นอกจากนัน้พุทธลักษณะในหลายสวนของพระกริ่งนเรศวรวัง
จันทนยังมีความแตกตางจากพระกริ่งเทพโมลี  ซ่ึงจะกลาวถึงในสวนของการวิเคราะหพุทธลักษณะ
ตอไป สวนขอมูลดานวันทีส่รางและจํานวนในการสรางนั้นมีเอกสารระบุไวอยางชดัเจนจึงนาจะเปน
ขอมูลที่ถูกตอง   

 พุทธลักษณะ สรางเปนประติมากรรมลอยตัว  ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่ําบัว
หงายที่มีกลีบบัวเฉพาะทางดานหนาเพยีง  7   คู    แตกลีบบัวคอนขางเปนเหลี่ยม ดานหลังมีอักษร
จารึกไววา "นเรศวรวังจนัทน"  พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหตัถซายถือวัชระ  ครองจีวรหม
เฉียงเปดอังสาขวา   ขอบจีวรมีตุมคลายไขปลาทั้งดานหนาและดานหลัง  และที่ขอบจีวรที่พาดผาน
ขอพระกรซาย   พระพักตรคอนขางกลม พระเนตรเล็กเรยีวเปนเสนตรงตามพระเนตรของ
พระพุทธรูปจนี   เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเลก็ รัศมีเปนดอกบัวตูม ภายในองคพระมีเมด็
โลหะหรือลูกกริ่งอยูขางใน 
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 วิเคราะหพุทธลักษณะ  จากพุทธลักษณะโดยรวมของการสรางพระกริ่งนเรศวรรุนนี้
พบวามีความแตกตางกับที่เคยสรางในรุนอืน่ เชนลักษณะของพระเนตรที่ทําเปนเสนเรียวเล็กแทน
การทําพระเนตรโปนเหลือบลงต่ํา  การทําลวดลายตุมไขปลาที่ขอบชายจีวร  และไมทําสังฆาฏิพาด
เหนือพระอังสาซาย 

 จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการสรางดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดที่
ประวัติการสรางกลาววาการสรางพระกริ่งนเรศวรรุนนีไ้ดนําพระกร่ิงเทพโมลีมาเปนตนแบบในการ
สราง  แตตามที่กลาวไปแลวในสวนของวิเคราะหประวัตกิารสรางวาคงไมไดถอดแบบออกจากพิมพ
โดยตรง เนื่องจากมีสวนทีแ่สดงความแตกตาง เชนลักษณะของฐานบัวที่กลีบบัวมขีนาดที่เล็กและ
เปนเหลี่ยมมากกวา  การทําพระขนงโคงเปนสันอยางชดัเจน   

 ดังนั้นจากพุทธลักษณะดังกลาวทั้งหมด คงกลาวไดวาพระกริ่งนเรศวรวังจันทนนี้ไดนํา
พุทธลักษณะพระกริ่งเทพโมลีมาเปนตนแบบในการสรางแตคงไมไดถอดแบบมาโดยตรง เปนเพยีง
การนําพุทธลักษณะที่สําคัญมาแสดงไวเทานั้น  ขณะเดียวกันพระกริ่งนเรศวรวังจนัทนกย็ังแสดง
รูปแบบที่เปนของตัวเองไวดวยโดยลักษณะที่สําคัญที่สุดคือการจารึกคําวา "นเรศวรวังจันทน" ที่
ดานหลังฐานพระ 

 3.2 พระกริ่งนเรศวรพระองคดํา  (รูปที่ 36)  เปนพระกริ่งอีกรุนที่สรางขึ้นที่วังจนัทน
เชนกันแตที่ดานหลังฐานพระมีอักษร "นเรศวร(พระองคดํา)" (รูปที่ 39) พระกริ่งรุนนี้จึงถูกเรยีกวา 
"พระกริ่งนเรศวรองคดํา" ซ่ึงเปนอีกพระนามหนึ่งของสมเด็จพระนเรศวรที่เรียกกนัวา "พระองคดํา"
และเปนขอมูลที่ชัดเจนที่ทําใหเราสามารถทราบไดวาพระกร่ิงองคใดเปนพระกริ่งรุนนเรศวรองคดํา 

 ประวัติการสราง  กลาววาพระกริ่งนเรศวรองคดํานี้เปนพระกริ่งทีส่รางขึ้นเพื่อฉลอง
อายุครบ 100 ปของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และพระกริ่งนเรศวรองคดําทําพิธีเฉลิมพระนามเมื่อ 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  

 วิเคราะหประวัติการสราง ตามประวัติการสรางโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ไดกลาววา
มีการสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2442115     นอกจากนั้นยังมีบันทกึที่สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตวิงศทรง
สํารวจวังจนัทนใน พ.ศ. 2444 และกลาววา "ตัวอาคารบางหลังของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได
สรางขึ้นทับพระราชวังจันทน"116  ดังนัน้ขอมูลการสรางที่กลาววาพระกร่ิงนเรศวรรุนนี้ไดสรางเพือ่
ฉลองวาระครบ 100 ปของการจัดตั้งโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคมก็นาจะเปนขอมูลที่ถูกตอง   

                                                           
115สมคิด  ศรีสิงห, ตํานานพระกริง่นเรศวร, 11 
116 เร่ืองเดียวกัน, 15. 
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 พุทธลักษณะ เปนประติมากรรมลอยตัว ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงาย
ที่มีกลีบบัวเฉพาะทางดานหนาเพียง 7  คู   ดานหลังฐานบัวมีอักษรจารึกไววา "นเรศวร(พระองคดาํ)"  
พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือวัชระ  ครองจีวรหมเฉียงเปดอังสาขวา   ขอบจีวรมี
ตุมคลายไขปลาทั้งดานหนาและดานหลัง  และที่ขอบจวีรที่พาดผานขอพระกรซาย   พระพักตร
คอนขางกลม พระเนตรเล็กเรียวเปนเสนตรงปลายเฉียงขึน้   เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเล็ก 
รัศมีเปนดอกบัวตูม ภายในองคพระมีเม็ดโลหะหรือลูกกริ่งอยูขางใน 

 วิเคราะหพทุธลักษณะ  จากพุทธลักษณะโดยรวมของการสรางพระกริ่งนเรศวรรุนนีจ้ะ
พบวาคลายพทุธลักษณะของพระกริ่งที่มีการสรางอยูทั่วไปในประเทศไทยคือ องคพระพุทธรูป
ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงายที่มีกลีบบวัเฉพาะทางดานหนาเพียง  7   คู        กลีบบัว
คอนขางกลมมนพระหตัถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหตัถซายถือวัชระ     ครองจีวรหมเฉยีงเปด
อังสาขวา  ขอบจีวรมีตุมคลายไขปลาทั้งดานหนาและดานหลังและขอบจีวรที่พาดผานขอพระกรซาย   
พระพักตรคอนขางกลม พระเนตรเล็กเรยีวเปนเสนตรงปลายเฉียงขึน้ เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอย
ขนาดเล็ก รัศมีเปนดอกบวัตูม ภายในองคพระมีเม็ดโลหะหรือลูกกริง่อยูขางใน  แสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงพทุธลักษณะตั้งแตเร่ิมสรางที่มีเอกลักษณเปนของตัวเอง โดยแสดงพุทธศิลปแบบ
ลานนามาผสม (เชนการทําชายสังฆาฏิส้ันเหนือพระอรุะดานซาย)  มาเปนพุทธลักษณะที่นยิมทั่วไป
ในการสรางพระกริ่งคือคลายพระกริ่งจีน อาจเปนผลมาจากการสรางรูปแบบของพระกริ่งที่ตางไป
ในชวงแรกไมไดรับความนยิมหรือศรัทธาในการบูชา จึงมีการเปลี่ยนแปลงพุทธลักษณะในการสราง
เพื่อใหพระกริง่ที่สรางขึ้นในกลุมนี้ ไดรับความยอมรับในอํานาจพุทธคุณเชนเดียวกับพระกริ่งที่สราง
ในกลุมอ่ืนๆ 

 จากประวัติการสรางพระกริ่งวังจันทนหรือพระกริ่งนเรศวร พบวาเปนการริเร่ิมสราง
โดยสมาคมนกัเรียนเกาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โดยสรางขึ้นคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2507  โดยการ
เรียกชื่อพระกริ่งที่สรางขึ้นที่วา"พระกริ่งนเรศวร" เนื่องจากภายในพืน้ที่ของโรงเรียนมีพระราชวัง
จันทนที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   โดยพุทธลักษณะของพระกริ่งที่สรางขึ้น
ตั้งแตเร่ิมตนในป พ.ศ. 2507  จะมีลักษณะทัว่ไปคลายพุทธศิลปะแบบไทยลานนา เชนการทําองค
พระประทับขดัสมาธิเพชรบนฐานบวัหงายที่มีกลีบบัวขนาดใหญสลับเล็กและมีเกสรบัว   หรือการ
ทําชายสังฆาฏิส้ันเหนือพระอุระดานซายปลายเปนเขี้ยวตะขาบ   ซ่ึงหลังจากมีการสรางพระกริ่ง
นเรศวรรุนแรกแลวก็มีการสรางพระกริ่งนเรศวรขึ้นอีกหลายรุนโดยมีพทุธลักษณะที่ตางกันไปแตยัง
แสดงพุทธศิลปะแบบไทย เชน ในพ.ศ.  2513  มีการสรางพระกริ่งนเรศวรรุนยุทธหตัถี (รูปที่ 37) ขึ้น
ซ่ึงพุทธลักษณะโดยรวมคลายศิลปะแบบอูทอง   เชนพระพักตรที่เปนสี่เหล่ียม   ชายสังฆาฏิยาวจรด
พระนาภีปลายตัดตรง    นอกจากนั้นบนฝาพระหัตถซายไมถือวัชระหรือหมอน้ํามนตทีเ่ปน
สัญลักษณที่สําคัญของพระกริ่งไว     
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 จากรูปแบบการสรางพระกริ่งนเรศวรรุนตางๆที่วังจันทนนี้ พบวาไมไดยึดตดิกับ
รูปแบบในการสรางพระกริ่งตามตําราเดิม  ดังนั้นอาจมีผลทําใหพระกริ่งที่สรางขึ้นไมไดรับศรทัธา
ในการบูชาหรือความเชื่อถือในอํานาจพุทธคุณเทาที่ควร  จึงเกดิการปรับเปลี่ยนพทุธลักษณะในการ
สรางโดยใชพระกริ่งเทพโมลีของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) มาเปนตนแบบในการสรางพระกริ่ง
นเรศวรรุนวังจันทน  ซ่ึงอาจหวังผลเพื่อใหเกิดศรัทธาในการบูชาเชนเดียวกับพระกริ่งเทพโมลี   

หลังจากพระกริ่งนเรศวรรุนวังจันทน ไดรับการปรับเปลี่ยนพุทธลักษณะในการสราง
แลวพระกริ่งกลุมนี้ที่สรางขึ้นหลังจากนั้นก็ไดเปลี่ยนแปลงพุทธลักษณะในการสราง ใหเปนแบบ
ลักษณะนยิมในการสรางพระกริ่งทั่วไป  คือการทําเปนประติมากรรมลอยตัว ประทบัขัดสมาธิเพชร
บนฐานบวัคว่าํบัวหงายที่มีกลีบบัวเฉพาะทางดานหนาเพยีง  7  คู  กลีบบัวคอนขางกลมมน พระหตัถ
ขวาแสดงปางมารวิชัย   พระหัตถซายถือวชัระ   ครองจีวรหมเฉียงเปดอังสาขวา   ขอบจีวรมีตุมคลาย  

ไขปลาทั้งดานหนาและดานหลัง  และที่ขอบจีวรที่พาดผานขอพระกรซาย   พระพักตรคอนขางกลม 
พระเนตรเล็กเรียวเปนเสนตรงปลายเฉียงขึน้   เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอยขนาดเลก็   รัศมีเปนดอก
บัวตูม   ภายในองคพระมีลูกกริ่งอยูขางใน  เชนพระกริ่งนเรศวรรุนเผด็จศึก สรางขึ้นใน พ.ศ. 2522    
พระกริ่งนเรศวรรุนผานศึก  สรางขึ้นใน พ.ศ. 2538  การเปลี่ยนแปลงพุทธลักษณะในการสรางของ
พระกริ่งกลุมนี้นาจะมาจากเหตุผลของความตองการใหพระกริ่งที่สรางขึ้น มีความนาเชื่อถือเกดิ
ศรัทธาและความเชื่อมั่นในอาํนาจพุทธคุณวาเหมือนกับอาํนาจพุทธคุณของพระกริ่งทีส่รางกันใน
อดีต(โดยเฉพาะกลุมวดัสุทัศน)   ซ่ึงเห็นไดจากจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงพุทธลักษณะของพระ
กริ่งในกลุมนี ้  ที่กลาววาไดนําพุทธลักษณะของพระกริ่งเทพโมลีมาเปนตนแบบนั้นเอง   แต
ขณะเดียวกันพระกริ่งกลุมวงัจันทนนีก้็ยังคงรักษาเอกลกัษณที่สําคัญไวคือการมีตัวอักษรอยูดานหลัง
วาเปนพระกริง่นเรศวรรุนไหน 

จากตัวอยางการสรางพระกริ่งในประเทศไทยที่กลาวไวขางตนทั้ง 3 กลุม ทําใหเรา
ทราบวา  หลังจากความเชื่อในการบูชาพระกริ่งไดเขาสูประเทศไทยโดยพระสงฆชาวเขมรแลว
ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรราวรัชกาลที่ 3 – 4   สังคมไทยก็เกิดการยอมรับในอํานาจพุทธคุณของ
พระกริ่ง   จนในที่สุดพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณก็ไดทรงคิดสรางพระกริ่งขึ้น
บางที่เรียกวาพระกริ่งปวเรศ  โดยกลาววาทานไดนํารูปแบบพระกริ่งปทุมของประเทศกัมพูชามาเปน
ตนแบบ  จากนั้นก็มีการสรางพระกริ่งขึ้นอยางตอเนื่องในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน  โดยสวนใหญ
พระกริ่งที่สรางขึ้น จะยึดถือตามรูปแบบที่สรางกันมาแตอดีตและมคีวามใกลเคยีงกับพุทธลักษณะ
ของพระกริ่งจนีคือสรางเปนประติมากรรมลอยตัว ประทบัขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย 7 คู   
ฐานดานหลังเรียบไมมีลวดลาย พระพักตรคอนขางกลม พระเกศาขมวดเปนกนหอยซอนกัน 2 ช้ัน 
สวนชั้นบนสดุมักทํารัศมีคลายดอกบวัตูม พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย  พระหัตถซายถือวชัระ
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หรือหมอน้ํามนต  ครองจีวรหมเฉยีงเปดพระอังสาขวา แตงกายอยางนักบวชไมสวมเครื่องประดับ  
ในองคพระจะมีการบรรจุเม็ดโลหะหรือลูกกริ่ง  แตขณะเดยีวกันอาจมีพุทธลักษณะที่แตกตางบางใน
บางสวนเชนลักษณะของพระองคเพรียวบางไดสัดสวนหรือพระองคคอนขางอวบอวน   การรักษา
รูปแบบในการสรางพระกริ่งไวนัน้   อาจเนื่องมาจากตองการใหพระกร่ิงที่สรางขึ้นในชั้นหลังไดรับ
ศรัทธาเชนเดียวกับพระกริ่งที่สรางโดยคณาจารยในอดตี  

สวนดานความเชื่อในการบชูาพระกริ่งในประเทศไทยนัน้  ชวงแรกนาจะเกิดจากความ
เชื่อที่พระสงฆเขมรนําเขามานั่นเอง คือในเรื่องของอํานาจพุทธคุณดานปองกันอันตรายคณะเดินทาง
เห็นไดจากเมือ่คร้ังที่พระอมรโมลี วัดบุปผาราม ไดเดินทางไปสงพระมหาปรานราชาคณะธรรมยุตทิี่
ประเทศกัมพชูา  ขากลับทานไดรับมอบพระกริ่งนําตดิตัวกลับประเทศไทย  นอกจากนั้นความเชื่อ
เกี่ยวกับพระกริ่งในชวงแรกนั้น ก็นาจะเปนเรื่องของการนําพระกริ่งมาแชในน้ําเพื่อทาํน้ํามนตใหคน
ปวยไดกนิน้ํานั้นเพื่อรักษาโรค  เชนขอมูลที่กลาววาพระวนัรัต(แดง)พระอุปชฌายของสมเด็จ-
พระสังฆราช (แพ) อาพาธเปนอหิวาตกโรค โดยสมเด็จพระวชิรญาณวโรรส  ไดรับส่ังใหนําพระกริ่ง
มาแชน้ําเพื่อทาํน้ําพุทธมนตแลวอธิฐานขอใหหายจากโรค เมื่อพระวันรัตฉนัทน้าํพุทธมนตแลว
อาการก็ทุเลาลงจนหายเปนปกติ จากขอมลูที่กลาวถึงทั้งสองสวนนั้นแสดงใหเห็นวา ความเชื่อใน
อํานาจพุทธคุณของพระกริง่ที่เขาสูในประเทศไทย ไดรับการยอมรับทั้งดานปองกันอันตรายขณะ
เดินทางและการทําน้ํามนตเพื่อรักษาอาการเจ็บปวย   แตเมื่อการแพทยในประเทศไทยดีขึ้นความเชื่อ
ดานการนําพระกริ่งมาแชน้ําเพื่อทําน้ํามนตรักษาอาการเจบ็ปวยคงลดลง  เหลือเพียงความเชื่อดาน
ปองกันอันตราย  แคลวคลาดเทานั้น   
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บทท่ี  5 
 

บทสรุป 
 

 จากการศึกษาคนควาเราพบวามีเพยีงคัมภรีมหายานลลิตวิสระของประเทศอินเดยี ที่
มีขอความกลาวสรรเสริญพระพุทธเจาแพทย      ผูสามารถปดเปาโรคภัยไขเจบ็ใหหายไดและ
พระพุทธเจาแพทยสวนใหญหมายถึงพระไภษัชยคุรุฯ ที่เปนตนกําเนิดของพระกริ่งนัน่เอง   แตชาว
อินเดียนั้นนับถือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในฐานะพระพุทธเจาแพทยตั้งแตสมัยคปุตะ    อีกทั้งเรา
ไมพบหลักฐานทางศิลปกรรมทั้งที่เปนอาคารหรือรูปเคารพของพระไภษัชยคุรุฯ ใด ๆ ที่พอจะชี้ชัด
ไดวาพระไภษชัยคุรุฯมีจุดกําเนิดในประเทศอินเดีย   เมื่อพุทธศาสนาฝายมหายานแบบตันตระได
เจริญและเผยแผเขาสูประเทศทิเบต ในพทุธศตวรรษที่ 13  โดยทานคุรุปทมสมภพ ซ่ึงทานไดนํา
ความเชื่อในการนับถือพระไภษัชยคุรุฯเขาสูประเทศนี้ อีกทั้งชาวทิเบตมีความเชื่อในเรื่องปาฏิหาริย 
และคาถาตางๆ จึงทําใหความเชื่อในการบูชาพระไภษชัยคุรุฯเปนทีย่อมรับ นํามาสูการสรางพระกริ่ง
ขึ้นเปนคร้ังแรกจากเหตุผลที่ตองการสรางรูปจําลองของพระไภษัชยคุรุฯ   เพื่อใชในการทําน้ํามนต
สําหรับรักษาอาการเจ็บปวยแทนการลูบทีอ่งคพระซ่ึงเปนความเชื่อเดมิ สําหรับพุทธลักษณะของ
พระกริ่งนัน้ ทําเปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอยูบนฐานบัวที่มีฐานบัวเฉพาะดานหนา 
พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือเครื่องพุทธบริโภค เชนหมอน้ําหรือวัชระ ครองจีวร
หมเฉียงไมสวมเครื่องประดบั   ภายในองคพระบรรจุเมด็โลหะเล็กๆทีเ่รียกวาเม็ดกริ่ง  เมื่อเขยาองค
พระจะกอใหเกิดเสียงดังกริ๊งๆ จากนั้นความเชื่อดังกลาวไดเผยแผเขาสูประเทศจีน ประเทศกัมพชูา
และประเทศไทยในที่สุด  ซ่ึงในประเทศไทยเรานัน้เปนประเทศที่นบัถือพุทธศาสนาอยูแลว อีกทั้งมี
ความเชื่อในดานคาถาอาคมเปนพื้นฐานเดมิของสังคม  เมื่อความเชือ่เกี่ยวกับพระกริ่ง ที่ถือวามี
อํานาจพุทธคุณดานรกัษาโรคภัยไขเจ็บตางๆและชวยปองกันอันตรายขณะเดนิทาง  เสมือนเครื่องราง
ที่นับถือกันอยูแตเดิมในสังคมไทย  จึงทําใหพระกริ่งไดรับการยอมรับและเกดิการคดิสรางพระกริง่
ขึ้นในประเทศไทยขึ้นบางเปนคร้ังแรกนั้นราว พ.ศ. 2425  โดยพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศ-
วริยาลงกรณ  ที่วัดบวรนิเวศนฯ  ซ่ึงการสรางพระกริ่งขึ้นครั้งแรกนี้เชื่อวามีการสรางขึ้นเพียง 30 องค  
เพื่อใชแจกจายแกเจานายชัน้สูงและเพื่อทาํน้ํามนต   หลังจากที่มีการสรางพระกริ่งขึน้ในประเทศไทย
เปนคร้ังแรกแลว  ก็มีการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศไทยอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน   
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ผลการศึกษาดานรูปแบบของพระกริ่ง 
จากจุดเริ่มตนการสรางของพระกริ่งในประเทศไทย  ที่กลาววามกีารนํารูปแบบของ

พระกริ่งปทุมของเขมรมาเปนตนแบบ ทําใหพุทธลักษณะของพระกริ่งที่สรางในประเทศไทยเมื่อเร่ิม
สรางทําเปนประติมากรรมลอยตัว ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่าํ บัวหงาย 7 คู ทางดานหนา
และดานหลัง 1 คู (พระกริ่งปทุมมีฐานบัวเพียงดานหนาอยางเดยีว)  ซ่ึงอาจจะตองการใหตางจากองค
ที่นํามาเปนตนแบบ  พระพักตรคอนขางกลม พระเกศาขมวดเปนกนหอยซอนกัน 2 ช้ัน สวนชั้น
บนสุดมักทําเปนรัศมีคลายดอกบัวตูม พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือวัชระหรือ
หมอน้ํามนต ครองจีวรเฉียงเปดพระอังสาขวา แตงกายอยางนักบวช ไมสวมเครื่องประดับ ขอบจีวร
เรียบไมมีตุมไขปลา ในองคพระมีการบรรจุเม็ดโลหะทีเ่รียกวาลูกกริ่ง       เพื่อใหเวลาเขยาองคพระ
จะเกดิเสียงดัง กริ๊ง กริ๊ง ซ่ึงรูปแบบพระกริ่งที่สรางขึ้นในพุทธลกัษณะนีน้ับวาเปนพุทธลักษณะ
สําคัญ ที่เปนตนแบบใหการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศไทยในชั้นหลัง  แตขณะเดียวกันเมื่อมกีาร
สรางพระกริ่งขึ้นในประเทศไทยไดระยะหนึ่ง ก็มีแนวคดิในการเพิ่มอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งโดย
การนําพุทธลักษณะของพระพุทธรูปในแบบอื่นมาผสม ทําใหรูปแบบการสรางพระกริ่งในประเทศ
ไทยของกลาวโดยรวมไดเปน 2 กลุมใหญๆ  คือ  

1.  กลุมท่ีรักษารูปแบบในการสราง  
การสรางพระกริ่งในกลุมนีม้ีพุทธลักษณะตรงกับที่กําหนดไวในตําราการสรางพระกริ่ง

ตามรูปแบบที่เคยปรากฏในอดีต การสรางพระกริ่งในกลุมนี้พบไดมากกวาอีกกลุม  อีกทั้งมีการสราง
กันอยางตอเนือ่ง  สม่ําเสมอ อาจเนื่องจากวดัตางๆที่สรางพระกริ่งขึ้นมานั้นตองการใหพระกริง่ที่
สรางขึ้น เปนที่ยอมรับและเชื่อถือในอํานาจพุทธคุณเสมอืนพระกริ่งที่เคยสราง จึงรักษารูปแบบใน
การสรางไวคือ เปนประติมากรรมลอยตัว ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบวัหงาย 7 คูทางดาน
หนา   ฐานดานหลังเรียบไมมีลวดลาย พระพักตรคอนขางกลม พระเกศาขมวดเปนกนหอยซอนกัน 2 
ช้ัน สวนชั้นบนสุดมักทํารัศมีคลายดอกบัวตูม พระเนตรมักทําโปนมองลงต่ําหรือไมก็ทําลักษณะเปน
เสนตรงปลายเฉียงขึ้น คลายพระเนตรของพระพุทธรูปแบบจีน พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย    
พระหัตถซายถือวัชระหรือหมอน้ํามนต  ครองจีวรหมเฉียงเปดพระองัสาขวา มีตุมไขปลายตามขอบ
ชายจีวรคลายพระพุทธรูปแบบจีน แตงกายอยางนกับวชไมสวมเครื่องประดับ  ในองคพระมีการ
บรรจุเม็ดโลหะหรือลูกกริ่ง   

 ขณะเดียวกันพระกริ่งในกลุมนี้ อาจมีพทุธลักษณะทีแ่ตกตางบางเล็กนอยในบางสวน 
เชนลักษณะของพระองคเพรียวบางไดสัดสวนหรือคอนขางอวบอวน  ลักษณะพระพักตรที่อาจกลม
หรือเปนรูปไข พระเนตรมักทําโปนมองลงต่ําหรือไมก็ทําลักษณะเปนเสนตรงปลายเฉยีงขึ้น ตัวอยาง 
พระกริ่งของกลุมนี้ที่สําคัญเชนพระกริ่งกลุมวัดสุทัศนฯ   
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2.  กลุมท่ีไมรักษาพุทธลักษณะของพระกริ่ง  
การสรางพระกริ่งของกลุมนี้ จะมีรูปแบบที่หลากหลายและไมไดยึดตามรูปแบบการ

สรางพระกริ่งที่ยึดถือกันมาตั้งแตในอดีต  แตรักษาเพียงสัญลักษณที่สําคัญคือการบรรจุเม็ดกริ่งไวใน
องคพระเพื่อเขยาแลวเกิดเสยีงดัง  กร๊ิง  กร๊ิง  โดยจุดเริ่มที่มีการสรางพระกริ่งที่ไมยึดรูปแบบนาจะ
เร่ิมขึ้นที่วัดบวรนิเวศนฯ จากการสรางพระกริ่งปวเรศที่มีการเพิ่มกลีบบัวคว่ําบวัหงายที่ดานหลังของ
ฐานพระอกี 1 คู หลังจากนัน้การสรางพระกริ่งที่วดับวรนิเวศนฯนี้ มกีารปรับรูปแบบใหมีเอกลกัษณ
เปนแบบไทยมากขึ้นเชนการสรางพระกริ่งบัวรอบในพ.ศ. 2487  ที่มีพระพักตรแบบไทยและมีกลีบ
บัวคว่ําบวัหงายรอบฐานพระ การเปลี่ยนแปลงพุทธลักษณะในการสรางพระกริ่งทีสํ่าคัญนาจะเปน
การสรางพระกริ่งไพรีพินาศที่สรางขึ้นใน พ.ศ. 2496 โดยที่พระหัตถมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมทีท่ํา
ปางมารวิชัยเปนปางพระทานอภัยทีพ่ระหตัถขวา มีชายสังฆาฏิส้ันเหนือพระอังสาซาย  และหลังจาก
เมื่อมีการสรางพระกริ่งไพรีพนิาศขึ้นที่วดับวรนิเวศนฯ แลวการสรางพระกริ่งขึ้นที่วัดนี้ก็มกัยึด
รูปแบบพระกริ่งไพรีพินาศ  เปนตนแบบในการสรางพระกริ่งในรุนหลังของวัดนี ้

นอกจากวัดบวรนิเวศนฯแลว ยังมีการสรางพระกริ่งที่ไมยึดรูปแบบทีเ่ปนลักษณะหลัก
ที่เคยยึดกันมาในอดีตอีกหลายวัด แตไมไดมีการสรางอยางตอเนื่อง เชน พระกริ่งวดัพนัญเชิงวรวหิาร 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา    ที่นําพุทธลักษณะของหลวงพอโต  วัดพนัญเชิง มาสรางเปนพระกริ่ง
โดยรักษาพุทธลักษณะที่สําคัญชองพระกริ่งเพียงการใหมีเม็ดกริ่งอยูในองคพระ หรือการสรางพระ
กริ่งหลวงพอโสธร ที่วัดโสธรวราราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   ที่นําพุทธลักษณะของพระพุทธโสธรมา
สรางเปนพระกริ่ง คือทําเปน องคพระประทับขัดสมาธิราบบนฐานเขยีง  3  ช้ัน  พระพักตรส่ีเหล่ียม 
ครองจีวรหมเฉียงเปดพระองัสาขวา ชายสังฆาฏิพาดบนพระอังสาซายปลายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี   
พระหัตถแสดงปางสมาธิ    ไมมีหมอน้ํามนตบนฝาพระหัตถ   ในองคพระบรรจุลูกกริ่งไว 

การสรางพระกริ่งในกลุมนีค้งไมเปนที่ไดรับความเชื่อถือมากนัก จากการที่ไมมกีาร
สรางขึ้นอยางตอเนื่องในแตละวัด   แตแนวคดิในการสรางพระกริ่งที่ไมยึดตดิกับพุทธลักษณะเดิม 
นาจะเกิดจากการที่ผูสรางตองการใหพระกร่ิงที่สรางขึ้นใหม มอํีานาจพุทธคุณที่เปนอํานาจพุทธคุณ
เดิมของพระกริ่ง รวมกับอํานาจพุทธคุณของพระที่มาเปนตนแบบนั้นๆ  เชนพระกริ่งไพรีพินาศ  ที่มี
พุทธลักษณะผสมผสานระหวางลักษณะของพระกริ่งกับพระไพรีพนิาศ  เกิดความเชื่อถือวามีอํานาจ
พุทธคุณดานปองกันภยัอันตรายตางๆและปองกันไมใหศัตรูมาทําลาย 

 จากขอมูลในขางตน ทําใหเราพอสรุปไดวาในสวนของรูปแบบหรือพทุธลักษณะของ
พระกริ่งมีผลตอความเชื่อมั่นในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่ง   เห็นไดจากพระกริ่งที่สรางขึ้นตามวัด
ตางๆมักจะรักษาพุทธลักษณะของพระกริ่งไวอยางเครงครัด กอใหเกดิศรัทธาและเชื่อมั่นในอํานาจ
พุทธคุณของพระกริ่งเหลานัน้ สวนพระกริ่งที่สรางขึ้นโดยไมรักษาพุทธลักษณะของพระกริ่งมัก
ไมไดรับความนิยมหรือประชาชนทั่วไปไมคอยศรัทธาในอํานาจพุทธคุณ   
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ผลการศึกษาดานความเชื่อหรืออํานาจพุทธคุณ 
จากจุดเริ่มตนของการสรางพระกริ่งในประเทศทิเบต  โดยสรางขึ้นเพื่อเปนรูปจําลอง

พระไภษัชยคุรุฯ เพื่อใชในการทําพิธีกรรมเพื่อรักษาผูทีม่ีอาการเจ็บปวย ดังนั้นความเชื่อในการบชูา
พระกริ่งเมื่อเร่ิมสรางจึงเปนความเชื่อในอาํนาจพุทธคุณเดียวกับพระไภษัชยคุรุฯนั่นเอง คือชวยใน
การรักษาโรคภัยตางๆ   เมื่อความเชื่อนีเ้ขาสูประเทศกัมพูชานั้นเชือ่กันวามกีารรวมจตุรอาถรรพณ 
คือ  ธรรมภาวะปูชา  ยศภาวะปูชา  มารภาวะปูชา และเมตตาภาวะปูชา  ซ่ึงเปนความเชื่อที่พระองค
สามารถขจัดภัยอันตรายตาง ๆ ชวยใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ และใหเกดิความสุขความเจริญ  แตอาจ
เนื่องจากในประเทศกัมพูชานิยมนับถือศาสนาพราหมณมากกวาศาสนาพุทธ จึงเปนเหตุใหพระกร่ิง
และความเชื่อเกี่ยวกับพระกริ่งปรากฏในชวงระยะเวลาอันสั้น 

สําหรับประเทศไทยเมื่อความเชื่อในการบชูาพระกริ่งเขาสูประเทศไทย ในชวงแรกเชื่อ
กันวาไดรับความเชื่อจากพระสงฆชาวกัมพูชา ที่มาศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทย ซ่ึงพระสงฆ
เหลานั้นไดนําพระกริ่งติดตวัมาดวย เพือ่ใหอํานาจพทุธคุณปองกันภยันตรายขณะเดินทาง 
ขณะเดียวกันกม็ีความเชื่อในอํานาจพุทธคุณที่ชวยรักษาอาการเจ็บปวย  จากการที่มีการนําพระกริ่งมา
ทําน้ํามนตใหคนปวยไดกนิน้ํามนตนั้นเพือ่รักษาโรค  แตหลังจากที่มีการสรางพระกริ่งขึน้อยาง
สม่ําเสมอที่วัดสุทัศนฯ  เราพบวาความเชื่อในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งในการใชแชเพื่อทําน้ํามนต  
เพื่อรักษาอาการเจ็บปวยก็คอยๆหายไป  ซ่ึงอาจเนื่องมาจากในชวงเวลาดังกลาวระบบการแพทยของ
ไทยมีการพัฒนามากขึ้น  คนทั่วไปจึงไมไดใชน้ํามนตเพือ่รักษาอาการเจ็บปวยอีก  ดังนั้นความเชือ่
ในอํานาจพุทธคุณของพระกริ่งที่เราพบในปจจุบัน  จะมีความเชื่อถือในอํานาจพทุธคุณที่วาสามารถ
ปองกันและขจัดภยัอันตรายตางๆ  แคลวคลาดจากอุบัติภยัทั้งปวง 

จากการที่การสรางพระกริ่งในประเทศไทย มกีารกําหนดรูปแบบหรือพุทธลักษณะ
ออกเปน 2 กลุมใหญๆนั้น  ทําใหความเชือ่ในการนับถือพระกริ่งก็ถูกแบงออกเปน 2 กลุมดวยเชนกัน
คือกลุมที่ยึดตดิกับรูปแบบตามที่เคยสราง  มักจะไดรับศรัทธาและความเชื่อมั่นในอํานาจพุทธคุณ
ของพระกริ่งชดัเจนที่สุด ซ่ึงสวนใหญเปนความเชื่อในอํานาจพุทธคุณดานปองกันอันตราย แคลว
คลาดและชวยรักษาโรคภัยตางๆ   ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งที่มีการนําพุทธลักษณะที่สําคัญของ
พระพุทธรูปอื่นๆมาผสมกับพุทธลักษณะของพระกริ่ง  ทําใหเกิดความเชื่อในอํานาจพุทธคุณที่
เปลี่ยนแปลงไปตามพุทธลักษณะและอํานาจพุทธคุณของพระพุทธรูปอื่นที่มาสรางเปนพระกริ่ง เชน
การมีอํานาจพทุธคุณดานการปองกันและขจัดศัตรู    ดานเมตตามหานิยม     แตสวนใหญมักถือวา
พระกริ่งที่สรางขึ้นนั้นไมวาจะรักษาพุทธลักษณะเดิมไวหรือไมก็ตาม  ในปจจุบันนี้ก็ถือวาพระกริ่ง
ทุกองคมีอํานาจพุทธคุณหลักดานปองกนัอันตรายและแคลวคลาดเปนสําคัญ 
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โดยสรุปแลวเราคงกลาวไดวา การสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศไทยนั้นคงสรางขึ้นคร้ัง
แรกโดยพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ  ที่วดับวรนเิวศนฯ  ในราวพ.ศ. 2425  ซ่ึง
ทานไดรับความเชื่อมาจากพระสงฆชาวกัมพูชา  และเมือ่มีการสรางพระกริ่งขึ้นในประเทศไทยแลว
ก็เกิดศรัทธาและมีการสรางตอเนื่องกันจนถึงปจจุบัน  โดยมีการแบงรูปแบบของพระกริ่งไดเปนสอง
กลุมใหญคือกลุมที่รักษารูปแบบเดิม  กับกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงพุทธลักษณะ  ซ่ึงจากรูปแบบของ
พระกริ่งที่มีความแตกตางกนัในสองกลุมนี้ ทําใหความเชื่อในอํานาจพุทธคุณมีความแตกตางกนัดวย
แตไมมากนัก ซ่ึงความเชื่อในอํานาจพุทธของพระกริ่งที่สรางในประเทศไทยนี้มกัเชื่อกันวามีอํานาจ
พุทธคุณดานปองกันอันตราย ขจัดภยัพิบัติตางๆ 

ดานตําราที่ใชในการสรางพระกริ่งในประเทศไทยนัน้มักกลาวกันวา ไดรับสืบทอดกนั
มาตั้งสมัยอยุธยาจากพระพนรัต  ซ่ึงรับมาจากพระสงฆเขมรอีกตอหนึ่งแตชวงเวลาที่พระพนรตัมี
พระชนมอยูนัน้เปนชวงกลางสมัยกรุงศรีอยุธยาราว พ.ศ. 2130  (สมัยพระนเรศวรมหาราช)  ซ่ึง
ในชวงเวลาดังกลาวในประเทศกัมพูชาศาสนาพุทธไมไดรับการยอมรบัแลว  อีกทั้งเรายังไมสามารถ
พิสูจนถึงการมีอยูจริงของตาํราดังกลาวได  ดังนั้นในดานตําราการสรางคงไดแตเปนเรื่องที่พูดตอกัน
มาวาไดรับถายทอดกนัมาจากตําราการสรางพระกริ่งของประเทศกัมพชูา   แตยังไมสามารถยืนยันได
อยางชัดเจน 

แมวาตนกําเนดิของพระกริ่งจะความเชื่อที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาฝายมหายาน แตเมือ่
ความเชื่อในการนับถือพระกริ่งไดเผยแผเขาสูประเทศไทยแลว ความเชื่อดังกลาวก็เปนที่ยอมรับและ
ทําเกิดเกิดการสรางพระกริ่งขึ้นอยางตอเนือ่งในประเทศไทย เปนเวลากวา 100 ป จนในปจจุบันนี้
พระกริ่งถือวาเปนพระเครื่องที่ไดรับศรัทธาจากคนไทยอยางมากมาย   จนถือเปนพระเครื่องที่สําคัญ
ของไทยประเภทหนึ่งเลยทีเดียว 
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ที่มา                    : มอนต  จันทนากร. ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ, 
2527), 24. 
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ภาพที่ 12 พระกริ่งพระปทุม หรือพระกริ่งปทุม 
ท่ีมา  : ไมตรี  บันเทงิสุข, พระกริ่งปวเรศ  (กรุงเทพฯ : ทวิพัฒนการพิมพ, 2546), 12. 
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ภาพที่ 13 พระกริ่งขนาดกลางหรือพระกร่ิงอุบาเก็ง 
ท่ีมา  : ไมตรี  บันเทงิสุข, พระกริ่งปวเรศ (กรุงเทพฯ : ทวิพัฒนการพิมพ, 2546), 13.
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ภาพที่   14 พระกริ่งหนาตัก๊แตน 
ที่มา                    : มอนต  จันทนากร. ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 32. 
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ภาพที่ 15 ดานหลังพระกริ่งหนาตัก๊แตน 
ที่มา                    : มอนต  จันทนากร. ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 33. 
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ภาพที ่16 พระพุทธรูปประดับบนชั้นหลังคาของศาสนสถาน (บันแถลง)  
ท่ีมา  :  พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ  สุโขทัย   
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ภาพที่ 17 พระมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ที่มา  : ภุชชงค จันทวิช, "พระมาลาเบี่ยงเลี่ยงสมยั," วารสารศิลปวัฒนธรรม 6, 9 
(ก.ค. 2528): 43.  
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ภาพที่ 18 พระกริ่งปวเรศ  (สมบัติสวนบุคล) 
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ภาพที่ 19    ดานหลังพระกริ่งปวเรศ ที่เพิ่มบัวคว่ํา บวัหงายอีก 1 คู ที่ดานหลังของฐานพระ 
    (จากภาพที่ 18 สมบัติสวนบุคล) 
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ภาพที ่20 พระกริ่งบัวรอบ 
ที่มา  : มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 72. 
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ภาพที่ 21 พระกริ่งไพรีพนิาศ   พิมพบวัแหลม 
ที่มา  : มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 74. 
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ภาพที่  22 พระกริ่งไพรีพนิาศ แบบฐานบัวเหล่ียม  
ที่มา  : มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 74. 
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ภาพที่ 23 ดานหลังพระกริ่งไพรีพินาศ แสดงตัวอักษร  “ไพรีพินาศ” 
ที่มา  : มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 74. 
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ภาพที่ 24 พระไพรีพนิาศ วัดบวรนิเวศน 
ท่ีมา  : วัดบวรนิเวศนวรมหาวิหาร 
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ภาพที่ 25 พระกริ่งสมเดจ็พระสังฆราช (แพ) รุนเทพโมลี (สมบัติสวนบุคล) 
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ภาพที่ 26  ฐานพระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช (แพ) รุนเทพโมลี  แสดงตัวเลขลําดับกํากับไวที่
  ฐานขององคพระทุกองค  (จากภาพที่ 25 สมบัติสวนบุคล) 
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ภาพที่  27 พระกริ่งพบในบาตรเกาที่เกบ็ไวบนศาลาการเปรียญ ใน พ.ศ. 2482   
  วัดสุทัศนเทพวราราม   ไมระบุผูสราง 
ที่มา  : มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน  (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 5. 
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ภาพที ่ 28 พระกริ่งสมเดจ็พระสังฆราช (แพ) รุนพรหมมุนี 
ที่มา  : มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 28. 
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ภาพที่ 29 พระกริ่งเจาคณุศรี (สนธิ์) รุนอุดผงอุดพระเกศา 
ที่มา  : มอนต  จันทนากร, ทําเนียบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527),32. 
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ภาพที่ 30 ดานหลังขององคพระพระกริ่งเจาคุณศรี รุนอุดผงอุดพระเกศา   
ที่มา  :  มอนต  จันทนากร, ทําเนยีบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 32. 
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ภาพที่ 31 พระกริ่งเจาคณุศรี (สนธิ์) รุนประภามณฑล 
ที่มา  : มอนต  จันทนากร, ทําเนยีบพระกริ่ง พระชัยวัฒน (กรุงเทพฯ : นครชางการพิมพ,  
2527), 64. 
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ภาพที่ 32 ดานหนาของพระกริ่งจกัรพรรดิ์  
ท่ีมา : สมาคมวัดสุทัศนเทพวราราม, พระกริ่งคูแผนดนิ (กรุงเทพฯ : บริษัทคอมมา  
ดีไซนแอนดพร้ินท จํากัด, 2546), 110. 
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ภาพที ่33 ดานหลังของพระกริ่งจกัรพรรดิ์  
ท่ีมา : สมาคมวัดสุทัศนเทพวราราม, พระกริ่งคูแผนดนิ (กรุงเทพฯ : บริษัทคอมมา  
ดีไซนแอนดพร้ินท จํากัด, 2546), 110. 
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ภาพที่  34  พระกริ่งนเรศวร 
ที่มา   : สมคิด  ศรีสิงห, พระกริ่งนเรศวร, ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ,  33. 
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ภาพที่ 35  พระกริ่งนเรศวรวังจนัทน  แสดงดานหนาและดานหลัง 
ท่ีมา  : สมคิด  ศรีสิงห, พระกริ่งนเรศวร, ม.ป.ท.,ม.ป.ป. , 36. 
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ภาพที่ 36  พระกริ่งนเรศวรองคดําดานหนาและดานหลัง 
ท่ีมา   : สมคิด  ศรีสิงห, พระกริ่งนเรศวร, ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ,  46. 
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