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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  ๑) เพ่ือศึกษาประวัติ  พัฒนาการแนวคิด และการ
แพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย  ๒) เพ่ือศึกษาที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องใน
สังคมไทย และ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย  
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลชื่อพระเครื่องจากปกหน้าของนิตยสารลานโพธิ์  โดยคัดเลือกตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.
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 ผลจากการวิจัยพบว่า ประวัติของพระเครื่องในสังคมไทยพบหลักฐานข้อมูล และสามารถ
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เพ่ือเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นปรมัตถ์แก่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ เพ่ือประกอบบุญกุศลบารมี เพ่ือโอกาสพิเศษ 
จนถึงพัฒนาการแนวคิดในเชิงเพ่ือธุรกิจพาณิชย์ นอกจากนั้นการแพร่กระจายของพระเครื่องใน
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และกลุ่มภาษาไทยผสมภาษาต่างประเทศ  ส่วนโครงสร้างการสร้างค าของชื่อพระเครื่องพบว่า สร้างค า
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ต านาน 
 นอกจากนั้น ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย พบว่า ชื่อ
พระเครื่องมีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ความเชื่อดั้งเดิม ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อศาสนา
พราหมณ์ฮินดู ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อทางพุทธศาสนา ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ลัทธิ
พิธีในสังคมสมัยใหม่ และชื่อพระเครื่องกับภาพสะท้อนความซับซ้อนของระบบความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทย  
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ABSTRACT 
 

 This research aims: 1 )  to study history, development concepts and 
distribution of amulets in Thai society 2) to study the origin and meaning of names of 
amulets in Thai society and 3 )  to analyze the name of amulets with the creation 
ideological beliefs in Thai society. The researchers studied the name of amulets from 
the cover page of a magazine called Lan Pho by selection since the edition year 
2001-2015 and edition of 836-1163 in a total of 328 copies. 
 Results from the research found that a history of amulets in Thai society 
found the information and evidence and can be divided into groups according to the 
era as Dvaravati, Srivijaya, Lopburi, Hariphunchai, Chiang Saen, Sukhothai, U-Thong, 
Ayutthaya and Rattanakosin. The concept development found that it began to create 
for Buddhanussati or memento for offerings to Buddha, to be ultimate truth to the 
benefactor who passed away, to assemble to a merit, to the special occasion until 
developing the concept for business commercial. Moreover, the distribution of the 
amulets in Thai society found that there was the spread through religion and belief, 
through the story in the holy miracles, through the influence values, through 
associations or clubs, and through the media. The origin and meaning of the name of 
the amulets found that the amulets have derived from the name of the Buddha and 
his disciples, from the mass of objects, from places, from important events, from the 
name of monks and title conferred by the king, from nickname and from the 
historical era art. The meaning of the name the amulets found that there was a 
structure to the meaning since element 1 meaning until the element of 5 meaning or 
more. Characteristics of language that appears in the name of the amulets were 3 
groups as Thai languages group and foreign language groups. The structure of the 
creation of the name of amulets found that created from blend, compound words, 
portmanteau word and borrow words. In addition, the use of a language also reflects 
the relationship with the name of the amulets in the economy, system of relatives, 
gender, age, literature, ethnic history and legend.  

ข 



 In addition, the name with the creation of amulets in ideological beliefs in 
Thai society found that the name of the amulets was related to the original 
ideological, the name of the amulets with the ideological beliefs in Brahmin-Hindus, 
the name of the amulets with the ideological beliefs in Buddhism, the name of the 
amulets with the ideological cults in modern society and the name of the amulets 
with reflect image which was complexity of faith and religion in Thai society. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับการแนะน าและให้ค าปรึกษาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ซึ่งได้เมตตาติดตามความก้าวหน้าและส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาอย่างสูงยิ่ง  และที่ส าคัญได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุง เนื้อหาใน
งานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  จึงขอกราบขอบพระคุณในเมตตามา ณ โอกาสนี้ 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ที่คอย
ตรวจสอบและชี้แนะให้ค าปรึกษาด้านเนื้อหาของงานวิจัยทุกขึ้นตอน  รวมถึงตรวจทานเนื้อหา 
ตรวจทานการใช้ภาษา  ผู้วิจัยขออนุโมทนาขอบคุณอย่างสูงยิ่ง 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทุกรูป/คน  ที่คอยให้ก าลังใจและใส่ใจถามถึงความก้าวหน้าของ
งานวิจัยอยู่เสมอ  ผู้วิจัยได้รับความเมตตาด้วยดีเสมอมา  จึงขอขอบคุณอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 อนึ่ง หากงานวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ขาดตกบกพร่องหรือขาดความสมบูรณ์  
ผู้วิจัยขอน้อมรับในส่วนนั้น ๆ และยินดีอย่างยิ่งหากมีผู้ชี้แนะเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยครั้งต่อไป  แต่ถ้า
หากงานวิจัยฉบับนี้มีสารประโยชน์อันเกิดขึ้นแล้ว  ผู้วิจัยขอยกบูชาคุณบุคคลผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่
ผู้วิจัยคือบิดามารดา  รวมถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 
 พระเครื่องในฐานะเป็นวัตถุบูชาที่ได้สื่อให้เห็นถึงความเชื่อ และเป็นสัญลักษณ์รูปแทน
พระพุทธเจ้าที่กลุ่มมนุษย์ได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นมาจากระบบความคิดความเชื่อของกลุ่มผู้เคารพนับถือ
พระพุทธศาสนา รวมถึงการผสมผสานทางความเชื่อกับลัทธิบูชาวิญญาณ ตลอดถึงผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์
สิทธ์ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และแนวคิดทางไสยศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์อีกด้วย อมรา  
พงศาพิชญ์  ได้แสดงมุมมองเรื่องดังกล่าวไว้ว่า  พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดีย
ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์  ชั้นเดิมของท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  
เช่น  ประเทศจีนก็มีความเชื่อในลัทธิเต๋า ขงจื้อ รวมอยู่กับความเชื่อทางไสยศาสตร์อีกด้วย  ส่วนใหญ่
ในแถบนี้มีความเชื่อทางไสยศาสตร์อยู่ก่อนนานแล้ว  เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบ
นี้  โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่ และผลที่ได้รับคือคนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  แต่
การยอมรับอยู่ในลักษณะผนวกกับความเชื่อที่มีอยู่เดิม  ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะรวม คือ 
๑)ความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรม  ๒)ความเชื่อของ
พระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อในหลักธรรม  และ ๓)ความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้
มีอ านาจเหนือธรรมชาติ๑  อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็เป็นพ้ืนที่ส าคัญที่พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจาย
เข้ามา  แต่ด้วยความคิดความเชื่อในชั้นเดิมเพียงเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า  
             จากประวัติและต านานการสร้างพระพุทธรูปในยุคแรก เริ่มมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นรูปบูชา
แทนพระพุทธเจ้า และมีขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  ต่อมาได้พัฒนากลายมาเป็นการ
สร้างพระเครื่องที่มีขนาดเล็กลงเพ่ือบรรจุในพระธาตุเจดีย์  การสร้างพระเครื่องนั้นได้สร้างตามโอกาส
พิเศษ และมีก าหนดจ านวนที่สร้างตามคติการสร้าง นอกจากนั้นยังได้กระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ ที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาอีกด้วย จากท่ีมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว  พระพุทธรูปขนาดเล็กก็เป็นที่
นิยมสร้างเพ่ือบรรจุไว้ในพระเจดีย์เพ่ือเป็นพุทธบูชา  และพระพุทธรูปขนาดเล็กนิยมเรียกขานกันมา
ตั้งแต่มีการค้นพบใหม่ ๆ ว่า “พระเครื่อง” หรือ “พระเครื่องราง” เหตุผลเพราะสามารถอาราธนา
พกพาติดตัวไปได้ทุกที่ และสะดวกในการพกพาด้วย  เช่น  มัดรวมกับผ้าประเจียดห่อให้มิดชิดแล้วผูก
คอ หรือผูกต้นแขนส าหรับป้องกันภัยอันตราย  โดยเฉพาะเวลาเข้าสู่สงครามเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการสู้รบอย่างมั่นใจ    จุดประสงค์หลักเพ่ืออาราธนาไว้ป้องกันตนเอง  อนึ่งพระเครื่องที่ค้นพบในแต่

                                                           

             ๑ อมรา  พงศาพิชญ์.  วัฒนธรรม ศำสนำ และชำติพันธุ์ : วิเครำะห์สังคมไทยในแนวมำนุษยวิทยำ. 
(พิมพ์ครั้งท่ี ๕.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๑),  หน้า ๔๕. 
 



๒ 
 

ละภูมิภาคนั้น  ความจริงคนโบราณสร้างขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชา และสร้างไว้ให้ครบตามความเชื่อ  ไม่
ประสงค์ให้ใครไปขุดหรือกะเทาะออกมาแล้วเก็บเป็นสมบัติส่วนตัว  แต่ที่พระเครื่องหลุดออกมาจาก
กรุต่าง ๆ มาจากสาเหตุเกิดภัยพิบัติขึ้นในสังคม  ท าให้สังคมขาดที่พ่ึงขาดความมั่นใจและขาดความ
ปลอดภัย  จึงพากันเสาะแสวงหาขวัญก าลังใจจากวัตถุมงคลประเภทพระเครื่อง  อีกอย่างพระเจดีย์
หรือสถูปบรรจุพระเครื่องเหล่านั้นเก่าแก่เต็มที  เกิดพังทลายไปตามกาล  จึงท าให้พระเครื่องหลุด
ออกมา  แล้วมีคนไปพบเข้าโดยบังเอิญจึงได้เก็บเอามาบูชาที่บ้าน  เรียกว่า “พระกรุแตก”  ต่อมามี
ประสบการณ์ด้านการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นกับผู้ครอบครอง  ท าให้เกิดความต้องการ
ครอบครองเป็นเจ้าของ  นักแสวงหาพระเครื่องจึงพากันขุดกรุบ้าง แลกเปลี่ยนกันบ้าง เช่าบูชาบ้าง  
รวมถึงพัฒนาเทคนิคความรู้ด้านพระเครื่องจนถึงปัจจุบัน 
             การประดิษฐ์สร้างพระเครื่องก็เพ่ือบรรจุในสถูปหรือพระเจดีย์เพ่ือสืบต่อพระศาสนา  คติ
นิยมที่สร้างนับตามจ านวนพระธรรมขันธ์บ้าง นับตามคติอย่างอ่ืนบ้าง  เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีพิธีปลุก
เสก พิธีบวงสรวงตามต ารับของโบราณจารย์ทุกประการ  ซึ่งการสร้างพระเครื่องผู้เป็นประธานในการ
จัดสร้างจะเป็นกษัตริย์หรือบุคคลชั้นสูงของสังคม  เมื่อสร้างขึ้นแล้วก็น าไปบรรจุในสถูป หรือพระมหา
เจดีย์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ทรงขึ้นครองราชย์ ทรงสถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็น
พยานชัยชนะทางสงคราม อุทิศถวายบุรพมหากษัตริย์และราชวงศ์ เพ่ือฉลองพระบรมธาตุ  เพ่ือถวาย
เป็นพุทธบูชา เป็นต้น ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของบุศรา สว่างศรี ได้ศึกษาและสรุปได้ว่า  ค าว่า 
“พระพิมพ์”  สื่อการรับรู้ด้วยพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็ก  สร้างขึ้นด้วยการกดประทับด้วยแม่พิมพ์  ใน
อินเดียเรียกว่า “Saccha” “Sacchaya” หรือ “Sacchaha” เป็นภาษาปรากฤต  ส่วนภาษาสันสกฤต
เรียกว่า “Sat-chaya”  ทุกค ามีความหมายว่า “รูปภาพที่สมบูรณ์” ขณะที่ธิเบตเรียกว่า “Thsa-
thsa”  มีความหมายว่า “ความสมบูรณ์ที่เป็นหนึ่ง”  ซึ่งค าว่า Thsa-thsa เป็นค าเลียนเสียงขณะเวลา
ที่ดินเหนียวถูกกดอัดไปในแม่พิมพ์ระหว่างกระบวนการสร้าง  ส่วนค าว่า “พระเครื่อง” สื่อถึงพระพิมพ์
ที่ลงพระพุทธคุณและอาคมเพ่ือพกติดตัวหรือห้อยคอ  พระเครื่องมีทั้งรูปพระพุทธและรูปพระสงฆ์ ที่
ส าคัญพระพิมพ์เมื่อสร้างแล้วจะเก็บไว้ในสถานที่ส าคัญ เช่น ใต้ฐานเจดีย์ หรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  ตามซาก
โบราณสถาน  ส่วนใหญ่ไม่ทราบผู้สร้าง  แต่สามารถระบุอายุการสร้างได้ตามรูปแบบศิลปะที่ปรากฏ  
องค์พระมักปรากฏเป็นรูปพระพุทธ  มีชื่อที่เรียกจ าเพาะว่า “พระพิมพ์”  ตามลักษณะการสร้าง  ส่วน 
“พระเครื่อง” จากหลักฐานพบว่าเริ่มมีในสมัยรัตนโกสินทร์  สร้างขึ้นเพ่ือแจกจ่ายหรือเพ่ือเป็น
อนุสรณ์๒ 
          ส่วนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่อง  มีผลงานของพินัย  ศักดิ์เสนีย์ ได้รวบรวม
ข้อมูลพระเครื่องในประเทศไทยไว้ ๒ เล่ม คือ นามานุกรมพระเครื่อง (ฉบับแรกของไทย) ไม่ปรากฏปี
พิมพ์ และนามานุกรมพระเครื่องที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ปีพ.ศ.๒๕๑๐  จากนามานุกรมพระเครื่องทั้ง ๒ 
เล่ม ได้บันทึกข้อมูลพระเครื่องในกรุโบราณรวมถึงพระคณาจารย์ที่ได้รับความนิยม  โดยเริ่มจากหมวด 
ก  มีพระก าแพงสามเหลี่ยมกรุก าแพง  พระก าแพงนาคปรกกรุเมืองเก่า  พระก าแพงเม็ดขนุนกรุ
ก าแพง  จนถึงหมวด  อ มีพระอุปคุตกรุขอม  พระอรัญญิกกรุพิษณุโลก  พระอู่ทองสมาธิกรุเมืองเก่า  
เป็นต้น  นอกจากนั้นอรรคเดช  กฤษณะดิลก  ได้รวบรวมข้อมูลปทานุกรมพระเครื่องชุดเบญจภาค 
                                                           

          ๒ บุศรา สว่างศรี.  พุทธพำณิชย์ : พระเคร่ือง. (กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์มหาบัณฑติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร. ๒๕๔๙), หน้า ๖-๔๔. 
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Benjapakee  และได้ให้ความหมายของพระเบญจภาคไว้  ๕  ความหมาย  คือ  ๑)เบญจ  แปลว่า  ๕  
ภาคี  แปลว่า  ผู้มีส่วนร่วม  มีความหมายรวมว่า  การน าเอาพระ  ๕  องค์มารวมกัน  อันได้แก่  พระ
สมเด็จวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร  พระรอดวัดมหาวันล าพูน  พระผงสุพรรณสุพรรณบุรี  พระ
นางพญาพิษณุโลก และพระซุ้มกอก าแพงเพชร  ๒)หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕ สมัย  คือ  พระรอดสมัย
ทวาราวดี  สร้างโดยฤาษีนารอด  พระผงสุพรรณสมัยอู่ทอง  สร้างโดยฤาษีพิราลัย  พระซุ้มกอสมัย
สุโขทัย  สร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้เป็นกษัตริย์กรุงสุโขทัย  พระนางพญาสมัยอยุธยา  สร้าง
โดยพระวิสุทธิกษัตริย์และสมเด็จพระนเรศวร  และพระสมเด็จวัดระฆังสมัยรัตนโกสินทร์  สร้างโดย
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  ๓)หมายถึงพระเจ้าที่ประกอบไปด้วย ๕ พระองค์  เป็นของดีแต่ละ
พ้ืนถิ่น  ๔)หมายถึงสุดยอดในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์  จนมีความเชื่อว่าสมเด็จวัดระฆัง
มีพุทธคุณด้านคลาดแคล้วและมหานิยม  พระรอดมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรี คลาดแคล้ว  
พระผงสุพรรณมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยม  พระซุ้มกอมีพุทธคุณด้านคงกระพัน
ชาตรีโชคลาภและเงินทอง  และ ๕)หมายถึงการรวมตัวของธาตุทั้ง ๕  อันได้แก่  ธาตุดินได้แก่พระ
สมเด็จวัดระฆัง  ธาตุน้ าได้แก่พระรอด  ธาตุลมได้แก่พระผงสุพรรณ  ธาตุไฟได้แก่พระนางพญา  และ
ธาตุทองได้แก่พระซุ้มกอ๓  นอกจากนั้น ประชุม  กาญจนวัฒน์  ได้รวบรวมข้อมูลของสามสมเด็จไว้ว่า  
ปฐมพระเครื่องของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีเรื่องเล่าว่า  หลังจากท่ีได้เดินทางกลับจากเมือง
ก าแพงเพชรแล้ว  ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๕  ระยะเริ่มต้นท่านได้อาศัยพิมพ์จากพระโบราณกรุต่าง ๆ มา
เป็นแบบ  และยังได้แกะแม่พิมพ์ใหม่โดยอาศัยเค้าของพิมพ์เดิมก็มี  ซึ่งแต่ละพิมพ์ล้วนมีชื่อเสียงมา
ก่อนแล้วทั้งนั้น  พระเครื่องที่สร้างระยะแรก ๆ สมเด็จได้สร้างไว้มากถึง ๗๓ พิมพ์  และจากประวัติ
การสร้างมี ๓ วัด  คือ  ๑)สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม  ประมาณ พ.ศ.๔๐๙-๒๔๑๔  ๒)สมเด็จวัดใหม่
อมตรสหรือที่เรียกว่าสมเด็จวัดบางขุนพรหม  เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ และ ๓)สมเด็จเกศ
ไชโย  เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔  สร้างเมื่อครั้งสมเด็จพ านักอยู่วัดระฆังโฆสิตาราม  แต่น ามา
บรรจุไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร๔ 
              นอกจากนั้น สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๙  ได้กล่าวถึงพระเครื่องไว้ว่า พระ
เครื่องมาจากค าว่า “พระเครื่องราง” หมายถึง พระพิมพ์หรือพระหล่อโลหะ  มีรูปแทนองค์
พระพุทธเจ้าหรือพระสาวก  เป็นพระขนาดเล็กที่ใช้ห้อยคอได้สะดวก  ค าว่า “พระเครื่องราง” จึงไม่ได้
หมายถึงพระพิมพ์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีขนาดใหญ่  อันใช้ตั้งบนหิ้งบูชา  แต่หมายถึงพระพิมพ์องค์เล็ก ๆ ที่เอา
เข้าพิธีปลุกเสกด้วยเวทย์มนต์คาถาแล้วสามารถบันดาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ใช้  พระเครื่องมีต้น
ก าเนิดจากพระพิมพ์  และหากจะสืบถึงถิ่นเดิมเริ่มแรกคือ มีก าเนิดขึ้นที่ อินเดีย  แล้วนิยมสร้างกันสืบ
มาในดินแดนแหลมอินโดจีน รวมทั้งในประเทศไทยด้วย๕  จากที่กล่าวมาแสดงให้ทราบว่า  พระเครื่อง

                                                           

   ๓ อรรคเดช  กฤษณะดิลก.  ปทำนุกรมพระเคร่ืองชุด เบญจภำคี.  (พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : ดวง
กมลพับลิชช่ิง. ๒๕๕๒),  หน้า ๑๑-๑๔. 
 ๔ ประชุม  กาญจนวัฒน์.  สำมสมเด็จ.  (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์.  ๒๕๒๓),  หน้า ๗-๑๒. 
 ๕ สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทยภำคกลำง เล่ม ๙.  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมไทย. ธนาคารไทย
พาณิชย์. ๒๕๔๒),  หน้า  ๒๕๔๒ : ๓๙๐๔. 
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เป็นรูปเคารพที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ความคิดความเชื่อในชั้นหลังได้ประดิษฐ์
สร้างพระสาวก และรวมถึงพระอริยะสงฆ์เกจิอาจารย์เพ่ิมอีกด้วย    
 จากงานวิทยานิพนธ์หลายเรื่องให้ความส าคัญกับการศึกษาพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็น
อุดมการณ์การสร้างพระเครื่องในปัจจุบัน  เช่น  ผลงานของมาซาฮิโระ  ฮารุจิ  ศึกษาเรื่องบทบาทของ
นิตยสารพระเครื่องในการส่งเสริมพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย  พบว่า  นิตยสารพระเครื่อง ในประเทศ
ไทยแบ่งออกเป็นสองประเภท  คือ  ประเภทให้ความรู้  และประเภทที่รวบรวมแบบพระเครื่อง  ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์นิตยสารพระเครื่องที่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน  ทั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นกลไก
ทางตลาดพุทธพาณิชย์และความเชื่อ  พบว่า  ๑)สื่อทุกอย่างเป็นการสร้างขึ้นจากอุดมการณ์  ๒)สื่อ
สร้างความจริง  ๓)สื่อมีนัยทางการตลาด  ๔)  สื่อประกอบด้วยข้อความทางมโนคติวิทยาและค่านิยม๖  
ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นบทบาทของนิตยสารพระเครื่องว่า  นิตยสารพระเครื่อง
พยายามจะชักน าความคิดของผู้อ่านในเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่อง  และท าให้ศรัทธานั้นเพ่ิมมากขึ้นด้วย
การสร้างโลกแห่งทัศนคติขึ้นว่า  พระเครื่องมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์  และสามารถท าให้อภินิหารนั้น
เกิดขึ้นได้จริง  ตามหลักแนวคิดสื่อทุกอย่างเป็นการสร้างขึ้นและสื่อสร้างความจริง  และเน้นในเรื่อง
ของพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องอย่างหลากหลายตามหลักทางมโนคติ  สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ว่า  
ส่งผลให้ธุรกิจทางพระเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นิตยสารมีบทบาทต่อตลาดพระเครื่องในประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก  ซึ่งส่งผลให้ขยายตลาดพระเครื่องที่มีขนาดเล็กไปสู่ตลาดขนาดใหญ่และมาตรฐาน
ได้  สืบเนื่องจากยอดจ าหน่ายนิตยสารพระเครื่องเพ่ิมขึ้นด้วย  จะเห็นว่าจากงานวิจัยเล่มนี้ได้ศึกษาพบ
ถึงอุดมการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากยุคอุดมการณ์ดั้งเดิมในการสร้างครั้งแรก  งานวิทยานิพนธ์ของฉัตรชัย  
เมืองฤทธิ์เรื่อง เหตุผลในการตัดสินใจเช่าซื้อพระเครื่องของเซียนพระในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  
พฤติกรรมการเช่าพระเครื่องในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประชากรศาสตร์  ประกอบด้วยเพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  และสถานภาพ  พบว่า  การเช่าพระเครื่องมีในกลุ่มของเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง  อายุตั้งแต่ ๓๑- ๔๐  ปีมากที่สุด  การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด  มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  ปรากฏในกลุ่มผู้มีรายได้ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป  สถานภาพของผู้เช่าพระ
เครื่องอยู่ในกลุ่มของสถานภาพโสด  นอกจากนั้นผู้เช่าพระเครื่องที่ตัดสินใจเช่าจากปัจจัย เช่น  
ตัดสินใจเพราะมีมวลสารที่ต้องการ  มีรูปทรงทางพุทธศิลป์  มีคุณภาพ  เกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกมี
ชื่อเสียงได้รับความนิยม  พระเครื่องมีความสมบูรณ์  เป็นรุ่นยอดนิยม  มีรายละเอียดชัดเจน  มีหลาย
แบบให้เลือก  มีทัศนคติในระดับดี  มีการรับประกัน  มีการออกใบรับประกัน  ส่วนด้านราคามีความ
เหมาะสมกับความสมบูรณ์ขององค์พระ  ราคาเหมาะสมกับรุ่น  กับพิมพ์   และพฤติกรรมการเช่าบูชา  
เช่น  มีงบประมาณเพียงพอ  เข้าร้านที่เคยไว้ใจ  เช่าเพราะศรัทธา  และเช่าบูชาในวันหยุด  พระ
เครื่องที่มีผู้เช่ามากที่สุดคือเหรียญพระเกจิอาจารย์๗ 

                                                           

 ๖ มาซาฮโิระ ฮารุจ.ิ  บทบำทของนติยสำรพระเคร่ืองในกำรส่งเสริมพุทธพำณิชย์ในสังคมไทย.  
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ๒๕๔๖),  หน้า บทคัดย่อ. 
 ๗ ฉัตรชัย  เมืองฤทธิ์.  เหตุผลในกำรตัดสินใจเช่ำซ้ือพระเคร่ืองของเซียนพระในเขต
กรุงเทพมหำนคร.  (ชลบุรี : รัฐปศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยับรูพา.  ๒๕๕๐),  
หน้า  ๑๐๓-๑๒๐. 
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 วัชรกร  รัตนกิจ ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง พระเครื่อง : การสื่อสารกับการบริโภคเชิงสัญญะ  
ได้กล่าวผลการวิจัยไว้ว่า  การศึกษากลุ่มผู้บริโภคพระเครื่องในฐานะเป็นสื่อวัตถุมีความศักดิ์สิทธิ์  โดย
เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี  โดยพิจารณากระบวนการสื่อสารรวมถึง
บริบททางสังคม  โดยอาศัยทฤษฎีเชิงตรรกวิทยาบริโภคของโบดริยาร์ดเป็นกรอบแนวคิด  ผลการวิจัย
พบว่า  การบริโภคเชิงการใช้ประโยชน์มากท่ีสุด  รองลงมาคือการบริโภคเชิงสัญลักษณ์  อันดับสามคือ
การบริโภคเชิงแลกเปลี่ยน  และผลการวิจัยว่า  ท้ายที่สุดเมื่อพระเครื่องเปลี่ยนจากความศักดิ์สิทธิ์  
และกลายเป็นสินค้ามากขึ้น  สินค้านั้นจะพยายามขายสัญญะให้กับผู้บริโภค  แต่ทว่าพระเครื่องเป็น
สินค้าที่มีความเชื่อ  เป็นสินค้าที่มีศาสนาหล่อเลี้ยง  ซึ่งก็พบว่ามีผู้บริโภคเชิงสัญญะอยู่จริง  เช่น  พระ
เครื่องรุ่นเบญจภาคี  หรือพระเครื่องวัดระฆัง  ถ้ามีพระรุ่นนี้จะดูดีกว่ารุ่นอ่ืน  แต่ตรงนี้ ไม่ใช่สาระของ
คนเล่นพระ  เพราะถึงสาระส าคัญจะเป็นไปตามรูปแบบของตรรกวิทยาการบริโภคที่ค้นพบ  คือ ๑)
ตรรกวิทยาการบริโภคเชิงประโยชน์จากพระเครื่อง  ๒)ตรรกวิทยาการบริโภคเชิงสัญลักษณ์  ๓)
ตรรกวิทยาการบริโภคเชิงแลกเปลี่ยน  ซึ่งเป็นแบบแผนการบริโภคพระเครื่อง  คือยังเสพเพ่ือประโยชน์
ใช้สอยพระเครื่องยังเป็นปัจจัยส าคัญ  แม้ว่าพระเครื่องจะมีการขายสัญญะก็จริง  แต่ไม่ใช่ว่าคุณค่าอ่ืน 
ๆ ถูกลดคุณค่าลง  คือระบบทุนนิยมนั้นไม่สามารถมาท าลายคุณค่าอ่ืน ๆ ได้หมด  เวลาพูดถึงพุทธ
พาณิชน์นั้นเป็นเสี้ยวหนึ่ง  แต่ยังมีค าว่าพุทธอยู่  ตรงนั้นไม่ได้หายไป๘  เรื่องสัญลักษณ์เป็นคุณค่า
ทางด้านจิตใจ  เป็นตัวแทนของพระศาสนา  แม้กลุ่มอ่ืน ๆ จะเสพพระเครื่องทั่วไป  ก็ยังเสพในฐานะ
เครื่องบูชาระดับหนึ่ง  ถึงแม้พระเครื่องเป็นสินค้า  แต่ก็เป็นสินค้าท่ีมีมิติความศักดิ์สิทธิ์ก ากับอยู่ 
 อย่างไรก็ตาม พระเครื่องได้ก่อรูปขึ้นจากพลังอ านาจความคิดความเชื่อและแพร่กระจายสู่
พ้ืนที่ของผู้เคารพนับถืออย่างต่อเนื่อง  มีการสะสม การเช่าซื้อ การแลกเปลี่ยน การเสาะแสวงหา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดสร้างหลากรุ่นหลายรูปแบบ การผลิตซ้ า  อีกทั้งยังมีกลุ่มหรือชมรมพระเครื่อง มี
การประกวดแข่งขัน ประมูลราคาอีกด้วย  เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากพลังอ านาจความคิดความเชื่อของผู้
เคารพนับถือทั้งสิ้น  พระเครื่องที่สร้างขึ้นมามีมิติความศักดิ์สิทธิ์ก าหนดอยู่  วัฒนธรรมทางภาษาก็ถูก
ก าหนดสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นค าเรียกพระเครื่องให้สื่อความหมายแทนอีกด้วย  โดยเฉพาะสังคมไทยมี
วัฒนธรรมภาษาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  สิ่งต่าง ๆ ถูกก าหนดค าเรียกทั้งสิ้น ดังที่ บุญยงค์ เกศ
เทศ ได้กล่าวไว้ว่า สังคมไทยนิยมใช้ภาษาในการตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ  โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ยุคสมัย สังคม ค่านิยม ความเชื่อ และแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตอยู่เสมอ๙  ซึ่งชื่อหรือถ้อยค าภาษาดังกล่าวจะเห็นลักษณะวัฒนธรรมอันเป็นภาพรวมได้ และชื่อ
มักจะเป็นสิ่งแรกที่สะดุดความสนใจของผู้พบเห็น  บ่งบอกลักษณะที่เป็นตัวแทนบางประการของสิ่ง
ต่าง ๆ หรือสืบค้นหาประวัติความเป็นมาในเชิงสังคมและวัฒนธรรมได้ 
 จากข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วนั้น  ผู้วิจัยพบว่า
ยังไม่มีผู้ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ พัฒนาการแนวคิด และการแพร่กระจายของพระเครื่องใน สังคมไทย 

                                                           

 ๘ วัชรกร  รัตนกิจ.  พระเคร่ือง : กำรสื่อสำรกับกำรบริโภคเชิงสัญญะ.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ๒๕๕๐),  หน้า  บทคัดย่อ. 
 ๙ บุญยงค์  เกศเทศ.  ศำสตร์และศิลป์แห่งภำษำ.   (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์. ๒๕๓๕),  หน้า  
๑๑. 
 



๖ 
 

ที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องในสังคมไทย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ชื่อพระเครื่องกับการสร้าง
อุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย  จึงเป็นประเด็นที่มาและความส าคัญของการวิจัยในครั้งนี้ 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาประวัติ พัฒนาการแนวคิด และการแพร่กระจายของพระ
เครื่องใน สังคมไทย 
 ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องในสังคมไทย 
 ๑.๒.๓  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อ
ในสังคมไทย 
 
๑.๓  ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้  ก าหนดขอบเขตจากข้อมูลชื่อพระเครื่องที่ปรากฏบนปกนิตยสาร “ลาน
โพธิ์”  ซึ่งคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๘  ฉบับที่ ๘๓๖-๑๑๖๓  รวม ๓๒๘ ฉบับ  และ ๓๒๘ 
ชื่อ 
 
๑.๔  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  
 วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและน าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ
และได้ก าหนดวิธีด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๑.๔.๑  ด้ำนข้อมูล 
   ด้านข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการด้านข้อมูล ๒ วิธี ดังนี้ 
                   ๑.๔.๑ ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพระเครื่องจากปกนิตยสาร 
“ลานโพธิ์”  ซึ่งเป็นนิตยสารพระเครื่องที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย  
โดยคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘  ฉบับที่ ๘๓๖-๑๑๖๓  รวม  ๓๒๘  ฉบับ จ านวน ๓๒๘ 
ชื่อ  โดยข้อมูลที่ได้รวบรวมจากนิตยสารลานโพธิ์นั้นน ามาจัดแบ่งประเภทตามลักษณะเนื้อหาของการ
วิจัย   
                   ๑.๔.๒ ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ามาเป็นกรอบแนวคิดและทฤษฎี  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้จัดกลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องรองรับในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
            ๑.๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาและน าเสนออย่างเป็นระบบ 
   ๑.๔.๒  เครื่องมือใช้ในงำนวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีการจดบันทึก ถ่ายเอกสาร และจดรายชื่อเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าสู่การวิเคราะห์  และมุ่งน าเสนอเพ่ืออ้างอิง 



๗ 
 

   ๑.๔.๓  วิเครำะห์ข้อมูล 
   วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การตีความเพ่ือให้เห็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับที่มาและ
ความหมายของชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย   
   ๑.๔.๔  กำรน ำเสนอข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยมุ่งน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการวิเคราะห์ที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทาง
ความเชื่อในสังคมไทย  จากนั้นสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
๑.๕  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังต่อไปนี้  
  ๑.๕.๑  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรตั้งช่ือ 
        ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดจาก บุญยงค์ เกศเทศ๑๐  สมชาย  ส าเนียงงาม๑๑   
บุศรา สว่างศรี๑๒  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์๑๓   น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และบูรณาการเป็นกรอบ
แนวคิดได้ว่า  การตั้งชื่อมีความส าคัญในฐานะเป็นสมบัติของสังคมเช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ  
และการตั้งชื่อนั้นเพ่ือก ากับให้รับรู้ได้ว่าใช้ระบุบ่งบอกถึงสิ่งใด   ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อเป็นสิ่งที่ได้มา
ทางสังคม (Socially acquired)  เพราะมันซ่อนแฝงซ้อนทับด้วยค่านิยม คติความเชื่อ ที่สังคมให้
ความส าคัญไปพร้อมกับวัฒนธรรมด้านอ่ืน ๆ ด้วย  ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อย่อมมีระบบระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมกันเรียกว่า รหัส (code) และระบบระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในรหัสก็ถูกน ามา
ประยุกต์หรือแปรให้เข้ากับสถานภาพของผู้พูด  สถานการณ์และความสัมพันธ์ทางสังคมกล่าวโดยย่อ
ว่า “ภาษาเป็นรหัสของสังคมหรือชุมชน” และยังกล่าวอีกว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารในสังคม  
ภาษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคม  นอกจากนั้นสังคมไทยยังนิยมใช้ภาษาในการตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ  โดยมุ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ยุคสมัย สังคม ค่านิยม ความ
เชื่อ และแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ เสมอ  ซึ่งชื่อหรือถ้อยค าภาษาดังกล่าวจะเห็นลักษณะ
วัฒนธรรมอันเป็นภาพรวมได้ และชื่อมักจะเป็นสิ่งแรกที่สะดุดความสนใจของผู้พบเห็น  บ่งบอก
ลักษณะที่เป็นตัวแทนบางประการของสิ่งต่าง ๆ หรือสืบค้นหาประวัติความเป็นมาในเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมได้  แต่ภาพรวมของอรรถศาสตร์มักสนใจในค าเรียก  เช่น  เรียกเครือญาติ  เรียกสี  ค า
สรรพนาม  ชื่อบุคคล  ชื่อสถานที่ เป็นต้น  การตั้งชื่อของคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของสิริมงคลและ
กาลกิณีสะท้อนให้เห็นวีคิดในการตั้งชื่อด้วย 

                                                           

 ๑๐ บุญยงค์  เกศเทศ, ศำสตร์และศิลป์แห่งภำษำ, หน้า ๑๑-๕๗.   
 ๑๑ สมชาย  ส าเนียงงาม.  ลักษณะภำษำที่แสดงควำมเปลี่ยนแปลงของควำมเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
และกำลกิณีในชื่อของคนไทย.  (กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๕), หน้า 
๑๐-๒๑.  
 ๑๒ บุศรา สว่างศรี, พุทธพำณิชย์ : พระเคร่ือง, หน้า ๖๕-๗๔.   
 ๑๓ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ .  ภำษำศำสตร์สังคม.  พิมพ์ครั้งที่  ๔.  (กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  ๒๕๕๐),  หน้า ๑๕-๒๕.   
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  ๑.๕.๒  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมภำษำและกำรสร้ำงควำมหมำย 
                    ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดจาก Elias๑๔  ศิริพร  ภักดีผาสุก๑๕  อานันท์  กาญจน
พันธุ์๑๖   เป็นกรอบแนวคิดได้ว่า ภาษาเป็นสื่อส าคัญท่ีมนุษย์สร้างข้ึนใช้  ภาษาดั้งเดิมเกิดขึ้นจากความ
จ าเป็นต่อการท ามาหากินของมนุษย์ในสังคม  และภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้น  
เสียงเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายเพ่ือสื่อความเข้าใจ  ในสังคมไทยมีภาษาที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรม
ทางภาษามาจนถึงปัจจุบัน  สัญลักษณ์ (symbol) ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้น การจะรับรู้หรือเข้าใจได้ก็
ด้วยอาศัยการตีความหมายให้กับสัญลักษณ์นั้น  แปลหรือดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ที่ได้สร้างออกมา  เพ่ือสร้างการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อชีวิต  
สัญลักษณ์ในความหมายเป็นได้ทั้งการกระท า เหตุการณ์ คุณลักษณะ หรือความสัมพันธ์ที่ใช้เป็นสื่อ
แนวความคิด (conception)  แนวคิดนั้นคือความหมายของสัญลักษณ์ ที่มาของวัฒนธรรมคือ
สัญลักษณ์ท่ีได้รวบรวมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย   สัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตทางสังคม  หาก
ไม่มีคนก็ไม่มีวัฒนธรรม หากไม่มีวัฒนธรรมก็ไม่มีมนุษย์  มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความหมาย 
       ๑.๕.๓  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับอุดมกำรณ์ทำงภำษำ 
        ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดจาก กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์๑๗  วิโรจน์  อรุณ
มานะกุล๑๘   มาใช้เป็นข้อมูลกรอบแนวคิดว่าว่า ภาษากับอุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง  ผู้ใช้
ภาษาไม่เพียงเพ่ือเล่าเรื่องราว ชี้แจงข้อมูล หรือโต้เถียงคัดค้าน  แต่ยังใช่ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือ
ของอุดมการณ์  ภาษาเป็นสื่อถ่ายทอดความคิดความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  
ภาษากับอุดมการณ์ที่ปรากฏในสื่อสาธารณะประเภทหนังสือพิมพ์ไม่ได้รายงานความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
เพียงอย่างเดียว  แต่หนังสือพิมพ์มีมุมมองและอุดมการณ์ในการเสนอข่าว  สื่อมวลชนอยู่ในสถานะที่
ได้เปรียบสามารถสื่อความคิดความเชื่อให้คนหมู่มากได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว    หนังสือพิมพ์เป็น
แหล่งส าคัญที่สร้างกระแส  กระแสอาศัยภาษาเป็นตัวน าพา  ในกระบวนการเสนอข่าว  อุดมการณ์
เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอด  และภาษามีบทบาทสูงในการสื่ออุดมการณ์นี้และเกิดขึ้นทุกวัน  หนังสือพิมพ์จึง
สร้างทัศนคติ ความคิด ความเชื่อในการหล่อหลอมชี้น าพฤติกรรมของคนในสังคม  นอกจากนั้น ได้น า
กรอบแนวคิดของ ได้กล่าวไว้ว่า  อ านาจมีความหมายหลักอย่างน้อยสามอย่าง  อย่างแรกหมายถึงสิทธิ
ความชอบธรรมที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อย่างที่สองหมายถึงความสามารถที่จะท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
ได้  และความหมายอย่างที่สามคือความสามารถที่ฝ่ายหนึ่งสามารถท าให้อีกฝ่ายหนึ่งท าในสิ่งที่ตน
ต้องการได้  ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่  อาจเกิดจากการใช้ก าลังขู่เข็ญหรือให้ผลประโยชน์เป็นรางวัลตอบ
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๙ 
 

แทน  อ านาจเป็นสิ่งที่นักการเมืองต้องการเพ่ือสามารถท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนต้องการ  ภาษาเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้กลไกนักการเมืองใช้เพ่ือรักษาไว้ซึ่งอ านาจของตน  ดังปรากฏข้อมูลการใช้ภาษาโดย
เลือกใช้ค าพูดเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของฝ่ายตน  เช่น กล่าวว่าตนท างานเพ่ือประชาชน เพ่ือคน
จน  และสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีกับฝ่ายตรงกันข้าม  เช่น  ท างานเชื่องช้า ไม่ทันโลก  นอกจากกลวิธี
พ้ืนฐานเหล่านี้แล้วสะท้อนให้เห็นว่า  การใช้ภาษาก็เพ่ือวัตถุประสงค์  เช่น  เน้นย้ าการคิดใหม่ท าใหม่  
ใช้ภาษาเพ่ือโฆษณานโยบาย  ใช้ภาษาเพ่ือเบี่ยงเบนประเด็น  ใช้ภาษาเพ่ือลดน้ าหนักค าวิจารณ์  ใช้
ภาษาเพ่ือกลบเกลื่อนความพลั้งเผลอ  ใช้ภาษาเพ่ือบิดเบือนความเข้าใจของสาธารณชน  และการใช้
ภาษาเพ่ือเสกสร้างความเป็นจริง   
  ๑.๕.๔  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อ ศำสนำ และสังคม 
        ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ อมรา  พงศาพิชญ์๑๙  สรุปได้ว่า  สังคมมีความเชื่อใน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีอ านาจเหนือมนุษย์  ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง  ถึงแม้ว่าเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่ได้เป็นค าสอนของศาสดาก็ตาม  แต่สังคมก็มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอ านาจเหนื อมนุษย์  เช่น  
พระภูมิเจ้าที่  ผีปู่ตา  เจ้าเข้าทรง  เทพเจ้า เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  ส่วนประกอบส าคัญของศาสนา
และความเชื่อมี  ๓  ส่วน  คือ ๑)ความเชื่อในปรมัตถ์  ซึ่งเป็นความจริงสุดยอดไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้  
หมายถึง  ค าสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์  ๒)พิธีกรรม  ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอันเกิดขึ้นจากความเชื่อที่เป็น
ภาคทฤษฎี  สังคมได้สืบเนื่องกันมาอันอาจเป็นสิ่งเดียวกันกับขนบธรรมเนียมของประเพณีในสังคม 
และ ๓)ผู้ประกอบพิธีกรรม  ซึ่งเป็นพระสงฆ์  โต๊ะครู  พราหมณ์  คนทรง  หมอผี  เป็นต้น  ที่ส าคัญผู้
ประกอบพิธีกรรมไม่ใช่ศาสดาของศาสนา  และหากพิจารณาด้านศาสนาปรากฏว่ามี  ๒  ระดับ  คือ  
๑)ศาสนาระดับความเชื่อ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุและอาจรวมถึงความเชื่อที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
ไว้ด้วย  และ ๒)ศาสนาที่มีทั้งระดับความเชื่อ การจัดองค์กร และผู้ประกอบพิธีกรรม  อย่างไรก็ตาม  
ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับภัยที่เกิดจากธรรมชาติรอบตัว  ภัยที่
เกิดขึ้นมนุษย์ในสังคมไม่สามารถหาค าตอบหรืออธิบายได้  แต่มีความเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นผู้
ก าหนด  ด้วยความเชื่อเช่นนี้จึงเกิดรูปแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปของพระเจ้า  ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
จินตนาการให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์  ในทางศาสนาก็ได้ปั้นแบบจ าลองขึ้นเพ่ือแสดงออกถึง
ความเคารพนับถือ  เช่น  การปั้นพระพุทธรูปเป็นการจ าลองพระพุทธเจ้า  มีหลากรุ่นมากแบบหลาย
สมัย  จนกลายมาเป็นประติมากรรมทางศิลปะ เป็นต้น  หากกล่าวถึงรูปแบบของศาสนาจัดเป็น  ๒  
แบบ  คือ  ๑)ศาสนาตามคัมภีร์ (doctrinal  religion)  และ ๒)ศาสนาแบบชาวบ้าน (popular  
religion)  แต่อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงศาสนาก็สรุปได้ว่า ๑)เป็นระบบของสัญลักษณ์  ๒)มีพลัง
อ านาจสามารถสร้างศรัทธา เร้าอารมณ์ความรู้สึก  ๓)ให้สัจธรรมเกี่ยวกับชีวิต  ๔)อธิบายประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึก และ ๕)อธิบายในลักษณะที่ผู้เชื่อถือยอมรับว่าเป็นจริง 
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๑๐ 
 

๑.๖  นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
  ลักษณะการใช้ภาษา คือ ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารและสื่อความหมายในสังคม
มนุษย์  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ เสียง พยางค์ ค า ประโยค และความหมาย  มีลักษณะการ
ประกอบค าเพ่ือประกอบความหมายให้รับรู้และเข้าใจร่วมกันของผู้ใช้ภาษา  ในที่นี้หมายถึงลักษณะ
การใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องในสังคมไทย 
  ที่มา คือ ต้นก าเนิดหรือต้นเค้าหรือต้นเรื่องของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถระบุให้ทราบถึงความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ต านาน  นิทาน หรืออ่ืน ๆ ที่สะท้อนให้ทราบหรือ
อธิบายถึงต้นก าเนิดหรือต้นเค้าหรือต้นเรื่องของสิ่งนั้น ๆ ได้  ในที่นี้หมายถึงที่มาของชื่อพระเครื่องใน
สังคมไทย 
  ความหมาย คือ การให้ค านิยามหรือการจ ากัดความหรือการอธิบายข้อมูลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพ่ือยืนยันข้อเท็จจริงของสิ่งนั้น ๆ  ให้รับรู้และเข้าใจร่วมกันหรือตรงกันได้ เรียกได้ว่า ความหมายเป็น
สิ่งสวมทับสิ่งนั้น ๆ อยู่เพ่ือเป็นข้อมูลในการตีความ ในที่นี้หมายถึงความหมายของชื่อพระเครื่องใน
สังคมไทย 
  พระเครื่อง  คือ สัญลักษณ์สิ่งแทนซึ่งก่อเป็นรูปด้วยวัตถุมวลสารผ่านพิธีกรรมปลุกเสกด้วย
เวทมนต์คาถา มีขนาดเล็ก สามารถน าติดตัวหรือห้อยคอได้   มีคติความเชื่อด้านความขลังศักดิ์สิทธิ์
แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับผู้ครอบครองได้  มีความหมายรวมถึงพระ
พิมพ์ พระกรุ พระกริ่ง พระเหรียญในฐานะที่สื่อสัญลักษณ์แทนวัตถุประเภทเดียวกัน  แต่ไม่รวมถึง
เครื่องรางของขลังประเภทต่าง ๆ 
  ชื่อพระเครื่อง คือ ค าเรียกที่ใช้ส าหรับก าหนดระบุบ่งบอกหรือกล่าวถึงสัญลักษณ์สิ่งแทน
พระพุทธเจ้า พระสาวก รวมถึงพระเกจิอาจารย์ในพระพุทธศาสนา  ชื่อเป็นสิ่งแรกในการสื่อ
ความหมายให้รับรู้ว่าเรียกแทนสิ่งใด  ในที่นี้หมายถึงค าเรียกชื่อเพ่ือใช้บ่งบอกสื่อความหมายถึงพระ
เครื่องรุ่นใด 
  อุดมการณ์  คือ  ความคาดหวังอันเกิดจากแนวคิดตามความเชื่ออย่างเป็นระบบที่ปรากฏ
ในกลุ่มบุคคล ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่กระท าและแสดงออก ความคิดความเชื่อเป็นที่
ยอมรับของบุคคลในสังคมว่า เป็นแนวทางเกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  เป็นภาพความจริงทาง
สังคมที่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อคาดหวังให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเชื่อถือและปฏิบัติ
ตาม ในที่นี้หมายถึง อุดมการณ์ผ่านชื่อพระเครื่อง 
  ความเชื่อ  หมายถึง  การยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นจริงเป็นที่ไว้ใจ การยอมรับไม่
จ าเป็นต้องรับรองด้วยหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักเหตุผล  แต่มีอ านาจให้คล้อยตามว่าสามารถบันดาล
ให้เกิดคุณให้เกิดโทษได้  การยอมรับแสดงออกให้เห็นผ่านทางพฤติกรรม  ในที่นี้หมายถึง ความเชื่อใน
ชื่อพระเครื่อง 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๑.๗  ประโยชน์ที่จะได้รับจำกงำนวิจัย 
 
  ๑.๗.๑ สามารถรู้ประวัติ พัฒนาการแนวคิด และการแพร่กระจายของพระเครื่องใน
สังคมไทยได้ 
  ๑.๗.๒ สามารถรู้ที่มาและความหมายของการตัง้ชื่อพระเครื่องในสังคมไทยได้  
  ๑.๗.๓ สามารถรู้การตั้งชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทยได้ 
 
๑.๘  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วจ าแนกตาม
กลุ่มแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
   ๑.๘.๑ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องและการตั้งชื่อ 
   ๑.๘.๒ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องวัฒนธรรมภาษาและการสร้าง
ความหมาย 
   ๑.๘.๓ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุดมการณ์ 
   ๑.๘.๔ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเชื่อ ศาสนา และสังคม 
  ๑.๘.๑  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องและกำรตั้งช่ือ 
  ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารของบุญยงค์ เกศเทศ๒๐  ได้
กล่าวไว้ว่า  ภาษาเป็นสื่อส าคัญที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้  ภาษาดั้งเดิมเกิดขึ้นจากความจ าเป็นต่อการท ามา
หากินของมนุษย์ในสังคม  กล่าวได้ว่า ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้น  ในสังคมไทย
มีภาษาที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมทางภาษามาจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นสังคมไทยยังนิยมใช้ภาษาใน
การตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ  โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ยุค
สมัย สังคม ค่านิยม ความเชื่อ และแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ เสมอ  ซึ่งชื่อหรือถ้อยค าภาษา
ดังกล่าวจะเห็นลักษณะวัฒนธรรมอันเป็นภาพรวมได้ และ “ชื่อมักจะเป็นสิ่งแรกที่สะดุดความสนใจ
ของผู้พบเห็น  บ่งบอกลักษณะที่เป็นตัวแทนบางประการของสิ่งต่าง ๆ หรือสืบค้นหาประวัติความ
เป็นมาในเชิงสังคมและวัฒนธรรมได้”  นอกจากนั้น สมชาย  ส าเนียงงาม๒๑   ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย  
พบว่า  การศึกษาอรรถศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาในบริบทของวัฒนธรรมทางสังคม  พบ ๖ ลักษณะ  
คือ  ๑)ลักษณะความเป็นสากลของทุกสังคมที่มีอยู่  ๒)วงศัพท์หรือหมวดหมู่ศัพท์  ๓)ค าเรียกชื่อของ
สิ่งต่าง ๆ ที่แสดงความคิดของเจ้าของภาษา  ๔)จัดกลุ่มโดยพิจารณาจากลักษณะร่วมของข้อมูล  ๕)จัด
ข้อมูลโดยยึดหลักความแตกต่าง  และ ๖)เก็บข้อมูลโดยไม่เอาวัฒนธรรมของผู้วิเคราะห์เป็นต้นแบบ  
แต่ภาพรวมของอรรถศาสตร์มักสนใจในค าเรียก  เช่น  เรียกเครือญาติ  เรียกสี  ค าสรรพนาม  ชื่อ

                                                           

 ๒๐ บุญยงค์  เกศเทศ, ศำสตร์และศิลป์แห่งภำษำ, หน้า ๑๑-๕๗.   
 ๒๑ สมชาย  ส าเนียงงาม, ลักษณะภำษำที่แสดงควำมเปลี่ยนแปลงของควำมเชื่อเกี่ยวกับสิ ริมงคล
และกำลกิณีในชื่อของคนไทย, หน้า ๑๐-๒๑.  



๑๒ 
 

บุคคล  ชื่อสถานที่ เป็นต้น  จากงานศึกษาพบว่า  การตั้งชื่อของคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของสิริมงคล
และกาลกิณีสะท้อนให้เห็นวีคิดในการตั้งชื่อด้วย  
   ส่วนเอกสารงานวิจัยของบุศรา สว่างศรี๒๒  ได้กล่าวถึงการตั้งชื่อพระเครื่องว่า  การตั้งชื่อ
พระเครื่องเพราะให้สื่อความหมายรับรู้ร่วมกันของสังคม  พบว่าชื่อพระเครื่องเกิดจากปัจจัย คือ ๑)มี
ชื่อเรียกตามสถานที่พบ  ๒)เรียกชื่อตามลักษณะเด่น  ๓)เรียกชื่อตามรูปทรง  ๔)เรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้
ในการสร้าง  ๕)เรียกชื่อตามจ านวนพระ  ๖)เรียกชื่อตามความเชื่อ ๗)เรียกชื่อตามผู้สร้าง  ๘)เรียกชื่อ
ตามผู้ใช้  ๙)เรียกชื่อตามสิ่งที่นิยมในสมัย  อย่างไรก็ตาม การเรียกชื่อพระเครื่องบางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับหลักประติมานวิทยา  นอกจากนั้น  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์๒๓   ได้กล่าวไว้ว่า  ภาษาเป็นสมบัติของ
สังคมเช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมด้านอ่ืน ๆ  ภาษาเป็นสิ่งที่ได้มาทางสังคม (Socially acquired)  
มนุษย์เรียนรู้ภาษาโดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) เช่นเดียวกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมด้านอ่ืน ๆ ภาษา langue (ฝรั่งเศส) language (อังกฤษ) ภาษา (ไทย) นั้นเป็นของสังคม  
เป็นระบบหรือกฎต่าง ๆ ซึ่งรวมกันเรียกว่า รหัส (code) และในที่นี้จะแปลเป็นภาษาไทยว่า “วจนะ”  
ซึ่งวจนะเป็นของปัจเจกบุคคล  หมายถึงการพูดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น  ในขณะที่พูดจริง ๆ เป็นตัวสื่อ
ความหมายและสาระ  กฎในรหัสถูกน ามาประยุกต์หรือแปรให้เข้ากับสถานภาพของผู้พูด  สถานการณ์
และความสัมพันธ์ทางสังคมกล่าวโดยย่อว่า “ภาษาเป็นรหัสของสังคมหรือชุมชน” และยังกล่าวอีกว่า 
ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารในสังคม  ภาษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคม  มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
อีกด้วย 
    นอกจากนั้น อรรคเดช  กฤษณะดิลก๒๔   ได้รวบรวมข้อมูลปทานุกรมพระเครื่องชุดเบญจ
ภาคี Benjapakee  และได้ให้ความหมายของพระเบญจภาคีไว้  ๕  ความหมาย  คือ  ๑)เบญจ  
แปลว่า  ๕  ภาคี  แปลว่า  ผู้มีส่วนร่วม  มีความหมายรวมว่า  การน าเอาพระ  ๕  องค์มารวมกัน  อัน
ได้แก่  พระสมเด็จวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร  พระรอดวัดมหาวัน ล าพูน  พระผงสุพรรณ สุพรรณบุรี  
พระนางพญา พิษณุโลก และพระซุ้มกอ ก าแพงเพชร  ๒)หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕ สมัย  คือ  พระรอด 
สมัยทวาราวดี  สร้างโดยฤาษีนารอด  พระผงสุพรรณ สมัยอู่ทอง  สร้างโดยฤาษีพิราลัย  พระซุ้มกอ 
สมัยสุโขทัย  สร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้เป็นกษัตริย์กรุงสุโขทัย  พระนางพญา สมัยอยุธยา  
สร้างโดยพระวิสุทธิกษัตริย์และสมเด็จพระนเรศวร  และพระสมเด็จวัดระฆัง สมัยรัตนโกสินทร์  สร้าง
โดยสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  ๓)หมายถึงพระเจ้าที่ประกอบไปด้วย ๕ พระองค์  เป็นของดีแต่
ละพ้ืนถิ่น  ๔)หมายถึงสุดยอดในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์  จนมีความเชื่อว่าสมเด็จวัด
ระฆังมีพุทธคุณด้านคลาดแคล้วและมหานิยม  พระรอดมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรี คลาดแคล้ว  
พระผงสุพรรณมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยม  พระซุ้มกอมีพุทธคุณด้านคงกระพัน
ชาตรีโชคลาภและเงินทอง  และ ๕)หมายถึงการรวมตัวของธาตุทั้ง ๕  อันได้แก่  ธาตุดินได้แก่พระ
สมเด็จวัดระฆัง  ธาตุน้ าได้แก่พระรอด  ธาตุลมได้แก่พระผงสุพรรณ  ธาตุไฟได้แก่พระนางพญา  และ
ธาตุทองได้แก่พระซุ้มกอ 

                                                           

 ๒๒ บุศรา สว่างศรี,  พุทธพำณิชย์ : พระเคร่ือง, หน้า ๖๕-๗๔.   
 ๒๓ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์,  ภำษำศำสตร์สังคม, หน้า ๑๕-๒๕.   
 ๒๔ อรรคเดช  กฤษณะดิลก,  ปทำนุกรมพระเคร่ืองชุด เบญจภำคี, หน้า ๑๑-๑๔.   



๑๓ 
 

   นอกจากนั้น ประชุม  กาญจนวัฒน์๒๕   ได้รวบรวมข้อมูลของสามสมเด็จไว้ว่า  ปฐมพระ
เครื่องของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีเรื่องเล่าว่า  หลังจากที่ได้เดินทางกลับจากเมือง
ก าแพงเพชรแล้ว  ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๕  ระยะเริ่มต้นท่านได้อาศัยพิมพ์จากพระโบราณกรุต่าง ๆ มา
เป็นแบบ  และยังได้แกะแม่พิมพ์ใหม่โดยอาศัยเค้าของพิมพ์เดิมก็มี  ซึ่งแต่ละพิมพ์ล้วนมีชื่อเสียงมา
ก่อนแล้วทั้งนั้น  พระเครื่องที่สร้างระยะแรก ๆ สมเด็จได้สร้างไว้มากถึง ๗๓ พิมพ์  และจากประวัติ
การสร้างมี ๓ วัด  คือ  ๑)สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม  ประมาณ พ.ศ.๒๔๐๙-๒๔๑๔  ๒)สมเด็จวัดใหม่
อมตรสหรือที่เรียกว่าสมเด็จวัดบางขุนพรหม  เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ และ ๓)สมเด็จเกศ
ไชโย  เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔  สร้างเมื่อครั้งสมเด็จพ านักอยู่วัดระฆังโฆสิตาราม  แต่น ามา
บรรจุไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร 
     ส่วนงานวิจัยของ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ และ ถาวร เกียรติทับทิว๒๖  ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่อง “พระเครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบที่มีต่อภาวะความเป็นอยู่ทางสังคมของ
คนไทย” ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันสังคมไทยนิยมสะสมพระเครื่องกันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่ถึง ๑๐ ปีมานี้  จากความนิยมดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดตลาดพระเครื่อง แผง
พระเครื่อง ร้านพระเครื่อง รวมถึงขยายไปสู่ศูนย์พระเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  พบได้ตามศูนย์
สรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด  เป็นเหตุให้เกิดธุรกิจพระ
เครื่องที่เรียกว่าพุทธพาณิชย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การเช่าหรือแลกเปลี่ยนมีทั้งทางตรงและผ่านสื่อ
โฆษณา 
    ผลงานวิจัยของ ประมวล ศรีทอง๒๗  ได้วิจัยเรื่อง “พระเครื่อง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษารายวิชา โลกทัศน์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ได้กล่าวไว้ว่า  พระ
เครื่องเป็นวัตถุบูชาที่เกิดจากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  เมื่อมีความเชื่อมั่นศาสนามาก  ก็ได้มี
การสร้างรูปเคารพ  ในที่นี้หมายถึงพระเครื่อง  ได้มีการสร้างพระเครื่องขึ้นเพ่ือใช้เป็นสิ่งแทนองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อันเป็นที่เคารพสูงสุด และเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธ  พระเครื่อง
จึงเปรียบเสมือนเป็นเจตนาของศาสนา  และผู้วิจัยยังได้ให้นิยามศัพท์เฉพาะพระเครื่องไว้ว่า พระ
เครื่อง หมายถึง พระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กที่ใช้แขวนด้วยสร้อยหรือเส้นเชือก โดยใช้แขวนที่คอได้  
นอกจากนั้น ประลอง เรืองฤทธิ์๒๘  ได้กล่าวไว้ว่า บรรดาพระเครื่องและวัตถุมงคลทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันล้วนแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์   มีพุทธคุณครบเครื่องเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บูชามานับไม่ถ้วน  
อย่างเช่น พระเครื่องของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม มีผู้

                                                           

 ๒๕ ประชุม  กาญจนวัฒน์,  สำมสมเด็จ, หน้า ๗-๑๒.   
 ๒๖ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ และถาวร  เกียรติทับทิว.  “พระเคร่ืองกับสังคมไทย : ศึกษำเฉพำะกรณี
ผลกระทบที่มีต่อภำวะควำมเป็นอยู่ทำงสังคมของคนไทย”. (กรุงเทพฯ : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ๔๒ ; ๑, 
๑๑๑.  ๒๕๔๕),  หน้า ๑๑๔.    
 ๒๗ ประมวล  ศรีทอง.   พระเคร่ือง.  (มหาสารคาม : รายงานวิจัยประกอบรายวิชาโลกทัศน์ 
ท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม.  ๒๕๓๖),  หน้า ๒.   
 ๒๘ ประลอง  เรืองฤทธิ์.  บูชำพระเคร่ืองให้ถูกวิธี เพ่ือควำมมั่งมี คงกระพัน.  (กรุงเทพฯ : อาศรม
ปัญญา.  ๒๕๕๕),  หน้า ๗-๙.   



๑๔ 
 

เคารพนับถืออยากได้มากที่สุด  หรือพระเครื่องของหลวงปู่ทวด หลวงพ่อเงิน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม 
พระเครื่องจะมีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ตามเจตนาของผู้สร้างจะต้องมีสิ่งประกอบเหล่านี้ คือ  
   ๑ มีศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยแม้แต่น้อย  เป็นพ้ืนฐานแรกของความขลังและ
ศักดิ์สิทธิ์ 
   ๒ มีจิตที่บริสุทธิ์สะอาดผ่องใส  มีพ้ืนฐานจากการท ากรรมฐาน ๔๐ วิธี  ซึ่งเป็น
อุบายช าระล้างจิตให้บริสุทธิ์ 
   ๓ มีกรรมบริสุทธิ์  ประกอบไปด้วยไม่มีความโลภโกรธหลง  ตั้งใจท าด้วย
อนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ตกทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจ ให้เขาเหล่านั้นยึดเหนี่ยวเพ่ือเกิดสุขและปลอดภัย 
   ตามที่กล่าวมาในข้างต้น ความขลังศักดิ์สิทธิ์จากการปลุกเสกพระเครื่องจะต้อง
ประกอบด้วยความบริสุทธิ์ทั้ง ๓ ประการนี้ เรียกอีกอย่างว่า ตรีวิสุทธิ์  ซึ่งมีพลังค้ าจุนส่งเสริมอย่าง
พอดีพอเหมาะ เหมือนทองแดง ทองเหลือง และเงิน เมื่อผสมกันเข้าจะเป็นทองส าริด  แต่ความ
บริสุทธิ์ทั้ง ๓ ประการนี้ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดกาล  มีแล้วอาจเสื่อมลงเมื่อใดก็ได้  แต่เมื่อรู้ว่าตนเสื่อม
ลงขณะใด ข้อใด ต้องประพฤติวัตรปฏิบัติให้บริสุทธิ์เสียก่อน 
   ส่วนนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง มีผลงานเขียนของ เซียนเก่ง ภควัท๒๙  ได้กล่าวว่า  
พระเครื่องคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โบราณสร้างไว้เป็นเครื่องบูชา และเป็นเครื่องเตือนสติให้ท าความดี  
นอกจากนี้ยังช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่บูชาให้พ้นเคราะห์กรรม  หากเคราะห์ร้ายก็กลับกลายให้เบาลง  
ยุคปัจจุบันถึงแม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก แต่ความเชื่อความศรัทธาต่อพระเครื่องก็ยัง
มีอยู่ยั้งยืนยง  และยังคงต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย  พระเครื่องอันทรงพุทธคุณก็ได้รับความสนใจจาก
บุคคลต่าง ๆ หลายหลากอาชีพ ทั้งสังคมคนไทยและต่างประเทศอีกด้วย  ท าให้แวดวงของสังคมพระ
เครื่องเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนั้น ส.มอดินแดง๓๐  ได้กล่าวว่า  จาก
การศึกษาพุทธศิลป์ของการสร้างพระกรุตั้งแต่ยุคทวารวดีมาจนถึงสมัยอยุธยา  ได้พบการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญตามล าดับ ดังนี้ 
   ยุคแรก  ประมาณปี พ.ศ.๒๓๕  มีการเริ่มน าเข้าที่นครปฐมปัจจุบัน  มีการสร้าง
ด้วยรูปแบบศิลปะ “คันธาระ” ในช่วงยุคต้นของทวารวดี  ซึ่งมีการผสมผสานกับแนวคิดและศิลปะ
ท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างหลากหลาย   
   ยุคที่สอง  ประมาณปี พ.ศ.๘๐๐  ก็พัฒนามาเป็นรูปแบบศิลปะ “คุปตะ” ที่
ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” เป็นฐาน  พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่คน  จึงมีลักษณะรูปทรง
ออกมาเป็นหยาบ ๆ โดยมีฐานคิดจินตนาการของ “รูปสักการะ” แม้จะมีความอ่อนช้อยแต่อยู่ใน
ลักษณะหยาบ 
   ยุคที่สาม  ประมาณปี พ.ศ.๑๒๐๐-๑๖๐๐  ได้ใช้แบบศิลปะ “ปาละ” ซึ่งมีความ
อ่อนช้อยมากขึ้น  มีรายละเอียดขององค์พระและองค์ประกอบต่าง ๆ มากขึ้น  มีสัดส่วนความเป็น 

                                                           

 ๒๙เซียนเก่ง  ภควัท.  เล่นพระง่ำย ๆ เข้ำใจได้ด้วยตนเอง.  กรุงเทพฯ : นานาส านักพิมพ์.  ๒๕๕๖),  
หน้า ๑๐-๑๑.    
 ๓๐ ส.มอดินแดง (นามแฝง).  เปิดคัมภีร์ ๑,๐๐๐ ล้ำน จุดตำยพระเคร่ืองแท้.  (กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค.  
๒๕๕๕),  หน้า ๓๒-๓๖.   
 



๑๕ 
 

“คน” มากขึ้น ในยุคนี้เรียนกว่า “ยุคทวารวดี”  แต่ในขณะเดียวกันก็มีการแทรกศิลปะอินเดียใต้ 
เรียกว่า “อมราวดี” เข้ามาอีกด้วย  ซึ่งเป็นช่วงปลายทวารวดี 
   ยุคที่สี่  ประมาณ พ.ศ.๑๓๐๐-๑๘๐๐  เป็นยุคการเกิดอาณาจักรศรีวิชัย  ศิลปะ
มีความเป็นระเบียบอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น  แต่พอเข้ามาในยุคทวารวดีตอนปลายต่อกับยุคลพบุรี  ได้มี
การปรับรูปแบบการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือเชื่อมต่อกับแนวคิดฮินดู  มีทั้งการเชื่อมความเชื่อว่า
พระพุทธเจ้าคือปางหนึ่งของพระนารายณ์  หรือเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดู  และมีการสร้าง
พระพุทธรูปแบบเทพเจ้า  มีเครื่องทรงแบบกษัตริย์  ควบคู่ไปกับการสร้างเทวรูปทั้งในยุค “ปาปวน” 
และยุค “บายน” ตามล าดับ  แต่ทั้งหมดก็ได้รับการพัฒนาพุทธศิลป์ที่เป็นพระพุทธรูปแบบบริสุทธิ์มาก
ขึ้น  โดยเริ่มในยุคปลายลพบุรี เช่น ในกลุ่มพระล าพูน พระอู่ทอง พระเชียงแสน และสุโขทัย  มีความ
เป็น “พระ” มากกว่าเป็น “เทพ” หรือ “ผี” หรือ “รูปสักการะ” แต่ก็มีลักษณะความเป็นถิ่นปนอยู่ 
   ส่วน ขจรพรรณ  สวยฉลาด๓๑  ได้กล่าวไว้ว่า  ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า “เงิน-ทอง” คือปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อ านาจ
ทางการเงินเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อสังคม  ไม่เว้นแม้แต่วงการที่เป็นเรื่องของ “ความเชื่อ ความ
ศรัทธา” อย่างวงการ “พระเครื่อง” เพราะเป็นวงการที่อยู่กับสิ่งของที่ “ทรงคุณค่าภายในตนเอง” 
มากเกินกว่าที่จะสามารถประเมินมูลค่าได้  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องใช้เงินมาเป็นของกลางเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับคุณค่าของวัตถุมงคลเหล่านั้น    ถึงแม้ว่าเงินจะไม่มีค่าภายในตัวเอง  แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็น
มูลค่าจึงสามารถทดแทนกันได้ในบางกรณี  พระเครื่องหรือวัตถุมงคลเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้า
นาน  ผู้ที่นิยมวัตถุมงคลในสมัยอดีตนั้น  ส่วนใหญ่มักแสวงหาด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็น
ประเภทใจถึงกล้าได้กล้าเสีย  จึงถูกเรียกว่า “นักเลงพระ”  ในปัจจุบันแทบไม่มีบุคคลประเภทนี้เหลือ
ในสังคมไทยแล้ว  จะมีแต่ “เซียนพระ” ซึ่งยึดหลักประการส าคัญ คือ “ซื้อมา-ขายไป” และปลูกฝัง
แนวคิดว่า หากพระเครื่องชิ้นใดขายไม่ได้ ก็แสดงว่าพระเครื่องนั้นปลอม  จึงมีพระเครื่องจ านวนไม่
น้อยที่เซียนพระไม่รู้จัก  และกล่าวหาว่าเป็นพระปลอม และคนในสังคมก็เชื่อตามกันไป  ซึ่งความจริง
พระเครื่อง พระกรุหลายรุ่นมีอายุหลายร้อยปี  แต่ต้องท าความเข้าใจก่อนว่าจะใช้เหตุผลอะไรระหว่าง 
เน้นพุทธพาณิชย์ หรือเน้นความศรัทธา 
   นอกจากนั้น ศรีศักร  วัลลิโภดม๓๒  ได้กล่าวในเอกสารกองบรรณาธิการข่าวสดไว้ว่า  
ประเทศไทยในสมัยก่อน ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเคยจัดสร้างหรือท าเหรียญพระ  ถ้า
จะท าก็เป็นพระพิมพ์  ข้างในเป็นตะกั่วเป็นรูปพระรูปเศียรพระ  เพ่ิงมาในสมัยกรุงเทพฯหรือ
รัตนโกสินทร์  ราวสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ ที่เริ่มมีจัดสร้าง หรือ “ปั๊ม” เหรียญพระขึ้นมา  
เท่าที่เห็นจะเป็นเหรียญหลวงปู่หรือเกจิอาจารย์ชื่อดัง  ในระยะหลัง ๆ ส่วนมากจัดสร้างเหรียญพิมพ์
พระพุทธรูปใหญ่ ๆ ส าคัญ ๆ อาทิ วัดพนัญเชิง วัดมงคลบพิตร เท่าที่เห็นพระเหรียญมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  ในคราวแรกเหรียญเกิดจากรูปแบบของชาวตะวันตก คือเหรียญตราสัญลักษณ์
ต่าง ๆ พอตอนหลังกลายเป็นเหรียญรูปพระ เหรียญวัตถุมงคลที่ระลึก นอกจากนั้น พระเครื่องกับพระ
                                                           

 ๓๑ ขจรพรรณ  สวยฉลาด.  เลือกวัตถุมงคลให้เหมำะกับรำศีเกิด.  (กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชช่ิง.  
๒๕๕๖),  หน้า ๑๔๖.   
 ๓๒ ศรีศักร  วัลลิโภดม.  พระเคร่ืองในเมืองสยำม.  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน.  ๒๕๕๕),  หน้า 
๑๐-๑๓.   



๑๖ 
 

พิมพ์มีความต่างกัน  พระพิมพ์แต่เดิมไม่ได้ท าเป็นพระเครื่อง  พระเครื่องหมายถึงพระเครื่องรางของ
ขลัง  พระเครื่องรางของขลังในสมัยอยุธยายังไม่มี  มีในสมัยกรุงเทพฯรัชกาลที่ ๔ หรือ ๕  แต่ก่อนเป็น
พระพิมพ์  พิมพ์ขึ้นแล้วใส่ในสถูปเจดีย์  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เป็นที่ระลึก  มีมาช้านานแล้วแต่ไม่ใช่
พระเครื่อง  แต่ก่อนจะมีการจัดสร้างพระเครื่อง  จะปรากฏมีพระกริ่งประเทศเขมร เสื้อยันต์ ตะกรุด 
เครื่องรางจ าพวกนี้เป็นเครื่องรางของขลัง  นอกจากนั้น ยังมีพวกเล่นแร่แปรธาตุ คือ พวกที่จัดสร้าง 
“ปรอท”  นี้เป็นแนวคิดเรื่องกายสิทธิ์ของชาวจีนผสมกับพวกพระพิมพ์ สีแวววาว  พระเหรียญเกิดจาก
พัฒนาขึ้นของการหล่อโลหะและการปั๊ม  ส่วนพระโบราณจะไม่ใช้วิธีการปั๊ม  แต่ใช้วิธีการกดพิมพ์หรือ
วิธีการท าแบบลอยตัว ส่วนในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น หรือพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ มีการ
จัดสร้างพระพุทธรูปพระพิมพ์ออกมาจ านวนมาก ๆ ก็เพ่ือเป็นการระลึกถึงอดีตพระพุทธเจ้าที่มีจ านวน
มากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทร  ทั้งนี้เพราะแนวคิดความเชื่อของหินยานหรือเถรวาท เชื่อว่า อดีต
พระพุทธเจ้ามีมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทร  เป็นความเชื่อที่แพร่หลายในประเทศพม่า ไทย มอญ  
ครั้นการสร้างเหรียญพระเกจิอาจารย์ในช่วงรัชกาลที่ ๕ ที่ ๖ มีมากเพราะพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมี
จ านวนมาก 
   อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนามีถิ่นก าเนิดที่ประเทศอินเดีย  แต่ไม่มีการจัดสร้างเหรียญ
พระ  มีเพียงจัดสร้างพระพิมพ์  แต่ไม่น ามาห้อยแขวนที่คอ  เพราะชาวอินเดียมีความเชื่อว่า พระพิมพ์
เป็นพระที่บริสุทธิ์  จะไม่ให้แตะต้องตัวเราซึ่งสกปรก  ชาวอินเดียมีคติความเชื่อว่า ศาสนาเป็นเรื่อง
บริสุทธิ์  จะไม่น าพระมาใส่คล้องคอ  แม้กระทั่งรูปของพระพุทธหากจะน าเข้าบ้านต้องวางแผน  ต้อง
จัดสร้างหอพระเป็นการจ าเพาะแยกออกจากตัวบ้าน  แม้แต่น าไปวางไว้บนหิ้งยังไม่นิยม  เพราะเขาถือ
ว่าหิ้งเป็นที่อยู่ของ “ผี” 
   การน าพระมาห้อยคอน่าจะเกิดจากสาเหตุ คือ ความไม่มั่นคงในชีวิต เช่น ภาวะสงคราม  
ในช่วงรัตนโกสินทร์เราท าสงครามกับญวนและพม่า  อีกทั้งการรุกรานของฝรั่ง  ความไม่มั่นคงมัน
เกิดขึ้น  ท าให้เครื่องรางของขลังเกิดมีตัวตนมากขึ้น  เริ่มแรกมีความเชื่อว่าอยู่ยงคงกระพันก่อน  
ต่อมาก็เชื่อว่าแคล้วคลาดอันตราย  แม้ในสมัยอยุธยาจะมีสงครามมากมาย  แต่จะใช้เวทมนต์คาถา 
   นอกจากนั้น อุดม  อักษรนิตย์๓๓  ได้กล่าวถึงพระเครื่องพระพิมพ์ไว้ว่า พระเครื่อง คือ 
พระพิมพ์ต่าง ๆ อาจจะเป็นผง ดิน โลหะ หรือวัตถุอย่างอ่ืนที่ผู้ทรงคุณวุฒิอันวิเศษสร้างขึ้นมาเพ่ือให้
พกพาติดตัวได้สะดวก  พระเครื่องมีคุณพิเศษหลายประการ มีอานุภาพ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เช่น 
เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เป็นต้น  พระเครื่องจะมีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เฉพาะผู้
เลื่อมใสศรัทธาปสาทะ  พกติดตัวไปในที่ต่าง ๆ ได้ทุกโอกาส  เป็นก าลังพลังทางจิตท าให้เกิดความ
เชื่อมั่น  การสร้างพระเครื่องขึ้นมาก็เพ่ือน าไปสักการะบูชาถึงองค์พระพุทธเจ้า ขออ านาจศักดิ์สิทธิ์มา
คุ้มครองตน น้อมรับค าสอนมาปฏิบัติ ในปัจจุบันการสร้างพระเครื่องไม่ได้แสดงถึงทางศิลปกรรมและ
ประวัติศาสตร์แต่อย่างไดมากนัก  ส่วนมากจัดสร้างมุ่งประเด็นทางการค้าขาย  บางรุ่นไม่ได้ผ่านพิธีการ
ปลุกเสกอย่างสมบูรณ์ดังเช่นสมัยโบราณ  อีกประการหนึ่งพลังอ านาจจิตของบุคคลในยุคนี้มีค่อนข้าง
ต่ า  มีความกังวลกับเศรษฐกิจการครองชีพ  ขาดสมาธิ ขาดญาณต่าง ๆ อ านาจจิตของบุคคลจึงอ่อน
พลังอานุภาพลง  หากกล่าวถึงพระพิมพ์ของเก่าสมัยโบราณ  ได้เกิดข้ึนภายหลังที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับ
                                                           

 ๓๓ อุดม  อักษรนิตย์.  พระเคร่ืองพระพิมพ์.  (สารนครศรีธรรมราช ; ๒๑-๒๓.  ๒๕๕๐),  หน้า ๒๑-
๒๓.   



๑๗ 
 

ขันธปรินิพพานแล้วไม่นานนัก  มูลเหตุการณ์สร้างพระพิมพ์มาจากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง  ซึ่งแรก ๆ 
ผู้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าต้องเดินทางไปยังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง เพ่ือแสดงการสักการบูชา  
ต่อมาเห็นว่าการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวได้รับความล าบากทั้งไปและกลับ  จึงได้คิดท าเป็นพระ
พิมพ์ขึ้นตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ ๒ เป็นต้นมา  ครั้งแรกก็พิมพ์ลงแผ่นผ้าก่อน  สันนิษฐานว่ามีเพียง ๔ 
ปาง  คือ ปางประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน  ต่อมามีแนวความคิดว่า พิมพ์ใส่ผ้าไม่
เกิดความคงทนถาวร  จึงใช้ดินและวัตถุอ่ืนที่คงทนถาวรกว่า 
   พระเครื่อง  มีความหมายว่า  เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา  เพราะการสร้างพระเครื่อง
ได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียที่อพยพเข้าสู่ประเทศอินเดีย  การก่อเกิดพระเครื่องก็เพ่ือเป็นสัญลักษณ์
ที่สามารถน าติดตัว  ต่อมาตัวพระเครื่องมีสลักตัวอักษรย่อ  เพราะประโยชน์ในการย่อค าสวดของ
พระพุทธเจ้าเป็นส าคัญ  ต่อมาได้เริ่มเป็นอานุภาพของพระเครื่อง  อาจมีสาเหตุมาจากตัวผู้นับถือเกิด
ความไม่สบายใจ  จิตใจไม่ปกติขาดที่พ่ึง ขาดความม่ันใจ เกิดความวิตกกังวล เกิดอุปาทาน จึงได้หันมา
สวดมนต์ก่อให้เกิดคาถาและเพ่ือสะดวกในการจดจ าจึงต้องสวดย่อ  การย่อตัวอักษรจารลงในพระ
เครื่องกลายเป็นคาถาตามความเชื่อด้วย         พระเครื่อง  มีความหมายถึงพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ที่
นับถือกันว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตราย  ซึ่งเดิม เรียกว่า พระพิมพ์ รวมถึงเหรียญพระ
เกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  เฒ่าวายุ คันเคียว๓๔  ได้กล่าวถึงพระเครื่องในประเทศไทยไว้ว่า  
จากที่มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว  พระพุทธรูปขนาดเล็กก็เป็นที่นิยมสร้างเพ่ือบรรจุไว้ใน
พระเจดีย์เพ่ือเป็นพุทธบูชา  และพระพุทธรูปขนาดเล็กนิยมเรียกขานกันมาตั้งแต่มีการค้นพบใหม่ ๆ 
ว่า “พระเครื่อง” หรือ “พระเครื่องราง” เหตุผลเพราะสามารถอาราธนาพกพาติดตัวไปได้ทุกที่ และ
สะดวกในการพกพาด้วย  เช่น  มัดรวมกับผ้าประเจียดห่อให้มิดชิดแล้วผูกคอ หรือผูกต้นแขนส าหรับ
ป้องกันภัยอันตราย  โดยเฉพาะเวลาเข้าสู่สงครามเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการสู้รบอย่างมั่นใจ    
จุดประสงค์หลักเพ่ืออาราธนาไว้ป้องกันตนเอง  อนึ่งพระเครื่องที่ค้นพบในแต่ละภูมิภาคนั้น  ความจริง
คนโบราณสร้างขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชา และสร้างไว้ให้ครบตามความเชื่อ  ไม่ประสงค์ให้ใครไปขุดหรือ
กะเทาะออกมาแล้วเก็บเป็นสมบัติส่วนตัว  แต่ที่พระเครื่องหลุดออกมาจากกรุต่าง ๆ มาจากสาเหตุเกิด
ภัยพิบัติขึ้นในสังคม  ท าให้สังคมขาดที่พ่ึงขาดความมั่นใจและขาดความปลอดภัย  จึงพากันเสาะ
แสวงหาขวัญก าลังใจจากวัตถุมงคลประเภทพระเครื่อง  อีกอย่างพระเจดีย์หรือสถูปบรรจุพระเครื่อง
เหล่านั้นเก่าแก่เต็มที  เกิดพังทลายไปตามกาล  จึงท าให้พระเครื่องหลุดออกมา  แล้วมีคนไปพบเข้า
โดยบังเอิญจึงได้เก็บเอามาบูชาที่บ้าน  เรียกว่า “พระกรุแตก”  ต่อมามีประสบการณ์ด้านการแสดง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นกับผู้ครอบครอง  ท าให้เกิดความต้องการครอบครองเป็นเจ้าของ  นักแสวงหา
พระเครื่องจึงพากันขุดกรุบ้าง แลกเปลี่ยนกันบ้าง เช่าบูชาบ้าง  รวมถึงพัฒนาเทคนิคความรู้ด้านพระ
เครื่องจนถึงปัจจุบัน 
     นอกจากนั้น  ผลงานวิทยานิพนธ์ของ บุศรา สว่างศรี๓๕  ได้กล่าวถึงการตั้งชื่อพระเครื่องว่า  
การตั้งชื่อพระเครื่องเพราะให้สื่อความหมายรับรู้ร่วมกันของสังคม  พบว่าชื่อพระเครื่องเกิดจากปัจจัย 
คือ ๑)มีชื่อเรียกตามสถานที่พบ  เช่น  พระถ้ าเสือ  พบที่ถ้ าเสือ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยที่ถ้ าเป็น
                                                           

 ๓๔ เฒ่าวายุ  คันเคียว.  อภินิหำรพระเคร่ือง.  (กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต จ ากัด.  ๒๕๕๓), หน้า ๒๐-
๒๖.  
 ๓๕ บุศรา สว่างศรี,  พุทธพำณิชย์ : พระเคร่ือง, หน้า ๖๕-๗๔.   



๑๘ 
 

สถานที่ชาวบ้านพบเสืออยู่ในถ้ านี้  พระนางพญาก็จะระบุว่าวัดนางพญา  ขุนแผนก็จะระบุว่าวัดบ้าน
กร่างหรือวัดพระรูป  ๒)เรียกชื่อตามลักษณะเด่น  เช่น  ลักษณะองค์พระมีพระกรรณยาวก็เรียกชื่อว่า 
พระหูยาว  องค์พระประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ เรียกว่า พระปรกโพธิ์  พระที่อยู่ในอิริยาบถลีลาเรียกชื่อว่า
พระก าแพงเขย่ง  และจะต้องระบุสถานที่พบต่อท้ายอีก  เช่น พระก าแพงเขย่งสุพรรณ พระก าแพง
สวรรค์  นอกจากนั้นยังมีพระร่วงหลังรางปืน  ๓)เรียกชื่อตามรูปทรง  เช่น  ลักษณะมีรูปทรงคล้ายสิ่ง
ไหนก็เรียกชื่อตามสิ่งนั้น  พระก าแพงกลีบบัว  พระก าแพงเม็ดขนุน  พระก าแพงซุ้มกอ  ๔)เรียกชื่อ
ตามวัสดุที่ใช้ในการสร้าง  เช่น  ผงและเกสร เป็นวัสดุส าคัญในการก่อรูป เรียกชื่อว่าพระผง  พระเกสร  
๕)เรียกชื่อตามจ านวนพระ  เช่น  การสร้างจ านวนเท่าใดก็เรียกตามนั้น  มีพระก าแพงห้าร้อย  ๖)
เรียกชื่อตามความเชื่อในพุทธคุณ  เช่น  พระคง  พระนางพญาเสน่ห์จันทร์  พระเงี้ยวทิ้งปืน  พระโดด
ร่ม  ๗)เรียกชื่อตามผู้สร้าง  เช่น  พระสมเด็จวัดระฆังฯ หลวงพ่อคูณ  หลวงปู่เอ่ียม  ๘)เรียกชื่อตาม
ผู้ใช้  เช่น  พระสวนเรียกใหม่ว่าพระมเหศวร  ๙)เรียกชื่อตามสิ่งที่นิยมในสมัย  เช่น  พระชุดกิมตึ๋ง  ที่
กล่าวมาพบว่า  การเรียกชื่อพระเครื่องมีหลักใหญ่ ๆ อยู่ที่พระคล้ายสิ่งใดหรือมีลักษณะอย่างไรก็เรียก
ไปตามนั้น  การเรียกชื่อพระเครื่องบางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักประติมานวิทยา  ปรากฏมีพระหลาย
แบบที่เรียกชื่อผิดไป  เช่น  พระนารายณ์ทรงปืน  ค าว่า  ปืน  ในสมัยโบราณหมายถึงธนูหรืออาวุธ  
เหตุที่เรียกว่าพระนารายณ์ทรงปืนก็เพราะเห็นรูปที่ประทับยืนทางขวาของพระนาคปรก  เป็นพระสี่กร  
จึงเรียกว่าพระนารายณ์  ที่จริงแล้วเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  สองพระหัตถ์บนถือลูกประค ากับ
คัมภีร์  สองพระหัตถ์ล่างถือดอกบัวกับน้ าอมฤต  สร้างตามคติพระรัตนตรัยแบบมหายาน  ส่วนพระ
ก าแพงเขย่ง  อากัปกิริยาเขย่งที่จริงแล้วเป็นอริยาบทลีลาจากพุทธประวัติตอนเสด็จจากสวรรค์
ดาวดึงส์ 
   หากสืบค้นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง พบว่า  มีผลงานวิจัยของ ส่งศรี ประพัฒน์
ทอง๓๖  ศึกษาไว้ว่า อาณาจักรศรีวิชัยมีการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเห็นได้จากพบพระพิมพ์ใน
พ้ืนที่จังหวัดตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปัตตานี  พระพิมพ์มีลักษณะเนื้อเป็นดิน
ดิบ  บางชิ้นพบส่วนผสมของอัฐิธาตุที่เผาแล้ว พระพิมพ์บางองค์มีจารึกพระคาถา เย ธมฺมา ฯ ไว้ด้วย  
พระพิมพ์ส่วนใหญ่พบที่ถ้ าและในเจดีย์  ส่วนธัญลักษณ์ ศรีเมืองคุณ๓๗  ได้ท าวิจัยเรื่องพระเครื่องเมือง
เลย : กรณีศึกษาพระเครื่องพระญาณทีปาจารย์ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)  จากการศึกษาพบว่า พระ
เครื่องเมืองเลยเป็นพระใหม่ทั้งสิ้น เพราะมีอายุต่ ากว่า ๑๐๐ ปี  เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์  การ
สร้างเกิดข้ึนจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน พระเครื่องเมืองเลยสามารถวิเคราะห์ได้ ๔ ด้าน คือ ๑)
ด้านประวัติศาสตร์ ๒)ด้านพุทธศิลป์ ๓)ด้านภาษาและจิตใจ และ ๔)ด้านเศรษฐกิจ  ส าหรับนิติ กสิ
โกศล๓๘  ได้วิจัยเรื่อง พระเครื่อง : ความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย ได้พบว่า ความนิยมพระเครื่องใน
สังคมไทยในอดีต เริ่มก่อตัวจากที่วัดในละแวกชุมชนนั้น ๆ ไม่ได้สนใจกับพระเครื่องต่างถิ่นหรือแม้แต่
                                                           

 ๓๖ ส่งศรี  ประพัฒน์ทอง.  กำรศึกษำวิจัยพระพิมพ์สมัยอยุธยำท่ีพบในเกำะเมืองอยุธยำ.  (กรุงเทพฯ 
: ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.  ๒๕๔๑),  หน้า ๒๖.   
 ๓๗ ธัญญลักษณ์  ศรีเมืองคุณ.  พระเคร่ืองเมืองเลย : กรณีศึกษำพระเคร่ืองพระญำณทีปำจำรย์วัดศรี
อภัย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.  ๒๕๕๑),  หน้า บทคัดย่อ.   
 ๓๘ นิติ  กสิโกศล.  พระเคร่ือง : ควำมเชื่อและค่ำนิยมในสังคมไทย.  (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ๒๕๔๗),  หน้า ๕๗. 



๑๙ 
 

ได้รับแจกก็ไม่เป็นที่สนใจและไม่สะสม  หากต้องการทราบว่าเกจิองค์ไหนดังก็ได้ข่าวจากการเล่าสืบ ๆ 
กันมา   
   นอกจากนั้น เกษร สิทธินิ้ว๓๙  ได้กล่าวถึงศรัทธาพระเครื่องว่า สังคมไทยเข้าสู่สังคม
สมัยใหม่ท าให้เกิดสถาบันเศรษฐกิจมาเป็นศูนย์กลางแทนสถาบันทางศาสนา  ระบบเศรษฐกิจมี
ห้างสรรพสินค้าเป็นศูนย์กลางรองรับ  พระเครื่องก็ปรับเปลี่ยนในรูปแบบการเช่าเป็นตลาดพระเครื่อง 
เช่น ศูนย์พระเครื่องพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ศูนย์พระเครื่องมณเฑียรพลาซ่า  ส่วนกาญจนา แก้วเทพ๔๐  
กล่าวไว้ว่า ในสังคมทุนนิยมโครงสร้างการผลิตพระเครื่องเริ่มท าเป็นรูปแบบพุทธพาณิชย์  ผู้สร้างพระ
เครื่องได้โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างฐานความเชื่อมั่นให้กับผู้ต้องการเช่าบูชา  
งานวิจัยของ ปรีชา วงศาสุลักษณ์๔๑  จากงานวิจัยเรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนที่เสริมสร้างคุณค่าให้กับ
พระเครื่องและพระบูชา พบว่า พระเครื่องพระบูชาเป็นสื่อศักดิ์สิทธิ์สร้างความต้องการและความอยาก
ได้ให้แก่ผู้บริโภค  การบริโภคพระเครื่องพระบูชามี ๔ ลักษณะ คือ ๑)เพ่ือการใช้สอย ๒)เพ่ือ
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐศาสตร์ ๓)เพ่ือสัญลักษณ์ และ ๔)เพ่ือสัญญะ  ส่วนงานวิจัยของ อรพันธุ์ สงวน
เสริมศรี๔๒   ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมพระเครื่อง มีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทาง
พระพุทธศาสนา ทางจิตใจ ประสบการณ์ การครอบครอง แหล่งที่มา การใช้จ่าย รูปแบบเนื้อพระ และ
พุทธคุณ ส่วนตัวแปรตาม คือ ความนิยมของพระเครื่อง ความเก่าแก่ ประวัติ ปาฏิหาริย์และอัศจรรย์ 
พร้อมกับพระเครื่องนั้นจะมีราคามากข้ึนในอนาคต   
   ส่วนวิพัฒน์ ทองค าพันธุ์๔๓  ได้ท าวิจัยเรื่อง ลักษณะการประกอบอาชีพของคนให้เช่าพระ
เครื่องและเครื่องรางบนบาทวิถี ผลการศึกษาพบว่า คนที่ประกอบอาชีพให้เช่าพระเครื่องในด้านจิต
ลักษณะมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ มีความขยันอดทน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เชื่อโชคลาง 
ยอมรับวิธีการผลิต กล้าเสี่ยงกล้าลงทุน และคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ในการประกอบอาชีพ ส่วนพระมหา
เชิด เจริญรัมย์๔๔  ศึกษาเรื่อง พระเครื่องกับสังคมไทย พบว่า หลักค าสอนพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไม่
ปรากฏมีหลักค าสอนเรื่องพระเครื่อง แต่พระเครื่องเกิดขึ้นจากความเชื่อและเคารพในพระพุทธรูปอัน
เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้า และอาจได้รับอิทธิพลทางความเชื่อของนิกายมนตรยาน ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้อง

                                                           

 ๓๙ เกษร  สิทธินิ้ว.  ศรัทธำและเงินตรำในโลกธุรกิจพระเคร่ือง. (สารคดี ; มกราคม : ๖๗-๖๘. 
๒๕๔๙),  หน้า ๖๗-๖๘.   
 ๔๐ กาญจนา  แก้วเทพ. “การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์.” ใน สื่อกับศำสนำ.  รวบรวม 
และจัดพิมพ์โดยกิตติ กันภัย.  (กรุงเพทฯ : ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๒),  หน้า ๕๑.   
 ๔๑ ปรีชา  วงศาสุลักษณ์.  บทบำทของสื่อมวลชนที่เสริมสร้ำงคุณค่ำให้กับพระเคร่ืองพระบูชำ.  
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๓๖),  หน้า บทคัดย่อ.   
 ๔๒ อรพันธุ์  สงวนเสริมศรี.  ปัจจัยที่มีผลต่อควำมนิยมพระเคร่ือง.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์.  ๒๕๔๐),  หน้า บทคัดย่อ. 
 ๔๓ วิพัฒน์  ทองค าพันธุ์.  ลักษณะกำรประกอบอำชีพของคนให้เช่ำพระเคร่ืองและเคร่ืองรำงบนบำท
วิถี.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ๒๕๔๙),  หน้า บทคัดย่อ.   
   ๔๔ เชิด  เจริญรัมย์, พระมหา.  พระเคร่ืองกับสังคมไทย : ศึกษำเฉพำะกรณีของนักวิชำกำร
พระพุทธศำสนำในสถำบันอุดมศึกษำ.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.  ๒๕๔๑),  หน้า บทคัดย่อ.   



๒๐ 
 

กับแนวความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอาถรรพเวทของศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อเรื่องการสร้าง
พระพุทธรูปนี้ปรากฏในหนังสือต านานพุทธเจดีย์ และเป็นปรากฏการณ์วิทยาทางศาสนา  ท าให้ชาว
พุทธในสังคมไทยเชื่อว่าพระเครื่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ และ ถาวร เกียรติทับทิว๔๕  
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง พระเครื่องกับสังคมไทย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องมีมูลเหตุ 
คือ เพ่ือศึกษาพุทธศิลป์หรือศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการนับถือศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ทางใจ และเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตราย   
   นอกจากนั้น เกริกเกียรติ ไพบูลย์ศิลปะ๔๖  ได้ศึกษาเรื่อง ก าเนิดและวิวัฒนาการของพระ
เครื่องในสังคมไทยตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาถึงปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า คติความเชื่อในเรื่องราว
ของพระเครื่องได้ถือก าเนิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงที่เปิดรับประเทศตะวันตก  หรือราวช่วงรัชกาลที่ ๔ 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  การหลั่งไหลเข้ามาของกระแสตะวันตก แนวคิดแบบทุนนิยมได้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อในเรื่องราวทางศาสนาท าให้โลกทัศน์และ
แนวความคิดของคนไทยเปลี่ยนไป  พระพิมพ์จากที่เคยเป็นรูปเคารพสัญลักษณ์กลับกลายเป็นการบูชา
เพ่ือความร่ ารวย  อภิรักษ์ จุฬาศินนท์๔๗  ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อ
อุตตมะ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการบูชาวัตถุมงคลมี ๕ ด้าน คือ ๑)ศรัทธา
ในหลวงพ่ออุตตมะ ๒)ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ๓)สนใจในพุทธศิลป์ ๔)คาดหวังในธุรกิจ และ ๕)
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา กาญจนา แก้วเทพ๔๘  น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง พระเครื่อง : การสื่อสาร
และการบริโภคเชิงสัญญะ ได้ศึกษาการบริโภคความหมายพระเครื่องในฐานะเป็นสื่อวัตถุที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ได้เข้ามาสู่ทางโลกมากขึ้น 
              สรุปได้ว่า  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง  มีการศึกษาถึงประวัติการ
สร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าที่ตนเองยอมรับนับถือ  แม้ว่าในยุคแรกจะสร้างเพ่ือเป้าหมายของการ
บูชาน้อมร าลึกถึงตัวแทนศาสนาก็ตาม  ต่อมามีพัฒนาการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อตามยุคสมัย 
และยิ่งไปกว่านั้นมีระบบการการผลิต  ระบบการเช่าบูชา รวมถึ งค่านิยมในรูปของการบริโภค
เชิงสัญญะอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม  ในเรื่องของประวัติ ต านาน  พัฒนาการ และการปรับเปลี่ยน
เคลื่อนย้ายของเรื่องพระเครื่องยังเป็นที่น่าศึกษาต่อไป 
  ๑.๘.๒  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภำษำและกำรสร้ำงควำมหมำย 
   วัฒนธรรมทางภาษาและการสร้างความหมายที่ปรากฏเป็นแนวคิดเรื่องดังกล่าว  มีผู้ศึกษา
เป็นข้อมูลไว้ให้ศึกษาที่หลากหลายและน่าสนใจ  จากข้อมูลพบว่า Elias๔๙  ได้อธิบายให้เห็นความ

                                                           

 ๔๕ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ และถาวร  เกียรติทับทิว,  รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองพระเคร่ืองกับกับ
สังคมไทย, หน้า บทคัดย่อ.   
 ๔๖ เกริกเกียรติ  ไพบูลย์ศิลปะ.  ก ำเนิดและวิวัฒนำกำรของพระเคร่ืองในสังคมไทยต้ังแต่สมัยก่อน
กรุงศรีอยุธยำถึงปัจจุบัน.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ๒๕๔๙),  หน้า บทคัดย่อ.  
 ๔๗ อภิรักษ์  จุฬาศินนท์ .  กำรศึกษำแรงจูงใจบูชำวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุตตมะ จังหวัด
กำญจนบุรี.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  ๒๕๔๖),  หน้า บทคัดย่อ.   
 ๔๘ กาญจนา  แก้วเทพ.  กำรศึกษำสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพำกษ์ .  (กรุงเทพฯ : ภาควิชา
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๑),  หน้า ๑๓.   
 ๔๙ Elias, Norbert. Symbol Theory, หน้า ๔๕. 



๒๑ 
 

จ าเป็นที่ทุกสังคมต้องก าหนดระบบสัญลักษณ์เพ่ือใช้แทนความหมายในสิ่งหนึ่ง ๆ ซึ่งสังคมต้องมีความ
เข้าใจระบบของความหมายร่วมกัน  การเรียนรู้เข้าใจเป็นความสามารถของมนุษย์ และ Langer๕๐  ได้
กล่าวไว้อีกว่า สัญลักษณ์และการสื่อความหมายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางภูมิปัญญา  ความ
ต้องการระบบสัญลักษณ์เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มีอยู่จริงและด าเนินอย่างต่อเนื่อง  การใช้ระบบ
สัญ ลั กษ ณ์ เรี ย ก ได้ ว่ า เป็ น การแป รรู ป ขอ งป ระสบ การณ์  (Symbolic transformation of 
experiences)  ศิริพร  ภักดีผาสุก๕๑   ได้ศึกษาสมญานามของนักการเมืองที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด
หรือปฏิภาณของสื่อมวลชน  ผลงานนี้ก็สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคมอีกเรื่องหนึ่ง  จากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและคาดว่าในอนาคตก็จะยังมีการตั้งสมญานามให้กับ
นักการเมืองอย่างไม่สิ้นสุด  ชุดความคิดที่น าภาษามาเล่นเพ่ือสร้างสรรค์ค าเรียกนี้สะท้อนภาพลักษณ์
ได้อย่างแจ่มชัด  การใช้ความคิดเล่นกับภาษาเช่นนี้สามารถสะท้อนให้เห็นตัวตน พฤติกรรม รวมถึง
ทัศนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับตัวของนักการเมืองได้  ภาษาและวัฒนธรรมในฐานะสื่อถ่ายทอดความคิดของ
กลุ่มสื่อมวลชนนั้น  ก็ต้องอาศัยบริบทของบุคคลที่จะตั้งสมญานามโดยผ่านกระบวนการคิดอย่าง
รอบคอบและลุ่มลึกเป็นองค์ประกอบ  ซึ่งชื่อที่ตั้งให้นักการเมืองแต่ละคนจะต้องมีลักษณะจ าเพาะที่
เด่น ๆ ของแต่ละบุคคล  ไม่ปรากฏมีชื่อที่ซ้ ากันของนักการเมือง  นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงชุด
ความคิดของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมด้วยว่า  การตั้งสมญานามนั้น เป็นการเรียกชื่อรองจากชื่อ
จริง ไม่พบแต่จ าเพาะนักการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับความนิยม หรือบุคคลส าคัญเท่านั้น  แต่ยังปรากฏ
ในการเรียกชื่อเล่นหรือชื่อรองบุคคลทั่วไปด้วย  ดังปรากฏชื่อรองหรือชื่อเรียกเล่นของบุคคลในสังคม 
การร้องเรียกชื่อทั้งที่เป็นชื่อจริงหรือชื่อรองเป็นข้อมูลสะท้อนให้เห็นแนวคิดของภาษาและวัฒนธรรมที่
เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดกันสืบมา  
   นอกจากนั้น บุญยงค์ เกศเทศ๕๒   ได้กล่าวไว้ว่า  ภาษาเป็นสื่อส าคัญที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้  
ภาษาดั้งเดิมเกิดขึ้นจากความจ าเป็นต่อการท ามาหากินของมนุษย์ในสังคม  กล่าวได้ว่า ภาษาเป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้น  ในสังคมไทยมีภาษาที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมทางภาษามา
จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นสังคมไทยยังนิยมใช้ภาษาในการตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ  โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ยุคสมัย สังคม ค่านิยม ความเชื่อ และแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตอยู่เสมอ  ซึ่งชื่อหรือถ้อยค าภาษาดังกล่าวจะเห็นลักษณะวัฒนธรรมอันเป็นภาพรวม
ได้ และชื่อมักจะเป็นสิ่งแรกที่สะดุดความสนใจของผู้พบเห็น  บ่งบอกลักษณะที่เป็นตัวแทนบาง
ประการของสิ่งต่าง ๆ หรือสืบค้นหาประวัติความเป็นมาในเชิงสังคมและวัฒนธรรมได้ สมชาย  
ส าเนียงงาม๕๓   ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริ
มงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย  พบว่า  การศึกษาอรรถศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาในบริบทของ

                                                           

 ๕๐ Langer, Susanne K. Philosophy in a New key.  (Cambridge : Harvard University.  
๑๙๙๗),  หน้า ๗๙. 
 ๕๑ ศิริพร  ภักดผีาสุก.  ใน “รู้ทันภำษำ รู้ทันกำรเมือง”.  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ขอคิดด้วยคน.  
๒๕๔๗),  หน้า ๗๓-๑๐๖.  
 ๕๒  บุญยงค์ เกศเทศ, ศำสตร์และศลิป์แห่งภำษำ,  หน้า ๑๑-๕๗. 
 ๕๓ สมชาย  ส าเนยีงงาม, ลักษณะภำษำที่แสดงควำมเปลี่ยนแปลงของควำมเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
และกำลกิณีในชื่อของคนไทย, หน้า ๑๐-๒๑. 



๒๒ 
 

วัฒนธรรมทางสังคม  พบ ๖ ลักษณะ  คือ  ๑)ลักษณะความเป็นสากลของทุกสังคมที่มีอยู่  ๒)วงศัพท์
หรือหมวดหมู่ศัพท์  ๓)ค าเรียกชื่อของสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงความคิดของเจ้าของภาษา  ๔)จัดกลุ่มโดย
พิจารณาจากลักษณะร่วมของข้อมูล  ๕)จัดข้อมูลโดยยึดหลักความแตกต่าง  และ ๖)เก็บข้อมูลโดยไม่
เอาวัฒนธรรมของผู้วิเคราะห์เป็นต้นแบบ  แต่ภาพรวมของอรรถศาสตร์มักสนใจในค าเรียก  เช่น  
เรียกเครือญาติ  เรียกสี  ค าสรรพนาม  ชื่อบุคคล  ชื่อสถานที่ เป็นต้น  จากงานศึกษาพบว่า  การตั้ง
ชื่อของคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของสิริมงคลและกาลกิณีสะท้อนให้เห็นวีคิดในการตั้งชื่อด้วย   
   นอกจากนั้น อานันท์  กาญจนพันธุ์๕๔   ได้กล่าวถึงการอธิบายโครงสร้างของวาทกรรมที่ฟู
โกต์ได้สรุปไว้ในบทความเรื่อง “Politics  and  the  Study  of  Discourse”  ซึ่งได้เสนอให้มอง
โครงสร้างของแต่ละวาทกรรมด้วยเกณฑ์  ๓  ประการ  คือ ๑)เกณฑ์การก่อตัว  ซึ่งแต่ละวาทกรรมจะ
ขึ้นอยู่กับชุดของกฎเกณฑ์ในการก่อตัวขึ้นมา  ๒)เกณฑ์ของการเปลี่ยนผ่าน  ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ภายในและจุดเปลี่ยนของกฎเกณฑ์ใหม่  และ ๓)เกณฑ์ของการเชื่อมโยง  ซึ่งเป็นชุดของความสัมพันธ์
ที่นิยามและก าหนดเงื่อนไขให้เห็นความเกี่ยวข้องกับวาทกรรมอ่ืน ๆ  ตามที่กล่าวมาวาทกรรมมี
ลักษณะความส าคัญ  ๕  ประการ  คือ  ๑)ข้อจ ากัดและรูปแบบของเรื่องที่จะพูดได้หรือพูดไม่ได้  ใน
ฐานะขอบเขตของวาทกรรม  ๒)ข้อจ ากัดและรูปแบบในการเจรจาที่ใช้ก าหนดว่า  การเจรจาแบบใดจะ
คงอยู่หรือปล่อยให้หายไป  ๓)ข้อจ ากัดและรูปแบบในความทรงจ า  ปรากฏในการก่อตัวของวาทกรรม
ว่า พูดแบบใดยอมรับได้และแบบใดไม่เป็นที่ยอมรับ  ๔)ข้อจ ากัดและรูปแบบในการน ากลับมาใช้ใหม่
จากวาทกรรมที่เคยใช้มาก่อน หรือหยิบยืมมาจากวัฒนธรรมอ่ืนด้วยการให้คุณค่าใหม่  และ ๕)
ข้อจ ากัดและรูปแบบในการจ าแนกแยกแยะว่าใคร กลุ่มใด หรือชนชั้นไหนจะเข้าถึงวาทกรรมใดได้บ้าง  
และจะต้องสัมพันธ์กันอย่างไร  รวมถึงการต่อสู้เพ่ือควบคุมวาทกรรมระหว่างกลุ่ม  สรุปว่า วาทกรรม
จึงเป็นความรู้ เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ถูกนิยามว่าเป็นความจริงภายใต้กรอบความรู้แบบหนึ่ง  ด้วย
ปฏิบัติการของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  ในการนิยามความหมาย  การสร้างวาทกรรมไม่ใช่เป็นเพียง
แค่ค าพูดเฉย ๆ แต่เป็นปฏิบัติการของการนิยามเพ่ือตอกย้ าให้เห็นความชัดเจนขึ้น  ส่งผลต่อการถูก
ครอบง า จองจ า 
   ส่วนกาญจนา แก้วเทพ๕๕  กล่าวไว้ว่า การศึกษาสายมนุษยศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาการเล่าเรื่อง
ของวรรณคดี คติชนวิทยา รวมถึงภาษาศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่และยกสถานะขึ้นเป็น
ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง และได้จ าแนกองค์ความรู้ออกเป็น ๖ ลักษณะ คือ ๑) ด้านเป้าหมายการเล่า
เรื่อง ใช้พ้ืนฐานทฤษฎีประกอบสร้างนิยม (Constructionism) ซึ่งการรับรู้ความหมายขึ้นอยู่กับการ
ประกอบสร้างความหมาย  การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือประกอบสร้างความหมาย ทั้งที่มีความเป็นจริง
หรือไม่มีความจริงก็ได้  ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องจึงเป็นเรื่องการประกอบสร้างทางความหมายที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) เป็นศาสตร์ว่าด้วยเรื่องสัญญะ (Sign) ถูกประกอบสร้าง
ความหมายผสมกับแนวคิดเรื่องอ านาจตามกระบวนทัศน์ใหม่ ๒)แตกต่างในแง่หน้าที่ (Function) 
เป้าหมายของการเล่าเรื่องเป็นไปเพ่ือประกอบสร้างความหมายให้แก่สรรพสิ่ง มีการตั้งค าถามเพ่ือช่วย
ท าความเข้าใจการประกอบสร้างความหมาย ๓)ความแตกต่างในแง่จุดเน้น (Focus) ข้อตกลงเบื้องต้น
                                                           

 ๕๔ อานันท์  กาญจนพันธุ์.  คิดอย่ำงมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่ำงวิพำกษ์ จำกวำทกรรมของอัตบุคคลถึงจุด
เปลี่ยนของอัตตำ.  (พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๕๕),  หน้า ๕๒-๕๖.   
 ๕๕ กาญจนา  แก้วเทพ, แนวพินิจใหม่ในกำรสื่อสำร, หน้า ๒๔๐-๒๘๗. 



๒๓ 
 

ของกระบวนทัศน์ใหม่ถือว่าการเล่าเรื่องเป็นการสร้างความหมายให้กับเรื่องที่เล่า กระบวนทัศน์ใหม่จึง
สนใจจุดเน้นวิธีเล่ามากกว่าเรื่องที่เล่า ๔)ความแตกต่างในแง่ขอบเขต นับตั้งแต่ศตวรรษที่ ๒๐ ศาสตร์
ของเรื่องเล่าได้ขยายขอบเขตของสาขามนุษยศาสตร์ไปยังศาสตร์อ่ืนประเภทเรื่ องแต่งและเรื่องจริง  
ปรากฏในการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ล้วนแต่เป็นการน าเสนอแบบการเล่าเรื่องทั้งสิ้น  ๕)ความแตกต่าง
ในเรื่องเครื่องมือที่ใช้เล่าเรื่อง  ในกระบวนทัศน์ใหม่ใช้เครื่องมือสื่อสารหลากหลายชนิด และ ๖)ความ
แตกต่างในแนวทางวิเคราะห์  ในกระบวนทัศน์ใหม่ไม่จ าเป็นต้องอิงปัจจัยภายนอกเนื่องจากเรื่องเล่ามี
องค์ประกอบภายในของตัวมันเองเรียกว่าตรรกะภายในเรื่อง   
   ส่วนงานวิจัยของ ธนันท์ เศรษฐพันธ์๕๖  ได้แนวคิดว่า การใช้ภาษาในสังคมโดยตัวมันเอง
เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งของพฤติกรรมทางวัฒนธรรม  การใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์มีปัจจัย อยู่
เบื้องหลัง  ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ ผู้พูด (Sender) ผู้ฟัง (Reciever) รูปแบบสาร (Massage Form) ช่อง
ทางการสื่อสาร (Channel) สัญลักษณ์ (Code) หัวข้อของการสื่อสาร (Topic) ฉากหรือสถานการณ์ 
(Setting) หากศึกษาตามโครงร่างนี้จะช่วยให้เข้าใจคติชนเรื่องของการะบวนการสื่อความหมายได้
ชัดเจนขึ้น  ส่วนอคิน รพีพัฒน์๕๗ (อ้างอิงจาก Geertz. ๑๙๗๓) กล่าวไว้ว่า ความหมายที่ประกอบไป
ด้วยสัญลักษณ์ (symbol) ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น การจะรู้จักตีความวัฒนธรรมได้ก็ด้วยอาศัยการ
ตีความหมาย  แปลหรือดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่ได้สร้างออกมา  เพ่ือสร้าง
การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อชีวิต  สัญลักษณ์ในความหมายเป็นได้ทั้งการ
กระท า เหตุการณ์ คุณลักษณะ หรือความสัมพันธ์ที่ใช้เป็นสื่อแนวความคิด (conception)  แนวคิดนั้น
คือความหมายของสัญลักษณ์ ที่มาของวัฒนธรรมคือสัญลักษณ์ที่ ได้รวบรวมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย   
สัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตทางสังคม  หากไม่มีคนก็ไม่มีวัฒนธรรม หากไม่มี
วัฒนธรรมก็ไม่มีมนุษย์  มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความหมาย  เป็นนัยของความเป็นระเบียบ 
จุดมุ่งหมาย เหตุผล และความอยู่รอด Geertz ยังได้เสนอวิธีวิทยาในการตีความสัญลักษณ์ไว้ ๒ วิธี คือ 
การบรรยายรูปแบบของสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และการตีความรูปแบบนั้นในบริบทโครงสร้างของ
ความหมายที่มีรูปแบบของสัญลักษณ์  การลองใช้ ๒ วิธีนี้ร่วมกันเป็นการข้ามไปข้ามมาระหว่างสิ่งที่
ตรงกันข้ามกัน  การตีความสัญลักษณ์ Geertz ให้ความลุ่มลึกที่เป็นผลิตผลของจินตนาการความรู้สึก
ของสังคมอยู่ด้วย  แนวการวิเคราะห์ด้านการแสดงและการสื่อความหมายเน้นความส าคัญด้านภาวะ
แวดล้อม คติชน (Folklore) คือ เหตุการณ์ (Event) และการสังสรรค์สัมพันธ์ (Interaction) ใน
รูปแบบของการแสดงที่มีการสื่อความหมาย มีการใช้ถ้อยค าเป็นสัญลักษณ์สาระความหมายและความ
เป็นตัวตนของคติชน (Holistic Entity) อยู่ที่เหตุการณ์การสื่อความหมายและเครือข่าย (Network) 
ของการสื่อความหมายในสังคม  การเข้าใจเนื้อหาสาระคติชน  จ าเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมในการสื่อ
ความหมายทั้งระบบ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การแสดงออก และพฤติกรรม  เข้าใจ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดงอย่างละเอียด  ศึกษาว่าใครเป็นผู้แสดง (who) ศึกษาสิ่งที่แสดง 
(what) เวลาและโอกาสที่แสดง (when) สถานที่แสดง (where) สาเหตุที่ก่อให้เกิดการแสดง (why) 
                                                           

 ๕๖ ธนันท์  เศรษฐพันธ์.  กำรใช้เร่ืองเล่ำผีปู่แสะย่ำแสะ : ศึกษำเฉพำะกรณีชำวบ้ำนป่ำจี้.  (กรุงเทพฯ 
: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๓๖),  หน้า ๑๓-๑๕.   
 ๕๗ อคิน  ระพีพัฒน์.  วัฒนธรรมคือควำมหมำย : ทฤษฎีและวิธีวิทยำของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ.  
(กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  ๒๕๕๑),  หนา้ ๗๗-๗๘. 



๒๔ 
 

แสดงอย่างไร (how) และการแสดงนั้นให้ใครชม (to whom) องค์ประกอบเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อความหมาย  นอกจากนั้น ปฐม หงษ์สุวรรณ๕๘  ได้กล่าวถึงวิธีวิทยาการศึกษาต านานในมิติ
วัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์นิยมว่า  การศึกษาระบบสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในคติชนเป็นการศึกษาถึงระบบที่ใช้
แนวคิดอย่างหนึ่ง หรือของอย่างหนึ่งแทนแนวความคิดอย่างอ่ืนหรือของอย่างอ่ืน นักคติชนวิทยาจะ
ศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ที่กลุ่มชนใช้เพ่ือจะได้เข้าใจถึงแนวความคิดอารมณ์และจิตใจของกลุ่ม
ชน  ท าให้เข้าใจถึงสภาพหรือลักษณะของสังคม  สัญลักษณ์เป็นผลผลิตจากจิตใจที่เกิดจากจินตนาการ
ของมนุษย์ 
       วาทกรรมนับว่าเป็นค าที่มีผู้นิยมใช้กันมากในยุคปัจจุบัน  หากแต่ความเข้าใจใน
ความหมายอาจคลาดเคลื่อนไปตามบริบท  ในกรอบทางวัฒนธรรมศึกษานั้นอาจมีมุมมองวาทกรรม
เป็นกรอบแนวความคิดท่ีเสนอผ่านตัวบท  กล่าวคือตัวบทที่รายล้อมในวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ 
อานันท์  กาญจนพันธุ์๕๙  ได้กล่าวไว้ว่า ในหนังสือเรื่อง The  Order  of  Things  ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก
ในหนังสือเป็นภาษาฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.๑๙๖๖  ฟูโกต์ได้น าเสนอวิธีคิดซึ่งแสดงถึงความคิดแบบ
โครงสร้างนิยมของเขาอย่างเด่นชัด  แม้เขาจะให้สัมภาษณ์เสมอว่าเขาไม่ได้ใช้ค าว่าโครงสร้างสักค าใน
หนังสือเล่มนี้  ที่จริงหนังสือเล่มนี้มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่า  Les  Mots  et  les  Choses  ซึ่งน่าจะ
แปลว่า “ถ้อยค ากับสรรพสิ่ง  (Words  and  Things)  แต่ในขณะนั้นมีหนังสือชื่อนี้อยู่แล้วใน
ภาษาอังกฤษ  ผู้แปลในฉบับภาษาอังกฤษจึงเลือกใช้ค าว่า ระเบียบ (Order)  แทนค าว่าถ้อยค า  ชื่อ
หนังสือเล่มนี้ในภาษาฝรั่งเศสนั้นบ่งชี้ว่า ฟูโกต์พยายามวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงระหว่างถ้อยค าหรือ
ภาษากับสรรพสิ่ง  เขามองว่าถูกสร้างขึ้นมาจากภาษาซึ่งมีระเบียบแบบแผนเชิงโครงสร้างอย่างหนึ่ง  
การที่ฉบับภาษาอังกฤษเลือกใช้ค าว่าระเบียบแทนถ้อยค าก็อาจไม่ผิดนัก  ในทางตรงกันข้ามอาจตรงใจ
ของฟูโกต์ด้วยซ้ า  เพราะเขาเห็นว่าสรรพสิ่งนั้นแท้จริงแล้วก็คือความคิดที่ถูกภาษาจัดระเบียบ  ในที่นี้
ระเบียบจึงมีนัยเสมือนเป็นการสร้างภาพตัวแทนของความรู้และความคิดให้อยู่ในรูปของสรรพสิ่ง  ฟู
โกต์พยายามผันตนเองออกจากกรอบของโครงสร้างนิยมแบบโซซูร์และเลวี-สโตรสส์ด้วยการหันมาเน้น
ด้านตัวสัญญะเองมากขึ้นกว่าตัวความหมายที่เป็นความคิดอยู่เบื้องหลัง  ซึ่งตัวสัญญะสามารถจะมี
อิสระในตัวเอง  แทนที่จะข้ึนอยู่กับความหมายตามความคิดที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น  การเปลี่ยนแปลงใน
จุดนี้ช่วยให้ฟูโกต์สามารถมองตัวสัญญะในรูปของถ้อยแถลงหรือวาทกรรมในฐานะที่เป็นภาพตัวแทน  
การวิเคราะห์วาทกรรมของฟูโกต์จึงมีลักษณะเชิงวิพากษ์มากกว่าการวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์แบบ
ทางการทั่วไป  เพราะไม่ได้มองวาทกรรมเป็นเพียงภาษาหรือตัวบทที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
หากแต่มองวาทกรรมเป็นพ้ืนที่ของความรู้หรือความคิดทางสังคมในขอบเขตชัดเจนเชิงสัมพัทธ์  
หมายถึงความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ของประวัติศาสตร์  ฟูโกต์วิเคราะห์เฉพาะวาทกรรมที่
เกี่ยวกับชีวิต แรงงาน และภาษาเป็นหลัก  เมื่อฟูโกต์หันมามองภาษาเป็นระบบหรือกลไกของภาพ

                                                           

 ๕๘ ปฐม  หงษ์สุวรรณ.  มองข้อมูลทำงคติชนผ่ำนกรอบคิดในมิติทำงสังคมศำสตร์.  
ใน “กาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยต านานกับวัฒนธรรม”.  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๕๐),  
หน้า ๓๘-๔๕.   
 ๕๙ อานันท์  กาญจนพันธุ์, คิดอย่ำงมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่ำงวิพำกษ์ จำกวำทกรรมของอัตบุคคลถึงจุด
เปลี่ยนของอัตตำ, หน้า ๓๗-๔๐.   
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ตัวแทนในฐานะที่เป็นวาทกรรม  เขาจึงเริ่มตั้งค าถามว่า  คนเรารู้จักความคิดที่ว่าภาษาเป็นภาพ
ตัวแทนของบางสิ่งบางอย่างได้อย่างไร  ในแง่ที่ว่าภาษาเป็นทั้งระบบและโครงสร้างของภาพตัวแทน  
โดยพยายามค้นผ่านประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ในการคิดเกี่ยวกับภาษา  วาทกรรมไม่ใช่เป็นเพียง
รูปแบบของภาพตัวแทนเท่านั้น  แต่ยังเป็นเงื่อนไขเชิงรูปธรรมในการสร้างและควบคุมการจินตนาการ
ทางสังคมอีกด้วย 
          นอกจากนั้น  งานปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตของ สมชาย  ส าเนียงงาม๖๐  ได้ศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของ
คนไทย  พบว่า  การศึกษาอรรถศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาในบริบทของวัฒนธรรมทางสังคม  พบ ๖ 
ลักษณะ  คือ  ๑)ลักษณะความเป็นสากลของทุกสังคมที่มีอยู่  ๒)วงศัพท์หรือหมวดหมู่ศัพท์  ๓)ค า
เรียกชื่อของสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงความคิดของเจ้าของภาษา  ๔)จัดกลุ่มโดยพิจารณาจากลักษณะร่วมของ
ข้อมูล  ๕)จัดข้อมูลโดยยึดหลักความแตกต่าง  และ ๖)เก็บข้อมูลโดยไม่เอาวัฒนธรรมของผู้วิเคราะห์
เป็นต้นแบบ  แต่ภาพรวมของอรรถศาสตร์มักสนใจในค าเรียก  เช่น  เรียกเครือญาติ  เรียกสี  ค าสรรพ
นาม  ชื่อบุคคล  ชื่อสถานที่ เป็นต้น  จากงานศึกษาพบว่า  การตั้งชื่อของคนไทยมีความเชื่อในเรื่อง
ของสิริมงคลและกาลกิณีสะท้อนให้เห็นวิธีคิดในการตั้งชื่อด้วย 
             นอกจากนั้น สุรเดช  โชติอุดมพันธ์๖๑  ได้กล่าวไว้ในวาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์ 
วรรณคดีศึกษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ๒  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า  
กรอบแนวคิดที่เสนอผ่านตัวบทนั้น  ปรากฏในหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  บทสนทนา  ละคร  โฆษณา  
ต่างก็ท าหน้าที่เหมือนประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการควบคุมหรือจัดการวิธีคิดของมนุษย์  
หรือหากวิเคราะห์ให้เห็นละเอียดลึกซึ้งแล้ว  ตัวบทดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์หรือวิธีการ
มองโลกแต่ละยุคสมัย หรือแต่ละกลุ่มชน  ตัวอย่างที่ชัดเจนของวาทกรรมในปัจจุบัน คือ เรื่องความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและแนวคิด  ซึ่งเป็นประเด็นที่นักวิชาการให้ความส าคัญและพยายาม
ผลักดันให้เกิดขึ้น  แนวคิดเรื่องนี้เห็นได้จากการโฆษณา  ละคร  หรือในวงวิชาการปัจจุบัน  ซึ่งต่างก็
เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลของมนุษย์และเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิต  นักวิชาการที่ส าคัญที่น าเสนอ
ทฤษฎีแนวคิดนี้ คือ ฟูโกต์  เห็นว่าแนวคิดเรื่องวาทกรรมน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า “ความจริงในอุดมคติ” 
นั้นไม่ได้มีอยู่จริง  หากแต่ความจริงขึ้นอยู่กับบริบทและสายสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับอ านาจ  ฟูโกต์
เชื่อว่า ผู้ใดก็ตามที่มีสิทธิ์ก าหนดว่าสิ่งใดคือความรู้  นับว่าผู้นั้นมีอ านาจในการก าหนดกรอบความคิด
ของสังคมให้เป็นไปในทิศทางอันเดียวกัน  การศึกษาวาทกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญ  โดยเฉพาะการศึกษา
วาทกรรมของผู้มีอ านาจ  ฟูโกต์จึงเสนอว่า  เราควรมองความจริงเป็นระบอบแห่งความจริง  การออก
กฎระเบียบวินัยข้อบังคับอาจแสดงออกผ่านปฏิบัติการทางวาทกรรม  ซึ่งอาจเคลือบแฝงมาในรูปของ
ตัวบทที่รายล้อม  มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตโดยเลี่ยงไม่ได้  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์  ละคร
โทรทัศน์  โฆษณา  และวรรณกรรม  เมื่อพินิจในแง่มุมดังกล่าว  เนื่องจากวรรณกรรมเป็นปฏิบัติการ
ทางวาทกรรมรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลต่อกรอบแนวความคิดของผู้อ่าน  วรรณกรรมจึงไม่ได้เสนอแนวความ
                                                           

 ๖๐ สมชาย  ส าเนียงงาม,  ลักษณะภำษำที่แสดงควำมเปลี่ยนแปลงของควำมเชื่อเกี่ยวกับสิ ริมงคล
และกำลกิณีในชื่อของคนไทย, หน้า ๑๐-๒๑.   
 ๖๑ สุรเดช  โชติอุดมพันธ์.  วำทกรรม ภำพแทน และอัตลักษณ์ วรรณคดีศึกษำในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม ๒. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๘),  หน้า ๑.   



๒๖ 
 

จริงในอุดมคติของมนุษย์  แต่วรรณกรรมเป็นการน าเสนอระบอบแห่งความจริงหรือความจริงที่ผู้เขียน
เชื่อเนื่องจากอยู่ในกรอบวาทกรรมหนึ่ง ๆ  
           ส่วน วิโรจน์  อรุณมานะกุล๖๒  ได้กล่าวไว้ว่า ระบบภาษาและการใช้ภาษา (Langue and 
Parole) Saussure ชี้ให้เห็นความแตกต่างของ la langue กับ la parole  หมายถึงภาษาที่เป็นระบบ
ของสัญญะที่คนในสังคมเข้าใจร่วมกัน  เป็นข้อเท็จจริงทางสังคมหรือองค์ความรู้ทางภาษาที่มีร่วมกัน  
ส่วน la parole  หมายถึงภาษาที่เป็นค าพูดที่คนเราใช้หรือพูดออกมา  จัดว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล  
เพราะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่าจะพูดเรื่องอะไร  ค าพูดหรือประโยคท้ังหลายนี้เป็นสิ่งเดียวที่เราได้ยินได้ฟัง
ที่สามารถน ามาศึกษาเพ่ือหา langue หรือตัวระบบของภาษานั่นเอง  Saussure ได้แยกความต่าง
ระหว่าง langue กับ parole เพ่ือชี้ให้เห็นชัดว่า การศึกษาหาระบบของภาษาซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลานั้น  
นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าภาษาและวัฒนธรรม  โดยอธิบายไว้ว่า  ถ้าไม่มีสังคม
คนเราจะเรียนรู้ภาษาไม่ได้  ภาษาจัดเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ผ่านหน้าที่ทางวัฒนธรรม  ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ติดตัว
กับมนุษย์มาแต่ก าเนิด  Sapir  มองว่า  ภาษามีไว้เพ่ือการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิด  ภาษาแต่ละ
สังคมวัฒนธรรมต่างมีคุณค่า  เน้นความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม  และพัฒนาการของภาษากับ
วัฒนธรรมนั้นเดินเคียงคู่ขนานกันไป  ภาษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรม 
             นอกจากนั้น สุภางค์  จันทวานิช๖๓  ได้กล่าวถึงทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์นิยม หรือ
ทฤษฎีสัญลักษณ์วิทยาไว้ว่า ทฤษฎีนี้เป็นการพิจารณาสังคมระดับจุลภาคเช่นกันกับส านักปรากฏการณ์
วิทยา และสนใจเรื่องราวของชีวิตประจ าวันกับการกระท าของมนุษย์ที่โต้ตอบกัน  สิ่งที่ท าให้มนุษย์
แตกต่างจากสัตว์คือ กลไกทางความคิดที่ท าให้มนุษย์รู้จักวางแผน  การปรับพฤติกรรมให้เข้ากับ
สถานการณ์และเป้าหมายที่วางไว้  รู้จักสื่อสารกับผู้อ่ืนโดยการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ  สัญลักษณ์ท่ีส าคัญ
ที่สุดคือ ภาษาของมนุษย์ที่รู้จักการตีความจากการสื่อสารกับผู้อ่ืน และโต้ตอบ  นอกจากนั้นมนุษย์ยังมี
ความส านึกว่าผู้อ่ืนก็มีความรู้สึก มีความคิดเห็นตามแบบของเขา  มนุษย์จึงเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจว่า
ผู้อ่ืนคิดอะไร  ตีความสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร ตลอดจนการรับรู้เกี่ยวกับตัวของมนุษย์เองอย่างไร  
เกิดเป็นตัวตนและภาพลักษณ์เก่ียวกับตนเอง (Self Image)  ส่วนทฤษฎีการตีความหมาย หรือแนวคิด
เฮอมะนิวทิคซฺ (Hermeneutics) นั้นได้กล่าวไว้ว่า  ค าศัพท์ค าหนึ่งที่ใช้กันในส านักปรากฏการณ์วิทยา 
คือ ค าว่า เฮอมะนิวทิคซฺ (Hermeneutics)  หมายถึง ศาสตร์แห่งการตีความ ( Interpretation) 
กล่าวคือ  การที่บุคคลให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ  แล้วตีความตามการให้ความหมายนั้น ๆ แต่เดิ ม
เฮอร์มินิยติกส์ หมายถึง วิธีอธิบายหรือตีความคัมภีร์ หรือหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องอาศัยศิลปะในการ
ตีความบท (Text) โบราณ  ต่อมาศัพท์ค านี้หมายถึง ปรัชญา และวิธีวิทยาในการศึกษาศิลปะแขนงต่าง 
ๆ   ทางประวัติศาสตร์และสังคมวิทยา ค าว่า Hermeneutics แปลว่า การอธิบาย  แต่เดิมนั้น Kant 
นักปราชญ์ชาวเยอรมันเป็นผู้น าค านี้มาใช้ในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์  เขาเสนอว่า การท าความ
เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต และประวัติศาสตร์  ต้องมีการตีความ  แต่มนุษย์มีข้อจ ากัดในการ
ท าความเข้าใจ เพราะอยู่ภายใต้ยุคสมัย (Time) และพ้ืนที่ (Space) ที่ตนมีชีวิตอยู่และมีประสบการณ์  
ท าให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่ เกิดขึ้นในอดีตและพ้ืนที่ อ่ืนได้เต็มที่   จ าเป็นต้องหลอมรวมความคิดเชิง
                                                           

 ๖๒ วิโรจน์  อรุณมานะกุล,  ทฤษฎีภำษำศำสตร์, หน้า ๕๒ – ๖๒.   
 ๖๓ สุภางค์  จันทวานิช.  ทฤษฎีสังคมวิทยำ.  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๕๑),  หน้า 
๑๒๗ – ๑๓๖.   



๒๗ 
 

ประวัติศาสตร์ของตนเข้ากับของผู้อ่ืนในยุคสมัยของพ้ืนที่นั้น ๆ ก่อน  จึงจะเกิดความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ 
    นอกจากนั้น  การให้ค านิยามของวาทกรรมยังปรากฏในวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตของ 
ธัญญา  สังขพันธานนท์๖๔  ได้นิยามไว้ว่า  วาทกรรม  หมายถึง  กระบวนการในการสร้างหรือผลิตอัต
ลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคม  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือ
แม้แต่ตัวตนของเราเอง  การสร้างหรือผลิตความหมายนี้  จะด ารงอยู่และได้รับการยอมรับจากสังคม
ในวงกว้าง  วาทกรรมเป็นชุดของภาษาซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงความหมาย  แต่เป็นมากกว่าเรื่อง
ของภาษาหรือค าพูด  แต่รวมไว้ซึ่งจารีตปฏิบัติ ระบบความคิด ความเชื่อ คุณค่า และสถาบันต่าง ๆ ใน
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  
              เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภาษากับการสร้างความหมายสรุปได้ว่า  ใน
สังคมมนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นภาษากับวัฒนธรรมขึ้นมาสนองตอบความต้องการเริ่มตั้ งแต่
ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่สลับซับซ้อนมากขึ้น  ภาษากับวัฒนธรรมมีสิ่งที่แฝงเร้นอยู่อย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะเรื่องของความหมายที่ปรากฏในภาษากับวัฒนธรรม  ภาษากับวัฒนธรรมเป็นภาพสะท้อน
ให้เห็นข้อมูลของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมได้อย่างละเอียด  จากผลงานที่ยกกล่าวอ้างมามิติของ
ความหมายนั้นเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงแนวความคิดความสามารถท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา  
  ๑.๘.๓  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุดมกำรณ์ 
      การด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องรับรู้สิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์หรือกติกาในการอยู่ร่วมกัน  ส่วน
ที่ต้องรับรู้นั้นอาจอยู่ในรูปแบบของระบบการคิดและความเชื่อ  ดังที่  กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์๖๕   
ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ทางภาษาไว้ว่า  ภาษากับอุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง  ผู้ใช้ภาษาไม่
เพียงเพ่ือเล่าเรื่องราว ชี้แจงข้อมูล หรือโต้เถียงคัดค้าน  แต่ยังใช่ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือของ
อุดมการณ์  ภาษาเป็นสื่อถ่ายทอดความคิดความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  
ภาษากับอุดมการณ์ที่ปรากฏในสื่อสาธารณะประเภทหนังสือพิมพ์ไม่ได้รายงานความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
เพียงอย่างเดียว  แต่หนังสือพิมพ์มีมุมมองและอุดมการณ์ในการเสนอข่าว  สื่อมวลชนอยู่ในสถานะที่
ได้เปรียบสามารถสื่อความคิดความเชื่อให้คนหมู่มากได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว    หนังสือพิมพ์เป็น
แหล่งส าคัญที่สร้างกระแส  กระแสอาศัยภาษาเป็นตัวน าพา  ในกระบวนการเสนอข่าว  อุดมการณ์
เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอด  และภาษามีบทบาทสูงในการสื่ออุดมการณ์นี้และเกิดขึ้นทุกวัน  หนังสือพิมพ์จึง
สร้างทัศนคติ ความคิด ความเชื่อในการหล่อหลอมชี้น าพฤติกรรมของคนในสังคม   
   นอกจากนั้น  วิโรจน์  อรุณมานะกุล๖๖   ได้กล่าวไว้ว่า  อ านาจมีความหมายหลักอย่าง
สามอย่าง  อย่างแรกหมายถึงสิทธิความชอบธรรมที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อย่างที่สองหมายถึง
ความสามารถที่จะท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้  และความหมายอย่างที่สามคือความสามารถที่ฝ่ายหนึ่ง

                                                           

 ๖๔ ธัญญา  สังขพันธานนท์.  วรรณกรรมวิจำรณ์เชิงนิเวศ : วำทกรรมธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
วรรณคดีไทย.  พิษณุโลก : วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.  ๒๕๕๖),  หน้า ๑๒.  
 ๖๕ กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์.  ปริจเฉทเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย : กำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับอุดมกำรณ์.  (กรุงเทพฯ.  รายงานผลการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๓),  
หน้า ๑๑-๑๒.   
 ๖๖ วิโรจน์  อรุณมานะกุล, ทฤษฎีภำษำศำสตร์, หน้า ๑๐-๑๔. 



๒๘ 
 

สามารถท าให้อีกฝ่ายหนึ่งท าในสิ่งที่ตนต้องการได้  ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่  อาจเกิดจากการใช้ก าลังขู่
เข็ญหรือให้ผลประโยชน์เป็นรางวัลตอบแทน  อ านาจเป็นสิ่งที่นักการเมืองต้องการเพื่อสามารถท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่ตนต้องการ  ภาษาเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้กลไกนักการเมืองใช้เพ่ือรักษาไว้ซึ่งอ านาจของตน  
ดังปรากฏข้อมูลการใช้ภาษาโดยเลือกใช้ค าพูดเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของฝ่ายตน  เช่น กล่าวว่า
ตนท างานเพ่ือประชาชน เพ่ือคนจน  และสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีกับฝ่ายตรงกันข้าม  เช่น  ท างาน
เชื่องช้า ไม่ทันโลก  นอกจากกลวิธี พ้ืนฐานเหล่านี้แล้วสะท้อนให้ เห็นว่า  การใช้ภาษาก็เพ่ือ
วัตถุประสงค์  เช่น  เน้นย้ าการคิดใหม่ท าใหม่  ใช้ภาษาเพ่ือโฆษณานโยบาย  ใช้ภาษาเพ่ือเบี่ยงเบน
ประเด็น  ใช้ภาษาเพ่ือลดน้ าหนักค าวิจารณ์  ใช้ภาษาเพ่ือกลบเกลื่อนความพลั้งเผลอ  ใช้ภาษาเพ่ือ
บิดเบือนความเข้าใจของสาธารณชน  และการใช้ภาษาเพ่ือเสกสร้างความเป็นจริง  ณัฐกฤต  ดิฐ
วิรุฬห์๖๗  ได้กล่าวถึงความหมายที่เป็นกฎเกณฑ์หรือกติกา คือ อุดมการณ์ ( ideology)  ซึ่งท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของสังคม (social  representations) ในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันของสมาชิก  
หมายความว่า  อุดมการณ์เป็นอ านาจของความหมายทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่ อง  
อุดมการณ์ที่ประกอบสร้างขึ้นจากระบบคิดนั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นทาง
สังคม  เป็นผลผลิตที่มนุษย์ใช้แลกเปลี่ยนในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  อุดมการณ์จึงด ารงอยู่
ในโครงสร้างทางสังคม  หลุยส์  อัลธูแซร์  (Louis  Althusser) ได้อธิบายในเรื่องนี้ว่า  อุดมการณ์ด ารง
อยู่ในโครงสร้างที่เป็นระบบความสัมพันธ์ทางสังคม  อุดมการณ์จึงเป็นระบบภาพตัวแทนความคิด  ซึ่ง
ไม่ได้เกิดมาจากความนึกคิด  หากแต่ก่อตัวมาจากโครงสร้างทางสังคมที่เต็มไปด้วยมายาคติ  ดังนั้น
มนุษย์ที่ตกอยู่ในการครอบง าของอุดมการณ์คือ  คนที่ไม่รับรู้ความสัมพันธ์อันแท้จริงระหว่างตัวเขากับ
โลกที่เป็นอยู่  แต่กลับไปรับรู้เอาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเองกับโลกที่เป็นอยู่ในจินตนาการ  
ฮอลล์๖๘  ได้ต่อยอดกรอบทางความคิดของอัลธูแซร์ว่า  อุดมการณ์เป็นกรอบการคิดของมนุษย์ที่ยึด
โยงอยู่กับภาษา ความคิด การแยกแยะ จินตภาพของความคิด และระบบภาพตัวแทนซึ่งชนชั้นและ
กลุ่มสังคมต่าง ๆ ใช้เพ่ือท าความเข้าใจ ให้ความหมาย สร้างจินตนาการ และหาวิธีท าความเข้าใจสังคม  
อย่างไรก็ตาม  อุดมการณ์ประกอบขึ้นจากระบบความคิดที่หลากหลาย  จะยังคงสร้างความชอบธรรม
ด้วยการท าหน้าที่เป็นกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้สังคมยึดถือปฏิบัติ  อุดมการณ์เป็นตัวกลางสร้าง
ความชื่อทางสังคม  และอุดมการณ์ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินความถูกผิดต่อการแสดงพฤติกรรมของ
กลุ่มต่าง ๆ  นอกจากนั้น บทความของกีรติ  บุญเจือ๖๙  ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับศาสนา ปรัชญา และ
อุดมการณ์ในสังคมไว้ว่า  อุดมการณ์คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์แต่ละคน  ซึ่งเป้าหมายนั้นก็
ต้องมีวิถีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ  มนุษย์สามารถเข้าใจเป้าหมาย  ก าหนดเป้าหมาย และสามารถเลือกวิธี
ปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคนได้ 

                                                           

 ๖๗ ณัฐกฤต  ดิฐวิรุฬห์.    กำรสร้ำงควำมหมำยทำงวัฒนธรรมภำยใต้เจตจ ำนงของอุดมกำรณ์รัฐ.  
(กรุงเทพฯ : ใน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ; ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑.  ๒๕๕๐),  หน้า ๕-๘. 
 ๖๘ Hall, Stuart. The Rediscovery of ‘Ideology’ : Return of the Repressed in 
Ideology and Law.  (London : Academic Press.  ๑๙๘๒),  หน้า ๒๖-๖๕.   
 ๖๙ กีรติ  บุญเจือ.  ศำสนำ ปรัชญำ และอุดมกำรณ์ในสังคม.  (กรุงเทพฯ : วารสารสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช; ปีท่ี ๔, ฉบับท่ี ๑, หน้า ๑-๕.  ๒๕๓๔),  หน้า ๑-๕.   



๒๙ 
 

     นอกจากนั้น ประจักษ์  น้ าประสานไทย๗๐  ได้น าเสนอบทความลงในวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อุดมการณ์ ( Ideology) จากหลักฐานการ
บัญญัติศัพท์ค าว่าอุดมการณ์พบว่า  ทราซี่  (Antoine  Louis  Claude  Destutt  de  Tracy. 
๑๗๕๔-๑๘๓๖)  น่าจะเป็นคนแรกที่บัญญัติศัพท์ว่า Ideology  โดยเขาเห็นว่า  ประชาชนควรใช้
วิทยาศาสตร์มาปรับปรุงสังคมและสภาวะทางการเมือง  อุดมการณ์เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการของการก่อตัวขึ้นของความคิด หรือที่เรียกว่า “Science  of  Ideas”  ทราซี่เชื่อว่า  
ความคิด หรือ Ideas  นั้น  ถูกกระตุ้นโดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ดังนั้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จึงเป็นแหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียว  ส่วนบรรดาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทาง
จิตวิญญาณทั้งหลายนั้น  ทราซี่เห็นว่ามิได้มีส่วนในการก่อตัวของความคิดแต่อย่างใด  แง่มุมแนวคิดที่
น่าสนใจของทราซี่มี ๒ ประการ  คือ  ประการแรกได้แก่  แง่มุมวัตถุนิยม หรือ Materialism  แนวคิด
จะถูกกระตุ้นปลุกเร้าโดยสิ่งที่เป็นวัตถุเท่านั้น  การก่อตัวของแนวคิดเป็นกระบวนการทางกายภาพ
มากกว่ากระบวนการทางจิตวิญญาณ หรือ มายาคติ  วัตถุนิยมจึงเป็นแนวคิดหลักในมโนทัศน์ของ
อุดมการณ์  ส่วนแง่มุมประการที่สองได้แก่  ประชาชนควรใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปปรับปรุงสังคม และ
การเมือง  พบว่าอุดมการณ์มีความใกล้ชิดกับสังคมและการเมืองมาตั้งแต่ต้น  ความหมายของ
อุดมการณ์ในฐานะที่เป็นศาสตร์เชิงประวัติ  ว่าด้วยความคิดของมนุษย์  ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว   ในล าดับต่อมามีแนวคิดที่แตกต่างและโจมตีทราซี่และกลุ่มแนวคิดนี้ว่า  เป็นนักอุดมการณ์ใน
ความหมายเชิงลบและคนเหล่านี้ต้องการปฏิรูปสังคมด้วยการใช้สมองและปากเท่านั้น  คนเหล่านี้ถูก
โจมตีว่าเป็นพวกเพ้อเจ้อไร้สาระ  ไม่ท าอะไรนอกจากวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่มีอ านาจทางการเมือง  นัก
อุดมการณ์ในสายตาของผู้ทรงอ านาจอย่างนโปเลียนจึงเป็นเพียงพวกท่ีสติปัญญาเป็นหมัน  ล้มเหลวใน
การปฏิบัติงาน  ต่อมามาร์กซ์กับเองเกิ้ลได้เสนอสิ่งที่เรียกว่า ทฤษฎีที่สองของอุดมการณ์ในลักษณะที่
ขัดแย้งกับทราซี่อย่างสิ้นเชิง  มาร์กส์และเองเกิ้ลมองว่า  อุดมการณ์ไม่ใช่ศาสตร์แห่งความคิด แต่
อุดมการณ์เป็นเพียงสิ่งที่คนในชนชั้นปกครองสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้สนับสนุนผลประโยชน์ของคนชั้นตน  
ตามทัศนะนี้  อุดมการณ์จึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่มาจากการแปลความ ตีความธรรมชาติ หรือเนื้อแท้ของ
การเมืองแบบผิด ๆ  ขณะที่มานน์ไฮม์ได้ท าการวิเคราะห์อุดมการณ์จากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์  โดย
เปรียบเทียบจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง  แล้วให้ข้อถกเถียงที่น่าสนใจว่า  ไม่มีอุดมการณ์ใดเป็นที่เข้าใจ
อย่างสมบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจความคิดในยุคก่อนหน้า  และผลกระทบอุดมการณ์ที่แล้วมามีต่อปัจจุบัน  
ล าดับต่อมาก็มีนักลัทธิมาร์กอีกหลายคนได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทฤษฎีอุดมการณ์ให้
กว้างขวางออกไป  ที่สมควรกล่าวถึง คือ แนวคิดเรื่องการครองความเป็นเจ้าทางอุดมการณ์ หรือ 
Hegemony ของกรัมซี่   โดยกรัมซ่ีได้อธิบายความเป็นเจ้าอุดมการณ์ในการควบคุมคนอ่ืน ๆ ในสังคม
ไว้ ๒ แบบ คือ ๑)กลไกด้านการปราบปราม  แต่วิธีนี้เคยใช้มาแล้วในประวัติศาสตร์พบว่าได้ผลอย่าง
จ ากัด  ไม่สามารถใช้ได้อย่างยาวนานและไม่สามารถควบคุมประชาชนได้อย่างราบคาบ  และ ๒)กลไก
ด้านอุดมการณ์  ซึ่งได้แก่สถาบันต่าง ๆ ของภาคประชาสังคม  องค์กรทางศาสนา  สถาบันครอบครัว  
สหภาพแรงงาน  มาหล่อหลอมกล่อมเกลาให้ประชาชนยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครองด้วยความ
ยินยอมพร้อมใจ  เพ่ือให้สามารถยึดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในสังคมรวมถึงพ้ืนที่ทางความคิดของ
                                                           

 ๗๐ ประจักษ์  น้ าประสานไทย.  อุดมกำรณ์ Ideology.  (ชลบุรี : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีท่ี ๒๐, ฉบับท่ี ๓๔, หน้า ๔-๒๐.  ๒๕๕๕),  หน้า ๓-๒๐.   



๓๐ 
 

ประชาชนเอาไว้ไห้ได้  ในขณะที่เธอร์บอร์นได้พัฒนาให้องค์ความรู้ด้านอุดมการณ์มีความสมบูรณ์ เป็น
ระบบ และหมวดหมู่ยิ่งข้ึน  โดยเขาได้แบ่งอุดมการณ์ออกเป็น ๔ ประเภท คือ   
    ๑) Inclusive-Existential  Ideology  เป็นอุดมการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการให้
ความหมายของชีวิต ความหมายของโลก กฎเกณฑ์ธรรมชาติ  โดยไห้ความสนใจกับปัญหาว่า ชีวิตคือ
อะไร อะไรเป็นสิ่งดีเลวในชีวิต ชีวิตหลังความตายมีหรือไม่ ถ้ามีแล้วเป็นอย่างไร  อุดมการณ์เช่นนี้มีอยู่
ในทุกสังคม  แม้ในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมก็ตาม  
    ๒) Inclusive-Historical  Ideology  เป็นอุดมการณ์ที่ตอกย้ าจิตส านึกแห่งการ
เป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง  เช่น  การเป็นชนชาติ เชื้อชาติ ศาสนิกของศาสนา รวมทั้ง
ความคิดชาตินิยมด้วย  อุดมการณ์ประเภทนี้บ่งชี้ถึงความเป็นสมาชิกของกลุ่มในสังคมใดสังคมหนึ่ง  
และก่อเกิดความคิดที่ปฏิเสธการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ   
    ๓ ) Positional-Existential  Ideology  เป็นอุดมการณ์ที่อธิบายให้ เห็นว่า
มนุษย์แต่ละคนย่อมมีสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคม  โดยสถานภาพมีความแตกต่างในเรื่องของ
เพศ อายุ ซึ่งบอกให้รับรู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายและควรมีสถานภาพอย่างไรในสังคม  หรือคนในแต่
ละวัยของชีวิตควรมีสถานภาพอย่างไรจึงจะเหมาะสมในสังคม   
    ๔) Positional-Historical  Ideology  เป็นอุดมการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่า  มนุษย์แต่
ละคนในสังคมย่อมมีสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง  อุดมการณ์นี้จะอธิบายให้เห็นว่า  การที่แต่ละบุคคล
มีสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น  จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและมีความเป็นมาอย่างไร 
     นอกจากที่กล่าวแล้ว  กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์๗๑  ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ทางภาษาไว้
ว่า  ภาษากับอุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง  ผู้ใช้ภาษาไม่เพียงเพ่ือเล่าเรื่องราว ชี้แจงข้อมูล 
หรือโต้เถียงคัดค้าน  แต่ยังใช้ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือของอุดมการณ์  ภาษาเป็นสื่อถ่ายทอด
ความคิดความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  นักวิชาการได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ผ่านงานเขียน พบว่า  สื่อสาธารณะประเภทหนังสือพิมพ์ไม่ได้รายงาน
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว  แต่หนังสือพิมพ์มีมุมมองและอุดมการณ์ในการเสนอข่าว  
สื่อมวลชนอยู่ในสถานะท่ีได้เปรียบสามารถสื่อความคิดความเชื่อให้คนหมู่มากได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว    
หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งส าคัญที่สร้างกระแส  กระแสอาศัยภาษาเป็นตัวน าพา  ในกระบวนการเสนอ
ข่าว  อุดมการณ์เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอด  และภาษามีบทบาทสูงในการสื่ออุดมการณ์นี้และเกิดขึ้นทุกวัน  
หนังสือพิมพ์จึงสร้างทัศนคติ ความคิด ความเชื่อในการหล่อหลอมชี้น าพฤติกรรมของคนในสังคม  
นอกจากนั้น กฤษดาวรรณ  ยังได้กล่าวถึงงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าภาษากับอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
กัน เช่น ปัญหาการเหยียดผิว ชาติพันธุ์ รัฐชาติ วัฒนธรรม และสิทธิทางภาษา   
   นอกจากนั้น อานันท์  กาญจนพันธุ์๗๒  ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องอ านาจของฟูโกต์ไว้ว่า  ฟู
โกต์เสนอการมองอ านาจในลักษณะที่ไม่ใช่สิ่งของ  ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งสามารถถือครอบครองไว้เป็น
สมบัติ  เช่น ไม่ใช่ต ารวจเท่านั้นที่จะต้องมีอ านาจตามความเข้าใจก่อนหน้านี้  แต่อ านาจมักถูกมองเป็น
                                                           

 ๗๑ กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์,  ปริจเฉทเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย : กำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับอุดมกำรณ์, หน้า ๑๑-๑๒.   
 ๗๒ อานันท์  กาญจนพันธุ์, คิดอย่ำงมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่ำงวิพำกษ์ จำกวำทกรรมของอัตบุคคล 
ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตำ.  (พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๕๕),  หน้า ๑๒๒-๑๓๐. 



๓๑ 
 

เหมือนสิ่งของหากผู้ใดสวมใส่แล้วจะมีอ านาจ เช่น นายพลต้องถือคทา หรือกษัตริย์ต้องมีตราประทับ
ถึงจะมีอ านาจ  ตามความเข้าใจเช่นนี้จึงเหมือนอ านาจเป็นสิ่งของที่บุคคลสามารถยึดถือไว้ได้  ฟูโกต์
กลับมองว่า  อ านาจเกิดขึ้นได้บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์และปฏิบัติการณ์ ของความสัมพันธ์ที่
สลับซับซ้อน  ในระบบของรัฐที่ประกอบไปด้วยหน่วยงาน ระบบราชการ สถาบัน กลุ่มต่าง ๆ ทุกส่วน
ปฏิบัติการล้วนมีอ านาจ  และอ านาจอาจมีวาระซ่อนเร้นอยู่ด้วย  อ านาจมีการเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  ไม่ได้ฟุ้งกระจายอยู่อย่างเดียวแต่ปรับตัวไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ  อ านาจนั้นมีพ้ืนที่ที่มี
ความแตกต่างกัน  ไม่ว่าจะแตกต่างกันตามเพศ อายุ ความเชื่อหรือชนชั้นก็ตาม  ความแตกต่างกันจะ
เปิดโอกาสให้มีบุคคลที่สถาปนาตนเองขึ้นมีอ านาจ  อ านาจมีความเลื่อนไหลปรากฏมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  
ไม่ได้มีอยู่เฉพาะศูนย์กลางเพียงที่เดียว    จึงอาจเป็นไปได้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะ
หยิบฉวยหรือเข้าไปสวมอยู่ในอ านาจ  อ านาจจึงเป็นเสมือน “สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อน”  
ในเรื่องของอ านาจมีบุคคลส าคัญที่ไห้แนวคิดไว้  เช่น  เวเบอร์ได้มีแนวคิดว่า “อ านาจผูกติดอยู่กับ
สถานภาพ  ถ้าผู้ใดมีสถานภาพผู้นั้นก็มีอ านาจ”  แต่มาร์กซ์มีแนวคิดว่า “อ านาจผูกติดอยู่กับชนชั้นที่
ครอบครองปัจจัยการผลิต เช่น นายทุนถือครองทรัพย์สินจึงมีอ านาจกว่าชนที่ใช้แรงงาน”  แต่ฟูโกต์มี
แนวคิดว่า “อ านาจอยู่ที่ไหนก็ได้  เพราะไม่ได้ผูกติดอยู่กับสิ่งใดทั้งสิ้น”  ซึ่งแนวคิดก่อนหน้านี้  ฟูโกต์
ต้องการจะแย้งเพราะมักจะมองอ านาจเฉพาะในแง่ลบอย่างเดียว  ฟูโกต์เรียกแนวคิดนี้ว่า “ฐานคติ
แบบกดทับ”  มีในกลุ่มของมาร์กซิสต์และนิทเช่  ซึ่งมองอ านาจในเรื่องการกดขี่ การมอมเมา และการ
ครอบง า  ส่วนฟูโกต์ต้องการให้มองอ านาจทั้งสองด้าน  คือทั้งด้านลบและด้านบวก 
   นอกจากนั้น กาญจนา แก้วเทพ๗๓  สรุปแนวคิดการครอบครองความเป็นใหญ่ทาง
อุดมการณ์ว่า คือ การแทรกซึมในวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคลเป็นส าคัญ  เมื่อชนชั้นมีความต้องการ
เป็นชนชั้นน าและครอบครองความเป็นเจ้า  ก็ต้องพยายามสร้างสัมพันธมิตรทางชนชั้นกับชนกลุ่มอ่ืน
ก่อน  แล้วจึงค่อยยึดกุมแนวความคิดหลักของประชากรส่วนใหญ่ให้ได้ในที่สุด  เรียกว่า การ
ครอบครองความเป็นใหญ่ทางอุดมการณ์ทางการเมือง (Political Hegemony) และการครอบครอง
ความเป็นใหญ่ทางอุดมการณ์วัฒนธรรม (Cultural Hegemony) เป็นการใช้ปฏิบัติการทางการเมือง 
เรียกว่า กลไกใช้ก าลังบังคับ (coercion) ควบคู่กับการสร้างความชอบธรรมทางความคิด จิตส านึก 
เรียกว่า เป็นกลไกสร้างความยินยอมพร้อมใจ ซึ่งกลไกท้ังสองด้านไม่เคยแยกจากกัน  ส่วนแนวคิดเรื่อง
อุดมการณ์ที่ได้ศึกษาไว้อีก คือ  รัตนาวดี ส าราญสุข๗๔  ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเรื่องอุดมการณ์ อ านาจ 
และภาวะความเป็นใหญ่เกิดขึ้นและเริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส  อุดมการณ์(ideology)เดิมทีนั้น
หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด (Study of ideas) ต่อมาค าว่าอุดมการณ์ ได้น ามาใช้ใน ๒ 
ความหมาย คือ ๑)อุดมการณ์ถูกน ามาใช้เพ่ือกล่าวถึงความเชื่อความคิดหรือแม้แต่ทัศนคติของคนกลุ่ม
หนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง  ความคิดความเชื่ออาจมีจ ากัดอยู่แต่เฉพาะคนเพียงไม่กี่คนหรือหลายคนก็ได้  ๒)
คืออุดมการณ์ที่มีความหมายเฉพาะราย  เป็นเครื่องมือของการต่อสู้ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  มุ่ง
โต้แย้งหลักการและความเชื่อตลอดจนทัศนคติของฝ่ายตรงข้าม  อุดมการณ์เป็นเครื่องมือในการ
                                                           

 ๗๓ กาญจนา แก้วเทพ.  กำรศึกษำสือ่มวลชนด้วยทฤษฎีวิพำกษ์.  (กรุงเทพฯ : ภาควิชา 
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๒, 
 ๗๔ รัตนาวดี  ส าราญสุข.  วำทกรรมวิเครำะห์รำยกำรนำยกฯทักษิณคุยกับประชำชนและรำยกำร
ชวนออนไลน์.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๕),  หน้า ๑๓-๑๔. 



๓๒ 
 

แสวงหาอ านาจ  เป็นข้ออ้างเพ่ือกดขี่ชนกลุ่มอ่ืน  เป็นเครื่องมือพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้น
นั้น  อุดมการณ์มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการ คือ ๑)เพ่ือธ ารงรักษาระบบและสภาพการณ์เดิมของ
สังคมไว้  ๒)เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวระบบและการจัดระเบียบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และ ๓)เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถานการณ์ใหม่อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง   
               เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ที่ยกกล่าวอ้างในเบื้องต้นนั้น พบว่า  การสร้าง
อ านาจเพ่ือสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดที่ตั้งเป้าไว้เป็นกลไกของกลุ่มชนผู้แสวงหา  และกลุ่มชนเหล่านี้ก็จะ
แสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามที่ตั้งเป้า  การกล่าวอ้างผลงานทางอุดมการณ์จาก
หลายแนวคิดหรือหลายส านักก็พบว่า  การแสวงหาอ านาจต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มชน 
  ๑.๘.๔  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อ ศำสนำ และสังคม 
       ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา และสังคม  ผู้วิจัยได้รวบเรียงข้อมูล
เริ่มตั้งแต่ผลงานของ อมรา  พงศาพิชญ์๗๕  ซึ่งได้แสดงมุมมองเรื่องดังกล่าวไว้ว่า  พระพุทธศาสนาได้
แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดียไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์  ในชั้นเดิมท้องถิ่น
เหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  เช่น  ในประเทศจีนก็มีลัทธิเต๋า ขงจื้อ รวมอยู่กับความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์ อีกด้วย  ส่ วนใหญ่ ในแถบนี้ มีความเชื่ อทางไสยศาสตร์อยู่ก่อนนานแล้ว  เมื่ อ
พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบนี้  ซึ่งมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่และผลที่ได้รับ คือ คน
ส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  แต่การยอมรับอยู่ในลักษณะผนวกกับความเชื่อที่มีอยู่เดิม  
ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะรวม คือ ๑)ความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึงการเวียนว่าย
ตายเกิดและกฎแห่งกรรม  ๒)ความเชื่อของพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อในหลักธรรม  และ ๓)ความ
เชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ  อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็เป็น
พ้ืนที่ส าคัญที่พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายเข้ามา  ครั้งนั้นมีชื่อเรียกพ้ืนที่นี้ว่าสุวรรณภูมิ   มีการแบ่ง
เขตดินแดนออกเป็นอาณาจักรต่าง ๆ เช่น อาณาจักรจัมปา อาณาจักรเจนละ อาณาจักรล้านนา 
อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรศรีเกษตร  และแต่ละอาณาจักรก็มีพราหมณ์จากประเทศอินเดียเข้ามา
อาศัยรวมอยู่ด้วย  พราหมณ์บางคนได้แต่งงานกับเจ้าหญิงของอาณาจักร และได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารอาณาจักรไปด้วย  ในขณะที่พราหมณ์บางพวกมีวิชาความรู้ทางโหราศาสตร์  ได้ท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาของเจ้าผู้ปกครองอาณาจักร  มีผลท าให้เป็นผู้มีอิทธิพลในการบริหารเผยแผ่พิธีกรรม
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์อย่างเต็มที่  และพราหมณ์เหล่านี้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอีกด้วย  เป็น
ผลให้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ได้แผ่กระจายเข้าในสังคมผู้นับถือพระพุทธศาสนาอีกระลอก  และมี
อิทธิพลให้เห็นอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  พิธีกรรมเป็นส่วนประกอบของศาสนาซึ่งประชาชนให้ความ
สนใจ  และพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  จนประชาชนเข้าใจและรับรู้ว่าพิธีกรรมทางศาสนาคือ
ตัวศาสนา  ในระยะหลังมีการแบ่งศาสนาพุทธ พราหมณ์ และการเชื่อในผีสางเทวดาออกจากกัน  แต่
ส่วนใหญ่ของสังคมมีความเชื่อว่าพราหมณ์ผีสางเทวดาเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา  ด้วยว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนามีมาตั้งแต่อดีต  ท าให้เกิดการผสมระหว่างพิธีกรรมของหลายศาสนาเข้า
ด้วยกัน  เป็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงสมมติฐานของเบลล่าห์ว่า  
สังคมเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วย  ทั้งด้านสัญลักษณ์  พิธีกรรม  กลุ่มศาสนา 
                                                           

 ๗๕ อมรา  พงศาพิชญ์.  วัฒนธรรม ศำสนำ และชำติพันธุ์ : วิเครำะห์สังคมไทยในแนวมำนุษยวิทยำ.  
พิมพ์ครั้งท่ี ๕.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๑),  หน้า ๔๕-๕๐.  



๓๓ 
 

และอิทธิพลที่มีต่อสังคม  เปรียบเทียบให้เห็นข้อเหมือนและข้อแตกต่างของความเชื่อและศาสนา คือ 
๑)สมัยล้าหลัง  มีสัญลักษณ์อาจเป็นมนุษย์หรือสัตว์หรือพืช  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรก็ได้ และในพิธีกรรม
ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่ได้แยกแยะผู้ประกอบพิธีกับผู้ร่วมพิธี  ที่ส าคัญพิธีกรรมมีบทบาทในการสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม  ๒)สมัยก่อนประวัติศาสตร์  มีความเชื่อทางศาสนาที่เด่นชัดขึ้น  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสัญลักษณ์ใกล้เคียงมนุษย์  พิธีกรรมมีการแยกระหว่างผู้ประกอบกับผู้ร่วม  ผู้ประกอบพิธี
มีฐานะเป็นคนกลางเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ๓)สมัยประวัติศาสตร์  มีความเชื่อ
เรื่องของชาตินี้ชาติหน้า  และมนุษย์สามารถหลุดพ้นจากบาป  การใช้ชีวิตในชาติหน้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ผู้
ทรงไว้ซึ่งความดี เป็นอรหันต์  พิธีกรรมมุ่งเน้นการหลุดพ้น  ๔)ก่อนสมัยใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงและ
อาจปฏิรูปความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ระบบสัญลักษณ์ไม่ได้เน้นที่ความศักดิ์สิทธิ์เท่ากับเน้นเรื่องอัตตา
หรือตัวตนของมนุษย์  พิธีกรรมลดความส าคัญลง  แต่ความเชื่อของบุคคลส าคัญกว่าการกระท าหรือ
การประกอบพิธีกรรม  องค์กรทางศาสนากลายเป็นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ สมาชิกของกลุ่มเกิดขึ้นด้วยความ
สมัครใจหรือสมัครเป็นสมาชิก  ในสังคมก็มีองค์กรหรือกลไกอ่ืนเข้ามาท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของ
สังคมแทนศาสนา และ ๕)สมัยใหม่  เน้นในตัวบุคคลมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์  มนุษย์ต้องรับผิดชอบตนเอง  
หวังพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้  พิธีกรรมไม่มีความหมาย  มนุษย์ตกอยู่ในภาวะศึกษาค้นคว้าตัวเอง  กลุ่ม
สมาชิกสมัครใจเริ่มมีบทบาทมากข้ึน  ในสมัยใหม่นี้เน้นอิสรภาพและเสรีภาพ 
             นอกจากนั้น ธวัช ปุณโณทก๗๖ ได้กล่าวไว้ว่า  ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดในจิตส านึก
ของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ  ถึงแม้ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง  แต่มนุษย์ ใน
สังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพย าเกรงกลัว  เหล่านี้เรียกว่า “ความเชื่อ”  และความเชื่อนี้มี
ขอบเขตกว้างขวางมาก  ไม่เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณ ภูตผี คาถาอาคม โชคลาภ 
ไสยเวทย์ต่าง ๆ แต่ยังรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือด้วย  นอกจากนั้ นยังใช้
กรอบแนวคิดของ มณี พยอมยงค์๗๗  ได้กล่าวไว้ว่า ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์  สิ่งที่
มนุษย์ได้พบเห็นและสัมผัสทางใดทางหนึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเชื่อ  ต่อมาได้รับการเพาะเชื้อต่อด้วย
การเสริมแต่ง  ความเชื่อเกิดขึ้นจากความไม่รู้  แต่เมื่อประสบพบเหตุการณ์ทางธรรมชาติก็เกิด
ความคิดว่า  ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบื้องหลังเป็นผู้มีอ านาจบังคับ  จึงพากันสร้างสิ่งที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือยึด
เหนี่ยวจิตใจให้ผ่อนคลาย มีเมตตากรุณา ไม่ท าร้าย และบันดาลความสุขมาให้  เมื่อแรกเป็น
ขนบธรรมเนียม ภายหลังเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้น  โดยเฉพาะวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เป็น
ความเชื่อในสิ่งลึกลับมีอ านาจเหนือมนุษย์ธรรมดา  สามารถบันดาลให้เกิดเหตุต่าง ๆ ได้อย่าง
มหัศจรรย์  คนไทยเชื่อในอ านาจสิ่งเหล่านี้มาก  ศิราพร ฐิตะฐาน๗๘  ได้กล่าวถึงการกลมกลืนระหว่าง
ความเชื่อเรื่องพุทธ พราหมณ์ และผีที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิม  ซึ่งเหตุการณ์ความเชื่อเช่นนี้

                                                           

 ๗๖ ธวัช  ปุณโณทก.  “ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์วิถีชีวิตในสังคมอีสาน”.  ใน วัฒนธรรมพื้นบ้ำน : 
คติควำมเชื่อ.  (พิมพ์ครั้งท่ี ๔.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ๒๕๓๖),  หน้า ๓๕๐-๓๕๕. 
 ๗๗ มณี  พยอมยงค์.  วัฒนธรรมพื้นบ้ำน : คติควำมเชื่อ. ใน “ชุดไทยศึกษา เล่ม ๑”.  (กรุงเทพ ฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๓๖),  หน้า ๖๖-๑๒๒. 
 ๗๘ ศิราพร  ฐิตะฐาน.  ควำมเชื่อและศำสนำในสังคมไทย.  (นนทบุรี :  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  ๒๕๔๕),  หน้า ๑๗-๑๘.   



๓๔ 
 

มักเกิดกับการนับถือพุทธศาสนา  เช่นเดียวกับ พระครูปริยัติสารการ๗๙  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพุทธ 
พราหมณ์ ผี ที่มีอ านาจต่อความเชื่อของคนอีสานพบว่า ความเชื่อของสังคมอีสานปรากฏในค าสอน
ของพุทธศาสนาเป็นส าคัญ  แสดงออกในเห็นในเรื่องของพิธีกรรมและประเพณีที่ผสมกลมกลืน
เชื่อมโยงอย่างลงตัว  เช่นเดียวกับ ปฐม หงษ์สุวรรณ๘๐  ได้วิจัยเรื่องต านานพระธาตุของชนชาติไท : 
ความส าคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิม  ได้มองโครงสร้างความเชื่อแต่ละ
ระบบว่ามีความผสมกลมกลืนกันอย่างไร และได้อธิบายว่า การประสานและอยู่ร่วมกันของความเชื่อ
และศาสนามีหลากหลาย  แม้ว่าจะนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นส่วนใหญ่  แต่ก็มีลักษณะศาสนา
ที่ผสมผสานกันอยู่ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือผี พราหมณ์ และพุทธศาสนา  จึงจัดแบ่งความเชื่อเป็น ๓ 
ระบบ  และความเชื่อทั้ง ๓ ระบบมีความเชื่อมีเป้าหมายหรือจุดเน้นแตกต่างกัน  คือ พุทธศาสนาเน้น
นิพพาน  พราหมณ์กล่าวถึงความเชื่อเรื่องขวัญ โหราศาสตร์ และเทพเทวา  ส่วนผีมีความเชื่อว่าให้
ความส าคัญกับการด าเนินชีวิตในทางโลก  และคติความเชื่อเรื่องพระธาตุเป็นแหล่งข้อมูล ทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญและปรากฏในบริบทของสังคมพุทธศาสนา  ส่วนสมชาย ส าเนียงงาม ๘๑ ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณี
ในชื่อของคนไทย ได้สรุปทบทวนวรรณกรรมเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑)ชื่อสถานที่ เช่น โครงสร้างของ
สถานที่ ที่มาของสถานที่ ความหมายของชื่อสถานที่ การปรับเปลี่ยนของชื่อสถานที่ และ ๒)เกี่ยวกับ
ชื่อคน เช่น ระบบชื่อ วิธีการตั้งชื่อ ความหมายของชื่อ แสดงนัยทางสังคม  อมรา พงศาพิชญ์ ๘๒  ได้
กล่าวไว้ว่า ศาสนาต้องมีสิ่งเคารพบูชาสูงสุด มีความเชื่อและศรัทธา มีความขลัง มีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ มี
กฎเกณฑ์ให้ผู้เลื่อมใสปฏิบัติตาม  มีผู้สืบทอดเจตนารมณ์  พิธีกรรมเกิดขึ้นจากพุทธศาสนาและไสย
ศาสตร์  บทบาทหน้าที่กับพิธีกรรมทางศาสนาไม่สามารถแยกออกจากกันได้  นอกจากนั้นยังสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย  ความเชื่ออาจเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมได้   
  เพ็ญนิภา อินทรตระกูล๘๓  ได้กล่าวว่า ศาสนาเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลัง  
ความวิตกกังวลมีลักษณะคล้ายอารมณ์กลัวที่ไม่รู้สาเหตุ  เกิดเป็นภาวะที่ไม่พึงพอใจมีแนวความคิด
อยากหนีให้พ้น  อยู่ในภาวะขาดความม่ันใจ  เรื่องเหล่านี้เกิดข้ึนจากภาวะในจิต  ยังผลให้มนุษย์หาทาง
ออกหรือทางรอดด้วยการเข้าหาแนวปฏิบัติทางศาสนา  ยอมรับความเชื่อถือศรัทธาทางศาสนาซึ่งช่วย
ลดภาวะวิตกกังวลได้  สรุปแล้วศาสนาเป็นระบบสัญลักษณ์ (Symbolism) ที่เป็นสื่อกลางระหว่าง
                                                           

 ๗๙ ปริยัติสารการ, พระครู.  รูปแบบกำรผสมกลมกลืนทำงวัฒนธรรมควำมเชื่อพ้ืนฐำนระหว่ำงพุทธ 
พรำหมณ์ และผี ต่อควำมมั่นคงของคนอีสำน.  (มหาสารคาม : วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
๒๕๕๑),  หน้า บทคัดย่อ. 
   ๘๐ ปฐม  หงษ์สุวรรณ.  ต ำนำนพระธำตุของชนชำติไท : ควำมส ำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพุทธ
ศำสนำกับควำมเชื่อด้ังเดิม.  (กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๘),  หน้า ๒๙. 
 ๘๑ สมชาย ส าเนียงงาม, ลักษณะภำษำท่ีแสดงควำมเปลี่ยนแปลงของควำมเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ
กำลกิณีในชือ่ของคนไทย, หน้า ๓๖. 
 ๘๒ อมรา  พงศาพิชญ์.  ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบำทใน 
ประชำสังคม).  (พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๓),  หน้า ๔๙-๖๑.   
 ๘๓ เพ็ญนิภา  อินทรตระกูล. กำรนับถือผีของชำวไทยด ำบ้ำนนำป่ำหนำด ต ำบลเขำแก้ว อ ำเภอเชียง
คำนจังหวัดเลย.  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒมหาสารคาม.  
๒๕๓๕),  หน้า ๘. 



๓๕ 
 

มนุษย์กับธรรมชาติที่พ่ึงพิงความศักดิ์สิทธิ์และความขลัง  ส่วนยศ สันตสมบัติ๘๔  กล่าวว่า มนุษย์มี
ความต้องการพื้นฐานซึ่งได้รับการตอบสนองจากสังคม โดยแบ่งความต้องการออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑)ความต้องการทางร่างกายและจิตใจ ๒)ความต้องการตอบสนองร่วมกันของสมาชิกในสังคม และ ๓)
ความต้องการเชิงสัญลักษณ์  นิยพรรณ วรรณศิริ๘๕ ได้กล่าวถึงการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมว่า 
วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่งอ่ืน ๆ ต้องยึดหลักว่า วัฒนธรรมคือความคิดและ
พฤติกรรมที่ติดตัวมากับบุคคล  เมื่อบุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะตามไปถึงที่นั้น  และต้องขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยประกอบ คือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคมที่ดีและสะดวก  
นอกจากนั้น ปฐม หงส์สุวรรณ๘๖  ได้กล่าวสรุปข้อมูลคติชนและวัฒนธรรมผ่านกรอบคิดในมิติทาง
สังคมศาสตร์ว่า จากการสังเคราะห์งานศึกษาและแนวทางวิธีวิทยาที่ใช้ในกลุ่มข้อมูลทางคติชนเท่าที่
ผ่านมา  ท าให้ทราบว่าการใช้กรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์อ่ืนมาช่ วยขยายความเข้าใจ  ท าให้
มองเห็นและเข้าใจปรากฏการณ์ทางคติชนได้ลึกซึ้งและรอบด้านมากยิ่งขึ้น  เท่าที่ผ่านมาวงวิชาการ
ไทยไม่ค่อยให้ความส าคัญหรือสนใจกรอบคิดในมิติทางสังคมศาสตร์มากนัก  ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับภาพสะท้อนทางสังคมผ่านข้อมูลคติชนเป็นหลัก  แต่กรอบคิดที่ผู้เขียนน าเสนอช่วยท าให้มองเห็นวิธี
การศึกษาข้อมูลคติชนทั้งเรื่องเล่า ต านาน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ตลอดถึงวิถีวัฒนธรรมอ่ืนของ
กลุ่มชาติพันธุ์  โดยเฉพาะการน ากรอบแนวคิดที่ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมในกลุ่มส านักหลังสมัยใหม่ 
(Postmodernism) ซึ่งอาจน ามาผสมผสานกับกรอบคิดทางคติชนอันเป็นกรอบคิดเฉพาะ  ทั้งเรื่องราว
ว่าด้วยการศึกษาอนุภาค (Motif) โครงสร้าง (Structure) แบบเรื่อง (Tale type) และบทบาทหน้าที่ 
(Functionalism) ยิ่งช่วยให้มองเห็นและเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านข้อมูลคติชนในยุคร่วมสมัย
ได้ชัดเจนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
  ปรมินท์ จารุวร๘๗  ได้มองความคิดความเชื่อของมนุษย์ผ่านเรื่องของต านานปรัมปราว่า 
ต านานปรัมปราเป็นการศึกษาระบบคิดสากลของมนุษย์ผ่านตรรกะ  ระบบคิดมีลักษณะพ้ืนฐานเป็นคู่
ตรงข้าม เรื่องของต านานปรัมปราเป็นเรื่องเล่าที่สื่อด้วยภาษา และส่งสารที่มีความหมายในระดับจิตไร้
ส านึก  ความหมายดังกล่าวเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ ด้วยเหตุว่า
ต านานปรัมปราสร้างขึ้นจากความคิดในระดับจิตไร้ส านึก เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคม  
มักอ้างถึงสถานที่จริงและเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงมีหน้าที่ทางสังคม  ทางสังคมวิทยาถือว่าต านานเป็นเรื่อง
เล่าที่สื่อด้วยภาษาหรือสารซึ่งเป็นระบบคิดสากลของมนุษย์ผ่านตรรกะของชนดั้งเดิม  ศิราพร ณ 

                                                           

 ๘๔ ยศ  สันตสมบัติ.  มนุษย์กับวัฒนธรรม.  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
๒๕๔๐),  หน้า ๓๑.   
 ๘๕ นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ. มำนุษยวิทยำสังคมและวัฒนธรรม.  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยา 
ลัยธรรมศาสตร์.  ๒๕๔๐),  หน้า ๗-๑๕. 
 ๘๖ ปฐม  หงษ์สุวรรณ.  นำนมำแล้ว : มีเร่ืองเล่ำ นิทำน ต ำนำน ชีวิต.  (กรุงเทพฯ :  
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย.  ๒๕๕๖),  หน้า ๓๗-๓๘.   
 ๘๗ ปรมินท์  จารุวร.  ควำมขัดแย้งและกำรประนีประนอมในต ำนำนปรัมปรำไทย.  กรุงเทพฯ : 
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๙),  หน้า ๔๔-๔๕.   



๓๖ 
 

ถลาง๘๘  ได้กล่าวถึงต านานว่ามีบทบาทสรุปได้ว่า คติชนมีบทบาทในการอธิบายก าเนิดและอัตลักษณะ
ของกลุ่มชน  ในสังคมของกลุ่มชนจะปรากฏเรื่องของประเพณี พิธีกรรมเป็นส่วนที่รวมพลังเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน  พิธีกรรมเป็นกลไกสร้างความเป็นอัตลักษณ์และท าให้มนุษย์มีความ
มั่นคงทางจิตใจ  พิธีกรรมมักเกี่ยวข้องกับอ านาจเหนือธรรมชาติคอยช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ขาดความ
มั่นใจ  สมาชิกในสังคมมักใช้เรื่องเล่าประเภทต านานในการอธิบายเหตุผลและอ้างเพ่ือประกอบ
พิธีกรรม  ขณะเดียวกันต านานเป็นส่วนของนามธรรมแต่พิธีกรรมเป็นส่วนของรูปธรรม  ต านานมี
ความส าคัญและขาดไม่ได้ในสังคมดั้งเดิม เพราะต านานบรรจุรหัสของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพ่ืออธิบายพิธีกรรมและก าหนดศีลธรรม  ต านานไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นเรื่องเล่าที่มีพลัง มี
บทบาททางความเชื่อ ศีลธรรม และเกิดภูมิปัญญาให้กับมนุษย์ในสังคมด้วย นอกจากนั้นศิราพรยัง
อธิบายอีกว่า ในสังคมที่ไม่มีตัวอักษรใช้  แต่ใช้ประเพณีบอกเล่าในการถ่ายทอดวัฒนธรรม คติชนจึง
กลายเป็นสถาบันการศึกษาท่ีถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาปลูกฝังทัศนคติ 
  ปฐม หงส์สุวรรณ๘๙  ได้กล่าวถึงชนชาติไทกับความเชื่อและพิธีกรรมไว้ว่า ความเชื่อและ
พิธีกรรมเป็นข้อมูลทางคติชนประเภทหนึ่ง  ถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลประเภท Customary Folklore อัน
เป็นแบบแผนทางสังคมที่เป็นความคิดความเชื่อของกลุ่มคนในแต่ละสังคม  ความเชื่อและพิธีกรรมเป็น
สิ่งที่สัมพันธ์กัน  ประเพณีพิธีกรรมที่ด าเนินในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมของผู้คนล้วนเกิดจากความคิดความ
เชื่อทางศาสนาแทบทั้งสิ้น  บางครั้งความเชื่อและพิธีกรรมถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สร้างการ
เชื่อมโยงผูกพันระหว่างผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ในกรณีของชนชาติไทพบว่านักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศที่สนใจประเด็นไทศึกษามากยิ่งขึ้น  ต่างก็ศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางความเชื่อและพิธีกรรมที่มีอยู่ในสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชนในดินแดนต่าง ๆ ทั้งใน
แง่บทบาท ความหมาย และหน้าที่ของความเชื่อและพิธีกรรม  นอกนั้นยังสนใจศึกษาในแง่โลกทัศน์ 
ค่านิยม และพฤติกรรมของคนในสังคมที่สะท้อนผ่านกิจกรรมทางความเชื่อและพิธีกรรม  นอกจากนั้น
ปฐมได้มองอีกว่า ความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชนชาติไทมีหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแต่รูปแบบที่
มองเห็นได้ง่ายทั่วไป เช่น การเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ มีผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีเขา ผี
น้ า ผีท่า เป็นต้น ความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญ มีขวัญข้าว ขวัญวัวขวัญควาย ขวัญบ้านขวัญเมือง  
หรือแม้กระทั่งการกราบไหว้ต้นไม้หรือสัตว์สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์  ทั้งนี้มีความเชื่อว่าท าให้เกิดความ
มั่นคงและสร้างความอบอุ่นทางใจให้เกิดขึ้นกับผู้คนชาวเมือง  การปฏิบัติเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับ
ลัทธิความเชื่อทางศาสนาด้วย  องค์ประกอบของความเชื่ออันได้แก่ ๑)มีสิ่งเคารพบูชาสูงสุด ๒)มีความ
เชื่อและศรัทธา ๓)มีความขลัง ๔)มีความศักดิ์สิทธิ์และข้อห้าม ๕)มีพิธีกรรมหรือแสดงออกถึงความ
เชื่อมั่น ๖)มีกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ และ ๗)มีผู้สืบทอดและประกอบพิธี 
            เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อนั้น พบว่า  มนุษย์ในสังคม
พยายามหาค าตอบจากความกลัว ขาดความม่ันคงหรือมั่นใจ จึงพยายามสร้างสิ่งที่ตนเองหวังว่าจะเป็น
ที่พ่ึงได้ในรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเป็นเครื่องต่อรองกับอ านาจเหนือตน  ศาสนารวมถึงความเชื่อเป็นที่
พ่ึงอย่างมีเหตุผลสามารถอธิบายได้ด้วยประเพณีพิธีกรรม  จากงานการศึกษาวิจัย พบว่า  มนุษย์มีการ
                                                           

 ๘๘ ศิราพร  ณ ถลาง.  ทฤษฎีคติชนวิทยำ : วิธีวิทยำในกำรวิเครำะห์ต ำนำน – นิทำนพื้นบ้ำน.  พิมพ์
ครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๕๒),  หน้า ๓๖๐-๓๙๔.   
 ๘๙ ปฐม หงส์สุวรรณ, คติชนกบัชนชำติไท,  หน้า ๓๘๓-๔๐๖. 



๓๗ 
 

ก าหนดประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออย่างหลากหลาย  ประเพณีพิธีกรรมสามารถอธิบาย
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความเชื่อได้  และเป็นสิ่งที่มนุษย์ในสังคมให้ความส าคัญแต่อาจ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได้    
  สรุปให้เห็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่า  พระเครื่องมีผู้ให้ความสนใจ
ศึกษาและน าเสนอองค์ความรู้หลากหลายมิติ แต่ครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาให้เห็นถึงประวัติการเกิดขึ้น
ของพระเครื่อง ต านานหรือเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่อง  พัฒนาการการสร้างพระเครื่อง  
การแพร่กระจายของพระเครื่อง  ที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่อง  และชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้าง
อุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย   
 
 
 
   



๓๘ 

 

บทท่ี ๒ 
 
ประวัติ พัฒนาการแนวคิด และการแพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย 

         
  ในบทนี้ผู้วิจัยได้น ำเสนอควำมรู้ที่สืบค้นพบจำกฐำนข้อมูลของกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเพ่ือมำอธิบำยในเชิงวิเครำะห์  กำรศึกษำพระเครื่องครั้งนี้เบื้องต้นต้องกำรให้ทรำบ
ว่ำ กำรเรียกพระเครื่องนั้นครอบคลุมถึงกำรเรียกพระพิมพ์ พระผง พระกรุ พระเหรียญ พระกริ่ง 
รวมถึงพระเกจิอำจำรย์ด้วย  เพรำะทั้งหมดในฐำนะเป็นสื่อสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อย่ำงเดียวกัน  เพียงแต่
กำรเรียกชื่อมีควำมแตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและอำยุสมัย  เช่น  พระพิมพ์เกิดขึ้นมำ
ก่อนและเป็นต้นก ำเนิดของพระเครื่อง  เรียกได้ว่ำ ก่อนจะมำเป็นพระเครื่องนั้นเป็นพระพิมพ์มำก่อน  
พระพิมพ์นั้นมีอำยุเก่ำแก่มีผู้ท ำขึ้นตั้งแต่ต้นพุทธกำล  พระกรุเป็นพระพิมพ์ที่ค้นพบใต้ฐำนเจดีย์หรือ
สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถูกบรรจุไว้รวมกัน เป็นต้น  ดังนั้นหำกมีกำรกล่ำวถึงพระพิมพ์ พระผง พระกรุ พระ
เหรียญ พระกริ่ง รวมถึงพระเกจิอำจำรย์คือสื่อในเรื่องเดียวกัน  แต่ในกำรศึกษำครั้งนี้ไม่ได้หมำยรวม
ไปถึงเครื่องรำงของขลังหรือวัตถุมงคลประเภทผ้ำยันต์ กะตรุด ฝ้ำย หวำย มีด งำ หรืออ่ืน ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง   
  จำกที่มีผู้ศึกษำถึงกำรเรียกชื่อว่ำพระพิมพ์กับชื่อพระเครื่องมีควำมเหมือนกันหรือแตกต่ำง
กันนั้น  ยอร์ช เซเดส์ กล่ำวไว้ในหนังสือต ำนำนพระพิมพ์ว่ำ  พระพิมพ์มีผู้ท ำขึ้นตั้งแต่ตอนต้น
พระพุทธศำสนำ คือ ภำยหลังจำกที่พระพุทธเจ้ำดับขันธ์ปรินิพพำนไปไม่นำนนัก  ได้เกิดมีประเพณีกำร
สร้ำงรูปพระพุทธเจ้ำโดยวิธีกดรูปด้วยแม่พิมพ์  พระพิมพ์เหล่ำนี้มีมูลเหตุมำจำกสังเวชนียสถำนของ
พระพุทธเจ้ำใน ๔ ต ำบล คือ สถำนที่ประสูติ สถำนที่ตรัสรู้ สถำนที่แสดงปฐมเทศนำ และสถำนที่
ปรินิพพำน  พระพิมพ์เกิดขึ้นจำกแนวคิดของสัตบุรุษจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นของที่ระลึกประจ ำสถำนที่อัน
ส ำคัญทั้ง ๔ ต ำบล  วัสดุที่ใช้ก่อรูปพิมพ์มีบนแผ่นผ้ำบ้ำง หรือก่อรูปด้วยดิน ไม้ งำ แร่ เป็นต้น๑  ส่วน
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม กล่ำวไว้ว่ำ ถ้ำมองเพียงแค่วัตถุ พระเครื่องกับพระพิมพ์ก็คืออย่ำงเดียวกัน  แต่ถ้ำ
เป็นเรื่องของอำยุ พระเครื่องเป็นของเกิดใหม่มีอำยุเก่ำแก่ไม่เกินสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ในขณะที่พระ
พิมพ์มีมำแต่เดิมย้อนหลังขึ้นไปถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑ และพระพิมพ์ก็ถูกก ำหนดให้เป็นพระเครื่อง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ที่เรียกพระพิมพ์เพรำะว่ำผลิตมำจำกแม่พิมพ์เป็นส ำคัญ  และยังพบอีกว่ำ
พระเหล่ำนี้มักพบรวมอยู่กับแม่พิมพ์  มีกำรฝังหรือเก็บรวมไว้ในสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ของศำสนำ  ไม่นิยม
เก็บไว้เป็นของส่วนตัวหรือไม่นิยมเก็บไว้ในเรือน  ในสมัยก่อนที่จะมีพระเครื่องนั้น  คนไทยไม่นิยม
น ำเอำพระพุทธรูปเข้ำมำไว้ในบ้ำนเรือน  เพรำะเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์  ควรอยู่ที่ วัดไม่ใช่อยู่ใน
บ้ำนเรือน  กำรน ำเข้ำมำบ้ำนเรือนอำจเป็นอัปมงคล  ด้วยเหตุนี้เวลำส ำรวจและศึกษำหลักฐำนทำง

                                                           

 ๑ยอช เซเดส์.  ต านานพระพิมพ์.  (พิมพ์ครั้งที่ ๑๘.  กรุงเทพฯ : กรุงสยำมกำรพิมพ์.  ๒๕๑๒), หน้ำ 
๑-๒.  



๓๙ 

 

โบรำณคดีก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นไป  จึงไม่พบบรรดำวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณที่อยู่อำศัยของ
บุคคลผู้เป็นสำมัญชน  แม้กระทั่งบริเวณที่มีควำมเชื่อว่ำเป็นวังของกษัตริย์และเจ้ำนำย  ยกเว้นแต่
สถำนที่เหล่ำนี้ถูกยกให้เป็นวัด๒  ตำมควำมเข้ำใจในปัจจุบัน  ค ำว่ำพระเครื่องจะใช้ในควำมหมำยกว้ำง
กว่ำค ำว่ำพระพิมพ์  เพรำะพระเครื่องไม่ได้มีเฉพำะพระที่ผลิตจำกแม่พิมพ์เท่ำนั้น  แต่หมำยรวมถึง
พระที่สร้ำงขึ้นด้วยเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น หล่อ ปั๊ม ฉีด เป็นต้น  และยังรวมถึงรูปพระเกจิอำจำรย์  สำเหตุ
ที่พระพิมพ์กลำยเป็นพระเครื่องนั้นเข้ำใจว่ำเกิดจำกกำรน ำเอำพระพิมพ์มำปะปนกับพระเครื่องรำงของ
ขลัง และเรียกรวมกันเป็นพระเครื่องรำงของขลัง  ต่อมำก็กร่อนเสียงเรียกเหลือเพียงพระเครื่อง๓ 
  พระเครื่องเป็นพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ที่นับถือตำมควำมเชื่อกันว่ำเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์
สำมำรถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรำยให้กับผู้ครอบครองเป็นเจ้ำของได้  ค ำว่ำพระเครื่องย่อมำจำกค ำว่ำ
เครื่องรำง เดิมมำจำกค ำว่ำเครื่องรำงของขลัง รำชบัณฑิตยสถำน กล่ำวถึงพระเครื่องไว้ว่ำ พระเครื่อง
เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมำยสื่อถึงพระพุทธศำสนำ  กำรสร้ำงได้รับอิทธิพลจำกชำวเปอร์เซียที่อพยพเข้ำ
มำสู่ประเทศอินเดีย  กำรก่อเกิดพระเครื่องก็เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้ำสำมำรถน ำติดตัวไป
ได้๔  สำรำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำนได้แบ่งพระเครื่องออกเป็น ๔ ประเภท คือ ประเภท
พระพุทธรูปขนำดเล็ก ประเภทพระกริ่ง ประเภทพระพิมพ์ และประเภทเหรียญ๕   สื่อสัญลักษณ์ใน
พระพุทธศำสนำที่เรียกว่ำพระเครื่องพบว่ำ เกิดขึ้นจำกฐำนทำงควำมคิดประดิษฐ์สร้ำงของผู้เคำรพนับ
ถือจนกลำยเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่สำมำรถดลบันดำลสิ่งที่ปรำรถนำให้กับผู้ครอบครองตำมควำมเชื่อถือ   
  พระเครื่องในฐำนะสื่อสัญลักษณ์ควำมศักดิ์สิทธิ์ ไม่สำมำรถอธิบำยในรูปแบบทำง
วิทยำศำสตร์ได้  แต่สำมำรถอธิบำยถึงควำมเคำรพศรัทธำที่มีอิทธิพลต่อควำมคิดและพฤติกรรมของผู้
เคำรพนับถือมำอย่ำงยำวนำน  ผลกำรศึกษำของบุศรำ สว่ำงศรี   ได้ศึกษำและสรุปไว้ว่ำ  ค ำว่ำ “พระ
พิมพ์”  สื่อกำรรับรู้ด้วยพระพุทธรูปที่มีขนำดเล็ก  สร้ำงขึ้นด้วยกำรกดประทับด้วยแม่พิมพ์  ในอินเดีย
เรียกว่ำ “Saccha” “Sacchaya” หรือ “Sacchaha” เป็นภำษำปรำกฤต  ส่วนภำษำสันสกฤต
เรียกว่ำ “Sat-chaya”  ทุกค ำมีควำมหมำยว่ำ “รูปภำพที่สมบูรณ์” ขณะที่ธิเบตเรียกว่ำ “Thsa-
thsa”  มีควำมหมำยว่ำ “ควำมสมบูรณ์ที่เป็นหนึ่ง”  ซึ่งค ำว่ำ Thsa-thsa เป็นค ำเลียนเสียงขณะเวลำ
ที่ดินเหนียวถูกกดอัดไปในแม่พิมพ์ระหว่ำงกระบวนกำรสร้ำง  ส่วนค ำว่ำ “พระเครื่อง” สื่อถึงพระพิมพ์
ที่ลงพระพุทธคุณและอำคมเพ่ือพกติดตัวหรือห้อยคอ  พระเครื่องมีทั้งรูปพระพุทธและรูปพระสงฆ์  ที่
ส ำคัญพระพิมพ์เมื่อสร้ำงแล้วจะเก็บไว้ในสถำนที่ส ำคัญ เช่น ใต้ฐำนเจดีย์ หรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  ตำมซำก
โบรำณสถำน  ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถระบุผู้สร้ำง  แต่สำมำรถระบุอำยุกำรสร้ำงได้ตำมรูปแบบของศิลปะ
ที่ปรำกฏ  องค์พระมักปรำกฏเป็นรูปพระพุทธ  มีชื่อที่เรียกจ ำเพำะว่ำ “พระพิมพ์”  ตำมลักษณะกำร

                                                           

 ๒ศรีศักร  วัลลิโภดม.  พระเคร่ืองในเมืองสยาม.  (กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์มติชน. ๒๕๓๙), หน้ำ ๑๓-
๑๗. 
 ๓สรพล  โศภิตกุล.  สุดยอดเหรียญพระเคร่ือง.  (กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์มติชน.  ๒๕๔๐),  หน้ำ ๑๑.    
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อักษรเจริญทัศน์.  ๒๕๔๒),  หน้ำ ๗๔๖. 
 ๕แก้ว  ชิดตะขบ.  พระเคร่ือง.  (กรุงเพทฯ : ส ำนักพุทธ.  ๒๕๔๙), หน้ำ ๙๓. 



๔๐ 

 

สร้ำง  ส่วน “พระเครื่อง” จำกหลักฐำนพบว่ำเริ่มมีในสมัยรัตนโกสินทร์  สร้ำงข้ึนเพ่ือแจกจ่ำยหรือเพ่ือ
เป็นอนุสรณ์๖   
  พระเครื่องมีประวัติควำมเป็นมำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำนจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน  จึงตั้ง
ข้อสังเกตได้ว่ำ พระเครื่องเป็นชุดควำมรู้ที่บันทึกข้อมูลที่สะท้อนผ่ำนทำงสังคมหลำกหลำยมิติ  ควำม
เคำรพศรัทธำและควำมเชื่อมั่นในรูปเคำรพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งควำมศักดิ์สิทธิ์แทนองค์สมเด็จพระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ พร้อมทั้งพระอริยสงฆ์สำวก และพระเกจิอำจำรย์จึงได้ถ่ำยทอดผ่ำนเรื่องรำวเรื่องเล่ำ
อย่ำงน่ำสนใจ  กำรปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลจำกปัจจัยของพื้นที่ทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม 
ควำมเชื่อ ท ำให้ชุดควำมคิดควำมเชื่อไม่หยุดนิ่งแช่แข็งตำยตัว  มีกำรพัฒนำกำรอยู่ตลอดเวลำ กำร
พัฒนำกำรท ำให้เห็นกำรเปลี่ยนผ่ำนของแต่ละยุคสมัย  และในแต่ละยุคสมัยอำจมีกำรขัดแย้งหรือ
ประนีประนอมต่อรองหรือผสมผสำนสร้ำงส ำนึกร่วมกัน ข้อมูลที่น ำมำอ้ำงอิงประกอบในบทนี้  จึงเป็น
ข้อมูลควำมรู้ที่ เกี่ยวข้องกับประวัติควำมเป็นมำของพระเครื่อง พัฒนำกำรแนวคิด และกำร
แพร่กระจำยของพระเครื่องในสังคมไทย 
 
๒.๑  ประวัติความเป็นมาของพระเครื่อง 
 
  ประวัติควำมเป็นมำของพระเครื่องในประเทศไทย จำกข้อมูลกำรศึกษำของวัชรกร  รัตน
กิจ ได้กล่ำวไว้ว่ำ  พระเครื่องในประเทศไทยปรำกฏจำกหลักฐำนอ้ำงอิงทำงประวัติศำสตร์ว่ำ พระ
เครื่องหรือพระพิมพ์น่ำจะเข้ำมำสู่พ้ืนที่ประเทศไทยในช่วงรำวศตวรรษที่ ๔ จำกกำรยอมรับนับถือ
พระพุทธศำสนำตำมปรำกฏในหนังสือศำสนวงศ์และศิลำจำรึกของพระเจ้ำอโศกมหำรำชผู้เป็นกษัตริย์
รำชวงศ์โมริยะแห่งประเทศอินเดีย  ประเทศไทยเมื่อครั้งมีชื่อเรียกว่ำแคว้นสุวรรณภูมิ  ในช่วงปี พ.ศ. 
๖๐๐-๙๐๐  มีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำเมื่อพระเจ้ำกนิษกะเชื้อชำติเอเชียกลำง
เผ่ำง้วยจี (Yeuh Chi) ทรงท ำสังคำยนำครั้งที่ ๔ ได้สร้ำงเจดีย์มหำยำน นิกำยโพธิสัตว์ยำน  รวมทั้ง
พระบูชำพระพิมพ์ขึ้นบูชำกันแพร่หลำยในแคว้นคันธำระ (Gandhaara) รำว พ.ศ. ๖๐๐ เป็นศิลปะ
ทำงพระพุทธศำสนำและมีอิทธิพลต่อศิลปะอินเดีย  เจดีย์แบบใหม่มีรูปทรงเป็นดอกบัวคว่ ำ  ดู
ภำยนอกเป็นอย่ำงทรงระฆัง  ทำงลังกำเรียกตำมคัมภีร์มหำวงศ์ว่ำ เจดีย์แบบทรงระฆัง (Bell Type)   
ต่อมำเมื่อมีกำรติดต่อค้ำขำยทำงเรือ  ลัทธิศำสนำและศิลปะแบบคันธำระจึงได้กระจำยมำสู่ภูมิภำค
สุวรรณภูมิ  ซึ่งมีกำรปกครองด้วยระบบกษัตริย์หลำยเชื้อชำติ เช่น อินเดีย มอญละว้ำ ขอมละว้ำ ละว้ำ 
ลำว และไทย  ต่ำงยอมรับเอำวัฒนธรรมของอินเดียและเกิดศรัทธำในพระพุทธเจ้ำของมหำยำน  โดยมี
พระโพธิสัตว์เป็นสื่อกลำง  เกิดกำรสร้ำงเจดีย์ พระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์ขึ้นมำกมำย  และตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต้นมำ  มีกำรขุดพบพระพิมพ์รุ่นแรกสุดเป็นจ ำนวนมำกที่ต ำบลคูบัว อ ำเภอเมือง 
จังหวัดรำชบุรี  และอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  กับอ ำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์  พบว่ำพระ
พุทธลักษณะพระพิมพ์ขนำดเล็กบ่งบอกว่ำเป็นกำรสร้ำงในสมัยพระเจ้ำกนิษกะ  ศิลปะคันธำระที่เริ่มมี
กำรสร้ำงพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้ำมหำยำนขึ้นกรำบไหว้บูชำ  เป็นรูปเคำรพ ( Image) เป็น
กำรเริ่มปรัชญำทำงวัตถุ (Iconography)  พระพิมพ์ที่สร้ำงขึ้นส่วนใหญ่มีฝีมือกำรสร้ำงสวยงำมและ

                                                           

 ๖บุศรำ สว่ำงศรี, พุทธพาณิชย์ : พระเคร่ือง, หน้ำ ๕-๖. 



๔๑ 

 

ชัดเจน  มักหล่อด้วยโลหะอย่ำงดี ใช้ทองค ำและเงินเป็นส่วนผสมในอัตรำสัดส่วนที่มำก  ท ำให้ไม่เกิด
สนิมและผุกร่อน  มีควำมคงทนแม้เวลำผ่ำนไปเกือบสองพันปีก็ยังมีสภำพดี๗ 
  กำรศึกษำประวัติควำมเป็นมำเพ่ือเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ตำมข้อมูลเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ ผู้
ศึกษำจึงได้แบ่งประวัติควำมเป็นมำของกำรสร้ำงพระเครื่องในสังคมไทยออกเป็นยุคกำรสร้ำง 
วัตถุประสงค์กำรสร้ำง กลุ่มผู้สร้ำง วัตถุมวลสำร ได้ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑.๑  แบ่งตามยุคการสร้าง 
  กำรสร้ำงพระเครื่องในประเทศไทย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลหลักฐำนเพ่ืออ้ำงอิงให้เห็นยุค
สมัยกำรสร้ำงตำมล ำดับ เริ่มจำกอดีตที่ปรำกฏพบข้อมูลหลักฐำนต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน และให้
ข้อสังเกตว่ำ  กำรสร้ำงพระเครื่องจะแบ่งยุคออกตำมรูปแบบของศิลปะที่พบหลักฐำนและเกิดขึ้นในยุค
สมัยของประวัติศำสตร์กำรปกครองของไทย  ก็จะปรำกฏเรียกตำมหลักฐำนเป็นส ำคัญ  พระเครื่องจึง
สำมำรถแบ่งตำมยุคกำรสร้ำงได้ดังนี้ 
   ๒.๑.๑.๑ ยุคอาณาจักรทวารวดี   
       จำกกำรค้นพบหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์โบรำณคดีรวมถึงกำรค้นพบข้อมูล
จำกรูปแบบของศิลปะกำรสร้ำงท ำให้รับรู้ได้ว่ำ  ในพ้ืนที่ประเทศไทยพบหลักฐำนเก่ำแก่ที่สุดเป็นพุทธ
ศิลปะสมัยทวำรวดี  ซึ่งเป็นศิลปกรรมแรกสุดที่ได้บัญญัติขึ้นในประเทศไทย  ก ำหนดขอบเขต
ระยะเวลำไว้ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖  เป็นช่วงอำณำจักรทวำรวดีเจริญรุ่งเรือง  พระพิมพ์ที่มี
อำยุเก่ำแก่ที่สุด คือ พระพิมพ์แบบปฐม  เนื่องจำกพบพระพิมพ์ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมเป็นส่วนใหญ่  
จึงได้นำมนี้ว่ำ พระปฐม  นอกจำกนั้นพระพิมพ์ก็ยังพบอยู่ทั่วไปแถวพื้นที่ภำคกลำง เช่น จังหวัดรำชบุรี 
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี  ส่วนในภำคอ่ืนของประเทศไทยก็พบพระพิมพ์สมัยทวำรวดีเช่นกัน เช่น พบใน
พ้ืนที่ภำคใต้มีจังหวัดพัทลุง กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี  ในพ้ืนที่ภำคเหนือพบที่จังหวัดล ำพูน  และในพ้ืนที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือพบที่จังหวัดมหำสำรคำม กำฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด   ลักษณะของเนื้อ
พระพิมพ์สร้ำงด้วยดินเผำ  นิยมท ำเป็นรูปแสดงมหำปำฏิหำริย์  บำงรุ่นมีจำรึกพระคำถำ เย ธมฺมำฯ 
ประกอบอยู่ด้วย  หำกพิจำรณำพุทธศิลปะทำงประติมำนวิทยำเห็นได้ชัดว่ำเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพล
ศิลปะอินเดียแบบคุปตะ หลังคุปตะ และศิลปะแบบปำละ  แม้จำรึกพระคำถำก็เช่นเดียวกัน  เป็น
รูปอักษรปัลลวะภำษำบำลี  ตำมหลักวิชำจำรึกศึกษำก ำหนดให้เป็นรูปอักษรที่ใช้อยู่ในระหว่ำงพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๒ อันเป็นช่วงสมัยทวำรวดี๘ 
    ผลงำนที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรสร้ำงพระเครื่องที่พบหลักฐำนว่ำเกิดขึ้นในยุคสมัย
ทวำรวดีมีผลงำนวิจัยของบุศรำ สว่ำงศรี  ได้ศึกษำยุคกำรสร้ำงพระเครื่องในสมัยทวำรวดี (พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑-๑๖) ได้กล่ำวถึงผลกำรศึกษำไว้ว่ำ อำรยธรรมของทวำรวดีมีช่วงระยะเวลำที่ยำวนำน
และเก่ำแก่แพร่กระจำยไปทั่วทุกภูมิภำคของประเทศไทย  แต่พระเครื่องยังไม่เป็นที่นิยมเก็บสะสมหรือ
แสวงหำเพ่ือน ำมำเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์  เนื่องจำกมีควำมเชื่อว่ำพระที่สร้ำงขึ้นมำนั้นเพ่ือสืบต่อพระ
ศำสนำเป็นส ำคัญ  ไม่ได้ผ่ำนพิธีกรรมปลุกเสกเลขยันต์เพ่ือลงคำถำอำคมให้เกิดพุทธคุณขลั งศักดิ์สิทธิ์  
และส่วนมำกพระเครื่องที่สร้ำงนั้นมีแต่ขนำดใหญ่ไม่เหมำะกับกำรพกพำหรือแขวนคอ  แต่ก็มีพระถ้ ำ
                                                           

 ๗ วัชรกร  รัตนกิจ, พระเคร่ือง : การสื่อสารกับการบริโภคเชิงสัญญะ, หน้ำ ๑-๒.   
 ๘ ยอช  เซเดส์.  ต านานอักษรไทย ต านานพระพิมพ์ การขุดค้นที่พงตึกและศิลปะไทยสมัยสุโขทัย.  
(แปลโดยหม่อมเจ้ำสุภัทรดิศ ดิศกุล.  กรุงเทพฯ : องค์กำรค้ำของคุรุสภำ.  ๒๕๒๖), หน้ำ ๓๕.   



๔๒ 

 

เสือที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นพระพิมพ์ขนำดเล็กและเชื่อกันว่ำเป็นพระที่มีประสบกำรณ์ทำง
พุทธคุณ๙  พระพิมพ์สมัยทวำรวดีอีกกลุ่มหนึ่งในแถบพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ พบที่เมืองฟ้ำ
แดดสูงยำง อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์  และพบที่ต ำบลนำดูน อ ำเภอนำดูน จังหวัด
มหำสำรคำม๑๐  
    อำณำจักรทวำรวดีจำกข้อมูลกำรศึกษำของกำญจนำ เรืองนำม ได้กล่ำวไว้ว่ำ  
ทวำรวดีเป็นชื่อที่ใช้เรียกอำณำจักรที่มีพ้ืนที่อยู่แถบบริเวณลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง  ซึ่งเป็นแหล่ง
พ้ืนที่ของชุมชนขนำดใหญ่มีเมืองนครปฐมเป็นศูนย์กลำง หลวงจีนอ้ีจิง หรือ พระภิกษุอีจิ๋น และ หลวง
จีนเฮียนจัง (ยวนฉ่ำง)  พ.ศ. ๑๑๕๐  ได้กล่ำวไว้ในจดเหตุของท่ำนไว้ว่ำ  ได้มีอำณำจักรอันใหญ่โต
อำณำจักรหนึ่ง อยู่ในระหว่ำงเมืองศรีเกษตร (พม่ำ)  และอิสำนปุระ (เขมร) ชื่อ โดโลปอดี้ (ทวำรวดี)  
และอำณำจักรนี้เป็นอำณำจักรที่นักโบรำณคดีได้ส ำรวจพบหลักฐำนจำกโบรำณสถำน และพระพุทธรูป 
ที่สร้ำงตำมแบบฝีมือช่ำงในสมัยรำชวงศ์คุปตะของอินเดีย (พ.ศ.๘๖๐–๑๑๕๐) เป็นจ ำนวนมำกที่
นครปฐม  และแถบเมืองที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ เรื่อยไปทำงภำคะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงเมือง
นครรำชสีมำ และเมืองบุรีรัมย์  จำกกำรศึกษำหลักฐำนจดหมำยเหตุของภิกษุจีนชื่อ เหี้ยนจั๋ง หรือ 
พระถังซัมจั๋ง (Hieun Tsing) ซึ่งเดินทำงมำจำกเมืองจีนจะไปประเทศอินเดียโดยทำงบก เมื่อรำว พ.ศ. 
๑๑๗๒–๑๑๘๘  และพระภิกษุจีนชื่อ อ้ีจิง (I-Sing)  ได้เดินทำงไปอินเดียโดยทำงทะเล  ในช่วงเวลำ
ต่อมำนั้น  ได้เรียกอำณำจักรใหญ่แห่งนี้ตำมส ำเนียงชนพ้ืนเมืองในอินเดียว่ำ “โลโปตี้”  หรือ จุยล่อ
พัดดี้ (ทวำรวดี)  เป็นอำณำจักรที่ตั้งอยู่ระหว่ำงเมืองศรีเกษตร (อยู่ในพม่ำ) ไปทำงตะวันออกกับเมือง
อิศำนปุระ (อยู่ในเขมร)  ปัจจุบันคือ ส่วนที่เป็นดินแดนภำคกลำงของประเทศไทย  พงศำวดำรจีนสมัย
รำชวงศ์ฮ่ัน ได้กล่ำวถึงดินแดนแห่งนี้ไว้ว่ำ สำมำรถเดินเรือจำกเมืองกวำงตุ้งถึงอำณำจักรทวำรวดีได้ใน
เวลำ ๕ เดือน  ในสมัยแรกๆ ได้มีกำรสร้ำงพระปฐมเจดีย์ คือรำว พ.ศ. ๓๐๐  เคยมีอ ำนำจสูงสุดครั้ง
หนึ่ง และเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรทวำรวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๖)  พบปูชนียสถำนที่
ใหญ่โตสร้ำงไว้เป็นจ ำนวนมำก และยังเหลือปรำกฏเป็นโบรำณสถำนอยู่ในปัจจุบัน เช่น วัดพระประ
โทนเจดีย์  วัดพระเมรุ  วัดพระงำม และวัดดอยยำยหอม เป็นต้น   โบรำณสถำนที่ค้นพบล้วนแต่เป็น
ฝีมือประณีตงดงำม  นอกจำกนั้นยังพบเครื่องประดับร่ำงกำยสตรีท ำด้วยดีบุก เงิน และทอง รูปปูนปั้น  
มีหลักฐำนทำงโบรำณวัตถุหลำยชิ้นที่แสดงถึงกำรติดต่อค้ำขำยกับชำวต่ำงประเทศ เช่น จีน  และที่
จังหวัดสุพรรณบุรี  สิงห์บุรี  และชัยนำท  ได้พบเหรียญเงินที่มีจำรึก“ทวำรวดี” ประทับอยู่ด้วย  เมือง
นครปฐมเคยมีกษัตริย์ปกครองหลำยพระองค์  เพรำะปรำกฏว่ำได้พบปรำสำทรำชวังเหลือซำกอยู่ เช่น 
ตรงเนินปรำสำทในพระรำชวังสนำมจันทร์  นครปฐมเป็นเมืองที่มีกำรท ำเงินขึ้นใช้เอง มีกำรค้นพบ
หลักฐำน เงินตรำสมัยนั้นหลำยรูปแบบ เช่น รูปสังข์ ประสำท ตรำแพะ ตรำปูรณกลศ (หม้อน้ ำที่มีน้ ำ
เต็ม)  จึงเป็นสิ่งยืนยันว่ำ อำณำจักรทวำรวดีเป็นอำณำจักรที่มีควำมรุ่งเรืองมำกอำณำจักรหนึ่ง๑๑ 
                  นอกจำกนี้ได้มีกำรค้นพบจำรึกโบรำณที่เขียนด้วยภำษำมอญ ในบริเวณจังหวัด
นครปฐม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชัยนำท ลพบุรี  และพบในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสันนิษฐำน
ว่ำชำวมอญหรือกลุ่มคนที่พูดภำษำตระกูลมอญ–เขมรเป็นเจ้ำของอำรยธรรมทวำรวดี  และกำรที่
                                                           

 ๙ บุศรำ สว่ำงศรี, พุทธพาณิชย์ : พระเคร่ือง, หน้ำ ๑๘-๔๘. 
 ๑๐ วัชรกร รัตนกิจ, พระเคร่ือง : การสื่อสารกับการบริโภคเชิงสัญญะ, หน้ำ ๑๒๔.   
 ๑๑ กำญจนำ เรืองนำม (เว็บไซต์ : https://sites.google.com.  เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙) 

https://sites.google.com/


๔๓ 

 

อำณำจักรทวำรวดีตั้งอยู่บริเวณที่รำบลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ แม่น้ ำแม่กลอง  และอยู่ใกล้ทะเลท ำให้มี
พ่อค้ำต่ำงชำติ เช่น ชำวอินเดียเข้ำมำติดต่อค้ำขำย  ส่งผลให้ทวำรวดีได้รับอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรม
ที่มำพร้อมกับพระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำท ตลอดจนแบบแผนกำรปกครองจำกอินเดีย  เกิดกำร
ผสมผสำนจนกลำยเป็นอำรยธรรมทวำรวดี และได้แพร่หลำยไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  ดังได้พบโบรำณสถำน โบรำณวัตถุสมัยทวำรวดีกระจำยอยู่ทั่วไป เช่น ที่เมืองนครชัยศรี
นครปฐม  เมืองอู่ทองสุพรรณบุรี  เมืองละโว้ลพบุรี  เมืองศรีเทพเพชรบูรณ์  เมืองฟ้ำแดดสงยำง
กำฬสินธุ์  เมืองไชยำสุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น๑๒ 
                         ยุคสมัยทวำรวดีได้รับอิทธิพลจำกอินเดียหลำยด้ำน  เช่น ด้ำนกำรปกครอง  รับ
ควำมเชื่อเรื่องกำรปกครองโดยกษัตริย์ สันนิษฐำนว่ำกำรปกครองสมัยทวำรวดีแบ่งออกเป็นแคว้น มี
เจ้ำนำยปกครองตนเอง แต่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะเครือญำติ  กำรแบ่งชนชั้นในสังคมออกเป็นชนชั้น
ปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครอง  หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๓ คือ
เหรียญเงินเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๙ ม.ม.  พบที่นครปฐมและอู่ทอง  พบว่ำมีอักษรจำรึกไว้ว่ำ “ศรีทวำรวดี
ศวร”  และ มีรูปหม้อน้ ำอยู่อีกด้ำนหนึ่ง  ท ำให้เชื่อได้ว่ำชนชำติมอญโบรำณได้ตั้งอำณำจักรทวำรวดี 
(บำงแห่งเรียก ทวำรำวดี)  ขึ้นในภำคกลำงของดินแดนสุวรรณภูมิ  และมีชุมชนเมืองสมัยทวำรวดี
ส ำคัญหลำยแห่งได้แก่ เมืองนครชัยศรี (นครปฐมโบรำณ น่ำจะเป็นศูนย์กลำงของอำณำจักรในกลุ่มแม่
น้ ำท่ำจีน)  เมืองอู่ทอง (จังหวัดสุพรรณบุรีในลุ่มแม่น้ ำท่ำจีน)  เมืองพงตึก (จังหวัดกำญจนบุรี ในลุ่ม
แม่น้ ำแม่กลอง)  เมืองละโว้ (จังหวัดลพบุรี ในลุ่มแม่น้ ำลพบุรี)  เมืองคูบัว (จังหวัดรำชบุรี ในลุ่มแม่น้ ำ
เมืองอู่ตะเภำ)  เมืองบ้ำนด้ำย (ต.หนองเต่ำ อ.เมือง จ.อุทัยธำนี ในแควตำกแดด)  เมืองซับจ ำปำ (บ้ำน
ซับจ ำปำ จังหวัดชัยนำทในลุ่มแม่น้ ำป่ำสัก)  เมืองขีดขิน (อยู่ในจังหวัดสระบุรี)  และบ้ำนคู เมือง (ที่
อ ำเภออินทรบุรี)  นอกจำกนั้นพบเมืองโบรำณสมัยทวำรวดีอีกหลำยแห่ง  เช่น  ที่บ้ำนหนองปรง 
อ ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี  รวมทั้งหมู่บ้ำนในเขตอ ำเภอบ้ำนหมี่ และโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 
เป็นต้น๑๓ 
                        นอกจำกนั้นชุมชนเมืองสมัยทวำรวดีในภำคเหนือ พบที่เมืองจันเสน (ต.จันเสน 
อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ ลุ่มแม่น้ ำลพบุรี)  เมืองบึงโคกช้ำง (ต.ไผ่เขียว อ.สว่ำงอำรมณ์ จ.อุทัยธำนี ใน
แควตำกแดด ลุ่มแม่น้ ำสะแกกรัง)  เมืองศรีเทพ (จ.เพชรบูรณ์ ลุ่มแม่น้ ำป่ำสัก)  เมืองหริภุญชัย (จ.
ล ำพูน ลุ่มแม่น้ ำปิง)  และเมืองบน (อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์  ลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ)  ส่วนชุมชนเมือง
สมัยทวำรวดีที่อยู่ในภำคตะวันออก  พบว่ำมีเมืองโบรำณสมัยทวำรวดีอำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๘ 
อยู่ที่เมืองพระรถ (ต.หน้ำพระธำตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งค้นพบถ้วยเปอร์เซียสีฟ้ำ)  มีถนนโบรำณ
ติดต่อกับเมืองศรีพะโล  ซึ่งเป็นเมืองท่ำสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๕–๒๑ (อยู่ที่ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.
ชลบุรี  ลุ่มแม่น้ ำบำงปะกง)  ซึ่งพบเครื่องถ้วยจีนและญี่ปุ่นจำกเตำอะริตะแบบอิมำริ  อำยุรำวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๒  และติดต่อถึงเมืองสมัยทวำรวดีที่อยู่ใกล้เคียงกันเช่นเมืองศรีมโหสถ (อ.โคกปีบ  จ.
ปรำจีนบุรี)  เมืองดงละคร (จ.นครนำยก)  เมืองท้ำวอุทัย  และบ้ำนคูเมือง (จ.ฉะเชิงเทรำ)  ชุมชนเมือง
สมัยทวำรวดีจึงเป็นดินแดนของชนชำติมอญโบรำณ  มีศูนย์กลำงที่เมืองนครปฐมโบรำณ (ลุ่มแม่น้ ำท่ำ
จีนหรือนครชัยศรี)  กับเมืองอู่ทองและเมืองละโว้ (ลพบุรี)  ต่อมำได้ขยำยอ ำนำจขึ้นไปถึงเมืองหริภุญ
                                                           

 ๑๒ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมลูเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓ เรื่องเดียวกัน, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 



๔๔ 

 

ชัยหรือล ำพูน มีหลักฐำนเล่ำไว้ว่ำ รำว พ.ศ. ๑๑๐๐  พระนำงจำมเทวีรำชธิดำของเจ้ำเมืองลวปุระหรือ
ละโว้ (ลพบุรี)  ได้อพยพผู้คนขึ้นไปตั้งเมืองหริภุญชัยที่ล ำพูน  ส่วนที่เมืองนครปฐมนั้นมีกำรพบพระ
ปฐมเจดีย์  ซึ่งเชื่อว่ำบรรจุพระพบรมธำตุของพระพุทธเจ้ำ เมื่อแรกสร้ำงมีลักษณะคล้ำยสถูปแบบสำญ
จี  ที่พระเจ้ำอโศกมหำรำชสร้ำงไว้ในอินเดีย  เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๓–๔ และมีกำรพบจำรึกภำษำปัล
ลวะ บำลี สันสกฤต และภำษำมอญ  ที่บริเวณพระปฐมเจดีย์และบริเวณใกล้เคียงพบจำรึกภำษำมอญ
อักษรปัลลวะ บันทึกเรื่องกำรสร้ำงพระพุทธรูป อำยุรำว พ.ศ. ๑๒๐๐ (ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระ
ปฐมเจดีย์)  และพบจำรึกมอญที่ล ำพูน อำยุรำว พ.ศ. ๑๖๒๘  (ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ 
หริภุญไชย จังหวัดล ำพูน)๑๔ 
                          ส ำหรับเมืองอู่ทองนั้นตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของแม่น้ ำจระเข้สำมพัน  เดิมเป็น
สำขำของแม่น้ ำท่ำจีนซึ่งเปลี่ยนทำงเดิน  ด้วยปรำกฏมีเนินดินและคูเมืองโบรำณเป็นรูปวงรี กว้ำง
ประมำณ ๑ กิโลเมตร ยำวประมำณ ๒ กิโลเมตร  มีป้อมปรำกำรก่อด้วยศิลำแลง  มีกำรพบ
โบรำณวัตถุอำยุสมัยปี พ.ศ. ๖๐๐–๑๖๐๐ จ ำนวนมำก  นอกจำกนี้ยังได้ส ำรวจพบแหล่งโบรำณคดีที่
ส ำคัญอีกหลำยแห่ง  แหล่งโบรำณคดีที่โบรำณสถำนคอดช้ำงดิน ต ำบลจระเข้สำมพัน อ ำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  พบเงินเหรียญสมัยทวำรวดีเป็นตรำรูป แพะ สำยฟ้ำ พระอำทิตย์ พระจันทร์ และ
รูปหอยสังข์  บำงเหรียญจำรึกอักษรปัลลวะและพบปูนปั้นรูปสตรีหลำยคนเล่นดนตรีชนิดต่ำงๆ เป็น
ต้น เป็นหลักฐำนชี้ให้เห็นว่ำเมืองอู่ทองมีฐำนะเป็นเมืองส ำคัญแห่งหนึ่งของอำณำจักรทวำรวดี   เมือง
นครไชยศรีโบรำณ ซึ่งอยู่บริเวณที่ตั้งของวัดพระประโทน จังหวัดนครปฐม และพบคูเมืองโบรำณรูปสี
เหลี่ยม ขนำด ๓,๖๐๐ x ๒,๐๐๐ เมตร มีล ำน้ ำบำงแก้วไหลผ่ำนกลำงเมืองโบรำณออกไปตัดคลองพระ
ประโทน  ผ่ำนคลองพระยำกง บ้ำนเพนียด บ้ำนกลำง บ้ำนนำงแก้ว แล้วออกสู่แม่น้ ำนครไชยศรี พบ
โบรำณวัตถุสมัยทวำรวดีจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งเก็บรักษำไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ  หลักฐำนส ำคัญของ
พุทธศำสนำสมัยทวำรวดีนั้นพบที่ วัดโพธิ์ชัยเสมำรำม เมืองฟ้ำแดดสงยำง (หรือฟ้ำแดดสูงยำง)  อ ำเภอ
กมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์  ใกล้แม่น้ ำซี  ได้ค้นพบเสมำหินจ ำนวนมำก เป็นเสมำหินทรำยสมัยทวำร
วดี ขนำดใหญ่อำยุรำว ๑,๒๐๐ ปี มีอำยุเก่ำแก่กว่ำสมัยนครวัดของอำณำจักรขอม  ใบเสมำนั้นจ ำหลัก
เรื่องพุทธประวัติโดยได้รับอิทธิพลมำจำกศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย  และได้พบเสมำหินบำงแท่งมี
จำรึกอักษรปัลลวะของอินเดียด้วย  สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ได้กล่ำวถึงกำรสิ้นสุดของ
อำณำจักรทวำรวดีไว้ว่ำ “พระเจ้ำอนุรุทรมหำรำชแห่งเมืองพุกำมประเทศพม่ำ ทรงยกกองทัพเข้ำมำ
โจมตีอำณำจักรทวำรวดี จนท ำให้อำณำจักรทวำรวดีสลำยสูญไป”๑๕ 
                          ต่อมำอำณำจักรขอมหลังจำกพระเจ้ำชัยวรมันที่ ๗ สวรรคตใน พ.ศ. ๑๗๓๒  
อ ำนำจก็เริ่มเสื่อมลงท ำให้บรรดำเมืองประเทศรำชที่อยู่ในอิทธิพลของขอมต่ำงพำกันตั้งตัวเป็นอิสระ  
ดังนั้นในปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พ่อขุนบำงกลำงหำวเจ้ำเมืองบำงยำง และพ่อขุนผำเมืองเจ้ำเมือง
รำด  ซึ่งได้พระนำงสิขรเทวี พระธิดำขอมเป็นมเหสี และได้รับพระนำมว่ำ “ขุนศรีอินทรำทิตย์” พร้อม
พระขรรค์ชัยศรีได้ร่วมกันท ำกำรยึดอ ำนำจจำกขอม  และให้พ่อขุนบำงกลำงหำวสถำปนำเป็นพ่อขุนศรี
อินทรำทิตย์ และประกำศตั้งอำณำจักรสุโขทัยเป็นอิสระจำกกำรปกครองของขอม  อำณำจักรทวำรวดี
มีควำมเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมำณ ๒๐๐ ปีจึงเสื่อมลง  พวกขอมขณะนั้นก ำลังรุ่งเรืองก็ถือโอกำสตีเมือง
                                                           

 ๑๔ เรื่องเดียวกัน, เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 



๔๕ 

 

ทวำรวดี   จนถึง พ.ศ. ๑๕๐๐  อำณำจักรทวำรวดีก็เสื่อมลงและตกอยู่ในอ ำนำจของพวกขอม  พวก
ขอมได้กวำดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยน ำไปใช้เป็นทำสท ำงำน  จนถึง พ.ศ. ๑๘๐๐ คนไทยในหัวเมืองใน
แคว้นสุวรรณภูมิ เช่น ลพบุรี อู่ทอง กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี ได้ร่วมกันยึดอ ำนำจกำรปกครองจำก
ขอมได้ส ำเร็จ  แต่เมืองนครปฐมได้กลำยเป็นเมืองร้ำงไปเสียแล้ว  เนื่องจำกแม่น้ ำท่ำจีนและแม่น้ ำแม่
กลองที่ไหลผ่ำนเมืองทวำรวดีได้เปลี่ยนทิศทำงใหม่ จนท ำให้นครปฐม (ทวำรวดี) เป็นที่ดอนขึ้น ไม่
เหมำะที่จะท ำไร่ท ำนำ  ผู้คนจึงอพยพย้ำยถิ่นไปอยู่ในเมืองอ่ืน๑๖   
    จำกกำรศึกษำบริเวณพ้ืนที่ของอำณำจักรทวำรวดีนั้น พบว่ำมีพ้ืนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่ภำคเหนือสุดของประเทศไทยยำวไล่ลงมำถึงอำณำจักรศรีวิชัยในภำคใต้  ส่วนด้ำนทิศตะวันตกมี
พ้ืนที่ติดกับอำณำจักรศรีเกษตรหรือพุกำมประเทศพม่ำ  และด้ำนทิศตะวันออกก็มีพ้ืนที่ครอบคลุมถึง
เมืองฟ้ำแดดสูงยำง  อำณำจักรทวำรวดีจึงพบว่ำมีพ้ืนที่กว้ำงใหญ่ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศไทย  จึง
ปรำกฏหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และพบว่ำมีพระพิมพ์จ ำนวนมำกที่แผ่กระจำยในเขตบริเวณของ
พ้ืนที่อำณำจักรทวำรวดี  
    ๒.๑.๑.๒  ยุคอาณาจักรศรีวิชัย 
    พระพุทธศำสนำได้ขยำยตัวจำกพ้ืนที่อินเดียสู่ประเทศใกล้เคียงหลำยประเทศ  
และได้เข้ำสู่ พ้ืนที่หมู่ เกำะต่ำง ๆ ในสุมำตรำ ชวำ และเข้ำสู่บริเวณภำคใต้ของประเทศไทยด้วย  
ขณะนั้นอยู่ในช่วงเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรศรีวิชัย  พระพิมพ์ที่พบในแถบพ้ืนที่นี้ คือ บริเวณจังหวัด
ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี ปัตตำนี เป็นต้น  ลักษณะพระพิมพ์เป็นดินดิบ  บำง
หลักฐำนพบในดินดิบนั้นมีส่วนผสมของอัฐิธำตุที่เผำแล้วบดละเอียดปะปนอยู่  พระพิมพ์บำงองค์พบ
คำถำ เย ธมฺมำฯ จำรึกไว้ด้วย  อำณำจักรศรีวิชัยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๑ หรือ ๑๒  สิ้นสุดลง
ประมำณ พุทธศตวรรษที่ ๑๘–๑๙ เป็นรัฐชำยฝั่งทะเลที่มีอิทธิพลกำรค้ำทำงทะเลระหว่ำงอินเดียกับ
เมืองจีน  รวมทั้งกำรค้ำระดับท้องถิ่น โดยเฉพำะในหมู่เกำะอินโดนีเซีย๑๗ 
                           จุดเริ่มต้นของอำณำจักรศรีวิชัยมำจำกกำรอ่ำนศิลำจำรึกหลักที่ ๒๓  ซึ่งมี
ศักรำชก ำกับว่ำ เป็นพุทธศักรำช ๑๓๑๘ ที่พบทำงภำคใต้ของประเทศไทยในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมรำชหรือสุรำษฎร์ธำนี  จำรึกมีข้อควำมที่กล่ำวถึงพระเจ้ำกรุงศรีวิชัย   และเมื่อน ำไป
ประกอบกับบันทึกของภิกษุอ้ีจิง (I-Ching)  ซึ่งได้เดินทำงโดยทำงเรือจำกเมืองกวำงตุ้งมำศึกษำพระ
ธรรมวินัยในปี พ.ศ. ๑๒๑๔ ได้กล่ำวว่ำ เมื่อเดินทำงเรือมำได้ ๒๐ วัน ได้แวะอำณำจักรโฟซิ (Fo-Shih)  
ท่ำนได้แวะศึกษำไวยำกรณ์ภำษำสันสกฤตอยู่ ๖ เดือนก่อนที่จะเดินทำงไปอินเดีย  หลังจำกศึกษำที่
อินเดียอยู่ ๑๐ ปี  ได้กลับมำที่โฟซิอีกครั้ง  ซึ่งขณะนั้นได้กลำยเป็นอำณำจักรซิลิโฟซิ (Shih-li-Fo-
Shih) ไปแล้ว  สรุปว่ำอำณำจักรเซลิโฟซิ ก็คือ อำณำจักรศรีวิชัย อันเป็นอำณำจักรหนึ่งที่มีอ ำนำจทำง
กำรเมืองมั่นคง มีอำณำเขตกว้ำงขวำงครอบคลุมหมู่เกำะต่ำงๆ บริเวณตอนใต้ของคำบสมุทรมำเลย์  
ตลอดขึ้นมำถึงดินแดนบำงส่วนของคำบสมุทร  โดยมีศูนย์กลำงกำรปกครองอยู่ที่เมืองปำเล็มบัง  เกำะ
สุมำตรำ ในประเทศอินโดนีเซีย  นักโบรำณคดีมีควำมเห็นจำกกำรได้พบหลักฐำนศิลำจำรึก ๘ หลักบน
เกำะสุมำตรำ  มีอยู่ ๒ หลักก ำหนดอำยุในช่วงเดียวกับกำรเดินทำงมำถึงของภิกษุอ้ีจิง  อย่ำงไรก็ตำม
นักวิชำกำรมีควำมเห็นว่ำ ศูนย์กลำงของศรีวิชัยควรจะอยู่บนคำบสมุทรมำเลย์  จำรึกที่ก ล่ำวถึง
                                                           

 ๑๖ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมลูเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 



๔๖ 

 

อำณำจักรศรีวิชัยพบที่ไชยำสุรำษฎร์ธำนีนั้น เป็นจำรึกภำษำสันสกฤต ซึ่งตรงกับบันทึกของภิกษุอ้ีจิง  
ในขณะที่จำรึกซึ่งได้พบบนเกำะสุมำตรำเป็นภำษำมลำยูโบรำณ  และเมื่อพิจำรณำถึงกำรเดินเรือเพียง 
๒๐ วันของภิกษุอ้ีจิงแล้วควรถึงแค่เมืองไชยำสุรำษฎร์ธำนี  และคงไม่ผ่ำนเส้นศูนย์สูตรไปถึงเกำะสุ
มำตรำรวมทั้งทำงภำคใต้ของประเทศไทยก็ได้พบโบรำณวัตถุโบรำณสถำนซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่ำ
ศิลปกรรมแบบศรีวิชัย ก ำหนดอำยุในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘  ลักษณะศิลปะแบบศรีวิชัยส่วนมำก
เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำลัทธิมหำยำน  จึงมักพบพระรูปพระโพธิสัตว์  เช่น  พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร  พระศรีอำริยเมตไตรยโพธิสัตว์  พระโพธิสัตว์ไวโรจนะ  และศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศำสนำพรำหมณ์ในลัทธิไวษณพนิกำย  นอกจำกนั้นยังพบร่องรอยของสถำปัตยกรรมตลอดจน
โบรำณสถำนทั้งในปำเล็มบัง  เกำะสุมำตรำ  และคำบสมุทรมำเลย์ทำงภำคใต้ของประเทศไทย๑๘ 
                   จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบโดยกว้ำงจำกปำเล็มบัง  เกำะสุมำตรำ  
อินโดนีเซีย  มำจนถึงคำบสมุทรมำเลย์  และทำงภำคใต้ของประเทศไทย ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับศรีวิชัย
คือ ศรีวิชัยไม่ใช่ชื่ออำณำจักรที่มีศูนย์กลำงของอ ำนำจในทำงกำรเมืองและควบคุมเศรษฐกิจอยู่เมืองใด
เมืองหนึ่งเพียงแห่งเดียว  แต่ศรีวิชัยเป็นชื่อกว้ำงๆ ทำงศิลปะและวัฒนธรรมของบ้ำนเมืองที่เป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำทำงทะเลแถบคำบสมุทร  กลุ่มบ้ำนเมืองหรือแว่นแคว้นต่ำงๆ เหล่ำนี้มีวัฒนธรรม
ร่วมกันคือ กำรนับถือพระพุทธศำสนำมหำยำน และมีรูปแบบศิลปกรรมแบบศรีวิชัยเช่นเดียวกัน  แว่น
แค้วนและบ้ำนเมืองทั้งบนผืนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกำะเกี่ยวข้องกันในลักษณะของสหพันธรัฐที่มี
ศูนย์กลำงอ ำนำจเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมผันแปรทำงเศรษฐกิจ  ควำมส ำคัญของศรีวิชัยที่ปรำกฏจำก
จดหมำยเหตุของจีนสมัยรำชวงศ์ถังคือ เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำขำยสินค้ำข้ำมมหำสมุทรทำงฝั่งทะเล
ตะวันตกและตะวันออก  ผ่ำนช่องแคบมะละกำ  ดังนั้นจึงได้พบลูกปัดจำกดินแดนทำงตะวันตกและ
เครื่องถ้วยจีนสมัยรำชวงศ์ถัง  ซึ่งพบเรื่อยลงมำทั้งที่เกำะสุมำตรำและทำงภำคใต้ของประเทศไทย  แต่
ในที่สุดควำมรุ่งเรืองทำงกำรค้ำของศรีวิชัยก็ลดลงเมื่อจีนได้พัฒนำเรือที่ค้ำขำยและท ำกำรค้ำขำย
โดยตรงกับบ้ำนเมืองที่อยู่ชำยฝั่งทะเลตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖  และกำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ท ำให้
เมืองทำงแถบคำบสมุทรทำงภำคใต้ของประเทศไทยรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ศูนย์กลำงของศรีวิชัยอยู่ที่
เมืองใด เป็นปัญหำที่ยังไม่ยุติ  อำจมีหลำยเมืองสืบต่อกันและเมืองหลวงแห่งแรกคือปำเลมบัง  เมือง
ปำเลมบังตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของเกำะสุมำตรำ มีแม่น้ ำมูสีไหลผ่ำนตัวเมืองเข้ำไปจนถึงแผ่นดิน
ภำยในเกำะ  สภำพเช่นนี้ท ำให้ปำเลมบังเป็นเมืองท่ำที่เหมำะสมส ำหรับกำรขนถ่ำยสินค้ำจำกภำยใน
แผ่นดินออกสู่ทะเล  ดังนั้นศรีวิชัยจึงสำมำรถครอบครองช่องแคบมะละกำตลอดจนรัฐในคำบสมุทร
มลำยูทั้งหมดรวมทั้งลังกำสุคะที่ร่วมสมัยกัน  เมืองปำเลมบังเป็นศูนย์กลำงของศรีวิชัย  เพรำะจำก
กำรศึกษำทำงโบรำณคดีพบเมืองโบรำณ มีคูน้ ำล้อมพระรำชวัง  มีร่องรอยกำรค้ำกับต่ำงประเทศคือ  
ถ้วยชำมกระเบื้องสมัยรำชวงศ์ถังและรำชวงศ์ซ้องตอนต้นของจีน  บริเวณภูเขำบูกิตซีกุนตัง   และมี
จำรึกของชำวอินโดนีเซียตั้งแต่ พ.ศ. ๑๒๒๕  ที่จำรึกไว้ว่ำมีแคว้นศรีวิชัยตั้งอยู่ไม่ไกลจำกหมู่บ้ำนกะรัง
อันยำร์  ซึ่งอยู่ทำงฝั่งด้ำนเหนือของแม่น้ ำมูสีกับเมืองปำเลมบัง  และในจดหมำยเหตุของมำเลย์ก็
บันทึกไว้ว่ำหมู่บ้ำนกะรังอันยำร์เป็นถิ่นก ำเนิดของผู้ก่อตั้งรัฐมะละกำ  และเคยมีกำรตีควำมกันว่ำเมือง
นครศรีธรรมรำชอำจเป็นเมืองหลวงของศรีวิชัย  เพรำะใน พ.ศ. ๑๓๑๘ มีกำรฝังเสำหินจำรึกยอพระ
เกียรติของศรีวิชัยที่เมืองนครศรีธรรมรำช  แต่นักประวัติศำสตร์คนไทยได้คัดค้ำน  อ้ำงว่ำศิลำจำรึกตัน
                                                           

 ๑๘ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 



๔๗ 

 

จอและบันทึกของชำวจูเกำะ  ซึ่งตีควำมได้ว่ำนครศรีธรรมรำชเป็นเพียงเมืองขึ้นของศรีวิชัย  และ
นครศรีธรรมรำชคือแคว้นตำมพรลิงค์  และยังได้คัดค้ำนประเด็นที่ว่ำเมืองหลวงของศรีวิชัยอยู่ที่เมือง
ปำเลมบัง  โดยได้อ้ำงบันทึกของพระภิกษุจีนชื่ออ้ีจิง  ที่บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๔-๑๒๓๘  โดย
เดินทำงมำกับเรือพ่อค้ำชำวเปอร์เซียจำกกวำงตุ้งได้  ๒๐  วัน  ก็มำถึงเมืองโฟซิ  ถึงเมืองไชยำ  แล้ว
พักอยู่ ๖ เดือนเพ่ือเรียนภำษำสันสกฤตแล้วเดินทำงต่อไปจนถึงเมืองโบรำณชื่อเมืองโมโลยูหรือมำลำยู  
อยู่เกำะกลำงสุมำตรำ พักอยู่ ๒ เดือนเพ่ือรอลมเปลี่ยนทิศทำง  แล้วแล่นเรือกลับผ่ำนช่องแคบมะละ
กำ ๑๕ วัน  ก็ถึงเมืองเกียขะหรือเคดำร์ (ไทรบุรี)  จำกนั้นก็ข้ำมมหำสมุทรไปอินเดีย  จำกบันทึกนี้
แสดงว่ำพระภิกษุอ้ีจิงไม่เคยลงไปถึงเมืองปำเลมบัง  แต่พักอยู่ที่เมืองไชยำซึ่งเป็นเมืองส ำคัญและยังมี
ร่องรอยทำงโบรำณคดีโบรำณสถำนอีกมำกมำยที่แสดงถึงวัฒนธรรมของศรีวิชัย จนท ำให้เชื่อว่ำเมืองไช
ยำคือเมืองหลวงของศรีวิชัย๑๙ 
                          นอกจำกนั้น  ทำงด้ำนประติมำกรรมมีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงคือ พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร  พบที่วัดมหำธำตุอ ำเภอไชยำ  มีพระพิมพ์ดินดิบปำงต่ำงๆ พระพิมพ์ติดแผ่นเงินแผ่น
ทอง  ทำงด้ำนศำสนำพรำหมณ์ได้แก่ เทวรูปพระมำลำแขก   เทวรูปพระนำรำยณ์ทรงครุฑ เป็นต้น   
เครื่องมือเครื่องใช้มีเครื่องปั้นดินเผำท ำเป็นภำชนะหม้อไห  ใช้สีเขียนลวดลำยและท ำเป็นแบบลูก
จันทร์นูนขึ้นมำประดับลวดลำยอ่ืน ๆ  มีลูกปัดท ำเป็นเครื่องประดับ มีเงินกลมใช้เรียกว่ำ นะโม และ
เงินเหรียญชนิดหนำใช้แลกเปลี่ยนด้วย  มีตรำดอกจันทร์อยู่ด้ำนหนึ่งอีกด้ำนหนึ่งมีตัวอักษรสันสกฤต
เขียนไว้ว่ำ “วร” ประดับอยู่  รำชวงศ์ที่ปกครองศรีวิชัยคือรำชวงศ์ไศเลนทร์  ปกครองตลอดทั่วไปใน
แหลมมลำยูลงไปถึงเกำะต่ำงๆ ศรีวิชัยมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจเพรำะสำมำรถควบคุมช่องแคบมะละกำได้  
เรือที่ผ่ำนไปมำต้องแวะพักจอดเรือตำมเมืองท่ำต่ำงๆ ของแค้วนศรีวิชัย  ศรีวิชัยมีควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศจีนเป็นอย่ำงดี  มีกำรส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับจีนเป็นระยะๆ ประมำณ ๑๒ ครั้ง  
และใน พ.ศ. ๑๕๓๖ เคยขอควำมช่วยเหลือจำกจีนให้ช่วยปรำบกองทัพของชวำที่ยกมำรุกรำน  และใน 
พ.ศ. ๑๕๕๐ ศรีวิชัยได้ท ำสงครำมกับแคว้นมะทะรัมซึ่งอยู่ในชวำกลำง  และได้รับชัยชนะจึงมีอ ำนำจ
เหนือมะทะรัม  กลำงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ท ำสงครำมกับพวกโจละ (Chola อยู่ทำงตะวันออกของ
อินเดีย)  เพรำะโจละจะเข้ำแย่งชิงผลประโยชน์ทำงกำรค้ำแถบแหลมมลำยูไปจำกศรีวิชัย  กำรรบ
ด ำเนินมำหลำยปี  ที่ส ำคัญเกิดขึ้นใน พ.ศ. ๑๕๖๘  แถบเมืองตักโกละ (ตะกั่วป่ำ หรือ ตรัง) เคดำห์ ตู
มำสิก (สิงคโปร์) ลังกำสุคะ นครศรีธรรมรำช ไชยำ แม้จะยึดครองศรีวิชัยไม่ได้แต่สงครำมครั้งนี้มีผลให้
บรรดำเมืองต่ำงๆ ที่เคยขึ้นต่อแคว้นศรีวิชัยกระด้ำงกระเดื่องจนถึงข้ันยกทัพมำชิงดินแดนบำงแห่ง เช่น 
พระเจ้ำไอร์ลังคะ แห่งแคว้นเคดีรีในชวำตะวันออก  ผลจำกกำรท ำสงครำมกับโจละ ท ำให้ศูนย์กลำง
จำกศรีวิชัยย้ำยจำกเมืองไชยำไปอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมรำช  ต่อมำอ ำนำจทำงกำรปกครองของศรีวิชัย  
เปลี่ยนจำกรำชวงศ์ไศเลนทร์ไปเป็นรำชวงศ์ปทุมวงศ์  กษัตริย์ของศรีวิชัยรำชวงศ์ใหม่พยำยำมรักษำ
อิทธิพลบนแหลมมลำยูไว้รวมทั้งช่องแคบและหมู่เกำะ  ประมำณพุทธศตวรรษที่ ๑๘–๑๙  ศรีวิชัย
เสื่อมอ ำนำจลงมำก เพรำะเกิดจลำจลในคำบสมุทรมลำยู และมีแคว้นคู่แข่งเกิดขึ้น ๒ แห่ง คือ ในชวำ
ตะวันออกมีแคว้นเคดีรี  ส่วนทำงเหนือมีอำณำจักรสุโขทัย  ซึ่งรำชวงศ์มองโกล (พ.ศ. ๑๘๐๓–๑๙๑๑)  
ของจีนให้กำรสนับสนุนเคดีรีเขำยึดครองบำงส่วนของศรีวิชัย คือ ดินแดนบำงส่วนในอินโดนีเซีย
ปัจจุบันไว้  ต่อมำได้สูญเสียคำบสมุทรมลำยูให้กับอำณำจักรสุโขทัยที่ยึดนครศรีธรรมรำชได้  แล้ว
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๔๘ 

 

สุโขทัยได้แผ่ขยำยอ ำนำจลงมำเรื่อยๆ  ศรีวิชัยจึงสลำยลง  พบหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่เป็นบ้ำนเมือง
และแคว้นหรือรัฐร่วมสมัยอำณำจักรศรีวิชัย คือ แคว้นไชยำ  มีขอบเขตตั้งแต่อ ำเภอท่ำชนะ  อ ำเภอไช
ยำ  อ ำเภอเมือง  และอ ำเภออ่ืนๆ ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  มีไชยำเป็นศูนย์กลำง  ได้พบศำสน
สถำนและศิลปกรรมหลำยแห่ง เช่น ที่วัดแก้วไชยำ  พระพุทธรูปและพระพิมพ์ต่ำงๆ ซึ่งในส่วนของ
พระพิมพ์พบว่ำเป็นศิลปะศรีวิชัยที่ก่อรูปด้วยวัสดุจำกดินดิบ และยังปะปนผสมกลมกลืนกับศิลปะของ
พรำหมณ์ที่มีพ้ืนที่ทำงควำมเชื่อรวมอยู่ด้วย  เป็นกำรปะทะสังสรรค์ทำงควำมเชื่อและศิลปะอย่ำงลงตัว  
แคว้นนครศรีธรรมรำช มีขอบเขตในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช ชื่อที่ปรำกฏตำมหลักฐำนและเอกสำร
ต่ำงๆ คือ “ตำมพรลิงค์” แคว้นสทิงพระ มีขอบเขตจำกบริเวณรอบทะเลสำบสงขลำถึงจังหวัดพัทลุง  
พบร่องรอยโบรำณศิลปวัตถุท่ีนับถือศำสนำพรำหมณ์และพุทธศำสนำ๒๐ 
    กำรผสมผสำนระหว่ำงศำสนำพรำหมณ์และศำสนำพุทธ อมรำ  พงศำพิชญ์ 
(๒๕๔๑ : ๔๕-๕๐) ได้แสดงแนวคิดเรื่องพรำหมณ์พุทธไว้ว่ำ  พระพุทธศำสนำได้แผ่กระจำยออกนอก
ประเทศอินเดียไปสู่ประเทศต่ำง ๆ ในแถบเอเชียอำคเนย์  ในชั้นเดิมท้องถิ่นเหล่ำนี้ก็มีควำมเชื่อดั้งเดิม
อยู่ก่อนแล้ว เมื่อพระพุทธศำสนำได้แผ่กระจำยมำยังพ้ืนที่แถบนี้  ซึ่งมีพระสงฆ์ท ำหน้ำที่เผยแผ่และผล
ที่ได้รับ คือ คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำ  แต่กำรยอมรับอยู่ในลักษณะผนวกกับควำม
เชื่อที่มีอยู่เดิม  จึงพบว่ำควำมเชื่อจำกศำสนำพรำหมณ์กล่ำวถึงกำรเวียนว่ำยตำยเกิดและกฎแห่งกรรม 
ควำมเชื่อของพระพุทธศำสนำเป็นควำมเชื่อในหลักธรรม ควำมเชื่อทำงไสยศำสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพล
ของผู้มีอ ำนำจเหนือธรรมชำติ๒๑  
    จำกกำรอธิบำยถึงอำณำจักรศรีวิชัยพบว่ำ  พ้ืนที่จะอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศ
ไทย  ซึ่งมีพ้ืนที่ด้ำนบนต่อติดกับอำณำจักรละโว้(ขอม, ลพบุรี)หรือพ้ืนที่อำณำจักรทวำรวดีเดิม 
ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำอยู่ติดกับทะเล ส่วนด้ำนล่ำงติดกับแหลมมลำยู  ท ำให้พบว่ำอำณำจักรศรีวิชัย
เป็นชำติพันธุ์มลำยูและมีอำณำบริเวณของพ้ืนที่ครอบคลุมถึงมลำยู เกำะสุมำตรำ เกำะชวำ 
    ๒.๑.๑.๓  ยุคอาณาจักรลพบุร ี(ขอม) 
    ประวัติอำณำจักรลพบุรีพบในข้อมูลกำรศึกษำของกำญจนำ เรืองนำม๒๒ ได้
กล่ำวไว้ว่ำ ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่  ๑๖ -๑๘ ได้ปรำกฏรูปแบบของศิลปกรรมใหม่ขึ้น มีทั้ ง
สถำปัตยกรรมประติมำกรรมที่แตกต่ำงไปจำกทวำรวดีและศรีวิชัย  จะปรำกฏรูปแบบเหมือนของขอม
หรือกัมพูชำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้น  ทำงโบรำณคดีก ำหนดเรียกว่ำศิลปะสมัยลพบุรี  อิทธิพลของ
พุทธศำสนำลัทธิมหำยำนได้ส่งผ่ำนจำกกัมพูชำ  พระพิมพ์ส่วนใหญ่มักแสดงภำพพระพุทธรูปหลำยองค์ 
หรือพระพุทธรูปกับพระโพธิสัตว์รวมอยู่ในพิมพ์เดียวกัน  ปรำกฏพระพุทธรูปนำคปรก พระโพธิสัตว์อว
โลกิเตศวร และพระนำงปรัชญำปำรมี รวมอยู่ในพิมพ์เดียวกันทั้ง ๓ องค์  นิยมเรียกเป็นสำมัญว่ำพระ
ตรีกำย  เมื่อเริ่มเข้ำสู่สมัยประวัติศำสตร์ คือ มนุษย์รู้จักใช้ตัวอักษรนั้น  ที่จังหวัดลพบุรีได้ค้นพบ
หลักฐำนเป็นตัวอักษรชนิดที่เก่ำสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  เป็นจำรึกอักษรปัลลวะภำษำบำลี 
ประมำณพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ แต่หลักฐำนซึ่งเป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับประวัติศำสตร์เมืองลพบุรีตั้งแต่
                                                           

 ๒๐ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมลูเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑ อมรำ พงศำพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยในแนวมานุษยวิทยา, 
หน้ำ ๔๕-๕๐.   
 ๒๒ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตลุำคม ๒๕๕๙. 



๔๙ 

 

พุทธศตวรรษท่ี ๑๑-๑๘  มีไม่มำกพอต่อกำรคลี่คลำยเหตุกำรณ์ทำงด้ำนประวัติศำสตร์เมืองลพบุรีมำก
นัก และเป็นดังนี้จนถึงรำวศตวรรษที่ ๑๙ เพรำะฉะนั้นจำกเหตุกำรณ์พบข้อสังเกตได้ว่ำ เมื่อเริ่มมีกำร
ใช้ตัวอักษรที่เมืองลพบุรีหรือปรำกฏศิลปกรรมต่ำงๆ สะท้อนให้เห็นว่ำสังคมเริ่มมีศำสนำอักษรศำสตร์
ในรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๑  จนถึงช่วงแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ก่อนที่เมืองลพบุรีเป็นเมืองบริวำร
ของอำณำจักรอยุธยำ  สมควรเรียกว่ำเป็นสมัยกึ่งก่อนประวัติศำสตร์ (Pre to History) มีระยะเวลำ
นำนรำว ๘ ศตวรรษ  ในระยะ ๘ ศตวรรษของสมัยกึ่งก่อนประวัติศำสตร์  สำมำรถแบ่งกำรศึกษำออก
ได้โดยอำศัยข้อมูลทำงด้ำนภำษำ ศิลปกรรม ต ำนำน และจดหมำยเหตุจีนได้ ดังนี้ 
    ลพบุรีในรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๕ มีหลักฐำนไม่มำกนักที่สำมำรถน ำมำใช้
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้เรื่องเมืองลพบุรี  กล่ำวคือพงศำวดำรเหนือกล่ำวถึงพระยำกำฬวรรณดิศได้ให้
พรำหมณ์ยกพลสร้ำงเมืองละโว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๐๐๒ ปีที่พระองค์ครองรำชย์ใช้เวลำสร้ำง ๑๙ ปี แต่เรื่อง
ดังกล่ำวคงจะต้องหำหลักฐำนอ่ืนมำสอบเทียบ เพรำะพงศำวดำรเหนือเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์
ห่ำงจำกเหตุกำรณ์ที่เป็นจริงหลำยศตวรรษ  รวมทั้งข้อควำมในพงศำวดำรส่วนใหญ่ค่อนข้ำงสับสน ทั้ง
ศักรำชก็คลำดเคลื่อนอยู่มำก นอกจำกนี้ยังมีต ำนำนและภำษำบำลีเหนือเขียนขึ้นรำว ๕๐๐ ปีเศษ
มำแล้ว เนื้อเรื่องไม่สับสน ศักรำชเชื่อถือได้และถูกน ำมำใช้อ้ำงอิงกันอย่ำงกว้ำงขวำงคือต ำนำนชินกำล
มำลี ปกรณ์ กล่ำวถึงฤษีวำสุเทพได้สร้ำงเมืองหริภุญไชย (ล ำพูน) ใน พ.ศ. ๑๒๐๔  ต่อมำอีก ๒ ปีได้ส่ง
ทูตล่องไปตำมแม่น้ ำปิงไปยังเมืองลวปุระเพ่ือทูลขอเชื้อสำยกษัตริย์ลวปุระให้มำปกครอง  กษัตริย์ลวปุ
ระจึงได้พระรำชทำนพระนำงจำมเทวีพระรำชธิดำให้ไปครองเมืองหริภุญไชย  ชื่อเมืองลวปุระใน
ต ำนำนชินกำลมำลีปกรณ์เป็นที่ยอมรับว่ำคือเมืองลพบุรีในปัจจุบัน  หลักฐำนที่มีอำยุในศตวรรษ
ดังกล่ำวที่เกี่ยวข้องกับเมืองลพบุรีอีกคือกำรค้นพบศิลำจำรึกที่ส ำคัญ คือ จำรึกหลักที่ ๑๘ จำรึกบนเสำ
แปดเหลี่ยมพบที่ศำลสูง (ศำลพระกำฬ) เป็นจำรึกเนื่องในพุทธศำสนำภำษำมอญโบรำณ  ลักษณะของ
เสำแปดเหลี่ยมเป็นศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบหลังคุปตะของอินเดีย  มีอำยุรำวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๓ หรือ ๑๔  ส่วนจำรึกหลักที่ ๑๖ จำรึกบนฐำนพระพุทธรูปยืน  พบที่วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ
จังหวัดลพบุรี  ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติสมเด็จพระนำรำยณ์  เป็นจำรึกภำษำ
สันสกฤต  จำรึกบนเสำแปดเหลี่ยมพบที่เมืองโบรำณซับจ ำปำอ ำเภอชัยบำดำล  มีข้อควำมคัดลอกจำก
คัมภีร์พุทธศำสนำ อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๓  ส ำหรับศิลปกรรมที่พบในจังหวัดลพบุรีที่มีอำยุในรำว
พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ นั้น เป็นศิลปกรรมทำงด้ำนพุทธศำสนำที่เก่ำสุดแบบหนึ่งในประเทศไทย  ซึ่ง
คงได้รับอิทธิพลศิลปกรรมอินเดียแบบคุปตะและแบบหลังคุปตะ ชื่อเรียกศิลปกรรมแบบดังกล่ำวได้
เรียกว่ำศิลปะแบบทวำรวดี  บัดนี้มีผู้เสนอให้เรียกว่ำศิลปะมอญแบบภำคกลำงประเทศไทย  เพรำะ
ชำวมอญเป็นผู้ก ำเนิดเอกลักษณ์ผลงำนศิลปะที่สร้ำงขึ้น ชนิดของศิลปกรรม ได้แก่ พระพุทธรูป พระ
ธรรมจักรกวำงหมอบ เศียรอสูร หรือเทวดำ และปติมำกรรมตกแต่งสถูป เท่ำที่พบแกะสลักจำกหินปูน
และท ำด้วยปูนปั้น  สังคมเดิมแบบก่อนประวัติศำสตร์คือสังคมเผ่ำได้เปลี่ยนเป็นสังคมเมืองที่มีกษัตริย์
ปกครอง มีภำษำที่ใช้คือภำษำสันสกฤต ภำษำบำลี และภำษำมอญโบรำณ ประชำชนนับถือพุทธ
ศำสนำ 
    ในระยะรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ลพบุรีตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจทำงกำรของ
อำณำจักรกัมพูชำเป็นครั้งครำว  รวมทั้งได้ยอมรับเอำศิลปวัฒนธรรมของอำณำจักรกัมพูชำซึ่งมี
ศูนย์กลำงกำรปกครองอยู่ที่เมืองพระนคร กล่ำวคือ  ได้ค้นพบศิลำจำรึกภำษำขอมที่เมืองลพบุรีที่



๕๐ 

 

ส ำคัญคือ จำรึกหลักที่ ๑๙ พบที่ศำลสูง (ศำลพระกำฬ) ระบุศักรำช ๙๔๔ ตรงกับ พ.ศ. ๑๕๖๕ มี
ข้อควำมกล่ำวถึงพระเจ้ำสุริยวรมันที่ ๑  (ครองรำชย์ พ.ศ. ๑๕๕๕-๑๕๙๓) มีประกำศให้บรรดำ
นักบวชอุทิศกุศลแห่งกำรบ ำเพ็ญตบะของตนถวำยแด่พระองค์  และออกพระรำชก ำหนดเพ่ือป้องกันมิ
ให้นักบวชเหล่ำนั้นถูกรบกวนภำยในอำวำสของตน   นอกจำกนั้นพบจำรึกหลักที่ ๒๑  ที่ศำลเจ้ำลพบุรี  
มีอำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นจำรึกภำษำเขมร  จำรึกขึ้นเพ่ือให้ทรำบถึงสิ่งของต่ำงๆ ที่อุทิศถวำย
แด่เทวรูปพระนำรำยณ์ในโอกำสที่มีกำรท ำพิธีฉลองเทวรูป จำรึกหลักนี้ออกชื่อเมือง “โลว” คือเมือง
ละโว้เป็นหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำที่เมืองละโว้มีผู้นับถือไวษณพนิกำยของศำสนำฮินดูด้วย 
    หลักฐำนทำงด้ำนโบรำณวัตถุสถำนที่มีอำยุในรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ มี
ควำมสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดีกับหลักฐำนทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กล่ำวคือ ปรำงค์แขกเป็น
สถำปัตยกรรมแบบขอมได้รับกำรก ำหนดอำยุว่ำอยู่ในรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ต่อจำกนั้นได้ค้นพบ
เศียรพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เทวรูป ศิลปะขอมแบบต่ำง ๆ ที่เมืองลพบุรี มีอำยุ
ใกล้เคียงกันมำก คือ แบบบำปวน (อำยุรำว พ.ศ. ๑๕๕๓-๑๖๒๓) แบบนครวัต (อำยุรำว พ.ศ. ๑๖๔๓-
๑๗๑๕) และแบบบำยน (อำยุรำว พ.ศ. ๑๗๒๐-๑๗๗๓) พระปรำงค์สำมยอดศำสนสถำนที่ส ำคัญและ
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรีมีแบบและผังเป็นสถำปัตยกรรมขอมแบบบำยน  ศิลปกรรมแบบต่ำงๆ ที่
พบแสดงให้เห็นว่ำมีกำรนับถือพุทธศำสนำควบคู่กันไปกับศำสนำพรำหมณ์ และที่ส ำคัญคือขอมคงน ำ
พุทธศำสนำลัทธิมหำยำนมำฝังรำกให้แน่นมำกยิ่งขึ้น ในที่รำบภำคกลำงประเทศไทยจึงได้ค้นพบ
ประติมำกรรมพระโพธิสัตว์หลำยองค์ท่ีเป็นศิลปกรรมแบบขอม 
    ตั้งแต่ปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เกิดควำมอ่อนแอภำยในอำณำจักรกัมพูชำท ำให้
รัฐต่ำงๆ ที่เคยอยู่ภำยใต้อ ำนำจปลีกตัวเป็นอิสระ ถึงแม้ว่ำจะไม่มีหลักฐำนว่ำละโว้ได้ต่อสู้เพ่ือเป็นเอก
รำชตั้งแต่เมื่อใด ถ้ำได้เปรียบเทียบกับสุโขทัยซึ่งมีหลักฐำนว่ำพ่อขุนผำเมืองและพ่อขุนบำงกลำงท่ำวได้
ร่วมมือกันขับไล่ขุนนำงขอมออกไปจำกอำณำจักรได้ในรำวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แต่ควำมอ่อนแอ
ภำยในของอำณำจักรกัมพูชำเอง จึงอำจจะกล่ำวได้ว่ำละโว้คงหลุดพ้นจำกอิทธิพลทำงกำรเมืองของ
อำณำจักรขอมในศตวรรษเดียวกับสุโขทัย  เมื่ออิทธิพลทำงกำรเมืองของอำณำจักรกัมพูชำหมดไป เกิด
รัฐต่ำงๆ ที่มีบทบำทของตัวเองขึ้นทั่วไปในภำคเหนือและภำคกลำงประเทศไทย ที่ส ำคัญคือรัฐพะเยำ 
รัฐเชียงใหม่ รัฐสุโขทัย รัฐละโว้ รัฐต่ำงๆ เหล่ำนี้มีรูปกำรปกครองแบบนครรัฐ มีอำณำเขตในกำร
ปกครองไม่กว้ำงขวำงมำกนักและมีหลักฐำนว่ำได้เป็นไมตรีกันในระยะแรกๆ เช่น ต ำนำนทำง
ภำคเหนือกล่ำวถึงกำรร่วมปรึกษำหำรือกันในกำรสร้ำงเมืองเชียงใหม่ระหว่ำงผู้ปกครองรัฐพะเยำ รัฐ
สุโขทัย และรัฐเชียงใหม่ ในพงศำวดำรโยนกกล่ำวถึงพระยำง ำเมืองและพระร่วงเคยไปเรียนในส ำนัก
พระสุกทันตฤษี ณ กรุงละโว้ เป็นต้น 
    ลพบุรีในรำวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นรัฐอิสระเช่นเดียวกับเชียงใหม่และ
สุโขทัย ทั้งนี้มีหลักฐำนที่ส ำคัญคือในศิลำจำรึกสุโขทัย หลักที่ ๑  กล่ำวถึงอำณำเขตสุโขทัยในรัชกำล
พ่อขุนรำมค ำแหง (ครองรำชย์รำว พ.ศ. ๑๘๒๒ -๑๘๔๒)  ทำงทิศใต้ว่ำมีเมืองคณฑี (อยู่ ใกล้
ก ำแพงเพชร) เมืองพระบำง (นครสวรรค์) เมืองแพรก (สรรค์บุรี) เมืองสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรีหรือ
อ่ำงทอง) เมืองเพชรบุรี และเมืองนครศรีธรรมรำช จะเห็นได้ว่ำเว้นกล่ำวถึงเมืองลพบุรีเมืองใหญ่ซึ่งอยู่
ทำงใต้ มีผู้สันนิษฐำนว่ำอำจจะมีกำรท ำสัญญำเป็นมิตรกันระหว่ำงสุโขทัยกับลพบุรี เช่นเดียวกับสุโขทัย
ได้ท ำกับเมืองน่ำนใน พ.ศ. ๑๘๓๐ 



๕๑ 

 

    พระเครื่องสมัยลพบุรีเป็นที่เสำะแสวงหำของกลุ่มนักสะสมพระมำนำน  อัน
เนื่องมำจำกควำมรู้สึกเข้มขลังในพุทธลักษณะและควำมเชื่อในพุทธคุณ  มีทั้งท ำด้วยดินเผำและโลหะที่
แสดงอิทธิพล ๒ สมัย คือ แบบนครวัดและบำยน  ซึ่งปรำกฏลักษณะพ้ืนเมืองปะปนอยู่  ที่นิยมกันมำก
ในสมัยนี้ คอื พระร่วงหลังรำงปืน พระร่วงหลังลำยผ้ำ พระหูยำน พระยอดขุนพล พระนำรำยณ์ทรงปืน 
    จำกที่ศึกษำข้อมูลพบว่ำ อำณำจักรลพบุรีเป็นบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนกับอำณำจักร
ทวำรวดีที่เคยรุ่งเรืองมำก่อน  ถึงแม้ว่ำจะไม่ทับซ้อนได้ทั้งหมดแต่ก็ปรำกฏว่ำได้ทับซ้อนในพ้ืนที่ส่วน
ศูนย์กลำงของทวำรวดี  ท ำให้พบร่องรอยทำงประวัติศำสตร์ที่มีกำรผสมผสำนกันอย่ำงกลมกลืน  กำร
ถ่ำยโอนจำกยุคสมัยยังคงมีหลักฐำนปรำกฏให้พบเห็นหลำกหลำย ทั้ งด้ำนศำสนำ ควำมเชื่อ 
ศิลปวัฒนธรรม  แต่ก็มีส่วนสะท้อนให้เห็นควำมโดดเด่นจ ำเพำะทำงศิลปะที่เรียกว่ำยุคสมัยของลพบุรี
คืออำรยธรรมของขนชำติขอม  ลพบุรีมีชื่ออีกอย่ำงว่ำละโว้  ตั้งอยู่บริเวณที่รำบลุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วย
แม่น้ ำสำยต่ำง ๆ  จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีพบว่ำ ดินแดนละโว้เป็นชำวมอญ และตำมต ำนำนจำม
เทวีวงศ์เรียกชำวละโว้ว่ำชำวรำมัญ 
    ๒.๑.๑.๔  ยุคอาณาจักรหิริภุญไชย 
    จำกกำรสืบค้นข้อมูลยุคอำณำจักรหิริภุญไชย พบข้อมูลของกำญจนำ เรือง
นำม๒๓  จังหวัดล ำพูนและจังหวัดเชียงรำยเขตพ้ืนที่ภำคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน  อดีตเป็น
แหล่งอำรยธรรมโบรำณที่เก่ำแก่และส ำคัญยิ่งของอำณำจักรหิริภุญไชย  เป็นแหล่งอำรยธรรมลุ่มแม่น้ ำ
ปิงและแม่น้ ำวัง  ก ำเนิดขึ้นอยู่ในช่วงระหว่ำงยุคสมัยทวำรวดียังคงมีอิทธิพลอยู่ในภำคต่ำง ๆ  หำก
สันนิษฐำนตำมหลักฐำนที่ปรำกฏในต ำนำนเรื่องจำมเทวีวงศ์  ซึ่งกล่ำวไว้ว่ำ  พระนำงจำมเทวี ธิดำ
กษัตริย์พระเจ้ำกรุงละโว้ (ลพบุรี)  ได้เสด็จขึ้นไปเป็นปฐมกษัตริย์ครองนครหิริภุญไชย  เมื่อประมำณ 
พ.ศ. ๑๒๐๖  และยังมีกษัตริย์ปกครอบสืบต่ออำณำจักรหิริภุญไชยตำมล ำดับ  จนถึง พ.ศ. ๑๘๒๔  
แสดงให้เห็นอำณำจักรหิริภุญไชยกับดินแดนตอนใต้คือลพบุรียังคงมีควำมสัมพันธ์ร่ วมกัน  เนื้อหำที่
ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประเภทต ำนำนเป็นข้อมูลเบื้องต้น  แต่เมื่อจะบ่งบอกถึงข้อมูลทำงโบรำณคดีที่
ส ำรวจและค้นพบในบริเวณพ้ืนที่ภำคเหนือของประเทศไทย  พระพิมพ์สมัยหิริภุญไชยมีอำยุอยู่ใน
ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ ๑๗  รูปแบบศิลปะได้รับอิทธิพลสมัยทวำรวดีและลพบุรีปะปนกัน  ต่อมำเมื่อ
อำณำจักรล้ำนนำมีอ ำนำจเหนืออำณำจักรหิริภุญไชยอิทธิพลศิลปะแบบปำละอินเดียก็เข้ำม ำ  
กำรศึกษำถึงประวัติกำรเกิดของเมืองหิริภุญไชยตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ เมืองหิริภุญไชยเป็นอำณำจักรที่
รุ่งเรืองมีควำมสัมพันธ์กับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำอย่ำงน่ำศึกษำ  ในทำงต ำนำนยังเล่ำถึงเมืองหิริภุญ
ไชยว่ำ  พระพุทธเจ้ำเคยเสด็จเยือนเพ่ือโปรดสัตว์และได้ทรงพยำกรณ์ไว้ด้วยว่ำ  ในอนำคตจะเกิดเป็น
เมืองหิริภุญไชยและเป็นพ้ืนที่ประดิษฐำนพระบรมธำตุของพระพุทธเจ้ำด้วย  ในต ำนำนยังเล่ำอีกว่ำ  
จำกนั้นอีกหนึ่งพันปีจะมีฤำษี ๕ ตน ได้ร่วมกันสร้ำงเมืองพร้อมกับเชิญพระนำงจำมเทวีแห่งเมืองละโว้
มำปกครอง  ในยุคของพระนำงจำมเทวีอำณำจักรรุ่งเรืองที่สุด  เพรำะเมื่อพระนำงเสด็จมำได้น ำเอำ
กลุ่มช่ำงฝีมือและผู้มีควำมรู้แขนงต่ำง ๆ มำด้วย  จึงท ำให้กำรวำงรำกฐำนระบบกำรเมืองกำรปกครอง 
ควำมเชื่อ ศิลปกรรม วัฒนธรรมประเพณี จนได้รับกำรยอมรับ  แสดงให้เห็นถึงควำมรุ่งเรืองและเป็น
ศูนย์กลำงของอำณำจักรทำงภำคเหนือทั้งด้ำนพุทธศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีอีกด้วย   แม้ว่ำ

                                                           

 ๒๓ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมลูเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 



๕๒ 

 

กำลเวลำแห่งยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่ำนไปนำนเป็นพันปีแล้วก็ตำม  ร่องรอยหลักฐำนยังคงมีปรำกฏให้เห็น
และได้ศึกษำหำข้อมูลจนถึงปัจจุบัน 
    พระเครื่องที่ได้รับควำมนิยมในอันดับต้น ๆ ก็มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับอำณำจักร
หิริภุญไชยหรือจังหวัดล ำพูนด้วย  ที่กล่ำวถึงคือ พระรอด  ที่ได้ชื่อเรียกว่ำพระรอดเรียกตำมนำมพระ
ฤำษีนำรทะหรือฤำษีนำรอด  ชำวบ้ำนเรียกว่ำแม่พระรอดหรือพระรอดหลวง  ในต ำนำนกล่ำวถึงพระ
รอดไว้ว่ำ  เป็นพระพิมพ์เนื้อดินเผำที่มีขนำดเล็กที่สุดในบรรดำพระเครื่องเมืองล ำพูน  เป็นพระพิมพ์ที่
สร้ำงขึ้นในสมัยพระนำงเจ้ำจำมเทวี  ในต ำนำนเล่ำไว้ว่ำ พระสุกกทันตฤำษีและวำสุเทพฤำษีที่มีก ำลัง
ฤทธิ์จ ำนวน ๑๐๘ ตน  ประกอบพิธีสร้ำงพระพิมพ์ชุดสกุลล ำพูนขึ้นมำ  ได้เอำดินจำกสถำนที่ส ำคัญ
รวมกับรำกไม้ที่เป็นยำได้มำกถึง ๑,๐๐๐ ชนิด แล้วน ำมำบดผสมกันให้ละเอียด  ปลุกเสกด้วยเวทมนต์
พระคำถำ  พระรอดวัดมหำวันจังหวัดล ำพูนมีควำมเกี่ยวข้องกับปฐมกษัตริย์แห่งอำณำจักรหิริภุญไชย
ในฐำนะเป็นพระอำรำมหลวงของพระนำงจำมเทวี  ตำมหลักฐำนต ำนำนกล่ำวไว้ว่ำ เจดีย์วัดมหำวันคือ
สถำนที่บรรจุพระรอด  ต่อมำมีกำรปรักหักพังก็กลับกลำยเป็นเนินดินกองใหญ่  ครั้งที่มีกำรปรับปรุง
บูรณปฏิสังขรณ์พ้ืนที่บริเวณวัด  พบว่ำพระรอดได้ปะปนไปกับดิน หิน ปูน อิฐอยู่ทั่วบริเวณ  อีกทั้งขุด
ค้นพบยอดเจดีย์รูปปูนปั้นที่พังทลำยลงมำ  และพบว่ำพระเครื่องกระจัดกระจำยอยู่ทั่วบริเวณ  แต่ครั้ง
นั้นยังไม่มีผู้สนใจเก็บสะสมหรือแสวงหำ  โบรำณวัตถุเหล่ำนั้นจึงจมอยู่ใต้พ้ืนดิน  ในภำยหลังได้มีกำร
ตื่นตัวแสวงหำพระเครื่องเพ่ือครอบครองจึงได้ขุดค้นจนทั่วบริเวณวัด   
    กำรสร้ำงพระเครื่องในยุคหิริภุญไชยได้ข้อสังเกตว่ำ  ศิลปะของหิริภุญไชยได้
พัฒนำสืบต่อจำกยุคทวำรวดีและยุคของลพบุรี  เนื่องจำกพระนำงจำมเทวีปฐมกษัตริย์ของหิริภุญไชย
เป็นรำชธิดำของเจ้ำเมืองลพบุรี  และครั้งมำครองนครหิริภุญไชยก็ได้น ำนำยช่ำงรวมถึงผู้ช ำนำญกำร
ด้ำนต่ำง ๆ มำด้วย  จึงเป็นเรื่องสืบต่องำนด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรมจำกลพบุรีและ
ทวำรวดี  ผลกำรสร้ำงงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมจึงออกมำในลักษณะร่วมสมัยระหว่ำงลพบุรีและทวำรวดี   
    อำณำจักรหิริภุญไชยมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ทำงภำคเหนือของประเทศไทย  มีควำม
รุ่งเรืองยำวนำน  จำกประวัติศำสตร์ของอำณำจักรหิริภุญไชยพบว่ำ เป็นอำณำจักรมอญ  ด้วยเหตุว่ำ
ปฐมกษัตริย์คือพระนำงจำมเทวีเป็นพระรำชธิดำของกษัตริย์เมืองละโว้  และในครั้งทูลเชิญเสด็จขึ้น
ครองอำณำจักรหิริภุญไชย  พระนำมจำมเทวีได้น ำพระสงฆ์นักปรำชญ์รวมถึงช่ำงศิลปะขึ้นมำด้วย  ท ำ
ให้ควำมเป็นศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบขอมหรือละโว้      
    ๒.๑.๑.๕  ยุคอาณาจักรเชียงแสน (อาณาจักรล้านนา) 
    จำกกำรสืบค้นข้อมูลยุคอำณำจักรเชียงแสนหรือล้ำนนำ พบข้อมูลของกำญจนำ 
เรืองนำม๒๔  ได้กล่ำวไว้ว่ำ พุทธศตวรรษที่ ๑๙  อำณำจักรล้ำนนำได้ก ำเนิดขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน
เคยเป็นที่ตั้งของอำณำจักรหิริภุญไชย  มีพระเจ้ำมังรำยก่อตั้งอำณำจักรล้ำนนำขึ้น  อำณำเขต
ครอบคลุมลุ่มแม่น้ ำสำยขยำยอำณำเขตถึงตลอดชำยฝั่งแม่น้ ำโขง แม่น้ ำกก แม่น้ ำปิง และแม่น้ ำวังด้วย  
ได้เข้ำยึดครองหิริภุญไชยจำกพระยำยี่บำกษัตริย์องค์สุดท้ำยของนครหิริภุญไชย สมัยเชียงแสน (พ.ศ. 
๑๘๐๐-๒๑๐๐)  ในสมัยพระยำแสนพู วงศ์เชียงรำย รำชนัดดำของพระยำเม็งรำยทรงบูรณะเมืองเชียง
แสน  ขณะที่เมืองเชียงแสนเดิม (โยนก) ถูกแม่น้ ำโขงไหลผ่ำนกลำงเมือง  ลัทธิมหำยำนไหลผ่ำนมำ
จำกธิเบต เนปำล น่ำนเจ้ำ และตอนใต้ของจีน ได้รุ่งเรืองมำก่อนตั้งอำณำจักรเชียงแสนแล้ว  ปรำกฏมี
                                                           

 ๒๔ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙. 



๕๓ 

 

พระพิมพ์โพธิพฤกษ์หรือเรียกในหมู่นักสะสมพระว่ำพระปรกโพธิ์  บำงพิมพ์ประกอบด้วยซุ้มเรียกว่ำ
เรือนแก้ว  มีลักษณะสกุลศิลปะปำณทยะ  พระพิมพ์แบบเชียงแสนดูไม่เคร่งขรึมไม่เข้มแข็งหนักแน่น
เป็นชำยชำตรี  แต่ดูเป็นแบบสตรี  เชียงแสนปัจจุบันเป็นชื่ออ ำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรำย  นัก
โบรำณคดีได้ก ำหนดแบบศิลปกรรมภำคเหนือขึ้น เรียกว่ำ ศิลปะเชียงแสน  อำณำจักรเชียงแสนหรือ
ปัจจุบันนิยมเรียกว่ำ อำณำจักรล้ำนนำไทย เพ่ือให้มีควำมหมำยกว้ำงขึ้น หมำยถึงเมืองต่ำงๆ ทำง
ภำคเหนือหรือเขตจังหวัดต่ำงๆ ในปัจจุบัน เช่น เชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง ล ำพูน แพร่และน่ำน เป็น
ต้น อำณำจักรนี้มีควำมเจริญ มีอำรยธรรมและวัฒนธรรมเป็นแบบหนึ่งโดยเฉพำะ  พงศำวดำรเมืองหริ
ภุญไชย กล่ำวถึงควำมเจริญของบริเวณภำคเหนือโดยเฉพำะที่เมืองหริภุญไชยคือล ำพูนในปัจจุบันว่ำ 
เจริญมำแต่รำวต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ พระนำงจำมเทวีพระรำชธิดำกษัตริย์ละโว้เสด็จไปครองเมืองหริ
ภุญไชย  เมืองนี้เจริญสืบต่อมำจนถึงสมัยที่พระเจ้ำเม็งรำยเสด็จจำกเชียงแสนมำสร้ำงเมืองเชียงใหม่  
ศูนย์กลำงของภำคเหนือจึงย้ำยจำกล ำพูนมำอยู่ที่เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๓๙ เป็นต้นมำ  ลักษณะ
ส ำคัญของศิลปะเชียงแสนมีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพุทธศำสนำ  และเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจำก
ศิลปะพม่ำสมัยรำชธำนีพุกำม   
    จำกที่ศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่อำณำจักรเชียงแสน (ล้ำนนำ) พบว่ำ มีอำณำเขตอยู่ทำง
ตอนเหนือของประเทศไทย  อดีตเป็นอำณำจักรที่รุ่งเรืองจำกกำรพบหลักฐำนข้อมูลทำงประวัติศำสตร์
โบรำณคดีท่ีสำมำรถเล่ำถึงยุคสมัยได้ 
    ๒.๑.๑.๖  ยุคอาณาจักรสุโขทัย 
    จำกข้อมูลยุคอำณำจักรสุโขทัยที่ปรำกฏในกำรศึกษำของกำญจนำ เรืองนำม๒๕  
ได้กล่ำวไว้ว่ำ  สุโขทัยได้เกิดขึ้นในช่วงปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙  มีอ ำนำจ
ปกครองครอบคลุมบริเวณลุ่มแม่น้ ำยม และแม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนเหนือ  เมื่อสุโขทัยรุ่งเรืองก็พยำยำม
ผลักดันอิทธิพลขอมออกจำกพ้ืนที่  กำรนับถือพระพุทธศำสนำก็เป็นลัทธิหินยำนอย่ำงลังกำ  ซึ่ง
แตกต่ำงจำกพุทธศำสนำมหำยำนที่เคยมีอยู่เดิม  ศิลปกรรมสมัยสุโขทัยจึงเปลี่ยนไปจำกเดิม  พุทธ
ลักษณ์มีพระพักตร์ยำวรีแบบผลมะตูม รัศมีเป็นรูปเปลว พระอุระผำยกว้ำง ล ำพระองค์เรียวได้สัดส่วน  
ด้ำนรูปแบบพระพิมพ์นิยมพิมพ์ปำงลีลำ  และมีชื่อเรียกต่ำงกันออกไปตำมแหล่งที่พบ เช่น พระก ำแพง
ศอก พระก ำแพงซุ้มกอ พระนำงพญำ พระยอดอัฐำรส (ส่งศรี ประพัฒน์ทอง. ๒๕๔๑ : ๑๒๐)  สมัย
สุโขทัย (พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๐๐)  พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์ได้สถำปนำเป็นกษัตริย์ของอำณำจักรสุโขทัยและ
ขยำยอำณำจักรแผ่ออกกว้ำงใหญ่ที่สุดในสมัยของพ่อขุนรำมค ำแหง  ยุคนี้พระพิมพ์ขุดค้นพบในจังหวัด
สุโขทัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น พิษณุโลก ก ำแพงเพชร จัดเข้ำสกุลศิลปะสุโขทัย  แต่ที่จริงพระพิมพ์ที่
ขุดพบส่วนใหญ่เกิดในยุคก่อนสุโขทัย-เชียงแสน  ส่วนพระพิมพ์สมัยสุโขทัยอยู่ในสกุลศิลปะเสนำ โจฬะ 
ปำณทยะ และวิชัยนคร เป็นพระพิมพ์ที่สร้ำงในสมัยสุโขทัย  สกุลศิลปะเสนำมักสร้ำงพระพิมพ์ปำง
ลีลำ ปำงเปิดโลก ปำงห้ำมญำติ และปำงมำรวิชัย  ที่ขุดพบที่เจดีย์สุขำวดีเป็นปำงสมำธิ  เป็นรูปเคำรพ
ของพระอมิตำภะ  เรียกกันในหมู่นักสะสมที่มุ่งทำงอำถรรณพ์ว่ำพระซุ้มกอ  สกุลศิลปะวิชัยนครพบ
รูปแบบมีกรอบ และซุ้มมีลำยประดิษฐ์ตกแต่งมำกหรือพระปำงลีลำเรียกว่ำพระละเวง  อีกพิมพ์หนึ่ง
พบมำกคือพระนำงพญำ  ขุดพบที่วัดนำงพญำอ ำเภอศรีสัชนำลัย  สรุปว่ำ พระพิมพ์ซุ้มกอ พระพิมพ์
                                                           

 ๒๕ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตลุำคม ๒๕๕๙. 
 



๕๔ 

 

นำงพญำ สร้ำงจำกนิกำยสุขำวดีปำงสมำธิมุทรำของพระอมิตำภะ  สมัยก่อนสุโขทัย-เชียงแสน (พ.ศ. 
๙๐๐-๑๓๐๐)  จำกหลักฐำนของศิลำจำรึกและประวัติศำสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง เช่น อินเดีย 
ลังกำ ชวำ จัมปำ ขอม พม่ำ ลำว จดหมำยเหตุของสมณฑูตจีนเหี้ยนจัง ต ำนำน พงศำวดำรโยนก 
พงศำวดำรเหนือ จำมเทวีวงศ์ ชินกำลมำลินี เป็นต้น ท ำให้ทรำบว่ำ ในสมัยก่อนสุโขทัย-เชียงแสนแสดง
คุณค่ำด้ำนอุดมคติมำกที่สุด  ทำงกำยวิภำคก็แสดงมหำบุรุษลักษณะมำกกว่ำสมัยใด  ดังนั้นพระพิมพ์
สมัยนี้สร้ำงขึ้นเป็นสกุลศิลปะพ้ืนเมือง พบได้จำกศิลปะละว้ำ ศิลปะมอญ -ละว้ำ (ละว้ำผสมธิเบต) 
ศิลปะขอม-ละว้ำ (ละว้ำผสมนำคำ) และไทยอ้ำยลำวด้วย  พุทธลักษณะแสดงออกทำงอุดมคติชัดที่สุด  
และมีลักษณะส่วนโค้งของพระพิมพ์และพระวรกำยมำกกว่ำศิลปะคุปตะ 
    นอกจำกนั้น สมัยสุโขทัย-เชียงแสน (พ.ศ. ๑๓๐๐-๑๘๐๐)  จำกหลักฐำนในช่วง
ปี พ.ศ. ๑๓๔๕ -๑๙๗๕  พบทำงแถบแหลมมลำยู  อิทธิพลของอำณำจักรศรีวิชัยแผ่ขึ้นมำถึง
นครศรีธรรมรำชและครหิ(ไชยำ)  ทำงตะวันออกมีอำณำจักรเจนละและกัมพูชำ  ใน พ.ศ. ๑๐๙๓-
๑๓๔๕ ไทยน่ำนเจ้ำมีอ ำนำจปกครองเหนือดินแดนแถบอโยธยำ นครปฐม สุวรรณภูมิ กำญจนบุรี 
เพชรบุรี รำชบุรี  ต่อมำขอมกัมพูชำสมัยพระเจ้ำสุริยวรมันที่ ๒ มีอ ำนำจยึดครอง  ต่อมำไทยได้ยึด
อ ำนำจกลับคืนได้อีกในปี พ.ศ. ๑๘๐๐  ขณะที่ลัทธิมหำยำนรุ่งเรืองมำกในสุวรรณภูมิ  ศิลปวัตถุท่ีพบก็
จะปรำกฏเป็นแบบอินเดีย ชวำ ศรีวิชัย ละว้ำ ไทยน่ำนเจ้ำ และมอญละว้ำ  ในสมัยนี้พบว่ำ มีกำรใช้
พลังอ ำนำจจิตมำใช้เป็นอำถรรณพ์  พระพิมพ์บำงรุ่นที่พบในแถบภำคใต้มีผู้น ำเอำกระดูก(อัฐิ)ของ
พระสงฆ์ที่มรณภำพแล้วที่เชื่อว่ำมีพลังจิตเข้มแข็งมำบรรจุในพระพิมพ์ด้วย  พลังอ ำนำจจิตเมื่อเกิดขึ้น
แล้วหำกน ำเอำเวทมนต์คำถำมำประมวลเข้ำกับพลังของพระพุทธเจ้ำองค์ใดองค์หนึ่งมีควำมเชื่อว่ำพลัง
เหล่ำนี้จะไม่หมดไปจำกโลก  พระพิมพ์สมัยนี้นักสะสมนิยมมำก 
    จำกกำรศึกษำพ้ืนที่ของอำณำจักรสุโขทัยพบว่ำ  มีอำณำเขตต่อติดและอยู่
ท่ำมกลำงกับอำณำจักรที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองมำก่อน ทั้งเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับอำณำจักรที่เคยรุ่งเรือง
คือทวำรวดี ลพบุรี(ขอม, ละโว้) จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ ร่องรอยกลิ่นอำยของอำรยธรรมที่เคยรุ่งเรืองถูก
ควบคลุมด้วยกำรสืบต่อจำกควำมเชื่อและศำสนำ  จึงมีกำรผสมผสำนปะปนปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลทำง
อำรยธรรมดั้งเดิมกับพื้นถ่ินปัจจุบันจนกลำยเป็นควำมจะเพำะแห่งยุคสมัย 
    ๒.๑.๑.๗  ยุคอาณาจักรอู่ทอง 
    จำกกำรสืบค้นข้อมูลยุคอำณำจักรอู่ทอง พบข้อมูลของกำญจนำ เรืองนำม๒๖ ได้
กล่ำวไว้ว่ำ  ยุคอู่ทอง (พ.ศ. ๑๗๐๐-๒๐๐๐)  อู่ทองเป็นชื่อเรียกศิลปะที่เกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ภำค
กลำงของประเทศไทย  หลักฐำนทำงโบรำณคดีมีควำมคิดเห็นว่ำเมืองอู่ทองเกิดข้ึนในสมัยทวำรวดี  แต่
เป็นเมืองที่ร้ำงตั้งแต่ก่อนสร้ำงกรุงศรีอยุธยำ  เข้ำใจว่ำเมืองอู่ทองย้ำยเมืองใหม่มำตั้งที่กรุงศรีอยุธยำ 
ศิลปกรรมที่พบรับอิทธิพลของศิลปะทวำรวดีและขอมปะปนกัน  เรียกศิลปะนี้ว่ำ ศิลปะยุคอู่ทอง  เป็น
ศิลปะท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงรอยต่อของยุคกรุงสุโขทัยกับยุคสมัยกรุงศรีอยุธยำ 
    ศิลปะสกุลช่ำงในยุคอู่ทองได้รับอิทธิพลจำกศิลปะทวำรวดี ขอม เชียงแสนและ
สุโขทัย  พบหลักฐำนมำกที่สุดในบริเวณรอบเกำะเมืองอยุธยำ ลพบุรี สุพรรณบุรี สรรค์บุรี (ชัยนำท)  
พบหลักฐำนข้อมูลว่ำพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองเป็นต้นแบบกำรสร้ำงพระผงสุพรรณอีกด้วย    

                                                           

 ๒๖ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตลุำคม ๒๕๕๙. 



๕๕ 

 

    จำกที่ศึกษำข้อมูลพบว่ำ ศิลปะอู่ทองถูกครอบง ำผ่ำนทำงศำสนำและควำมเชื่อที่
ได้รับกำรสืบทอดจำกทวำรวดี ลพบุรี (ขอม, ละโว้) จนถึงยุคของอำณำจักรสุโขทัย  เห็นได้จำกพ้ืนที่อู่
ทองที่อยู่ท่ำมกลำงอำณำจักรละโว้และต่อติดกับอำณำจักรสุโขทัย 
    ๒.๑.๑.๘  ยุคอาณาจักรอยุธยา 
    จำกกำรสืบค้นข้อมูลยุคอำณำจักรอยุธยำ พบข้อมูลของกำญจนำ เรืองนำม๒๗  
ได้กล่ำวไว้ว่ำ พระนครกรุงศรีอยุธยำตั้งอยู่บนฐำนพ้ืนที่ทำงควำมเชื่อของพุทธศำสนำที่เคยรุ่งเรืองมำ
จำกสมัยทวำรวดี  เมื่อมีกำรสถำปนำกรุงศรีอยุธยำขึ้นขณะที่สุโขทัยยังคงด ำรงควำมเป็นรำชธำนีอยู่
เช่นกัน  กำรติดต่อสัมพันธ์กันได้รับเอำพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์จำกสุโขทัยเข้ำมำ  จึงได้รับอิทธิพล
ทำงวัฒนธรรมผสมผสำนหลำยรูปแบบ  พระพิมพ์ต่ำง ๆ ที่สร้ำงขึ้นมำแสดงให้เห็นรูปแบบศิลปะที่
รับมำจำกที่ต่ำง ๆ ทั้งจำกภำยใน เช่น สมัยทวำรวดี ลพบุรี และสุโขทัย  รับจำกภำยนอก เช่น พม่ำ
สมัยพุกำม อินเดียแบบปำละ กำรเป็นรำชธำนีที่มีช่วงระยะเวลำยำวนำนท ำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
ตนเอง เรียกว่ำ ศิลปะสมัยอยุธยำ  พระเครื่องพบมำกในกรุวัดต่ำง ๆ ไม่เพียงเฉพำะอยุธยำที่มีชื่อเสียง  
แต่ยังมีที่สุพรรณบุรี และพิษณุโลก คือ พระผงสุพรรณ พระขุนแผนเคลือบ พระนำงพญำ พระชุด
กิมตึ๋ง (พระสี่กร พระมอญแปลง พระปรกชุมพล พระประค ำรอบ) พระมเหศวร พระโดดร่ม 
    สมัยอยุธยำ (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐)  พระเจ้ำอู่ทองได้ทรงอพยพมำจำกเมือง
พริบพรี (เพชรบุรี) เมืองเอกแห่งแคว้นสุวรรณภูมิ  มำตั้งเมืองใหม่ก่อนสร้ำงเมืองอโยธยำ  ได้ทรงพัก
อำศัยอยู่ที่ต ำบลเวียงเหล็ก (วัดพุทไธสวรรค์) อยู่รำว ๓ ปี  ก่อนข้ำมไปตั้งรำชธำนีที่เกำะอโยธยำ และ
มีชื่อเรียกอีกอย่ำงว่ำทวำรวดี  ตำมสภำพภูมิศำสตร์เป็นประตูติดต่อกับนำนำประเทศ อำทิ จีน 
อินโดนีเซีย อินเดีย และหมู่เกำะต่ำง ๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทำงตะวันตกก็ติดต่อกั บลังกำ 
หมู่รัฐอินเดียใต้ถึงเปอร์เซียและกรีกด้วย  ศิลปะอยุธยำได้รับอิทธิพลจำกสกุลศิลปะอินเดีย คือ เสนำ 
ปำณทยะ วิชัยนคร อินโด-ซำรำเซนนิค และแบบอยุธยำแท้  นอกจำกนั้นยังได้รับอิทธิพลจำกสกุล
ศิลปะสุโขทัยและเชียงแสน  ส่วนอิทธิพลของกัมพูชำมีปรำกฏน้อย  เจดีย์และปรำงค์วัดรำชบูรณะ วัด
มหำธำตุ วัดพระรำม มีพระเครื่องพระบูชำบรรจุไว้มำกมำย  ถือเป็นอุเทสิกเจดีย์ของพระพุทธองค์  ใน
สมัยพระบรมโกศพระพุทธศำสนำในลังกำเสื่อมลงเนื่องจำกสงครำม  ทำงลังกำจึงขอให้ไทยจัดส่งพระ
เถระไปเป็นประธำนกำรอุปสมบท  จึงมีพระภิกษุสยำมวงศ์เกิดขึ้นที่ลังกำ  กำรขุดพบพระพิมพ์ในสมัย
อยุธยำพบว่ำ  มีพระหลำยสมัยหลำยสกุลศิลปะปะปนกัน  พระพิมพ์สมัยอยุธยำถือเอำสกุลปำณทยะ
และวิชัยนครเป็นส ำคัญ  เพรำะเป็นระยะเวลำที่ศิลปะทั้ง ๒ สกุลแพร่หลำยมำยังอโยธยำโดยตรง  
ส่วนมำกสร้ำงเนื่องในพระพุทธศำสนำพระพุทธรูปหล่อด้วยส ำริด อำจท ำด้วยวัสดุอื่น เช่นสกัดจำกศิลำ 
ท ำด้วยไม้ ปูนปั้น ดินเผำและทองค ำพระประธำนในโบสถ์วิหำรเป็นพระปูนปั้นหรือส ำริดขนำดใหญ่โต
คับโบสถ์สมัยอยุธยำตอนปลำยนิยมสร้ำงพระพุทธรูปทรงเครื่องกันมำก นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำงพระ
พิมพ์ท ำเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆบนแผ่นเดียวกันเรียกว่ำ พระแผง หรือพระก ำแพงห้ำร้อย มักนิยม
ท ำพระพิมพ์เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับอยู่ภำยในเรือนแก้ว 
   จำกที่ศึกษำข้อมูลของอำณำจักรอยุธยำพบว่ำ  ในยุคนี้มีหัวเมืองที่เกิดขึ้นในยุค
เดียวกันกับอำณำจักรอยุธยำหลำยหัวเมือง เช่น ทำงตอนเหนือมีแสนหวี เชียงรุ้ง เชียงตุง เมืองแถง 
หลวงพระบำง เวียงจันทน์ หงสำวดี เมำะตะมะ  ทำงตะวันออกมีนครจ ำปำศักดิ์ เสียมรำฐ โพธิสัตว์  
                                                           

 ๒๗ กำญจนำ เรืองนำม, เข้ำถึงข้อมูลเมื่อ ๑๐ ตลุำคม ๒๕๕๙. 



๕๖ 

 

ทำงใต้มีมะริด ตะนำวศรี นครศรีธรรมรำช เป็นต้น  ตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ อำณำจักรกรุงศรีอยุธยำมี
อ ำนำจครอบง ำพ้ืนที่เดิมของยุคสมัยก่อนทั้งหมด และยังขยำยพ้ืนที่กำรปกครองออกไปอีกหลำยหัว
เมือง  
    ๒.๑.๑.๙  ยุคกรุงรัตนโกสินทร์     
    ยุคกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นต้นมำ  ศิลปะในยุคนี้พบว่ำ
ยังคงตำมแบบอย่ำงของกรุงศรีอยุธยำ  กำรสร้ำงพระเครื่องในสมัยรัตนโกสินทร์ได้สร้ำงตำมศิลปะช่ำง
ไทยโดยตลอด  กรรมวิธีกำรสร้ำงสืบทอดต่อจำกสมัยกรุงศรีอยุธยำ  ทั้งกรรมวิธีเทคนิคกำรสร้ำง 
กรรมวิธีพิธีปลุกเสกเวทย์มนตร์คำถำให้เกิดพลังอ ำนำจอำถรรณพ์ คือ  เมตตำมหำนิยม แคล้วคลำด 
ปรำบศัตรู ลำภสักกำระ  ต่อมำก็แยกอำถรรณพ์ไปอีกมำกมำย  ทั้งนี้เพรำะสมัยอยุธยำนิยมสร้ำงพระ
พิมพ์เพ่ืออำถรรณพ์อย่ำงแพร่หลำย  มำถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงเพ่ิมพูนในด้ำนอำถรรณพ์อีกเป็นจ ำนวน
มำกข้ึน  และในยุคนี้มีกำรสร้ำงพระเครื่องมำกมำยนับไม่ถ้วน เช่น สมเด็จพุฒำจำรย์ (โต) สมเด็จพุฒำ
จำรย์ (มำ) สมเด็จพระสังฆรำช (สุก) หลวงปู่ศุข วัดมะขำมเฒ่ำ หลวงพ่อปำน วัดบำงนมโค หลวงพ่อ
ปำน วัดบำงเหี้ย เป็นต้น   ซึ่งพระเครื่องได้รับอิทธิพลแบบอย่ำงตกทอดจำกอยุธยำ คือ อยุธยำเสนำ 
อยุธยำโจฬะรุ่นหลัง อยุธยำปำณทยะ และอยุธยำวิชัยนคร    
    ศรีศักร  วัลลิโภดม๒๘  ได้กล่ำวในเอกสำรกองบรรณำธิกำรข่ำวสดไว้ว่ำ  
ประเทศไทยในสมัยก่อน ไม่ปรำกฏหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ว่ำเคยจัดสร้ำงหรือท ำเหรียญพระ  ถ้ำ
จะท ำก็เป็นพระพิมพ์  ข้ำงในเป็นตะกั่วเป็นรูปพระรูปเศียรพระ  เพ่ิงมำในสมัยกรุงเทพฯหรือ
รัตนโกสินทร์  รำวสมัยรัชกำลที่ ๔ ถึงรัชกำลที่ ๕ ที่เริ่มมีจัดสร้ำง หรือ “ปั๊ม” เหรียญพระขึ้นมำ  
เท่ำที่เห็นจะเป็นเหรียญหลวงปู่หรือพระเกจิอำจำรย์ชื่อดัง  ในระยะหลัง ๆ ส่วนมำกจัดสร้ำงเหรียญ
พิมพ์พระพุทธรูปใหญ่ ๆ ส ำคัญ ๆ อำทิ วัดพนัญเชิง วัดมงคลบพิตร เท่ำที่เห็นพระเหรียญมำพร้อมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  ในครำวแรกเหรียญเกิดจำกรูปแบบของชำวตะวันตก คือเหรียญตรำสัญลักษณ์
ต่ำง ๆ พอตอนหลังกลำยเป็นเหรียญรูปพระ เหรียญวัตถุมงคลที่ระลึก  นอกจำกนั้นพระเครื่องกับพระ
พิมพ์มีควำมต่ำงกัน  พระพิมพ์แต่เดิมไม่ได้ท ำเป็นพระเครื่อง  พระเครื่องหมำยถึงพระเครื่องรำงของ
ขลัง  พระเครื่องรำงของขลังในสมัยอยุธยำยังไม่มี  มีในสมัยกรุงเทพฯรัชกำลที่ ๔ หรือ ๕  แต่ก่อนเป็น
พระพิมพ์  พิมพ์ขึ้นแล้วใส่ในสถูปเจดีย์เพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำหรือเป็นที่ระลึก  กำรสร้ำงมีมำช้ำนำน
แล้วแต่ไม่ใช่พระเครื่อง  ซึ่งแต่ก่อนจะมีกำรจัดสร้ำงพระเครื่องนั้น  ปรำกฏหลักฐำนว่ำมีพระกริ่งของ
ประเทศเขมร เสื้อยันต์ กระตุด เครื่องรำงจ ำพวกนี้เป็นเครื่องรำงของขลัง  นอกจำกนั้น ยังมีพวกเล่น
แร่แปรธำตุ คือ พวกท่ีจัดสร้ำง “ปรอท”  นี้เป็นแนวคิดเรื่องกำยสิทธิ์ของชำวจีนผสมกับพวกพระพิมพ์ 
มีสีแวววำว  พระเหรียญเกิดจำกพัฒนำขึ้นของกำรหล่อโลหะและกำรปั๊ ม  ส่วนพระโบรำณจะไม่ใช้
วิธีกำรปั๊ม  แต่ใช้วิธีกำรกดพิมพ์หรือวิธีกำรท ำแบบลอยตัว 
    ส่วนนิตยสำรที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง มีผลงำนเขียนของ เซียนเก่ง ภควัท๒๙  
ได้กล่ำวว่ำ  พระเครื่องคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โบรำณสร้ำงไว้เป็นเครื่องบูชำ และเป็นเครื่องเตือนสติให้ ท ำ
ควำมดี  นอกจำกนี้ยังช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่บูชำให้พ้นเครำะห์กรรม  หำกเครำะห์ร้ำยก็กลับกลำยให้
เบำลง  ยุคปัจจุบันถึงแม้จะมีเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำก แต่ควำมเชื่อควำมศรัทธำต่อพระ
                                                           

 ๒๘ ศรีศักร  วัลลิโภดม., พระเคร่ืองในเมืองสยาม, หน้ำ ๑๐-๑๓. 
 ๒๙ เซียนเก่ง  ภควัท, เล่นพระง่าย ๆ เข้าใจได้ด้วยตนเอง, หน้ำ ๑๐-๑๑.   



๕๗ 

 

เครื่องก็ยังคงมีอยู่  และยังต่อเนื่องอย่ำงไม่ขำดสำย  พระเครื่องอันทรงพุทธคุณก็ได้รับควำมสนใจจำก
บุคคลต่ำง ๆ หลำยหลำกอำชีพ ทั้งสังคมคนไทยและต่ำงประเทศอีกด้วย  ท ำให้แวดวงของสังคมพระ
เครื่องเกิดควำมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วย  แต่ทั้งหมดก็ได้รับกำรพัฒนำด้ำนพุทธศิลป์ที่เป็น
พระพุทธรูปแบบบริสุทธิ์มำกขึ้น  โดยพบหลักฐำนที่ปรำกฏว่ำมีกำรพัฒนำด้ำนพุทธศิลป์เริ่มในยุค
ปลำยลพบุรี เช่น ในกลุ่มพระล ำพูน พระอู่ทอง พระเชียงแสน และสุโขทัย  ซึ่งพุทธศิลป์มีควำมเป็น 
“พระ” มำกกว่ำเป็น “เทพ” หรือ “ผี” หรือมำกกว่ำ “รูปสักกำระ” แต่ก็มีลักษณะควำมเป็นถิ่น
ปะปนอยู่  ท ำให้สำมำรถจัดรูปแบบของศิลปะออกเป็นยุคสมัยได้   ยุคสมัยรัตนโกสินทร์กำรสร้ำงยัง
นิยมเก็บไว้ในกรุเหมือนสมัยอยุธยำ  แต่ช่วงรัชกำลที่ ๔ ได้เกิดเทคโนโลยีกำรผลิตเหรียญกษำปน์ มีทั้ง
เหรียญเงินตรำ เหรียญที่ระลึกต่ำง ๆ และมีผลต่อกำรสร้ำงเหรียญพระเครื่อง  ครั้งแรกได้สร้ำงเหรียญ
ที่ระลึกในงำนฌำปนกิจพระสงฆ์นำมว่ำ พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณกเถร) เจ้ำอำวำสวัดบำงทรำย 
จังหวัดชลบุรี  สร้ำงโดยสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (เจริญ ญำณวรเถร) วัดเทพศิรินทรำวำส ในปี พ.ศ. 
๒๔๕๐  เรียกกันว่ำเหรียญตำย  และอีกเหรียญที่เข้ำใจกันว่ำน่ำจะเป็นเหรียญพระเครื่องเหรียญแรก 
คือ เหรียญพระพุทธวิริยำกร (จิตร ฉันโน)  หรือเหรียญวัดสัตตนำรถปริวัตร จังหวัดรำชบุรี  สร้ำงในปี 
พ.ศ. ๒๔๕๘  เพ่ือเป็นที่ระลึกในงำนฌำปนกิจ  กล่ำวได้ว่ำสมัยรัตนโกสินทร์มีกำรสร้ำงพระเครื่องมำก
ที่สุด  ด้วยควำมสำมำรถจำกกำรปั๊มด้วยเครื่องจักร  ส ำหรับพระเครื่องที่นิยม คือ พระสมเด็จวัดระฆัง 
เหรียญหลวงพ่อเอ่ียม เหรียญหลวงพ่อจง เหรียญหลวงปู่แหวน เหรียญหลวงพ่อคูณ และที่ได้รับควำม
นิยมเป็นอย่ำงมำกนอกเหนือจำกพระเกจิอำจำรย์คือจตุคำมรำมเทพ  กำรสร้ำงพระเครื่องจำกเอกสำร
งำนวิจัยที่น ำมำเป็นข้อมูลพบว่ำ  มีกำรสร้ำงสืบต่อกันมำอย่ำงยำวนำน  จำกหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ที่สืบค้น และมีงำนวิทยำนิพนธ์ของ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ ได้ศึกษำเรื่อง พระเครื่องกับ
สังคมไทยช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐  ในด้ำนคติควำมเชื่อ รูปแบบ และพุทธ
พำณิชย์ ได้กล่ำวถึงกำรสร้ำงพระเครื่องในงำนวิจัยที่ศึกษำว่ำ  พระเครื่องมีควำมเป็นมำอันยำวนำน  
ก่อนเป็นพระเครื่องได้เกิดพระพิมพ์ขึ้นมำก่อนซึ่งถือเป็นต้นก ำเนิดของพระเครื่อง  พระพุทธศำสนำเข้ำ
มำในเมืองไทยช่วงสมัยทวำรวดีพร้อมกับควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรสร้ำงพระพิมพ์  ในสมัยทวำรวดีนั้น
ได้รับคติควำมเชื่อของอินเดียโดยตรง  กำรสร้ำงจึงมีคติควำมเชื่อเรื่องของกำรสืบทอดพุทธศำสนำ  
เป็นควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญจอันตรธำนในคัมภีร์ทำงพุทธศำสนำ  ในสมัยศรีวิชัยได้รับอิทธิพล
พุทธศำสนำนิกำยมหำยำน  เป็นควำมเชื่อในเรื่องกำรบ ำเพ็ญบุญเพ่ือเป็นพระโพธิสัตว์  และในยุคกำร
สร้ำงเหรียญที่ระลึก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๔-๒๔๕๑  เหรียญพระเครื่องบำงส่วนมีมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๕๙-๒๔๘๔  และยุคช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่สองจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    จำกข้อมูลกำรศึกษำที่แบ่งยุคของกำรสร้ำงพระเครื่องในประเทศไทยพบว่ำ  
หลักฐำนกำรสร้ำงพระพิมพ์ที่เก่ำแก่ที่สุดเรียกว่ำพระปฐมหรือยุคทวำรวดี  ที่เรียกว่ำพระปฐมเนื่องจำก
พบมำกในพ้ืนที่นครปฐม  พระพิมพ์มีจำรึกคำถำ “เย ธมฺมำฯ” ต่อมำก็พบหลักฐำนพระพิมพ์แบบศรี
วิชัยที่พบแถวถ้ ำมลำยู และต่อมำถึงพระพิมพ์แบบขอม แบบสุโขทัย อยุธยำ รัตนโกสินทร์ตำมล ำดับ  
พระพิมพ์ไม่ใช่จะสื่อในฐำนะสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เท่ำนั้น  แต่สะท้อนให้เห็นประวัติศำสตร์ผ่ำนยุคสมัย
อีกด้วย 
 
 



๕๘ 

 

  ๒.๑.๒  แบ่งตามวัตถุประสงค์การสร้าง 
  กำรสร้ำงพระเครื่องแต่ละครั้งหรือแต่ละยุคสมัยเกิดขึ้นจำกควำมเชื่อควำมศรัทธำต่อพระ
รัตนตรัยที่เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศำสนำ  พระเครื่องในฐำนะสื่อสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ได้รับกำร
ยอมรับและถูกผลิตซ้ ำเพ่ือตอกย้ ำให้เห็นควำมเชื่อควำมศรัทธำอย่ำงต่อเนื่อง  จำกร่องรอยหลักฐำนที่
ค้นพบมีวัตถุประสงค์กำรสร้ำงแตกต่ำงกันออกไป  สำมำรถจ ำแนกได้ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑.๒.๑  การสร้างเพื่อเป็นของท่ีระลึก   
    จำกที่ศึกษำข้อมูลของ ยอร์ช เซเดส์ และสมเด็จฯกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
อ้ำงในงำนวิทยำนิพนธ์ของ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์๓๐  พบว่ำ กำรสร้ำงพระเครื่องเพ่ือเป็นของที่ระลึก
เกิดขึ้นจำกกำรเดินทำงไปนมัสกำรสังเวชนียสถำนเป็นเรื่องยำก  เมื่อไปแล้วจึงมุ่งหมำยที่จะหำของที่
ระลึกจำกสถำนที่นั้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งกำรได้มำเยือน  กำรสร้ำงพระพิมพ์นั้นสันนิษฐำนว่ำ ได้รับ
อิทธิพลทำงควำมคิดมำจำกกำรเก็บเมล็ดพันธุ์พระศรีมหำโพธิที่พุทธคยำจำกต้นที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้
แล้วน ำไปปลูกหรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกบูชำ  ต่อมำเมล็ดพันธุ์พระศรีมหำโพธิซึ่งมีอยู่อย่ำงจ ำกัด  อำจมี
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ที่ศรัทธำเดินทำงมำเยือน  จึงท ำให้มีกำรสร้ำงพระพิมพ์ขึ้นเพ่ือเป็ น
ของที่ระลึกแทนกำรเก็บเมล็ดพันธุ์พระศรีมหำโพธิ  รูปที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพ่ือกำรท ำพระพิมพ์
สันนิษฐำนว่ำจะเป็นภำพจ ำลองสัญลักษณ์ของสังเวชนียสถำนทั้ง ๔ แห่ง  โดยน ำพิมพ์มำกดประทับดิน
ให้เกิดรูปแล้วน ำไปเผำ  ซึ่งรูปที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์หรือใช้เป็นแบบจ ำลองเพ่ือท ำเป็นของที่ระลึกนั้น  
กำรสร้ำงพระพิมพ์ที่มีรูปพระพุทธเจ้ำปรำกฏครั้งแรกในสมัยพระเจ้ำกนิษกะแห่งรำชวงศ์กุษำณะ  ซึ่ง
แต่เดิมไม่ปรำกฏว่ำมีกำรสร้ำงเพรำะมีคติควำมเชื่อว่ำ พระพุทธเจ้ำเป็นบุคคลที่พึงเคำรพสูงสุด  ต่อมำ
เมื่ออินเดียได้รับอิทธิพลทำงควำมคิดจำกชำวกรีก  ซึ่งเป็นชนชำติที่มีกำรสร้ำงรูปเทพเจ้ำเพ่ือใช้ในกำร
สักกำรบูชำ  จึงเกิดแนวคิดในกำรสร้ำงรูปเคำรพและพระพิมพ์ที่มีรูปบุคคลหมำยถึงพระพุทธเจ้ำในรำว
ปี พ.ศ. ๖๐๐  จนเป็นที่นิยมแพร่หลำย  กระทั่งพระเจ้ำกนิษกะโปรดให้สร้ำงพระพุทธรูปขึ้นพร้อมทั้ง
ให้ตีพิมพ์พระพุทธรูปขึ้นบนด้ำนหลังของเงินเหรียญของพระองค์  และได้ท ำสืบเนื่องต่อมำในสมัย
รำชวงศ์คุปตะ สมัยรำชวงศ์ปำละ-เสนะ  แหล่งพระพิมพ์ที่ส ำคัญส่วนใหญ่อยู่ในภำคเหนือ ภำค
ตะวันตกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย  ตลอดจน
ประเทศใกล้เคียงท่ีอยู่ติดกับบริเวณดังกล่ำวก็ได้รับอิทธิพลกำรสร้ำงพระพุทธรูปและพระพิมพ์  
    จำกข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำพบว่ำ กำรสร้ำงพระเครื่องเพ่ือเป็นของที่ระลึกนั้น
เกิดขึ้นในอินเดีย  โดยเฉพำะหลักฐำนกำรสันนิษฐำนยืนยันว่ำเกิดขึ้นในสถำนที่ส ำคัญคือ สังเวชนีย
สถำน ๔ ต ำบล  ซึ่งเป็นสถำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพำนขององค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  กำรที่มีพุทธศำสนิกชนนับถือเป็นจ ำนวนเพ่ิมขึ้น และได้พำกันไปกรำบ
ไหว้สถำนที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ำ  จึงท ำให้เกิดแนวคิดเรื่องกำรสร้ำงสิ่งของที่ระลึกเพ่ือเป็นเครื่อง
เตือนสติให้น้อมร ำลึกถึงบุคคลผู้เป็นศำสดำ  และกำรสร้ำงสิ่งแทนนั้นอยู่ในรูปของกำรท ำสัญลักษณ์
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ำลงบนแผ่นผ้ำ ดิน หิน ไม้ หรือสิ่งที่เชื่อว่ำเป็นมงคล  เมื่อท ำขึ้นแล้วก็แจกจ่ำยแก่ผู้

                                                           

 ๓๐ ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ์.  พระเคร่ืองกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ถึง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์.  วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต.  (กรุงเทพฯ :
มหำวิทยำลัยศิลปำกร,  ๒๕๕๔), หน้ำ ๑๕-๒๐.   



๕๙ 

 

ไปนมัสกำรสังเวชนียสถำนนั้นเพ่ือน ำกลับไปบูชำต่อไป  จุดเริ่มต้นจึงอยู่ที่อินเดียและวัตถุประสงค์กำร
สร้ำงจำกหลักฐำนข้อมูลที่กล่ำวถึงคือท ำข้ึนเพื่อแจกจ่ำยเป็นของที่ระลึกเท่ำนั้น  
    ส่วนกำรสร้ำงพระเครื่องเป็นที่ระลึกปรำกฏในประเทศไทยนั้น  พบว่ำมีกำร
สร้ำงเป็นที่ระลึกในโอกำสต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำ เช่น กำรก่อสร้ำงศำสนวัตถุ กำร
ปฏิสังขรณ์วัด กำรเททองหล่อพระ เป็นต้น  และวำระพิเศษที่เก่ียวข้องกับพระสงฆ์ เช่น งำนฉลองอำยุ
วัฒนมงคล งำนฉลองสัญญำบัตรพัดยศ งำนฌำปนกิจสรีระพระสงฆ์ที่มรณภำพ เป็นต้น  ซึ่งเป็นกำร
ตอกย้ ำควำมทรงจ ำในคุณูปกำรณ์หรือควำมเคำรพนับถือในพระสงฆ์รูปนั้น   จำกข้อมูลที่ศึกษำกำร
สร้ำงพระเครื่องเพ่ือเป็นที่ระลึกในประเทศไทย สำมำรถแสดงให้เห็นตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ ๑  พระเครื่องบำงส่วนที่สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกช่วง พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๘๔ 
 

ปีที่สร้าง ชื่อเหรียญ วัด จังหวัด วัตถุประสงค์สร้าง 
๒๔๕๙ เหรียญปั๊มหลวงพ่อ

อยู่ บุญยฆ  
วัดบำงน้อย สมุทรสงครำม ที่ระลึกในงำนท ำบุญอำยุ

ครบ ๗๐ ปี 
๒๔๖๐ เหรียญหล่อหลวงพ่อ

ห้อง พุทฺธรกฺขิโต 
วัดช่องลม รำชบุรี ไม่ระบุ 

๒๔๖๐ เหรียญปั๊มพุทธโสธร วัดโสธรวรำรำม
วรวิหำร 

ฉะเชิงเทรำ ที่ ระลึกกำรปฏิสั งขรณ์
แท่นชุกชีพระพุทธโสธร 

๒๔๖๐ เหรียญปั๊มพระมงคล
บพิตร 

วิหำรพระมงคล
บพิตร 

อยุธยำ ที่ ร ะลึ ก กำรบู รณ พ ระ
มงคลบพิตร 

๒๔๖๐ เหรียญปั๊มพระพุทธ
รัตนนำยก 

วัดพนัญเชิง อยุธยำ ไม่ระบุ 

๒๔๖๑ เหรียญปั๊มพระมหำ
พุทธพิมพ์ 

วัดไชโย อ่ำงทอง ไม่ระบุ 

๒๔๖๑ เหรียญปั๊มหลวงพ่อ
ธรรมจักร 

วัดเขำธรรมำมูล ชัยนำท ไม่ระบุ 

๒๔๖๑ เหรียญปั๊มพระพุทธ
บำท 

วั ด เ ข ำ บ ำ ง
ทรำย 

ชลบุรี ที่ระลึกงำนนมัสกำรพระ
พุทธบำท 

๒๔๖๒ เห รียญ ปั๊ มพระครู
สั งว ร โสภ ณ  (ส ำย 
ติสฺสโร) 

วัดพยัคฆำรำม ลพบุรี ที่ระลึกท ำบุญอำยุครบ 
๖๕ ปี 

 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ตำรำงที่ ๒  พระเครื่องบำงส่วนที่สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกช่วง พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๘๔ (ต่อ) 
 

ปีที่สร้าง ชื่อเหรียญ วัด จังหวัด วัตถุประสงค์สร้าง 
๒๔๖๓ เ ห รี ย ญ ปั๊ ม

พระพุทธรูป 
วัดบำงวัว ฉะเชิงเทรำ ที่ระลึกสร้ำงอุโบสถ 

๒๔๖๕ เหรียญปั๊มหลวงพ่อ
ฉุย สุขภิกฺขุ 

วัดคงคำรำม เพชรบุรี ที่ระลึกงำมฉลองมณฑป 

๒๔๖๗ เหรียญ ปั๊ มหลวงปู่
เอ่ียม สุวณฺณสโร 

วัดหนัง กรุงเทพฯ ที่ ระลึกงำนสร้ำงศำลำ
กำรเปรียญ 

๒๔๖๙ เหรียญปั๊มหลวงพ่อ
กลั่น ธมฺมโชโต 

วัดพระญำติกำ
รำม 

กรุงเทพฯ ที่ ระลึกงำนปฏิสั งขรณ์
อุโบสถ 

๒๔๖๙ เหรียญ ปั๊ มหลวงปู่
ขำว 

วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ ร ะ ลึ ก ส ร้ ำ ง ม ณ ฑ ป
ประดิษฐำนพระพุทธบำท
จ ำลอง 

๒๔๗๑ เหรียญ ปั๊ มพระครู
วิมลศีลำจำร (ช่วง 
อินฺทโชโต 

วัดปำกน้ ำ สมุทรสงครำม ที่ ระลึกงำนท ำบุญอำยุ
ครบ ๖ รอบ 

๒๔๗๓ เหรียญปั๊มหลวงพ่ออ๋ี 
พุทฺธสโร 

วัดสัตหีบ ชลบุรี ที่ระลึกเนื่องในงำนหล่อ
พระพุทธรูป 

๒๔๗๗ เหรียญปั๊มพระพุทธสี
หนำท 

วัดสุทธจินดำ นครำชสีมำ ที่ ระลึ ก งำนสมโภชวัด
สุทธจินดำ 

๒๔๗๗ เหรียญ ปั๊ มพระครู
วิจิตรธรรมำนุวัตติ 

วัดบ้ำนค่ำย ระยอง ที่ ระลึ กฉลองโรงเรียน
บ้ำนค่ำย 

๒๔๗๘ เหรียญปั๊มหลวงปู่จัน 
จนฺทโชติ 

วัดนำงหนู ลพบุรี ที่ระลึกฉลองศำลำ 

๒๔๗๙ เหรียญปั๊มพระพุทธ
มหำศิลำ 

วัดกรุณำ ชัยนำท ที่ระลึกงำนเชิญหลวงพ่อ
หิน 

๒๔๘๐ เหรียญ ปั๊ มพระครู
พิบูลย์คณำรักษ์ (ดิ่ง 
คงฺคสุวณ ฺ

วัดบำงวัว ฉะเชิงเทรำ ที่ระลึกงำนอำยุครบ ๖๑ 
ปี 

๒๔๘๐ เหรียญปั๊มพระภิกษุ
ไต้ฮงโจวซือ 

มูลนิธิ ฮ่ัวเคี้ ยว
ป่อเต็กตึ๊ง 

กรุงเทพฯ ที่ระลึกกำรจดทะเบียน
มูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวป่อเต็กตึ๊ง 

๒๔๘๑ เหรียญ ปั๊ มพระครู
ส ำธิ ต สุ ต ก ำร  (ค ง 
พุทฺธสโร 

วัดท่ำหลวงพล ลพบุรี ที่ ระลึกงำนฉลองสมณ
ศักดิ์และอำยุครบ ๗๖ ปี 

 



๖๑ 

 

ตำรำงที่ ๓  พระเครื่องบำงส่วนที่สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกช่วง พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๘๔ (ต่อ) 
 

ปีท่ีสร้าง ชื่อเหรียญ วัด จังหวัด วัตถุประสงค์สร้าง 
๒๔๘๑ เห รี ย ญ ปั๊ ม พ ร ะ

อุปัชฌำย์ค ำ พฺรหฺม
สุวณฺณ 

วัดสนำมจันทร์ ฉะเชิงเทรำ ที่ระลึกงำนฝังลูกนิมิตวัด
สนำมจันทร์ 

๒๔๘๔ เหรียญปั๊มหลวงพ่อ
คง ธมฺมโชโต 

วัดบำงกระพ้อม สมุทรสงครำม ที่ ระลึกลำนท ำบุญอำยุ 
๗๗ ปี 

๒๔๘๔ เห รี ย ญ ปั๊ ม พ ร ะ
ไพโรจน์ วุฒ ำจำรย์ 
(รุ่ง ติสฺสโร) 

วัดท่ำกระบือ สมุทรสำคร ไม่ระบุ 

 
    ตำมตำรำงนี้ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์   ได้อ้ำงอิงข้อมูลจำกสรพล โสภิตกุล เป็น
หนังสือสุดยอดเหรียญพระเครื่องกระบวน ๒  ซึ่งได้รวบรวมเหรียญพระเครื่องที่สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นที่
ระลึกเนื่องในโอกำสงำนพิธีต่ำง ๆ  เป็นที่นิยมทั้งผู้สร้ำงพระเครื่องและผู้รับพระเครื่อง  ก่อนมีกำรสร้ำง
พระเครื่องเพ่ือเป็นที่ระลึกนั้น  ในยุคพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๔  ก็ได้ทรงพระ
กรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงเหรียญเป็นที่ระลึกในงำนเฉลิมพระชนมำยุครบ ๖๐ พรรษำ  เมื่อปี พ.ศ. 
๒๔๐๓  เรียกว่ำเหรียญแต้เม้งทงป้อ  ซึ่งไม่ปรำกฏภำพเหมือนของเจ้ำของเหรียญ  ด้วยแนวควำมคิดที่
ไม่ยอมเอำภำพเหมือนลงเหรียญนั้น สืบทอดควำมเชื่อดั้งเดิมมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ  เพรำะหำกน ำ
ภำพเหมือนของบุคคลใดลงในเหรียญเป็นกำรบั่นทอนอำยุให้สั้นลง  ต่อมำช่วงรัชสมัยพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ พระองค์ทรงละทิ้งควำมเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพหรือ
กำรจ ำลองรูปบุคคล  พระองค์ทรงสร้ำงเหรียญที่ระลึกและมีพระบรมสำทิสลักษณ์ข้ึน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๑๔ คือสร้ำงเหรียญหลักแจว  และสร้ำงหลำยรุ่นจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๑ คือ เหรียญที่ระลึกชมสวน  
และเหรียญที่ระลึกงำนพระศพพระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำชำยสิริวงศ์วัฒนเดช 
    ๒.๑.๒.๒  การสร้างเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา   
    จำกข้อมูลที่ได้น ำมำศึกษำอ้ำงอิงพบว่ำ กำรสร้ำงพระเครื่องเพ่ือสืบต่ออำยุพระ
ศำสนำนั้น พบข้อมูลที่กล่ำวถึงทั้งในอินเดียและประเทศไทย  ในงำนวิทยำนิพนธ์ของณัฐพล อยู่รุ่งเรือง
ศักดิ์๓๑   ได้ศึกษำเอกสำรข้อมูลสรุปได้ว่ำ  พระพิมพ์จะมีข้อควำมภำษำจำรึกเป็นคำถำไว้ว่ำ เย ธมฺมำ 
เหตุปฺปภวำ เตส  เหตุง ตถำคโต เต สญฺจ โย นิโรโธ จ เอว  วำที มหำสมโณ มีควำมประสงค์ในกำรสร้ำง
เพ่ือจะให้พระพุทธรูปและพระธรรมอันเป็นหัวใจศำสนำให้ปรำกฏอยู่สืบไป  ควำมเชื่อตำมคัมภีร์ลังกำ
กล่ำวว่ำ เมื่อถึง พ.ศ.๕๐๐๐ หรือเรียกว่ำยุคปัญจอันตรธำนจะมำถึง  พระศำสนำจะเสื่อมและสิ้นสุดลง  
ไม่มีพระสงฆ์และไม่มีใครรู้พระธรรมวินัย  เรื่องของปัญจอันตรธำนมีอรรถำธิบำยและพุทธปกรณัม
อธิบำยสืบต่อกันมำ  เป็นควำมพยำยำมที่จะให้พุทธสำวกเชื่อว่ำพระพุทธเจ้ำมีสัพพัญญุตญำณ และ

                                                           

 ๓๑ ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ถึงปี 
พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๒๑-๒๖. 



๖๒ 

 

อนำคตตังสญำณ  จนสำมำรถเป็นผู้ตรัสพยำกรณ์ถึงอำยุพระศำสนำด้วยพระองค์เอง  นอกจำกนั้นใน
คัมภีร์มโนรถปุรำณีของพระพุทธโฆษำจำรย์ ซึ่งเป็นพระอรรถกถำจำรย์ชำวอินเดียได้รจนำไว้  และใน
คัมภีร์สังคีติยวงศ์พงศำวดำรเรื่องสังคำยนำพระธรรมวินัยของสมเด็จพระนพรัตน  ได้กล่ำวถึงพุทธ
พยำกรณ์ว่ำด้วยเรื่องภำยหลังจำกพระพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำน  ซึ่งพระพุทธศำสนำจะเสื่อมลง
ไปตำมล ำดับ  จนกระทั่งเมื่ออำยุพระพุทธศำสนำล่วงไป ๕,๐๐๐  ปี   ก็จะถึงกำรสิ้นสุดของ
พระพุทธศำสนำตำมพุทธพยำกรณ์  คัมภีร์ทั้งสองเล่มมีเนื้อหำที่บ่งบอกถึ งควำมเสื่อมสิ้นของพุทธ
ศำสนำ  ด้วยเหตุนี้คนโบรำณจึงชอบสร้ำงพระพิมพ์ขึ้นเป็นจ ำนวนมำก  นับตั้งแต่พันหรือหมื่นแล้ว
บรรจุไว้ในเจดียสถำนเป็นกำรสืบต่ออำยุพุทธศำสนำ  และหวังในอนำคตว่ำเมื่อได้เห็นพระพิมพ์ซึ่ง
ปรำกฏรูปพระพุทธเจ้ำและคำถำโดยย่ออันเป็นค ำสอนส ำคัญของพระพุทธองค์  อำจเป็นเครื่องเตือนใจ
ให้ผู้พบเห็นเกิดควำมเลื่อมใสและหันกลับมำนับถืออีกครั้ง 
    จำกข้อมูลพบว่ำ กำรสร้ำงจำกหลักฐำนที่มีผู้ศึกษำไว้พบว่ำ  กำรสร้ำงพระพิมพ์
ในประเทศไทยเริ่มจำกแนวคิดกำรสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำให้มั่นคง  จึงสร้ำงครำวละมำก ๆ 
บำงครั้งมำกถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เมื่อสร้ำงเสร็จแล้วก็จะแจกจ่ำยกันไปบูชำ  ส่วนที่เหลือก็จะ
น ำไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ ในองค์พระพุทธรูปใหญ่ ในพระอุโบสถ ในพระปรำงค์ เป็นต้น๓๒  กำรสร้ำง
พระพิมพ์ในยุคนี้ต้องกำรจำรึกคำถำอันเป็นพระธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำเพ่ือกำรสืบต่ออำยุพระ
ศำสนำมำกกว่ำวัตถุประสงค์อ่ืน  ในระยะต่อมำ กำรสร้ำงพระพิมพ์ได้รับควำมนิยมและแพร่หลำยไป
ในประเทศต่ำง ๆ แต่ไม่ได้สร้ำงเป็นของที่ระลึกจำกกำรไปนมัสกำรสังเวชนียสถำน เพรำะสถำนที่
เหล่ำนั้นมีแต่ในประเทศอินเดีย  จึงเป็นสำเหตุกำรสร้ำงพระพิมพ์ขึ้นเพ่ือสืบต่ออำยุพระศำสนำ  เมื่ อ
ประเทศไทยได้ยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำในช่วงระยะเวลำนั้น  คติกำรสร้ำงพระพิมพ์ก็เข้ำมำ
พร้อมกัน  จึงท ำให้พบคติกำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือสืบต่ออำยุพุทธศำสนำในช่วงสมัยทวำรำวดี  เป็นช่วง
ระยะเวลำพุทธศำสนำเข้ำสู่ดินแดนประเทศไทย   
    กำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือสืบทอดพระพุทธศำสนำ  เป็นคติที่รับมำจำกอินเดียเข้ำสู่
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมถึงดินแดนประเทศไทยด้วย    จำกควำมเชื่อเรื่องปัญจ
อันตรธำนก็ได้รับผ่ำนทำงควำมเชื่อเข้ำมำด้วยกัน  กำรสร้ำงพระพิมพ์ที่มีจำรึกคำถำ เย ธมฺมำฯ บน
พ้ืนผิววัสดุพระพิมพ์  จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดีที่พบในประเทศไทย สันนิษฐำนได้
ว่ำสร้ำงขึ้นมำเพ่ือสืบทอดพระศำสนำ  ส่วนใหญ่พบว่ำสร้ำงในสมัยทวำรวดี  มีลักษณะและ
รำยละเอียดที่แตกต่ำงกันออกไปตำมแต่ช่วงระยะเวลำที่สร้ำง  ช่วงแรกมีลักษณะของศิลปะที่รับ
อิทธิพลของอินเดียผสมอยู่  องค์ประกอบลักษณะปรำกฏตำมพุทธประวัติ  มีรำยละเอียดครบถ้วน  
ต่อมำพระพิมพ์ที่สร้ำงขึ้นปรำกฏลักษณะของศิลปะพ้ืนเมืองผสมผสำนอยู่  และไม่เน้นกำรเก็บ
รำยละเอียดเรื่องรำวตำมพุทธประวัติ  ควำมส ำคัญของเมืองทวำรวดีในฐำนะเป็นเมืองท่ำกำรค้ำขำย
ทำงชำยฝั่งทะเล  ทิ้งให้เห็นร่องรอยอำรยธรรมอินเดียในภูมิภำคนี้๓๓  และในช่วงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 
๑๑-๑๓  เป็นยุคที่อำณำจักรทวำรวดีรุ่งเรือง  ประชำชนนับถือพุทธศำสนำซึ่งรับจำกอินเดียโดยตรง  
คติกำรสร้ำงพระพิมพ์จึงได้รับอิทธิพลจำกอินเดีย  มีหลักฐำนคือพระพิมพ์ที่ค้นพบตำมแหล่งโบรำณคดี
                                                           

 ๓๒ นิติ  กสิโกศล.  พระเคร่ือง : ความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : สถำบันไทยคดีศึกษำ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.  ๒๕๔๗), หน้ำ ๓๓.    
 ๓๓ ธิดำ  สำรยำ.  ทวารวดี ต้นประวัติศาสตร์ไทย.  (กรุงเทพฯ : เมืองโบรำณ.  ๒๕๔๕), หน้ำ ๑๐.  



๖๓ 

 

ต่ำง ๆ พระพิมพ์สมัยทวำรวดีจัดเป็นพระพิมพ์ที่มีอำยุเก่ำแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย  ชำวมอญเป็น
ผู้สร้ำง และเนื้อพระพิมพ์นิยมท ำด้วยดินเผำ  มีพื้นฐำนทำงศิลปะแบบอมรำวดี  พระพิมพ์ส่วนใหญ่พบ
หลักฐำนในบริเวณพ้ืนที่ภำคกลำง เช่น นครปฐม รำชบุรี สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี   ในพ้ืนที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น พบที่อ ำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม๓๔ 
    กำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือสืบทอดพุทธศำสนำยังมีหลักฐำนปรำกฏพบที่เมืองหิริภุญ
ไชยอีกด้วย  ซึ่งได้รับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมจำกทวำรวดีเข้ำมำ  กำรสร้ำงพระพิมพ์ในสมัยหิริภุญไชย
สันนิษฐำนว่ำมี ๒ คติ คือ ประกำรแรกได้รับอิทธิพลจำกทวำรวดีคือสร้ำงเพ่ือสืบทอดพุทธศำสนำ  จำก
หลักฐำนจำรึกคำถำ เย ธมฺมำฯ ที่ด้ำนหลังของพระพิมพ์  เป็นคำถำที่นิยมเขียนไว้กับองค์พระ  เมื่อ
พระพิมพ์สร้ำงเสร็จแล้วก็นิยมบรรจุในพระเจดีย์ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นเช่นเดียวกัน  พบจำกหลักฐำน
พระพิมพ์จ ำนวนมำกตำมเจดีย์ต่ำง ๆ  ที่อยู่ในเขตเมืองหิริภุญไชย  ประกำรที่สองคือสร้ำงพระพิมพ์ขึ้น
เพ่ือประกอบบุญกุศลและเป็นพุทธบูชำ  ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกสมัยลพบุรี  กำรสร้ำงเป็นแบบศิลปะพุทธ
ศำสนำมหำยำนปะปนอยู่ คือ คติรัตนตรัยมหำยำน  เป็นสิ่งแทนกำรเคำรพบูชำเทพเจ้ำ ๓ พระองค์ 
คือ พระพุทธเจ้ำ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และนำงปรัชญำปำรมี  พระพิมพ์ประเภทนี้พบอยู่ทั่วไปใน
เขตเมืองหิริภุญไชย  พระพิมพ์สมัยหิริภุญไชยแยกได้หลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับกำรรับอิทธิพลจำกศิลปะ
แบบไหน เช่น ศิลปะอินเดีย ทวำรวดี พุกำม ลพบุรี๓๕ 
    ๒.๑.๒.๓  การสร้างเพื่อปรมัตถประโยชน์แก่ผู้ตาย   
    ยอร์ช  เซเดส์๓๖  ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือปรมัตถประโยชน์แก่
ผู้ตำย  หมำยถึง  ประโยชน์อย่ำงยิ่ง  มำจำกควำมเชื่อลัทธิมหำยำนได้ขยำยอิทธิพลมำสู่ทำงตอนใต้
ของประเทศไทย  ตรงกับสมัยศรีวิชัยรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘  จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีได้จำก
กำรขุดค้นพบพระพิมพ์ส่วนใหญ่สร้ำงด้วยดินเหนียว  และมีกำรน ำเอำอัฐิของผู้ตำยมำผสมกับดิน
เหนียวแล้วจึงพิมพ์เป็นพระพุทธรูปหรือรูปพระโพธิสัตว์  พระพิมพ์ไม่นิยมเผำและเรียกว่ำพระพิมพ์ดิน
ดิบ  เนื้อวัสดุแตกหักง่ำย ไม่คงทนถำวร  จึงสันนิษฐำนได้ว่ำไม่ได้สร้ำงขึ้นเพ่ือสืบทอดพระศำสนำ พระ
พิมพ์ประเภทนี้ค้นพบที่บริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  พบจำรึกบนพระพิมพ์ที่
เกี่ยวกับกำรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตำย  แสดงให้เห็นว่ำ  กำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือปรมัตถประโยชน์แก่ผู้
ตำนนั้นเกิดขึ้นในช่วงสมัยศรีวิชัยคำบเก่ียวกับสมัยทวำรวดีตอนปลำย  บำงส่วนได้รับอิทธิพลจำกขอม 
                      จำกข้อมูลวิทยำนิพนธ์ของ วิริยำ อุทธิเสน๓๗  และของธนกฤต ลอยสุวรรณ๓๘  
สำขำวิชำโบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ ภำควิชำโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้กล่ำวถึงกำรสร้ำง

                                                           

 ๓๔ นิติพันธ์ุ  ศิริทรัพย์.  พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม.  วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  ๒๕๒๔), หน้ำ ๔๕.   
 ๓๕ ผำสุก  อินทรำวุธ.  พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน.  (กรุงเทพฯ : อักษรสมัย.  ๒๕๔๓),  หน้ำ ๒๑-๒๕.  
 ๓๖ ยอช  เซเดส์, ต านานอักษรไทย ต านานพระพิมพ์ การขุดค้นที่พงตึกและศิลปะไทยสมัยสุโขทัย, 
หน้ำ ๖-๑๕.   
 ๓๗ วิริยำ  อุทธิเสน.  การศึกษาคติความเชื่อของชมุชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ าชีตอนกลาง
กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา.  (กรุงเทพฯ : ศิลปศำตรมหำบณัฑติสำขำวิชำโบรำณคดีสมัยประวัตศิำสตร์ 
มหำวิทยำลยัศิลปำกร.  ๒๕๔๖),  หน้ำ ๑๖-๑๗. 



๖๔ 

 

เพ่ืออุทิศหำบุพกำรีชนไว้ว่ำ จำกหลักฐำนบันทึกกำรเดินทำงของพระภิกษุชำวจีน คือ อี้จิง (I-Tshing) 
ในปี พ.ศ. ๑๒๑๔-๑๒๓๘ ได้เดินทำงเข้ำไปศึกษำพระธรรมวินัยที่มหำวิทยำลัยนำลันทำ ซึ่งตั้งอยู่ทำง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย  ในสมัยหลังคุปตะ  ได้กล่ำวว่ำในประเทศอินเดียนิยม
สร้ำงเจดีย์ขนำดเล็กและพระพิมพ์  มีกำรบรรจุสรีระ ๒ อย่ำงเข้ำไปด้วย  คือ พระบรมสำรีริกธำตุของ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำและคำถำ เย ธมฺมำ ฯ  ซึ่งอำนิสงส์กำรสร้ำงเจดีย์ขนำดเล็กและพระพิมพ์อำจท ำ
ให้ผู้สร้ำงได้ไปเกิดใหม่ในชีวิตที่สุขสบำยถึง ๔ ชำติ  จำกหลักฐำนดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ  ควำมเชื่อใน
เรื่องกำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือเป็นกรท ำบุญอย่ำงหนึ่งและมีมำนำนแล้ว  และควำมเชื่อดังกล่ำวมีส่วนท ำ
ให้เกิดควำมนิยมกำรสร้ำงพระพิมพ์แพร่หลำยออกไป  ดังเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยเมือง
พุกำมประเทศพม่ำ  ได้มีหลักฐำนพระพิมพ์จ ำนวนหนึ่งที่มีจำรึกค ำอธิษฐำนผลบุญของผู้สร้ำงว่ำ ขอให้
บรรลุวิมุติธรรมหรือขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  ในประเทศธิเบตพบว่ำ กลุ่มพระลำมะก็
นิยมสร้ำงพระพิมพ์ ในภำษำธิเบตเรียกว่ำ Tsha-Thsa เป็นจ ำนวนมำก  เพ่ือเป็นกำรท ำบุญและเป็น
วิธีกำรฝึกกรรมฐำนตำมแบบมหำยำนด้วย   
    กำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือเป็นกำรท ำบุญให้กับผู้สร้ำงเองแล้ว  ยังสันนิษฐำนว่ำอำจ
มีกำรสร้ำงเพ่ืออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว  ดังเช่นกำรสร้ำงพระพิมพ์ดินดิบทำงภำคใต้ของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่ของอำณำจักรศรีวิชัย  ได้พบพระพิมพ์ดังกล่ำวตำมถ้ ำและแหล่งโบรำณคดี
หลำยแห่ง  พระพิมพ์ดินดิบเหล่ำนี้มีวิธีกำรท ำโดยผสมอัฐิของผู้ล่วงลับไปแล้วลงในเนื้อดินด้วย  เพ่ือ
เป็นกำรอุทิศส่วนกุศลในกำรสร้ำงให้แก่ผู้นั้น  ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีกำรน ำพระพิมพ์ดังกล่ำวไปเผำอีก 
เพรำะถือว่ำอัฐิของผู้ล่วงลับได้ผ่ำนกำรเผำมำแล้ว  กำรสร้ำงพระพิมพ์ดินดิบดังกล่ำว  ยังคงปฏิบัติกัน
อยู่ในประเทศธิเบตจนถึงทุกวันนี้ 
    สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ๓๙  ได้สันนิษฐำนเรื่องนี้ไว้ว่ำ  แถวเมือง
นครศรีธรรมรำช เมืองพัทลุง เมืองตรัง มีถ้ ำมำก  ในถ้ ำมีพระพิมพ์ดินดิบ  พระพิมพ์ดินดิบเป็นแบบ
มหำนิกำยทั้งนั้น  คือเป็นรูปพระโพธิสัตว์  คำถำและตรำข้ำงหลังพระพิมพ์เป็นอักษรสันสกฤต คือ เท
วนำครี  พระพิมพ์นี้ทำงเหนือเป็นพระพิมพ์ดินสุก ไม่ดิบอย่ำงทำงใต้  พบใส่หม้อฝังดินเรียงรำยไว้ตำม
ถ้ ำต่ำง ๆ ที่ท ำเช่นนี้มีเรื่องเล่ำว่ำ มีพระมหำเถระอันเป็นที่นับถือของชำวเมืองตำยลง  ฌำปนกิจศพ
เสร็จแล้วก็น ำเอำอัฐิธำตุโขลกลงในครกผสมดิน  ตีพิมพ์เป็นรูปพระโพธิสัตว์  สร้ำงอุทิศให้ไปเกิดเป็น
พระโพธิสัตว์  เอำเรียงไว้ในถ้ ำ  ที่โขลกแล้วพิมพ์ใส่หม้อเรียงไว้และไม่เผำ  ทิ้งไว้ทั้งดิบ ๆ เป็นเช่นนี้
เพรำะเขำถือว่ำ  เผำครั้งหนึ่งแล้ว คือ เผำสรีระ  จึงท ำเป็นพระพิมพ์ดินดิบ  ไม่ยอมเผำสองหน เป็น
กำรเผำซ้ ำ  ฝ่ำยทำงเหนือที่ท ำดินสุกนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่ง  คือประสงค์เพ่ือปัญจอันตรธำน  ว่ำเมื่อ
สิ้นสุดพระพุทธศำสนำแล้วจะไม่มีใครรู้จักพระพุทธเจ้ำ  จึงพิมพ์รูปพระพุทธเจ้ำด้วยดินแล้วเผำเก็บฝัง
ไว้ใต้ดินหรือในพระเจดีย์ 

                                                                                                                                                                       

 ๓๘ ธนกฤต  ลอยสุวรรณ.  การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ าแม่
กลองและท่าจีน กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา.  (กรุงเทพฯ : ศิลปศำตรมหำบณัฑติสำขำวิชำโบรำณคดสีมัย
ประวัติศำสตร์ มหำวิทยำลัยศลิปำกร.  ๒๕๔๖),  หน้ำ ๑๓๔-๑๔.   
 ๓๙ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ.  ต านานพระพุทธเจดีย์.  (กรุงเทพฯ :  
ศิลปำบรรณำคำร.  ๒๕๑๓),  หน้ำ ๔๒-๔๓.   



๖๕ 

 

    พระพิมพ์ดินดิบสมัยศรีวิชัยจึงมีคติกำรสร้ำงเพ่ือปรมัตถประโยชน์แก่ผู้ตำยให้ได้
บรรลุภูมิโพธิสัตว์ในอนำคตกำล  ส่วนวัฒนธรรมสมัยทวำรวดีได้ขยำยตัวออกไปสู่พ้ืนที่ดินแดนภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอย่ำงกว้ำงขวำง  ซึ่งตรงกับช่วงที่อิทธิพลของวัฒนธรรมศำสนำ
พรำหมณ์-ฮินดูของขอมได้แพร่กระจำยเข้ำสู่ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ ำมูลเช่นเดียวกัน  ท ำให้เกิดควำมเชื่อ
ผสมผสำนระหว่ำงสองวัฒนธรรม  ส่งผลต่อคติควำมเชื่อของคนในสังคม  หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่ได้
จำกกำรขุดค้น  ปรำกฏว่ำเป็นพระพิมพ์ดินเผำมีจำรึกสีแดงอยู่ที่ด้ำนหลัง  แสดงภำพพระพุทธเจ้ำ
ประทับยืนบนดอกบัวแสดงวิตรรกมุทรำ  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำโบรำณได้ก ำหนดว่ำเป็นอักษรสมัย
รำชวงศ์ปัลลวะ ภำษำมอญ  อำยุตัวอักษรอยู่ในรำว พ.ศ. ๑๓๐๑-๑๔๕๐๔๐  และพบอีกว่ำ  พระพิมพ์
ดินเผำเมืองฟ้ำแดดสูงยำงที่มีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมำธิรำบ  ปรำกฏจำรึกอักษรปัลลวะ ภำษำ
มอญ โบ รำณ   ด้ ำนห ลั งมี ข้ อค วำม อุทิ ศส่ วนกุ ศ ล   พ ระ พิ ม พ์ แ บบ ต่ ำง ๆ  ที่ พ บ ในภ ำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  แสดงให้เห็นว่ำ  ชุมชนทวำรวดีแถบนี้มักมีกำรสร้ำงพระพิมพ์
เพ่ือปรมัตถประโชน์แก่ผู้ตำย๔๑   
    ๒.๑.๒.๔  การสร้างเพื่อประกอบบุญกุศลและเป็นพุทธบูชา 
    พระพิมพ์ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือประกอบบุญกุศลและเป็นพุทธบูชำ  จำกหลักฐำนทำง
โบรำณคดีเริ่มสร้ำงในสมัยลพบุรี  และรับอิทธิพลต่อมำจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยำ และรัตนโกสินทร์  
รำวพุทธศตวรรษที่ ๑๖  รำชวงศ์สุริยวรมันของขอมได้ขยำยอำณำจักรครอบคลุมมำยังลุ่มแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ และลุ่มแม่น้ ำมูล  จนมีอิทธิพลเหนืออำณำจักรทวำรวดี และตั้งรำชธำนีเพ่ืออ ำนวยกำร
ปกครองขึ้นในเมืองต่ำง ๆ เช่น ลพบุรี สุโขทัย ศรีเทพ พิมำย และสกลนคร โดยมีเมืองลพบุรี (ละโว้) 
เป็นเมืองส ำคัญ๔๒  ยุคสมัยลพบุรีได้รับอิทธิพลของศำสนำ ๒ นิกำย คือ นิกำยมหำยำนจำกขอม และ
นิกำยเถรวำทดั้งเดิมที่สืบต่อมำตั้งแต่สมัยทวำรวดี  สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ๔๓  แสดงให้
เห็นถึงควำมเชื่อทั้ง ๒ นิกำย ในช่วงระยะเวลำเดียวกันและพ้ืนที่เดียวกัน  และยังปรำกฏว่ำมีกำรนับ
ถือศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูด้วย  ควำมนับถือจะมำกจะน้อยขึ้นอยู่กับกษัตริย์ผู้มีอ ำนำจปกครองเมือง  
จึงเป็นควำมเชื่อแบบผสมผสำนระหว่ำงศำสนำและระหว่ำงนิกำย 
    กำรปะปนผสมผสำนก่อให้เกิดศิลปกรรมแบบใหม่ที่ไม่ใช่ของขอมโดยตรง  แต่
เป็นศิลปกรรมแบบผสมผสำนปะปนกับศิลปกรรมพ้ืนเมือง  รูปแบบของสถำปัตยกรรมที่พบ เช่น 
ปรำสำทหินพิมำย ปรำสำทหินพนมรุ้ง พระปรำงค์สำมยอด ส่วนประติมำกรรม เช่น พระพุทธรูป พระ
พิมพ์ต่ำง ๆ พระพิมพ์สมัยลพบุรีที่พบในประเทศไทยมีอำยุอยู่ในช่วง พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๙๕๐  ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจำกขอมแผ่เข้ำมำ  ๒ แบบ คือ แบบนครวัด และแบบบำยน  พระพิมพ์จะแสดงภำพพุทธรูป

                                                           

 ๔๐ สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ, ม.ล..  การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย.  (กรุงเทพฯ : 
วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  ๒๕๒๘),  หน้ำ ๗๗.  
 ๔๑ ศิลปำกร, กรม.  จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-
๑๔.  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร.  ๒๕๒๙),  หน้ำ ๘๕-๘๙.   
 ๔๒สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, หม่อมรำชวงศ์.  ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย.  (กรุงเทพฯ : มติชน.  
๒๕๓๗),  หน้ำ ๓๘.   
 ๔๓ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ.  ต านานพระพุทธเจดีย์, หน้ำ ๒๐๑.   



๖๖ 

 

หลำยองค์ หรือพระพุทธรูปกับพระโพธิสัตว์รวมอยู่ในแผงพระพิมพ์เดียวกันตำมคติของมหำยำน๔๔   
นอกนั้นก็มีพระพิมพ์ที่มีรูปพระพุทธเจ้ำ ๓ แสดงถึงกำรเคำรพบูชำเทพเจ้ำ ๓ องค์ ประกอบด้วย 
พระพุทธเจ้ำ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และนำงปรัชญำปำรมิตำ๔๕  และยังพบพระพิมพ์ที่เป็นรูป
พระพุทธเจ้ำปำงนั่งสมำธิ  มีพระนำคปรกบนเศียร เรียกว่ำ พระนำคปรก  พระพิมพ์ที่พบมีทั้งเนื้อ
โลหะและเนื้อดินเผำ  แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ผสมผสำนทำงศำสนำควำมเชื่อของพุทธศำสนำกับ
พรำหมณ-์ฮินดู  พบได้จำกพระพุทธรูปเป็นพุทธ  นำคเป็นพรำมหณ์-ฮินดู๔๖ 
    พระพิมพ์ในสมัยลพบุรีไม่ปรำกฏคำถำ เย ธมฺมำฯ เหมือนคำถำนิยมที่สร้ำงเพ่ือ
สืบต่อพระศำสนำเมื่อครั้งสมัยทวำรวดี  แม้ว่ำพ้ืนที่สมัยลพบุรีนั้นแต่เดิมเป็นพ้ืนที่ทำงวัฒนธรรมของ
ทวำรวดีก็ตำม  จึงสันนิษฐำนว่ำกำรสร้ำงพระพิมพ์ในสมัยลพบุรีนั้นสร้ำงขึ้นเพ่ือประกอบบุญกุศลและ
เป็นพุทธบูชำ  หลักฐำนปรำกฏในจำรึกที่เขำป้อมนำง  มีควำมหมำยแสดงให้เห็นถึงค ำนมัสกำร
สรรเสริญและบูชำพระพุทธเจ้ำหรือพระโพธิสัตว์ ประชุมศิลำจำรึก ภำคที่ ๒ จำรึกทวำรวดี ศรีวิชัย 
ละโว้ ช ำระและแปลโดย ยอร์ช เซเดส์๔๗  ได้บันทึกไว้ว่ำ  พบค ำจำรึกที่ศำลเจ้ำเมืองลพบุรีได้กล่ำวถึง
กำรอุทิศถวำยสิ่งของต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรบูชำ 
    หลังจำกกำรเสื่อมอ ำนำจทำงกำรเมืองของขอมที่มีอิทธิพลครอบคลุมเหนือ
ดินแดนแถบนี้มำเป็นเวลำยำวนำน  อำณำจักรสุโขทัยเกิดขึ้นภำยหลัง  แต่วัฒนธรรมคติควำมเชื่อก็ยัง
สืบต่อจำกขอม  และมีควำมเกี่ยวเนื่องกับพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทลัทธิลังกำวงศ์  ส่งผลให้เกิด
รูปแบบผสมผสำนทั้งดั้งเดิมและยุคสมัยศิลปะสุโขทัยขึ้น  เมื่อสุโขทัยมีควำมรุ่งเรืองทำงพุทธศำสนำ
มำกกว่ำศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู  ท ำให้ควำมเชื่อของคนในสังคมอยู่ในกรอบของพระพุทธศำสนำ  มี
ควำมเชื่อเรื่องบุญกรรมและโลกหน้ำ  ปรำกฏหลักฐำนจำกวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วง  เป็น
วรรณกรรมร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธศำสนำ๔๘   ส่งผลให้เกิดควำมเชื่อและควำมนิยมในกำรสร้ำง
พระพิมพ์ขึ้นเป็นจ ำนวนมำกเพ่ือตอบสนองควำมเชื่อที่เกิดขึ้น  จำกหลักฐำนศิลำจำรึกวัดบำงสนุกระบุ
ว่ำ เจ้ำเมืองพร้อมชำวเมืองผู้ประกอบด้วยใจรักบุญชักชวนกันพิมพ์รูปพระด้วยเหียก (ดีบุก) ด้วยดิน
หมื่นพันแปดร้อยอันเวนให้เป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ และสังฆบูชำ  แสดงให้เห็นว่ำมีกำรสร้ำงพระพิมพ์
เพ่ือประกอบบุญและเป็นพุทธบูชำ ไม่เพียงแต่กำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือประกอบบุญและพุทธบูชำเท่ำนั้น  
แต่ยังปรำกฏกำรสร้ำงเพ่ือเป็นให้ตนได้เกิดร่วมในสมัยของพระศรีอริยเมตไตย์ตำมควำมเชื่อในไตรภูมิ
พระร่วงด้วย  ซึ่งไม่ปรำกฏหลักฐำนในสมัยอ่ืนก่อนหน้ำนี้  กำรสร้ำงพระพิมพ์ในยุคสมัยสุโขทัย  ยังพบ
อีกว่ำ กำรสร้ำงพระพิมพ์แต่ละครั้งมีจ ำนวนมำกและมีคติควำมเชื่อตำมจำรึกข้อควำมว่ ำ ด้วยกุศลผล
บุญที่ได้หล่อพระพุทธพิมพ์ถ้วนวันเกิดเพ่ือบูชำพระรัตนตรัย  ขอให้ได้รับอำนิสงส์ทั่วไตรภพ  ขอเกิดใน
ชั้นดุสิตและได้พบพระศรีสรรเพชญ์  และกำรหล่อพระพิมพ์ก็ก ำหนดจ ำนวนตำมจ ำนวนวันที่เกิด 
    ต่อมำเมื่อมีกำรสถำปนำกรุงศรีอยุธยำขึ้น  ขณะนั้นสุโขทัยยังคงควำมเป็นรำช
ธำนีอยู่เช่นกัน  กรุงศรีอยุธยำมีกำรติดต่อสัมพันธ์กับสุโขทัย และได้รับเอำคติควำมเชื่อตำมแนวพุทธ
                                                           

 ๔๔ บุศรำ สว่ำงศรี, พุทธพาณิชย์ : พระเคร่ือง, หน้ำ ๑๐.   
 ๔๕ ยอร์ช เซเดส์, ต านานพระพิมพ์, หน้ำ ๒.   
 ๔๖ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ, ต านานพระพุทธเจดีย์, หน้ำ ๒๒๑.   
 ๔๗ ยอร์ช เซเดส์, ต านานพระพิมพ์, หน้ำ ๑๙.   
 ๔๘ ธิดำ  สำรยำ, ทวารวดี ต้นประวัติศาสตร์ไทย, หน้ำ ๘๗-๙๔.  



๖๗ 

 

ศำสนำเถรวำทแบบลังกำวงศ์จำกสุโขทัยเข้ำมำ  พระพิมพ์ที่สร้ำงขึ้นมำนั้นก็ยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
ศิลปะที่รับมำจำกที่ต่ำง ๆ ทั้งศิลปะภำยใน เช่น ศิลปะสมัยทวำรวดี  ลพบุรี สุโขทัย  ศิลปะภำยนอก 
เช่น ศิลปะพม่ำสมัยพุกำม ศิลปะอินเดียแบบปำละ  สมัยอยุธยำมีช่วงระยะเวลำเป็นรำชธำนียำวนำน
มำก  ได้ส่งผลให้คติควำมเชื่อเปลี่ยนแปลงไปตำมปัจจัยและบริบทที่เข้ำมำในช่วงนั้น ๆ๔๙  
    กำรสร้ำงพระพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตำมบริบทของสังคม  คติกำรสร้ำงพระพิมพ์
นั้นไม่ใช่เพ่ือกำรสืบทอดพระศำสนำเหมือนในสมัยทวำรวดี  แต่ถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือประกอบบุญให้ได้เกิด
ในยุคของพระศรีอริยเมตไตย์  ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกสุโขทัย  และสุโขทัยก็รับอิทธิพลมำจำกขอมอีก
ทอดหนึ่ง  พระพิมพ์ที่สร้ำงในสมัยอยุธยำตำมคติควำมเชื่อสันนิษฐำนว่ำเริ่มมีมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ
ตอนต้น  จำกจำรึกแผ่นดีบุก จำรึกลำนเงิน พบที่วัดมหำธำตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
    ๒.๑.๒.๕  การสร้างเพื่อเป็นเครื่องรางของขลัง 
    กำรสร้ำงพระพิมพ์ถูกปรับเปลี่ยนไปตำมยุคสมัยและปัจจัยทำงสังคม  กำรสร้ำง
เพ่ือป้องภยันตรำยปรำกฏเริ่มมีมำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ  เพรำะปัจจัยทำงสังคมกำรเมือง คือ ใน
สมัยสมเด็จพระไชยรำชำธิรำช  อยุธยำได้เริ่มเกิดสงครำมกับพม่ำและได้สู้รบกันอย่ำงต่อเนื่อง และ
สถำนกำรณ์กำรเมืองภำยในที่มีควำมวุ่นวำยอีกด้วย  ซึ่งเกิดขึ้นจำกระบบรำชกำรขยำยตัวท ำให้ขุนนำง
มีอ ำนำจมำกขึ้น  จนเกิดปัญหำสงครำมภำยในเพ่ือแย่งชิงรำชสมบัติ  คนในสังคมไทยมีควำมเชื่อเรื่อง
อ ำนำจเหนือธรรมชำติ เลขยันต์ ไสยศำสตร์ ทรงเจ้ำเข้ำผี รวมถึงสถำบันสงฆ์ที่เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อ  
เข้ำมำเกี่ยวข้องและมีบทบำทในทำงโลกมำกขึ้น๕๐   
    สงครำมและกำรเกิดปัญหำภำยในนั้น  ส่งผลให้คนในสังคมหวำดกลัวเพรำะไม่
มั่นใจในควำมปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน  จึงตกอยู่ในภำวะสงครำม และอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน
แผ่นดิน  จ ำเป็นต้องหำที่พ่ึงทำงใจเพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ  ประกอบกับควำมเชื่อทำงไสยศำสตร์และ
วิทยำคมที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปในสังคมอยุธยำ  คติกำรสร้ำงพระพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้เกิดเป็นสิริ
มงคลควำมศักดิ์สิทธิ์และสำมำรถดลบันดำลให้เกิดอำนุภำพต่ำง ๆ ได้  จำกกำรสันนิษฐำนว่ำเกิดขึ้นใน
รำวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ เนื่องจำกเป็นช่วงมีภำวะสงครำมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  ท ำให้เกิดมีกำรเสำะ
แสวงหำที่พ่ึงทำงจิตใจ  มีทั้งส่วนของพิธีกรรม กำรพกพำวัตถุมงคล เครื่องรำงของขลัง เชื่อมโยงกับ
ควำมเชื่อสิ่งเหนือธรรมชำติ อำทิ กำรท ำพิธีตัดไม้ข่มนำม กำรสักเลขยันต์ตำมร่ำงกำย กำรอำบว่ำนยำ 
กำรน ำวัตถุอำถรรพ์ฝังไว้ตำมร่ำงกำย กำรน ำสิ่งของที่สร้ำงขวัญก ำลังใจพกติ ดตัว  ล ำดับต่อมำ
เครื่องรำงของขลังที่มีตำมธรรมชำติหำได้ยำกขึ้น  จึงเปลี่ยนเป็นกำรเขียนเลขยันต์ลงบนผืนผ้ำหรือ
กระดำษแทน  แล้วใช้พุทธอำคมปลุกเสก  สำมำรถพกติดตัวได้สะดวก  จึงเกิดเครื่องรำงของขลังขึ้นมำ
แทนที่  สิ่งเหล่ำนี้เป็นจุดเริ่มต้นกำรสร้ำงเครื่องรำงของขลังประเภทต่ำง ๆ เพ่ือน ำติดตัวออกเผชิญ
เหตุกำรณ์  กำรพกพำเครื่องรำงมีมำแต่เดิมในสมัยอยุธยำช่วงสมัยสมเด็จพระนเรศวร  ได้มีกำรน ำ

                                                           

 ๔๙พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ และถำวร  เกียรติทับทิว, รายงานการวิจัยเร่ืองพระเคร่ืองกับกับสังคมไทย, 
หน้ำ ๒๘.   
 ๕๐ ศิลปำกร, กรม.  จดหมายเหตุฟอร์บัง.  (พระนคร : โสภณพิพรรฒธนำกำร.  ๒๔๘๖),  หน้ำ ๑๘๗.   



๖๘ 

 

พระพุทธรูปที่มีควำมหมำยแห่งชัยชนะติดไปกับกองทัพด้วย  ต่อมำจึงมีกำรสร้ำงพระพิมพ์ขึ้นเพ่ือน ำ
ติดตัวแทนพระพุทธรูป  ด้วยเหตุพระพุทธรูปมีขนำดใหญ่และยำกต่อกำรพกพำ๕๑  
    กำรสร้ำงพระพิมพ์ยังคงเป็นที่นิยมแม้เปลี่ยนผ่ำนระหว่ำงยุค  หลังจำกยุคกรุง
ศรีอยุธยำสิ้นสุดลงและก้ำวผ่ำนสู่ยุครัตนโกสินทร์ก็ตำม  กำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือตอกย้ ำควำมเชื่อว่ำ
เป็นที่ พ่ึงทำงจิตใจได้ยังมีค่ำนิยมต่อเนื่อง  กำรปรับเปลี่ยนแนวคิ ดทำงพุทธศำสนำในรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกจำกเดิมเป็นเทวนิยม  ก็ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเป็นมำนุษยนิยม 
สัจจนิยม เหตุผลนิยม รวมถึงบริโภคนิยม  สำยชล สัตยำนุรักษ์๕๒ ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรปรับเปลี่ยน
แนวคิดจำกเทวนิยมมำเป็นมำนุษยนิยมก็เพ่ือให้คนในสังคมเข้ำถึงพุทธธรรมได้ง่ำยขึ้น  เปลี่ยนจำกกำร
มุ่งสู่นิพพำนหรือกำรหลุดพ้นเป็นควำมส ำเร็จที่สำมำรถได้ในชำตินี้  สำเหตุที่มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิด
มำจำกอิทธิพลของเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น  ซึ่งเริ่มก่อเกิดมำตั้งแต่สมัยอยุธยำตอนปลำย
ต่อเนื่องเรื่อยมำ  กำรก่อเกิดแนวคิดบริโภคนิยมเพรำะคนในสังคมต้องกำรแสวงหำควำมสุขควำม
สบำยในชำตินี้  แสดงให้ปรำกฏในรูปของกำรจ่ำยเงินแทนกำรใช้แรงงำน 
    แนวคิดดังกล่ำวได้ส่งผลให้มีกำรสร้ำงเครื่องรำงของขลังตำมควำมเชื่อว่ำ 
สำมำรถท ำให้อยู่ยงคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้ำ และมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจำกกำรสู้รบในยำมสงครำม  
หรือเมื่อต้องเสี่ยงต่อภยันตรำย  กำรสร้ำงพระเครื่องตำมควำมเชื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่ มงเซเญอร์ ปำล
เลกัวซ์๕๓  ได้กล่ำวไว้ว่ำ  ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น  ยังมีศึกสงครำมอย่ำงต่อเนื่อง  กลุ่มโจรผู้ร้ำย
มักมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนไสยศำสตร์และคำถำอำคมเป็นอย่ำงดี ในกฎหมำยตรำสำมดวงได้
กล่ำวถึงโจรผู้ร้ำยว่ำ โจรมีควำมรู้คุณเวทวิทยำคม  สำมำรถสะกดให้เจ้ำของทรัพย์หลับแล้ วเอำ
ทรัพย์สินไป  นี้แสดงให้เห็นถึงพระเครื่องกับกำรยอมรับว่ำขลัง 
    เหตุกำรณ์ร้ำยแรงอีกอย่ำงหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยอยุธยำตอนปลำยและสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือ กำรเกิดระบำดของอหิวำตกโรค  ท ำให้มีผู้เสียชีวิตอย่ำงมำก  ทำงกำรไม่
สำมำรถควบคุมโรคได้  ประชำชนส่วนใหญ่ก็หันมำพ่ึงวิธีรักษำด้วยกำรดื่มน้ ำมนต์ ประพรมน้ ำมนต์ 
สวดมนต์รักษำศีล ปล่อยสัตว์  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิดเหตุกำรณ์ ระบำดของอหิวำตกโรคขั้น
รุนแรงถึง ๓ ครั้ง  มีกล่ำวไว้ในพระรำชพงศำวดำร คือ ครั้งที่ ๑ ในสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศ
ล้ำนภำลัย พ.ศ. ๒๓๗๓  ครั้งที่ ๒ ในสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๙๒ และครั้ง
ที่  ๓ ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๑๖  เหตุกำรณ์ ระบำดของ
อหิวำตกโรคท ำให้มีผู้เสียชีวิตอย่ำงมำก  ประชำชนต่ำงก็หำที่พ่ึงทำงจิตใจ และเชื่อในควำมขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรำงของขลัง  ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ทำงกำรแพทย์
หรือสำธำรณสุขได้พัฒนำมำกข้ึน  จึงสำมำรถควบคุมอหิวำตกโรคไว้ได้  ถึงอย่ำงไรก็ตำมคนในสังคมก็
ยังพยำยำมสรรหำที่พ่ึงทำงใจ  ท ำให้เกิดพระกริ่งปวเรศขึ้น  โดยสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระ
                                                           

 ๕๑ สุภำพรรณ ณ บำงช้ำง.  พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง.  (กรุงเทพฯ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  ๒๕๓๖),  หน้ำ ๑๑๔.   
 ๕๒ สำยชล  สัตยำนุรักษ์.  พุทธศำสนำกับแนวคิดทำงกำรเมืองในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ำจุฬำโลก (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒).  (กรุงเทพฯ : มติชน.  ๒๕๔๖),  หน้ำ ๓๗.  
 ๕๓มงเซเญอร์  ปำลเลกัวซ์.  เล่าเร่ืองกรุงสยาม.  (แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร.  กรุงเทพฯ : ศรีปัญญำ.  
๒๕๔๙),  หน้ำ ๓๔๐.   



๖๙ 

 

ยำปวเรศวิริยำลงกรณ์ได้สร้ำงขึ้น  รูปแบบของพระกริ่งปวเรศเป็นรูปพระพุทธเจ้ำปำงนั่ง มีพระหัตถ์
ถือหม้อน้ ำมนต์หรือวชิรหรือผลไม้ที่เป็นโอสถ  เรียกว่ำ พระไภสัชชคุรุ  ใช้ส ำหรับโสรจสรงท ำน้ ำมนต์
รักษำโรคและบ ำบัดภัย  กำรรักษำอหิวำตกโรค คือ น ำพระกริ่งมำแช่น้ ำเพ่ือท ำน้ ำมนต์๕๔  และในช่วง 
พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๘ ประเทศไทยต้องเข้ำร่วมในสงครำมอินโดจีน  ส่งผลให้คนในสังคมไทยเกิดวิตกกัง
วนหวำดหวั่นกลัวภัย  ในระยะดังกล่ำวก็มีกำรยอมรับพุทธคุณของพระเครื่องอย่ำงกว้ำงขวำง  มีกำร
สร้ำงพระเครื่องของพระเกจิอำจำรย์เป็นจ ำนวนมำก  ทั้งทำงพุทธสมำคมแห่งประเทศไทย คณะ
รัฐบำล  ก็มีนโยบำยสร้ำงควำมเชื่อถือจำกกำรสร้ำงพระเครื่องด้วย  ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนในสังคม
นิยมและสนใจพระเครื่องมำกขึ้น  กำรยอมรับในควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องไม่จ ำกัดอยู่เพียงเฉพำะ
ประขำขนและพระเกจิอำจำรย์  แม้พระผู้ใหญ่ชนชั้นปกครองระดับสมเด็จพระรำชำคณะก็มีควำมเชื่อ
และสร้ำงพระเครื่อง๕๕  
    นอกจำกมีกำรสร้ำงพระเครื่องแล้ว  ยังมีกำรขุดหำพระเครื่องตำมกรุต่ำง ๆ ทั้งมี
กำรตกพระตำมสถำนที่บรรจุพระเครื่องในพ้ืนที่ต่ำง ๆ อย่ำงแพร่หลำย  และยังนิยมกำรห้อยหรือ
แขวนพระเครื่องอีกด้วย๕๖  อีกทั้งในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวนิยมเก็บสะสมของ
เก่ำ เช่น พระเครื่อง ถ้วยลำยครำม ปั้นชำ หนังสือเก่ำ พระพุทธรูป เป็นต้น  ส่งผลให้เกิดกำรลักลอบ
ขุดโบรำณสถำนเพ่ือค้นหำสิ่งของที่นิยมหรือต้องกำร  กำรขุดค้นนิยมขุดตำมกรุของเจดีย์เก่ำ  กระทั่ง
ต่อมำมีกำรออกประกำศห้ำมไม่ให้ขุดท ำลำยเจดีย์สถำน  กำรขุดค้นตำมกรุเจดีย์ เพรำะเป็นสถำนที่ที่
นิยมบรรจุสิ่งของมีค่ำไว้  ในจดหมำยเหตุประพำสต้นรัชกำลที่ ๕ ได้ระบุว่ำ  เมื่อปีระกำ จุลศักรำช 
๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒)  สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) วัดระฆังฯ มำเยี่ยมญำติที่ก ำแพงเพชร  ได้อ่ำนศิลำ
จำรึกไทยโบรำณที่อยู่วัดเสด็จฝั่งเมืองก ำแพงเพชร ได้พบว่ำ  พระเจดีย์โบรำณบรรจุพระบรม
สำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำ  อยู่ริมฝั่งแม่น้ ำปิงฝั่งตะวันตก ๓ องค์  เกิดกำรช ำรุดทั้งหมด  พระยำ
ก ำแพง (น้อย) เป็นผู้ว่ำรำชกำรเมืองในสมัยนั้นได้ท ำกำรค้นหำจนได้พบตำมที่ปรำกฏในศิลำจำรึก  
ขณะนั้นพระเจดีย์ทั้ง ๓ องค์นั้น  ได้พบกรุพระพิมพ์สกุลทุ่งเศรษฐีแบบต่ำง ๆ จ ำนวนมำก  ภำยในกรุ
พบแผ่นลำนเงินจำรึกภำษำขอมเล่ำถึงต ำนำนกำรสร้ำงพระพิมพ์ และวิธีกำรสักกำรบูชำ  พุทธคุณที่
ระบุไว้ในจำรึก คือ  บูชำแล้วท ำให้ส ำเร็จสมดังปรำรถนำ และยังคุ้มครองให้แคล้วคลำด 
    ๒.๑.๒.๖  การสร้างในโอกาสพิเศษ 
    กำรสร้ำงพระเครื่องมีปัจจัยที่ส ำคัญเกิดจำกควำมคิดควำมเชื่อในแต่ละยุคสมัย  
อำจมีทั้งสืบต่อควำมคิดควำมเชื่อเดิมหรือปรับประยุกต์ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  บำงทีคติกำร
สร้ำงก็เกิดขึ้นกับโอกำสพิเศษที่มีควำมคิดว่ำเป็นควำมส ำคัญ  พระเครื่องที่สร้ำงในโอกำสพิเศษใน
ประเทศเทศไทย  ผู้ศึกษำสืบค้นข้อมูลประวัติกำรสร้ำงและพบว่ำมีคติกำรสร้ำงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่น่ำศึกษำ
และน่ำสนใจ ดังนี้  

                                                           

 ๕๔ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ.  จดหมายเหตุประพาสต้นรัชกาลที่ ๕.  
(กรุงเทพฯ : แพร่พิทยำ.  ๒๕๑๙),  หน้ำ ๖๓-๖๙.   
 ๕๕ สรพล  โศภิตกุล, ส่องเหรียญส่องพระ, หน้ำ ๕๑. 
 ๕๖ สรศัลย์  แพ่งสภำ.  หวอ ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกคร้ังที่ ๒.  (กรุงเทพฯ : สำรคดี.  ๒๕๓๙),  
หน้ำ ๑๙๕. 
 



๗๐ 

 

     ๑) กำรสร้ำงพระเครื่องครั้งกรณีพิพำทอินโดจีนหรือสงครำมอินโดจีน  
ในครั้งนั้น กำรเดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนจำกฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓  ที่มีนิสิตจำกจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รวมทั้งประชำชน  ท ำให้จอมพล ป.พิบูลสงครำม 
ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีและผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุดในขณะนั้น  ต้องส่งทหำรข้ำมพรมแดนเพ่ือเข้ำไป
ยึดพ้ืนที่คืนท่ำมกลำงกระแสชำตินิยม  เกิดกำรสู้รบตำมแนวชำยแดนทั้งทำงบกทำงอำกำศอย่ำงหนัก  
กำรต่อสู้กันถึงกลำงปี พ.ศ. ๒๔๘๔  ญี่ปุ่นแสดงเจตจ ำนงเข้ำช่วยไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง  เหตุกำรณ์จบ
ลงด้วยฝรั่งเศสได้มอบพ้ืนที่บำงส่วนคืนให้แก่ไทย  ฝ่ำยไทยปกครอง ๔ จังหวัด คือ พิบูลสงครำม พระ
ตะบอง นครจ ำปำศักดิ์ และลำนช้ำง  หลังจำกที่เข้ำมำมีบทบำทของชำวญี่ปุ่นในเหตุกำรณ์นี้  เป็นที่
คำดหมำยว่ำ  ญี่ปุ่นจะยกทัพเข้ำสู่ประเทศไทยในอนำคต  จอมพล ป.พิบูลสงครำมได้รณรงค์ให้
ประชำชนเตรียมพร้อมรับสำนกำรณ์  ทั้งในพระนครและต่ำงจังหวัดต่ำงวิพำกษ์วิจำรณ์ในกำรเกิด
สงครำมในอนำคต  ต่อมำเมื่อวันที่ ๘ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เวลำ ๐๒.๐๐ น.  กองทัพญี่ปุ่นได้
ยกทัพขึ้นบกที่ประจวบคีรีขันธ์และอีกหลำยจังหวัดในภำคกลำงที่ติดอ่ำวไทย  มีกำรต่อสู้อย่ำงเข้มแข็ง
ของทหำรไทย  ญี่ปุ่นยังไม่บุกรุกเข้ำมำได้  ทำงญี่ปุ่นประกำศว่ำไม่ต้องกำรยึดครองประเทศไทย 
เพียงแต่ขอใช้เส้นทำงเป็นทำงผ่ำนไปประเทศพม่ำและอินเดียเท่ำนั้น  กำรต่อสู้ดูท่ำจะยืดเยื้อ  กระทั่ง
อัครรำชทูตญี่ปุ่นเข้ำพบนำยกรัฐมนตรีของไทยและเห็นว่ำไม่สำมำรถต้ำนทำนกองก ำลังญี่ปุ่นได้นำน  
จึงยอมยุติกำรต่อสู้และท ำพิธีลงนำมร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำ
รำม๕๗  
     กำรสร้ำงพระเครื่องปรำกฏหลักฐำนว่ำ  พุทธสมำคมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับรัฐบำลสนับสนุนให้สร้ำงในรูปแบบพระบูชำ ชื่อรุ่นพระพุทธชินรำชอินโดจีน  จัดสร้ำงประมำณ 
๙๐,๐๐๐ องค์  และคัดสภำพสมบูรณ์ของพระเครื่องให้เหลือ ๘๔,๐๐๐ องค์  กำรสร้ำงพระเครื่องรุ่นนี้
เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจให้กับประชำชนและทหำรที่เข้ำร่วมในสงครำมแล้ว  ยังสร้ำงเพ่ือควำมเชื่อมั่นและ
สร้ำงภำพลักษณ์ให้เห็นว่ำรัฐบำลเป็นผู้น ำทำงด้ำนกำรปกครอง  โดยเชื่อมโยงควำมเชื่อควำมศรัทธำ
ของแต่ละภูมิภำคเข้ำด้วยกัน  ใช้พระเครื่องเป็นสื่อกลำงและพยำยำมสร้ำงควำมเป็นชำตินิยมให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย  ซึ่งมีนโยบำยใช้พระเครื่องเป็นเครื่องมือ  พระเครื่องรุ่นนี้สร้ำงโดยพุทธสมำคม
แห่งประเทศไทยร่วมกับรัฐบำล  และเป็นพระเครื่องรุ่นแรกท่ีนิมนต์พระเกจิอำจำรย์จำกจังหวัดต่ำง ๆ 
ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศเข้ำร่วมพิธีพุทธำภิเษก  มีสมเด็จพระสังฆรำชเป็นประธำนสงฆ์๕๘  รัฐบำลจึงถือ
ว่ำมีควำมส ำคัญในกำรบริหำรและปกครองประเทศ  พระเครื่องได้แบบมำจำกพระพุทธชินรำชซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งควำมเป็นไทย  เป็นตัวแทนภำพควำมเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมไทย  กำรสร้ำงและ
แจกจ่ำยพระเครื่องรุ่นนี้ไปทั่วประเทศท ำให้ประชำชนยอมรับในสัญลักษณ์ที่รัฐบำลสร้ำงขึ้น๕๙ 

                                                           

 ๕๗ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเคร่ืองกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ถึง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๑๐๗-๑๐๙. 
 ๕๘ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐.  (กรุงเทพฯ :  
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง.  ๒๕๔๐),  หน้ำ ๑๑๕.   
 ๕๙ ชำตรี  ประกิตนนทกำร.  พระพุทธขินราชในประวัติศาสตร์การสร้างความเป็นไทย. ใน “เมือง
โบรำณ” ๓๒,๓ : ๔, กรกฎำคม-กันยำยน.  ๒๕๔๙),  หน้ำ ๖๔๖๕.   



๗๑ 

 

     ๒) กำรสร้ำงพระเครื่องกึ่งพุทธศตวรรษ  จำกที่ประสบกับเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ในสังคมไทยยังคงมีต่อเนื่อง  แต่พอมำถึงช่วงกึ่งพุทธกำล  รัฐบำลมีก ำหนดจัดงำนเฉลิมฉลอง
เพ่ือเป็นกำรผ่อนคลำยควำมกลัวให้กับคนในชำติ  มีกิจกรรมำกมำยรวมถึงกำรสร้ำงพระเครื่องด้วย  
พระเครื่องสร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีชื่อเรียกว่ำพระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ  และเพ่ือหำทุนสร้ำงพุทธ
มณฑลที่จังหวัดนครปฐม  กำรจัดสร้ำงพระเครื่องครั้งนี้ยิ่งใหญ่มำก  จ ำนวนพระเครื่องที่สร้ำงมีจ ำนวน
มำกที่สุดเป็นประวัติกำรณ์  นิมนต์พระเกจิอำจำรย์จำกทั่วประเทศและมีกำรโฆษณำผ่ำนทำงโทรทัศน์   
     จำกงำนศึกษำของณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์๖๐  ได้ศึกษำข้อมูลกำรสร้ำง
และอธิบำยไว้ว่ำ  กำรสร้ำงพระเครื่องครั้งนี้ มี พล.ต.อ.เผ่ำ ศรียำนนท์ เป็นประธำนในกำรจัดสร้ำง  
ขณะนั้นเป็นผู้มีบทบำททำงกำรเมืองสูง  กำรจัดสร้ำงสันนิษฐำนว่ำเกี่ยวข้องกับสภำพสังคมที่มีแนวคิด
เรื่องคอมมิวนิสต์แผ่ขยำยไปสู่ประชำชนจ ำนวนมำก  และในขณะนั้น พล.ต.อ.เผ่ำ ศรียำนนท์ ด ำรง
ต ำแหน่งอธิบดีกรมต ำรวจ  มีนโยบำยปรำบปรำมกลุ่มคอมมิวนิสต์ด้วย 
     พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ  จัดสร้ำงขึ้น ๓ ชนิด คือ ๑) เนื้อ
ทองค ำ จ ำนวน ๒,๕๐๐ องค์  ๒) เนื้อชิน จ ำนวน ๒,๔๒๑,๒๕๐ องค์ และ ๓) เนื้อดินผสมเกสร 
จ ำนวน ๒,๔๒๑,๒๕๐ องค์  รวมทั้งสิ้น ๔,๘๔๕,๐๐๐ องค์  กำรสร้ำงพระเครื่องได้ท ำพิธีพุทธำภิเษก ๓ 
วัน ๓ คืน  ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรำรำมรำชวรมหำวิหำร   พระเครื่องรุ่นนี้สร้ำงขึ้นมำให้เห็นนัย
ทำงกำรเมือง และกำรจัดสร้ำงยิ่งใหญ่มำกและจัดสร้ำงจ ำนวนมำกเป็นประวัติกำรณ์  อีกทั้ งยังเปิดให้
เช่ำบูชำนำนที่สุด   
     นอกจำกที่กล่ำวแล้ว กำรสร้ำงพระเครื่องในโอกำสพิเศษยังพบอีกว่ำ  
มีกำรสร้ำงพระเครื่องในโอกำสส ำคัญที่ทำงหน่วยงำนรำชกำรของรัฐ องค์กรต่ำง ๆ ถำวรวัตถุทำง
ศำสนำ หรือส่วนที่เป็นสำธำรณะสงเครำะห์ก็นิยมสร้ำงพระเครื่อง  อำจอยู่ในรูปแบบกำรสร้ำงเพ่ือหำ
รำยได้ในกำรสงเครำะห์หรือสร้ำงสิ่งที่เป็นสำธำรณประโยชน์ด้วย 
     ๓) กำรสร้ำงเพ่ือปลูกจิตส ำนึกควำมสำมัคคีของคนในชำติ  กำรใช้
แนวทำงกำรต่อต้ำนระบอบคอมมิวนิสต์ที่ขยำยตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย  และยิ่งมีควำมรุนแรงขึ้น  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  มีพระรำช
ประสงค์ให้ประชำชนในชำติมีจิตส ำนึกในควำมสำมัคคี  จึงได้จัดสร้ำงพระพิมพ์สมเด็จจิตรลดำขึ้น  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘  โดยน ำมวลสำรส่วนพระองค์อำทิดอกไม้ที่ประชำชนทูลเกล้ำฯ ถวำยในกำรเสด็จ
พระรำชด ำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหำมณีรัตนปฏิมำกร และแขวนไว้ที่องค์พระตลอดเทศกำล  
อีกทั้งเส้นพระเจ้ำซึ่งเจ้ำพนักงำนได้รวบรวมไว้หลังจำกทรงเครื่องใหญ่ทุกครั้ง  นอกจำกนั้นยังน ำมวล
สำรที่เชื่อกันว่ำศักดิ์สิทธิ์จำกสถำนที่ซึ่งเป็นที่เคำรพของประชำชนในจังหวัดต่ำง ๆ ทั่วประเทศ  เมื่อ
ทรงสร้ำงพระพิมพ์จิตรลดำเสร็จสิ้นแล้ว  ก็ได้พระรำชทำนแก่ทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำร และพลเรือน  
โดยไม่ได้เข้ำพิธีพุทธำภิเษกจำกพระเกจิอำจำรย์แต่อย่ำงใด  กำรสร้ำงพระพิมพ์รุ่นนี้ เพ่ือเป็น
เครื่องหมำยแห่งควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย และสร้ำงควำมสำมัคคีกลมเกลียวกัน
ของประชำชนในชำติ    พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระวิริยะอุตสำหะในกำรสร้ำงพระพิมพ์
ขึ้นด้วยพระองค์เอง  แสดงให้เห็นว่ำทรงตั้งพระรำชหฤทัยในกำรสร้ำงพระพิมพ์เพ่ือให้ทรงคุณค่ำ และ
                                                           

 ๖๐ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๑๔๓-๑๕๐. 



๗๒ 

 

ให้เห็นควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยในกำรแก้ปัญหำคอมมิวนิสต์๖๑  พระสมเด็จจิตรลดำหรือพระก ำลัง
แผ่นดิน หรือประชำชนทั่ วไปเรียกว่ำสมเด็จจิตรลดำหรือพระจิตรลดำ  เป็นพระเครื่องที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสร้ำงด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง  สร้ำงทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ องค์  มี
พระรำชด ำรัสแก่ผู้รับพระรำชทำนว่ำ ให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมำแล้วเอำไว้บูชำตลอดไป ให้ท ำดี
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ พระสมเด็จจิตรลดำสร้ำงทั้งหมด ๗ รุ่น คือ รุ่น พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๓ 
     ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  พระบำทสมเด็จพระจ้ำอยู่หัวฯ ให้จัดสร้ำงพระเครื่อง
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทำงอุดมกำรณ์รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ใช้ชื่อว่ำ หนึ่งในสยำม  เพ่ือ
พระรำชทำนแก่ทหำร ต ำรวจ และอำสำสมัครรักษำดินแดน  กำรสร้ำงพระเครื่องหนึ่งในสยำมมี
ลักษณะด้ำนหน้ำเหรียญเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชัยประทับในเรือนแก้ว  ข้ำงขวำซุ้มเรือนแก้วมี
ข้อควำมว่ำ อิ สฺวำ สุ  ข้ำงซ้ำยซุ้มเรือนแก้วมีข้อควำมว่ำ อ อุ ม  ใต้ซุ้มเรือนแก้วมีข้อควำมว่ำ พระไพรี
พินำศ พ.ศ. ๒๕๑ ๙  ด้ำนหลังตรงกลำงมีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชประทับบนพระ
แท่น๖๒  
     นอกจำกพระเครื่องที่จัดสร้ำงขึ้นโดยพระมหำกษัตริย์แล้ว  ยังพบว่ำมี
กำรสร้ำงพระเครื่องจำกพระสงฆ์  ซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือของพุทธศำสนิกชนเป็นจ ำนวนมำกอีกรูปหนึ่ง 
คือ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ  ได้อนุญำตให้จัดสร้ำงขึ้นเพ่ือแจกจ่ำยทหำร ต ำรวจ และอำสำสมัครรักษำ
ดินแดน กำรสร้ำงเหรียญของหลวงปู่แหวนก็มีนัยทำงกำรเมืองเข้ำไปสอดแทรก  พบได้จำกกำรตั้งชื่อ
รุ่นของพระเครื่อง เช่น รุ่นพิทักษ์แผ่นดินไทย รุ่นรวมใจ รุ่นถิ่นก ำเนิด รุ่นไทยรวมพลัง รุ่นเมตตำพัฒนำ
สำมัคคี รุ่นยิ้มสู้ เป็นต้น  กำรสร้ำงพระเครื่องรุ่นนี้แจกกลุ่มผู้รักษำควำมปลอดภัยตำมชำยแดนทุกแห่ง  
และยังเพ่ือให้คนไทยได้สมัครสมำนสำมัคคีเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน มีควำมคิดเห็นไปในทำงเดียวกัน  ให้
คงควำมเป็นเอกรำชรักษำชำติไว้ และให้รู้ตื่นอยู่ทุกขณะ ให้สมกับค ำว่ำ เรำสู้ สู้ตรงนี้ สู้ที่นี่๖๓  
    ๒.๑.๒.๗  การสร้างพระเครื่องในเชิงพาณิชย์   
    กำรสร้ำงพระเครื่องจำกอดีตถึงปัจจุบันมีข้อจ ำกัดและแตกต่ำงกันตำมยุคสมัย  
จำกข้อมูลที่ศึกษำเพ่ืออ้ำงอิงประกอบนั้น พบว่ำ ในครั้งอดีตกำรสร้ำงพระเครื่องเกิดขึ้นจำกศรัทธำ
ควำมเชื่อและสร้ำงจำกวัสดุที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ  ไม่ได้ใช้ทุนในกำรจัดซื้อวัสดุ  แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป
ก็ท ำให้สิ่งที่มีอยู่ในสังคมเปลี่ยนไปด้วย  พระเครื่องก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีกำรปรับเปลี่ยนระบบ
ควำมคิดควำมเชื่อเช่นเดียวกัน  ควำมนิยมพระเครื่องของคนในสังคมเมื่อมีจ ำนวนมำกขึ้นก็ส่งผลให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงคติกำรสร้ำงไปด้วย    ในสังคมไทยพระเครื่องได้เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับพระเครื่องก็เกิดขึ้นตำม เช่น ธุรกิจกำรสร้ำงพระเครื่อง ธุรกิจแผงพระเครื่อง ธุรกิจโฆษณำ
พระเครื่อง เป็นต้น  ส่งผลให้รำคำพระเครื่องผันผวนไปตำมภำวะเศรษฐกิจ  จ ำนวนเงินหมุนเวียนใน
วงกำรพระเครื่องมีมำกกว่ำ ๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำทต่อปี  และมีโอกำสเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรหลอกลวง

                                                           

 ๖๑ ชำยเดี่ยว พัฒนำสุวรรณ, และไชยำ พัฒนำสุวรรณ.  พระก าลังแผ่นดิน.  (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้
นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง.  ๒๕๔๑),  หน้ำ ๒๐-๒๙.   
 ๖๒ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๑๖๕.   
 ๖๓ สมศักดิ์  เจยีมธีรสกุล.  ประวัติศำสตร์ทีเ่พิ่งสร้ำง.  (กรุงเทพฯ : ๖ ตุลำร ำลึก.  ๒๕๔๔),  หน้ำ 
๑๑๕-๑๔๘.   



๗๓ 

 

หรือกำรโกงเงินขึ้น  เป็นคดีฟ้องร้องกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงธุรกิจพระเครื่อง เช่น คดีอมเงินเหรียญ
นำมสกุล และคดีพระสมเด็จเหนือหัว๖๔  
    เรื่องเล่ำรวมถึงข่ำวที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับควำมศักดิ์สิทธิ์แสดงปำฏิหำริย์ของพระ
เครื่องได้รับควำมสนใจและแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว  และในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้มีนิตยสำรพระเครื่อง
ฉบับแรกออกจ ำหน่ำย  เนื้อหำของเล่มมี ๘ หน้ำ และวำงจ ำหน่ำยเดือนละครั้ง  เนื้อหำในนิตยสำร
กล่ำวถึงประวัติพระเครื่องที่สร้ำงขึ้น ประวัติพระเกจิอำจำรย์ รวมทั้งชื่อของเจ้ำของพระเครื่อง  และใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ตรียัมปวำยเป็นนำมแฝงของประจน กิติประวัติ  ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องขึ้น
เป็นครั้งแรก  หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อวงกำรพระเครื่องเป็นอย่ำงมำก  เป็นจุดเริ่มต้นในกำรจัดพระ
เครื่องเข้ำเป็นชุด เรียกว่ำ เบญจภำคี  เริ่มแรกเป็นเพียงไตรภำคี คือ มี ๓ องค์เท่ำนั้น ประกอบด้วย
พระสมเด็จวัดระฆัง พระนำงพญำพิษณุโลก และพระรอดล ำพูน  ล ำดับต่อมำเพ่ิมพ ระซุ้มกอ
ก ำแพงเพชร และพระผงสุพรรณสุพรรณบุรีเข้ำไป๖๕  
    กำรน ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องได้กระจำยสู่สังคม  ท ำให้
เกิดกำรแสวงหำและต้องกำรสะสมหรือต้องกำรครอบครอง  ท ำให้พระเครื่องได้รับควำมนิยมและเริ่มมี
รำคำสูงขึ้นตำมประสบกำรณ์เรื่องเล่ำ ควำมนิยมในพระเครื่องท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน น ำสู่กำรตั้ง
โต๊ะวำงพระเครื่องให้ผู้สนใจได้เลือกจับจองเป็นเจ้ำของในลักษณะซื้อขำยแลกเปลี่ยน  รำวปี พ.ศ. 
๒๔๙๗  มีกำรตั้งแผงพระเครื่องขึ้นที่บริเวณหน้ำศำลอำญำ  เป็นจุดเริ่มต้นของตลำดพระเครื่อง  และ
ขยำยตลำดออกไปสู่ลำนโพธิ์วัดมหำธำตุท่ำพระจันทร์  รำคำพระเครื่องเพ่ิมสูงมำก  เช่น พระท่ำ
กระดำน รำคำเช่ำองค์ละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บำท (รำคำก๋วยเตี๋ยวในขณะนั้นรำคำชำมละ ๒๕ สตำงค์)  
รำคำพระเครื่องที่สูงและได้รับควำมนิยมนั้น เมื่อได้ครอบครองจึงเก็บรักษำอย่ำงดี  อีกทั้งเข้ำกรอบ
เลี่ยมทองน ำมำแขวนคอ  ท ำให้ธุรกิจเลี่ยมพระท ำกรอบพระเกิดตำมมำ  จำกท่ีพระเครื่องมีรำคำสูงขึ้น
ท ำให้มีกำรปลอมแปลงพระเครื่องเพ่ือจ ำหน่ำย  นอกจำกนั้นยังมีนักขุดเจำะกรุเจดีย์เพ่ือหำพระสมเด็จ
ในอีกหลำยแห่ง  จนวัดบำงขุนพรมประกำศเปิดกรุของวัดอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน 
พ.ศ. ๒๕๐๐ มีพลเอกประภำส จำรุเสถียร รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหำดไทยในสมัย
นั้นเป็นประธำนในกำรเปิดกรุ  ได้น ำเอำพระสมเด็จออกมำให้เช่ำบูชำ  มีคนสนใจและสั่งจองจนไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร  กำรจัดสร้ำงพระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อครำวเฉลิมฉลอง
พระพุทธศำสนำ ๒๕๐๐ ปี  ที่ทำงรัฐบำลจัดสร้ำง  ก็ได้ก ำหนดรำคำพระเครื่องเนื้อทองค ำเช่ำบูชำองค์
ละ ๒,๕๐๐ บำท  พระเครื่องเนื้อชินและเนื้อผงเช่ำบูชำองค์ละ ๑๐ บำท  เทียบรำคำก๋วยเตี๋ยว
ขณะนั้นรำคำชำมละ ๕๐ สตำงค์ ถึง ๑ บำท๖๖  ส่งผลให้พระเครื่องเกิดกระแสนิยมและผูกติดกับรำคำ
กำรเช่ำบูชำของผู้สนใจ 
    กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลให้สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป  
ควำมเชื่อควำมศรัทธำต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรำกฏให้เห็น เช่น กำรเกิดขึ้นของลัทธิเสด็จพ่อ ร.๕ กำรนับถือ

                                                           

 ๖๔ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๑๒๖-๑๒๗.   
 ๖๕ ประชุม  กำญจนวัฒน์, พระเคร่ืองเลื่องชื่อ, หน้ำ ๔๘-๑๐๘. 
 ๖๖ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๑๔๖.   



๗๔ 

 

เจ้ำแม่กวนอิม กำรเกิดกระแสนับถือพระสุพรรณกัลยำ๖๗  รวมถึงพระเครื่องที่สร้ำงขึ้นมำโดยพระ
เกจิอำจำรย์  และมีกำรตั้งชื่อรุ่นต่ำง ๆ ที่สะท้อนเชื่อมโยงให้เห็นควำมเชื่อกับเศรษฐกิจเช้ำไว้ร่วมกัน  
พระเกจิอำจำรย์ที่สร้ำงพระเครื่องและได้รับควำมนิยมสูงสุด คือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  แห่งวัดบ้ำนไร 
จังหวัดนครรำชสีมำ  หลวงพ่อคูณเริ่มสร้ำงวัตถุมงคลเป็นตะกรุดโทน ตะกรุดทองค ำ ฝังไว้ที่ใต้
ท้องแขน  เริ่มสร้ำงรำวปี พ.ศ. ๒๕๐๖  และสร้ำงพระเครื่องรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมำ  
หลวงพ่อคูณเป็นพระเกจิอำจำรย์ที่มีชื่อเสียงมำก และได้รับควำมเชื่อควำมศรัทธำเป็นอย่ำงมำก  
รำยได้จำกพระเครื่องมำกกว่ำ ๑ ,๐๐๐ ล้ำนบำท  กำรตั้งชื่อรุ่นพระเครื่องที่สร้ำงแต่ละครั้งสื่อ
ควำมหมำยเชื่อมโยงเข้ำกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศในเวลำนั้น  ขณะนั้นก็มีกำรปลอมพระ
เครื่องหลวงพ่อคูณมำกที่สุด  พระเครื่องหลวงพ่อคูณสร้ำงขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘  มีมำกกว่ำ 
๑,๐๐๐ รุ่น  กำรสร้ำงพระเครื่องและตั้งชื่อรุ่นพระเครื่องแต่ละครั้งให้แตกต่ำงกันออกไป  แต่สื่อควำม
หมำยถึงเศรษฐกิจ กำรเงิน ฐำนะ เช่น กูให้ท ำ ผู้บูชำรวยลูกเดียว รวยแน่ รวยไม่เลิก รวยบูรพำ มหำ
เศรษฐี ดวงเศรษฐี เจ้ำสัวมหำเศรษฐี เหลือกินเหลือใช้ ทวีคูณ คูณให้ลำภ คูณเงินทองโชคลำภ เป็นต้น   
    ธุรกิจแผงพระเครื่องหรือตลำดพระเครื่องเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มนักนิยมพระ
เครื่อง  ได้มำสังสรรค์แลกเปลี่ยนควำมรู้เรื่องพระเครื่องด้ำนพุทธคุณรวมถึงประสบกำรณ์ตรงของพระ
เครื่องต่ำง ๆ  สถำนที่เป็นร้ำนกำแฟชื่อบำร์มหำบัวผัน อยู่ติดวัดศิริอ ำมำตย์หลังโรงแรมรัตนโกสินทร์  
กระทั่งเริ่มมีกำรให้เช่ำพระเกิดขึ้น  เริ่มจำกกำรแลกพระเครื่องกับพระเครื่องด้วยกัน  หำกพระเครื่อง
องค์ใดได้รับควำมนิยมสูงกว่ำพระเครื่องอีกองค์ที่น ำมำแลก  อำจมีกำรเพ่ิมพระเครื่องให้อีกจ ำนวน
หนึ่งตำมควำมพอใจของผู้แลกเปลี่ยน  ต่อมำเปลี่ยนเป็นกำรเพ่ิมชดเชยเป็นเงิน  และเป็นกำรซื้อขำย
กันในที่สุด  แต่สมัยนั้นค ำว่ำซื้อขำยหรือว่ำผู้ซื้อผู้ขำยไม่เป็นที่นิยมเรียก  เพรำะพระเครื่องนั้นเกี่ยวข้อง
กับควำมศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำ  จึงเลี่ยงมำใช้ค ำว่ำเช่ำกับให้เช่ำ หรือผู้เช่ำกับผู้ให้เช่ำ๖๘  ต่อมำเมื่อ
ประมำณปี พ.ศ. ๒๔๙๖  มีกำรเปิดแผงวำงขำยพระเครื่องที่บริเวณใต้ต้นมะขำมหน้ำศำลแพ่งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ำมสนำมหลวง  จำกนั้นขยำยพ้ืนที่ไปยังลำนโพธิ์วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฏ์  และย้ำยไปที่ตลำด
ท่ำพระจันทร์ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  และตลำดพระเครื่องบำงส่วนได้ขยำยสำขำหรือย้ำยร้ำนไปตั้งตำม
ห้ำงสรรพสินค้ำและศูนย์กำรค้ำชั้นน ำ  มีห้ำงพันทิพย์พลำซ่ำเป็นแห่งแรกท่ีน ำศูนย์พระเครื่องเข้ำไปตั้ง
ในห้ำงสรรพสินค้ำ ธุรกิจแผงพระเครื่องรวมถึงศูนย์พระเครื่องมีมำกกว่ำ ๕,๐๐๐ แผงทั่วประเทศไทย  
เฉพำะในกรุงเทพฯ ประมำณ ๓,๐๐๐ แผง๖๙   
    กำรสร้ำงพระเครื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจหรือในเชิงพำณิชย์นั้น  พบว่ำ  
กำรสร้ำงแต่ละครั้งมีค่ำใช้จ่ำยมำกน้อยแตกต่ำงกันตำมวัสดุและจ ำนวนสร้ำง  ค่ำใช้จ่ำยหำกเป็นพระ
เนื้อผงตกรำคำองค์ละ ๕-๘ บำท  เนื้อโลหะตกรำคำองค์ละ ๙๐ บำท เนื้อเงินตกรำคำองค์ละ ๓๐๐-
๕๐๐ บำท  เนื้อทองค ำตกองค์ละ ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บำท (เนื้อทอง ๒ กรัม  ทองค ำ ๑ บำท น้ ำหนัก 
๑๕.๒ กรัม)  พระเครื่องแบบเหรียญเริ่มต้นที่องค์ละ ๕๐ บำท  เนื้อโลหะหล่อแบบโบรำณตกองค์ละ 
                                                           

 ๖๗ นิธิ  เอียวศรีวงศ์.  ยุคสมัยไม่เชื่ออย่าลบหลู่.  (กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง
จ ำกัดมหำชน.  ๒๕๔๑),  หน้ำ ๑๓-๑๙.   
 ๖๘ วัชรกร  รัตนกิจ, พระเคร่ือง : การสื่อสารกับการบริโภคเชิงสัญญะ, หน้ำ ๙.   
 ๖๙ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๑๗๘-๑๗๙.   



๗๕ 

 

๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บำท  เนื้อโลหะหล่อแบบเทคนิคใหม่ตกรำคำองค์ละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บำท  ค่ำแกะ
บล็อกแม่พิมพ์ประมำณ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บำท  ค่ำนิมนต์ถวำยพระเกจิอำจำรย์พิธีพุทธำภิเษก 
๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บำท  ค่ำพระระดับต่อรูป ๕๐๐-๑,๐๐๐ บำท  ค่ำเครื่องบวงสรวง ๑๐,๐๐๐ บำท  
ค่ำประชำสัมพันธ์ก็ต้องมีตั้งงบค่ำใช้จ่ำยไว้  สรุปแล้วค่ำใช้จ่ำยน้อยมำกขึ้นอยู่กับกำรสร้ำง๗๐  
   สรุปได้ว่ำ  พระพิมพ์สร้ำงขึ้นตำมคติควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำ  สร้ำงขึ้น
เพ่ือแสดงออกถึงควำมเคำรพบูชำในพระพุทธเจ้ำภำยหลังดับขันธ์ปรินิพพำน  ระยะแรกน่ำจะเกิดขึ้น
จำกภำพจ ำลองสัญลักษณ์สังเวชนียสถำน เช่น รูปธรรมจักร สถูป ต้นโพธิ์ เป็นต้น  ต่อมำก็เป็นรูป
พระพุทธเจ้ำประกอบอยู่ด้วย และปรำกฏในพระพิมพ์ครั้งแรกสมัยรำชวงศ์กุษำณะสืบต่อถึงรำชวงศ์
คุปตะ ปำละ-เสนะตำมล ำดับ  แหล่งพระพิมพ์ปรำกฏทั่วทุกภำคในอินเดียตลอดถึงประเทศใกล้เคียงที่
รับอิทธิพลควำมเชื่อพระพุทธศำสนำ    
  ๒.๑.๓  แบ่งตามกลุ่มผู้สร้าง  
  กลุ่มผู้สร้ำงพระเครื่อง กำรศึกษำครั้งนี้ได้รวบรวมหลักฐำนข้อมูลจำกเอกสำรงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นกลุ่มผู้สร้ำงพระเครื่อง  และจำกที่ได้ศึกษำสำมำรถจ ำแนกกลุ่มได้
ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑.๓.๑  กลุ่มประชาชน 
    แรกเริ่มจำกหลักฐำนข้อมูลกำรสร้ำงสื่อสัญลักษณ์ทำงพุทธศำสนำที่พบ  
สันนิษฐำนว่ำเกิดขึ้นจำกควำมศรัทธำของกลุ่มประชำชนผู้เคำรพนับถือพระพุทธศำสนำ  และอำศัยอยู่
บริเวณใกล้พ้ืนที่สังเวชนียสถำน ๔ ต ำบลในประเทศอินเดีย  กำรสร้ำงขึ้นด้วยเหตุผลเพ่ือต้องกำรสิ่ง
แทนควำมระลึกนึกถึงสถำนที่ส ำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ำ  สิ่งแทนที่สร้ำงขึ้นหวังว่ ำให้เป็นเครื่องตอก
ย้ ำควำมทรงจ ำว่ำเคยมำสถำนที่แห่งนี้  ดังที่ ยอร์ช เซเดส์๗๑  ได้ให้ควำมเห็นไว้ว่ำ  กลุ่มคนที่ริเริ่มกำร
สร้ำงพระพิมพ์นั้นน่ำจะเป็นกลุ่มพุทธศำสนิกชนที่มีฐำนะยำกจน  ไม่สำมำรถแสวงหำทรัพย์สมบัติที่มี
ค่ำมำสร้ำงได้ แต่ด้วยควำมเชื่อควำมศรัทธำจึงพำกันสร้ำงรูปพระพุทธเจ้ำด้วยก้อนดิน  อันเป็นวัตถุหำ
ง่ำยในท้องถิ่นท่ีอยู่  เห็นว่ำเป็นหนทำงได้มำซึ่งบุญกุศลเช่นกัน  ซึ่งไม่ต้องอำศัยสติปัญญำชั้นสูง 
    จำกกำรสืบค้นข้อมูลตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ  กลุ่มของประชำชนที่สร้ำงมีมูลเหตุจำก
ควำมปรำรถนำให้บุญหนุนส่งตนได้พบควำมสุขควำมเจริญยิ่งขึ้นในชำติหน้ำ  จึงได้น ำเอำดินมำก่อรูป
เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้ำ  ควำมปรำรถนำเช่นนี้จึงนิยมพำกันสร้ำงเป็นจ ำนวนมำก บำงคนสร้ำง
มำกถึง ๘๔,๐๐๐ องค์  กำรสร้ำงรูปพระพุทธเจ้ำด้วยดินพบหลักฐำนจ ำนวนมำกตำมถ้ ำในแหลมมลำยู  
กำรสร้ำงรูปพระพุทธเจ้ำมีควำมเชื่อว่ำได้บุญกุศลยิ่งใหญ่กว่ำบุญอ่ืน  แต่กำรสร้ำงด้วยโลหะหรือ
แกะสลักไม้หรือหินนั้นจะต้องเป็นผู้มีฐำนะมีฝีมือถึงจะท ำได้  ส่วนประชำชนทั่วไปก็น ำดินมำเป็นวัสดุ
ก่อรูป   
    ๒.๑.๓.๒  กลุ่มชนชั้นผู้ปกครองหรือกษัตริย์ 
    ในกลุ่มชนชั้นผู้ปกครองหรือกษัตริย์มีบทบำทอย่ำงมำกในกำรสร้ำงสัญลักษณ์
ทำงควำมเชื่อ  ซึ่งหำกผู้ปกครองหรือกษัตริย์มีควำมเชื่อเรื่องใดย่อมมีผลต่อผู้อยู่ภำยใต้กำรปกครอง  
                                                           

 ๗๐ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๑๗๘-๑๗๙. 
 ๗๑ ยอร์ช เซเดส์, ต านานพระพิมพ์, หน้ำ ๓๒.   



๗๖ 

 

จำกกำรศึกษำตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ  ข้อมูลจำกอดีตปรำกฏผ่ำนประวัติศำสตร์และโบรำณคดีสันนิษฐำนได้
ว่ำ  กำรสร้ำงพระพิมพ์ที่มีรูปพระพุทธเจ้ำปรำกฏขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของพระเจ้ำกนิษกะแห่ง
รำชวงศ์กุษำณะ  กำรได้รับอิทธิพลจำกกรีกที่สร้ำงรูปเทพเจ้ำเพ่ือใช้ในกำรสักกำระ  พระพิมพ์ที่มีรูป
บุคคลหมำยถึงพระพุทธเจ้ำสร้ำงขึ้นในอินเดียรำวปี พ.ศ.๖๐๐๗๒ จนเป็นที่นิยมแพร่หลำย  พระเจ้ำ
กนิษกะโปรดให้สร้ำงพระพุทธรูปพร้อมตีพิมพ์ไว้ด้ำนหลังของเงินเหรียญของพระองค์  ได้สร้ำงสืบ
ต่อมำในสมัยรำชวงศ์คุปตะ ปำละ-เสนะ และพระพิมพ์ก็ได้รับอิทธิพลกำรสร้ำงในเขตทั่วบริเวณ
ประเทศอินเดีย และรวมถึงประเทศใกล้เคียงด้วย๗๓  
    จำกหลักฐำนพบว่ำพระมหำกษัตริย์เป็นผู้สร้ำงพระพิมพ์นั้น เช่น พระพิมพ์ดิน
เผำที่พบในกรุของสถูปร้ำงเมืองพุกำมประเทศพม่ำ  ที่ฐำนพระมีพระคำถำ เย ธมฺมำฯ และต่อท้ำยด้วย
ค ำว่ำ ศรีอนุรุทธเทวะ อันหมำยถึงพระเจ้ำอโนรธำหรืออนิรุทธมหำรำชผู้ยิ่งใหญ่แห่งอำณำจักรพุกำม
ในช่วงศตวรรษที่ ๑๖๗๔  ในประเทศไทยมีหลักฐำนเกี่ยวกับผู้สร้ำงพระพิมพ์ เช่นในจำรึกวัดบำงสนุก 
จังหวัดแพร่  เป็นจำรึกอักษรไทยแบบสุโขทัย  สันนิษฐำนว่ำจำรึกในรำว พ.ศ. ๑๘๘๒  มีข้อควำม
กล่ำวถึงเจ้ำเมืองตรอกสลอบ  ได้ชักชวนลูกเจ้ำขุนมูลนำย ซึ่งเป็นชนชั้นปกครองตลอดจนไพร่ไทย
ทั้งหลำย  ได้พิมพ์รูปพระด้วยเหียกด้วยดินได้หมื่นพันร้อยแปดอัน๗๕  
    ๒.๑.๓.๓  กลุ่มพระสงฆ์เกจิอาจารย์ 
    จำกกำรสันนิษฐำนหลักฐำนที่พบตำมโบรำณสถำนและแหล่งโบรำณคดีหลำย
แห่งในประเทศอินเดีย  บ่งชี้ว่ำกลุ่มชนที่ท ำพระพิมพ์จ ำนวนมำกมำยเหล่ำนี้น่ำจะเป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่
อำศัยอยู่ในบริเวณนั้น  ซึ่งมีกำรผลิตคล้ำยกับโรงงำน  เช่นเดียวกันกับพระลำมะในประเทศธิเบตที่นิยม
สร้ำงพระพิมพ์เพ่ือเป็นกำรท ำบุญและฝึกกรรมฐำน๗๖ 
    ส่วนหลักฐำนกำรสร้ำงพระเครื่องของพระเกจิอำจำรย์ที่ปรำกฏในประเทศไทย
พบว่ำ มีกำรสร้ำงพระเครื่องมำตั้งแต่สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆษิตำรำม เป็น
ต้นแบบที่รู้จักและนิยมเป็นอย่ำงมำก มีชื่อเรียกว่ำพระสมเด็จฯบ้ำง สมเด็จวัดระฆังฯบ้ำง หลวงพ่อโต
บ้ำง  ต่อมำก็มีสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (มำ) วัดจักรวรรดิรำชำวำส หรือเรียกว่ำวัดสำมปลื้ม  มีชื่อ
เรียกว่ำพระวัดสำมปลื้มบ้ำง สมเด็จฯวัดสำมปลื้มบ้ำง  ต่อมำสมเด็จพระสังฆรำช(สุกไก่เถื่อน)วัดรำช
สิทธำรำมหรือวัดพลับ  กำรสร้ำงพระเครื่องของกลุ่มพระสงฆ์ตั้งข้อสังเกตพบว่ำ   มีพระมหำเถระชั้น
ปกครองหลำยรูปได้เป็นผู้มีบทบำทในกำรสร้ำงจนเป็นที่รู้จักทั่วไปในปัจจุบัน 

                                                           

 ๗๒ ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ. ต านานพระพุทธเจดีย์, หน้ำ ๘๘.   
 ๗๓ สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หม่อมเจ้ำ.  ศิลปะอินเดีย.  (กรุงเทพฯ : องค์กำรค้ำคุรุสภำลำดพร้ำว. ๒๕๔๕),  
หน้ำ ๘๒.   
 ๗๔ กฤษฎำ  พิณศรี.  “พระพิมพ์สมยัเมืองพุกามแบบพระเจ้าอนิรุทธ” ศิลปำกร ๔๐,๑ (มกรำคม-
กุมภำพันธ์ ๒๕๔๐),  หน้ำ  ๖๓.  
 ๗๕ ศิลปำกร, กรม. จดหมายเหตุฟอร์บัง, หน้ำ ๒๔. 
 ๗๖ ธนกฤต  ลอยสุวรรณ.  การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ าแม่
กลองและท่าจีน กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา.  (กรุงเทพฯ : ศิลปะศำตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำโบรำณคดีสมัย
ประวัติศำสตร์ มหำวิทยำลัยศลิปำกร.  ๒๕๔๖),  หน้ำ ๑๖.   
 



๗๗ 

 

    ในยุคที่พระสงฆ์สร้ำงพระเครื่องนั้น หำกติดตำมข้อมูลตั้งแต่เริ่มสร้ำงมำจนถึง
ปัจจุบันพบว่ำ  กำรสร้ำงพระเครื่องของพระสงฆ์นอกจำกจะมีพระมหำเถระชั้นผู้ใหญ่แล้ว  ยังมี
พระสงฆ์ท่ีได้รับควำมเคำรพนับถือของชำวพุทธ และมีควำมเชื่อมั่นว่ำมีคำถำอำคมสำมำรถออกเหรียญ
ได้  ก็จะปรำกฏหลักฐำนข้อมูลกำรสร้ำง เช่น หลวงปู่ศุขวัดมะขำมเฒ่ำ หลวงพ่อปำนวัดบำงนมโค 
หลวงพ่อเงินวัดบำงคลำน หลวงปู่ทวดวัดช้ำงไห้ หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปั๋ง เป็นต้น 
    พระสงฆ์ที่สร้ำงพระเครื่องที่มีคนรู้จักทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศอีกรูป
หนึ่ง คือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (พระเทพวิทยำคม) วัดบ้ำนไร่ อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ  
มีกำรสร้ำงจ ำนวนมำกรุ่นหลำกหลำยรูปแบบ อีกทั้งมีกำรผลิตซ้ ำเพ่ือให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร  ตั้ง
ข้อสังเกตพบว่ำ  กำรสร้ำงพระเครื่องในยุคของหลวงพ่อคูณเป็นที่นิยมมำกที่สุด และยังพบอีกว่ำมีกำร
สร้ำงจตุคำมรำมเทพที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดเช่นเดียวกัน 
    ๒.๑.๓.๔  กลุ่มรัฐบาลนักการเมือง 
    จำกกำรศึกษำประวัติศำสตร์กำรสร้ำงพระเครื่องที่มีกลุ่มรัฐบำลนักกำรเมืองเข้ำ
ไปเกี่ยวข้อง  เริ่มจำกประเทศไทยช่วงมีแนวคิดของกำรปกครองระบอบคอมมิวนิสต์แพร่เข้ำมำช่วงปี 
พ.ศ. ๒๔๗๐  ท ำให้รัฐบำลต้องควบคุมและปรำบปรำมแนวคิดอย่ำงต่อเนื่อง  ในช่วงสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงครำม เป็นนำยกรัฐมนตรี  ต้องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ของผู้น ำประเทศให้แตกต่ำงจำกผู้น ำที่
ใช้อ ำนำจและแสวงหำผลประโยชน์  หันมำท ำนุบ ำรุงปฏิสังขรณ์วัดและสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นวิธีที่
ต้องกำรให้เห็นว่ำตนเป็นผู้น ำทั้งด้ำนกำรปกครองและด้ำนจิตใจ  
    ควำมไม่ปรกติของสังคมไทยในช่วงแนวคิดคอมมิวนิสต์  ท ำให้รัฐบำลพยำยำม
สร้ำงควำมเชื่อมโยงตอกย้ ำระหว่ำงคอมมิวนิสต์กับพระพุทธศำสนำ  โดยพยำยำมโน้มน้ำวให้เห็นว่ำหำ
กรับเอำระบบคอมมิวนิสต์เข้ำมำจะท ำให้พุทธศำสนำสูญสิ้นไป  เพรำะระบบคอมมิวนิสต์ไม่สนับสนุน
กำรมีศำสนำ  ควำมวุ่นวำยรวมถึงควำมหวำดกลัวท ำให้รัฐบำลต้องหำวิธีแก้เพ่ือลดทอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ประชำชน  จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐  รัฐบำลได้จัดงำนฉลอง ๒๕ ศตวรรษ พร้อมกับกำรสร้ำงพระเครื่องขึ้น 
เรียกว่ำพระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ   
    กำรจัดสร้ำงพระเครื่องโดยรัฐบำลครั้งนี้ยิ่งใหญ่มำก  ทั้งจ ำนวนกำรสร้ำง นิมนต์
พระเกจิอำจำรย์จำกทั่วประเทศ  พิธีพุทธำภิเษก รวมถึงกำรโฆษณำผ่ำสื่อโทรทัศน์  ประธำนในกำร
จัดสร้ำงคือ จอมพล ป. พิบูลสงครำม อดีตนำยกรัฐมนตรี พลต ำรวจเอกเผ่ำ ศรียำนนท์  ด ำรงต ำแหน่ง
อธิบดีกรมต ำรวจ รองประธำนฝ่ำยจัดสร้ำง คือ พลต ำรวจตรีเนื่อง อำขุบุตร  
    พระเครื่องรุ่น ๒๕ พุทธศตวรรษ  สร้ำงขึ้น ๓ ชนิด คือ เนื้อทองค ำ เนื้อชิน และ
เนื้อดินผสมเกสร  พระเนื้อทองค ำใช้ทองค ำหนักองค์ละ ๖ สลึง  สร้ำงจ ำนวน ๒,๕๐๐ องค์  พระเนื้อ
ชินสร้ำงจ ำนวน ๒,๔๒๑,๒๕๐ องค์  พระเนื้อดินผสมเกสรสร้ำงจ ำนวน ๒,๔๒๑,๒๔๐ องค์  พระเนื้อ
ดินผสมเกสรมี ๒ พิมพ์ คือพิมพ์เขื่องและพิมพ์ย่อม  ส่วนประกอบที่ใช้สร้ำงองค์พระได้ขุดดินจำกฝั่ง
ทะเลสำบต ำบลเกำะยอจังหวัดสงขลำ  ดินแถวนั้นเป็นพรำยน้ ำในตัว มีเนื้อละเอียดและมีสีเหลืองนวล 
นอกจำกนั้นก็มีดินจำกสังเวชนียสถำนทั้ง ๔ แห่งในประเทศอินเดีย ดินหน้ำพระอุโบสถต่ำง ๆ ใน
ประเทศไทย ดินบริเวณที่จะสร้ำงพุทธมณฑล รวมถึงองค์พระช ำรุดในสมัยโบรำณ เช่น ผงสมเด็จ ผง
พระขุนแผน ผงพระนำงพญำ เป็นต้น   
 



๗๘ 

 

    ๒.๑.๓.๕  กลุ่มนักธุรกิจ 
    กำรสร้ำงพระเครื่องของกลุ่มนักธุรกิจนั้น กำรศึกษำครั้งนี้ขอยกอ้ำงอิงข้อมูลจำก
กำรสร้ำงพระเครื่องรุ่นพระสมเด็จเหนือหัว  มีนำยสิทธิกร บุญฉิม หรือ เสี่ยอู๊ต  เป็นเจ้ำของบริษัทได
มอนด์ ฮิลล์  ซึ่งเป็นบริษัทที่ท ำธุรกิจเกี่ยวกับพระเครื่องเต็มรูปแบบ  เริ่มตั้งแต่กำรเตรียมมวลสำร กำร
จัดสร้ำงพระเครื่อง กำรน ำพระเครื่องเข้ำพิธีพุทธำภิเษก กำรประชำสัมพันธ์ให้ชื่อพระเครื่องติดตลำด
หรือคุ้นหู นโยบำยทำงกำรตลำด รวมถึงกำรจัดส่งพระเครื่อง  กำรสร้ำงพระเครื่องรุ่นพระสมเด็จเหนือ
หัวครั้งนี้จ ำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ องค์ เปิดให้เช่ำบูชำองค์ละ ๙๙๙ บำท  หำกมีกำรปล่อยให้เช่ำบูชำได้
ทั้งหมด  คิดรวมยอดเป็นเงินร่วม ๑,๖๐๐ ล้ำนบำท  ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้สร้ำงพระเครื่องรุ่น
พระสมเด็จเหนือหัวก็ถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยฐำนฉ้อโกงประชำชน 
  ๒.๑.๔  แบ่งตามวัตถุมวลสาร 
  กำรก่อรูปองค์พระเครื่องจะต้องอำศัยวัตถุมวลสำร ซึ่งครั้งนี้ผู้ศึกษำได้รวบรวมข้อมูลจำก
ต ำนำนพระพิมพ์ ของยอร์ช เซเดส์๗๗  ปทำนุกรมพระเครื่องชุดเบญจภำคี ของอรรคเดช กฤษณะ
ดิลก๗๘  พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ กำรศึกษำคติควำม
เชื่อ รูปแบบ และพุทธพำณิชย์ ของณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์๗๙ สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทยภำคกลำง เล่ม 
๙ เรื่อง พระเครื่อง ของศักดิ์ศรี แย้มนัดดำ๘๐ (๒๕๔๒ : ๓๙๐๔-๓๙๑๘) พุทธพำณิชย์ : พระเครื่อง 
ของบุศรำ สว่ำงศรี๘๑  ได้ระบุวัตถุมวลสำรที่ประกอบเป็นองค์พระเครื่องไว้ ดังนี้ 
   ๒.๑.๔.๑  ดิน   
 เป็นวัตถุมวลสำรที่หำได้ง่ำยรำคำไม่แพง และนิยมน ำมำใช้สร้ำงพระพิมพ์  และ
นิยมน ำมำใช้โดยไม่ผสมวัตถุมวลสำรอ่ืนหรือผสมกับมวลสำรอ่ืนก็ได้  ในสมัยโบรำณไม่แน่ชัดว่ำมีกำร
เตรียมหรือคัดเลือกดินในกำรสร้ำงพระ แต่ที่ปรำกฏจำกประวัติศำสตร์พบว่ำ นิยมใช้ดินจำกสังเวชนีย
สถำนทั้ง ๔ แห่งในอินเดีย  หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ที่ได้มำจำกใจกลำงของแม่น้ ำ  น ำดินมำบดละเอียด
ผสมน้ ำแล้วกรองด้วยผ้ำกรองเพ่ือให้ได้เนื้อดินที่ละเอียด  แล้วน ำมำผสมกับมวลสำรที่เชื่อว่ำเป็นมงคล  
พระเนื้อดินเป็นพระที่มีอำยุกำรสร้ำงเก่ำแก่ที่สุด มีอำยุกำรเก็บรักษำได้ยำวนำน  สำมำรถผลิตได้เป็น
จ ำนวนมำกเนื่องจำกเป็นวัตถุดิบที่หำได้ง่ำย  ในปัจจุบันดินที่น ำมำสร้ำงพระส่วนใหญ่จะน ำมำจำกศำ
สนสถำนส ำคัญ สถำนที่ศักดิ์สิทธ์หรือสถำนที่มงคล  เมื่อได้ดินตำมที่ต้องกำรแล้วก็น ำไปกดลงใน
แม่พิมพ์ที่แกะเค้ำโครงรูปร่ำงตำมต้องกำร  เมื่อน ำพระพิมพ์ออกจำกพิมพ์แล้วจะผ่ำนกรรมวิธีท ำให้
แห้ง ๒ ประเภท คือ ผ่ำนกระบวนกำรเผำ และผ่ำนกระบวนกำรตำกให้แห้ง  กำรกดแม่พิมพ์บนดิน
เหนียวแล้วน ำเข้ำเผำไฟ  ส ำเร็จเป็นพระดินเผำมีสีต่ำง ๆ สุดแต่จะใช้ไฟอ่อนหรือไฟแก่  ถ้ำใช้ไฟอ่อน
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๗๙ 

 

องค์พระจะมีตั้งแต่สีขำวนวล ขำวปนเหลือง ขำวปนชมพู ชมพู่แก่ แดง แดงเข้ม สีน้ ำตำล สีเขียว และ
สีด ำ ส ำหรับพระที่เข้ำไฟแก่มักเป็นพระเนื้อเขียวและเนื้อด ำ  จะมีควำมแข็งแกร่งมำกที่สุด   
   ๒.๑.๔.๒  ผง   
 เป็นวัตถุมวลสำรที่สร้ำงองค์พระแล้วได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก เหตุ
เพรำะว่ำกรรมวิธีก่อนที่จะได้เป็นพระผงมีควำมยุ่งยำกมำก  เริ่มตั้งแต่กำรรวมผงเกสรดอกไม้ ๑๐๘ 
ชนิด  ผงธูปเทียน ผงใบลำน ผงรักทอง รวมถึงผงที่ เชื่อว่ำศักดิ์สิทธิ์  คือ ผงวิเศษ ๕ ประกำร 
ประกอบด้วยผงปัถมัง ผงอิทธิเจ ผงมหำรำช ผงพุทธคุณ และผงตรีนิสิง  นอกจำกนั้นผงก็ได้จำกเนื้อ
ปูนขำวที่ท ำจำกเปลือกหอยเผำที่น ำมำต ำให้ละเอียดแล้วกดด้วยแม่พิมพ์แบบต่ำง ๆ เสร็จแล้วน ำออก
ผึ่งลมจนแห้งสนิท  เนื้อพระจะมีควำมแข็งพอประมำณ  เมื่อแห้งสนิทเป็นเวลำนำนเนื้อพระจะหดตัว
ลงเล็กน้อย  ถ้ำเป็นเนื้อปูนขำวละเอียดเมื่อถูกขัดหรือถูเบำ ๆ จะมีควำมมันละเลื่อมคล้ำยเนื้อเครื่อง
ถ้วยชำม  บำงทีมีลำยแตกระแหงบำง ๆ บนเนื้อพระ เรียกว่ำแตกลำยงำและแตกลำยกังไส  กำรสร้ำง
พระเนื้อผงมีหลักฐำนว่ำมีมำตั้งแต่สุโขทัย  แต่มีเพียงกรุเดียว คือ กรุวัดทับข้ำวในเมืองสุโขทัยและไม่มี
ปรำกฏในกรุอ่ืนในสมัยเดียวกัน  ต่อมำสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีกำรสร้ำงพระเนื้อผงขึ้นและได้รับ
ควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงเรื่อยมำ  พระรุ่นแรกคือพระสมเด็จอรหังและพระวัดพลับพิมพ์ต่ำง ๆ  
   ๒.๑.๔.๓  ว่าน  
 เป็นพืชที่รักษำโรคต่ำง ๆ รวมถึงมีควำมเชื่อว่ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์ด้วย คนไทยนิยม
และคุ้นเคยกับกำรใช้ว่ำนให้เป็นยำ และมีควำมเชื่อว่ำท ำให้อยู่ยงคงกระพันหรือเกิดควำมเป็นสิริมงคล  
ส่งผลให้ว่ำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรผสมเป็นวัตถุมวลสำรสร้ำงพระพิมพ์  กำรสร้ำงพระเครื่องด้วยว่ำนยำ
นั้นมีควำมยุ่งยำกมำกในกำรแสวงหำเพรำะต้องใช้ว่ำนจ ำนวนมำก  ท ำให้กำรสร้ำงไม่แพร่หลำย
เหมือนกับกำรสร้ำงจำกวัตถุอ่ืน ๆ พระเนื้อว่ำนจึงมีจ ำนวนน้อย  กรรมวิธีในกำรสร้ำงพระเนื้อว่ำนนั้นมี
ขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้มวลสำรที่หลำกหลำยและหำยำก  ว่ำนที่น ำมำใช้สร้ำงพระพิมพ์มีหลำยชนิด 
กล่ำวกันว่ำมีจ ำนวนมำกถึง ๑๐๘ ชนิด  เช่น ว่ำนเสน่ห์จันทน์ ว่ำนนำงล้อม ว่ำนสบู่เลือด ว่ำนธรณีสำร 
เป็นต้น  น ำว่ำนเหล่ำนี้มำบดผสมรวมกับมวลสำรต่ำง ๆ แล้วอัดพิมพ์เป็นองค์พระ  ว่ำนเป็นวัสดุที่นิยม
มำกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  คำดว่ำได้รับอิทธิพลพระว่ำนจ ำปำศักดิ์ของประเทศลำว  พระพิมพ์
ประเภทนี้เนื้อยุ่ยง่ำยเมื่อถูกควำมร้อนสำมำรถบิดงอเป็นรูปต่ำง ๆ ได้  ส่วนมำกปรำกฏมีสีน้ ำตำลแก่ สี
เหลืองคล้ ำ และสีน้ ำตำลไหม้  ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศลำวชื่อว่ำ
เนื้อว่ำนมีอำนุภำพทำงอยู่ยงคงกระพัน  มีคุณสมบัติท ำให้หนังเหนียว  ถ้ำไม่น ำเอำว่ำนมำแกะเป็นพระ
เครื่องก็เอำมำแช่น้ ำหรือต้มน้ ำอำบ นิยมท ำมำแต่โบรำณ     
 ๒.๑.๔.๔  ชิน   
 พระเครื่องที่สร้ำงด้วยเนื้อชินหรือเรียกว่ำพระเนื้อใน  เป็นพระเครื่องที่มีโลหะ
ผสม มีตะกั่วเป็นส่วนหลัก  ถ้ำมีตะกั่วผสมมำกเรียกว่ำชินตะกั่ว  มีเนื้อเงินผสมมำกเรียกว่ำชินเงิน  
พระเครื่องเนื้อชินมีลักษณะแข็งแกร่ง  แต่เมื่ออยู่ในกรุนำน ๆ จะมีสนิมเกำะตำมเนื้อพระ  ชินตะกั่วจะ
มีสนิมสีแดงเรียกว่ำตะกั่วสนิมแดง  ถ้ำเป็นชินเงินมักมีสนิมด ำ  ด้วยพระเนื้อชินผุกร่อนได้ง่ำยเพรำะ
สำเหตุมำจำกสนิมเกำะติด  นักสร้ำงพระสมัยโบรำณจึงนิยมน ำเอำปรอทเคลือบหรืออำบองค์พระ
เสียก่อน  เมื่อบรรจุไว้นำนเป็นร้อย ๆ ปี เมื่อมีกำรเปิดกรุก็จะพบว่ำพระเครื่องยังวำบวับเหมือนสร้ำง
เสร็จใหม่ ๆ ชินเป็นโลหะผสมมีส่วนส ำคัญ ๒ อย่ำง คือ ตะกั่วและดีบุก และยังมีส่วนประกอบย่อยอีก 



๘๐ 

 

เช่น เงิน สังกะสี เหล็ก พลวง และปรอท  ชินเป็นวัสดุหนึ่งที่ได้รับควำมนิยมน ำมำสร้ำงพระเพรำะมี
ควำมมันวำวสวยงำม  มีจุดหลอมเหลวต่ ำท ำให้สะดวกในกำรหล่อพระ  ค ำว่ำชินมำจำกภำษำมคธ
แปลว่ำ ชนะ และมักสร้ำงขึ้นเพ่ือกำรศึกสงครำม ประเภทของชิน คือ ชินสังฆวำนร ชินรัชตพร ชิน
อุทุมพร  
   ๒.๑.๔.๕  โลหะ   
 เป็นวัตถุที่มีควำมคงทน ที่ปรำกฏในกำรสร้ำงพระเครื่องนั้น  นิยมสร้ำงจำก
โลหะประเภทต่ำง ๆ เช่น ทองค ำ เงิน ทองแดง และโลหะผสม  และยังพบว่ำพระเครื่องที่สร้ำงจำก
ทองค ำ เงิน มีจ ำนวนกำรสร้ำงน้อยเนื่องจำกต้นทุนวัสดุมีรำคำสูง  พระเครื่องที่จะสร้ำงจำกวัสดุที่มี
รำคำสูงต้องได้รับกำรยอมรับจำกคนในสังคมสูง เช่น พระเกจิอำจำรย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ในขณะที่
พระเนื้อทองแดงมีจ ำนวนกำรสร้ำงที่มำกเนื่องจำกวัสดุต้นทุนรำคำต่ ำ  สำมำรถจัดสร้ำงได้ตำมจ ำนวน
ที่ต้องกำร  ท ำให้กำรจัดสร้ำงพระเครื่องจำกทองแดงได้รับควำมนิยมในสังคม และท ำให้แพร่กระจำย
ไปสู่ภูมิภำคมำกขึ้น  พระเครื่องที่ท ำจำกเนื้อโลหะผสม มีดังนี้ 
    ๒.๑.๔.๕.๑ นวโลหะ คือ กำรน ำเอำโลหะ ๙ ชนิด มำหลอมรวมกัน  
นวโลหะที่มีต ำรำชี้เฉพำะปริมำณของส่วนผสม ได้แก่  ชิน จ้ำวน้ ำเงิน เหล็กละลำยตัว บริสุทธิ์ ปรอท 
สังกะสี ทองแดง เงิน และทองค ำ 
    ๒.๑.๔.๕.๒ สัตตะโลหะ  คือ  กำรน ำเอำโลหะ ๗ ชนิด มำหลอมผสม
กัน ได้แก่ เหล็ก ปรอท ทองแดง เงิน ทองค ำ จ้ำวน้ ำเงิน และบริสุทธิ์  ตำมอัตรำส่วนของแต่ละต ำรำ
และตำมอัตรำส่วนกำรใช้ประโยชน์ 
    ๒.๑ .๔.๕.๓ เบญจโลหะ  คือ กำรน ำเอำโลหะมำผสมกัน ๕ ชนิด  
ได้แก่ เหล็ก ปรอท ทองแดง เงิน และทองค ำ  อัตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม 
    ๒.๑.๔.๕.๔ ทองเหลือง  คือ  กำรน ำเอำทองแดงกับสังกะสีมำผสมกัน 
ซึ่งได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในยุคหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐  เนื่องจำกสีสันของเนื้อโลหะและต้นทุนวัสดุที่
มีรำคำถูก  และอำจมีธำตุอ่ืนที่ปะปนอยู่ด้วยเล็กน้อย เช่น ตะกั่ว ดีบุก อลูมิเนียม เหล็ก แมงกำนิส นิ
เกิล เป็นต้น  
    ๒.๑.๔.๕.๕ เมฆพัด  คือ  โลหะผสมที่เกิดจำกกำรน ำเอำแร่โลหะต่ำง 
ๆ หลำยชนิดมำผสมรวมกัน เช่น เหล็ก ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว เงิน ทองค ำ เป็นต้น  จะใช้ปริมำณเท่ำใด
หรือใช้กี่ประเภทขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของผู้สร้ำง  ระหว่ำงหุงแร่จะขัดด้วยก ำมะถันจนเกิดเป็นสีด ำ
มันวำวออกเหลือบสีน้ ำเงินไม่มีสนิมเกิดขึ้น 
    ๒.๑.๔.๕.๖ เมฆสิทธิ์  คือ  มีส่วนผสมคล้ำยเมฆพัด  กรรมวิธีกำร
สร้ำงก็คล้ำยคลึงกัน  มีชื่อเรียกกำรสร้ำงโลหะผสมว่ำเล่นแร่แปรธำตุ  เชื่อว่ำมีควำมขลังศักดิ์สิทธิ์ในตัว
เพรำะขณะท ำกำรผสมหลอมรวมจะต้องบริกรรมคำถำต่ำง ๆ ไปด้วย  ส ำหรับโลหะผสมประกอบไป
ด้วยแร่ธำตุ ๔ ชนิด  ได้แก่ เงิน สังกะสี ทองแดง และปรอท           
   จำกที่ศึกษำวัตถุมวลสำรที่ใช้ก่อรูปองค์พระเครื่องพบว่ำ  ในแต่ละยุคสมัยกำรสร้ำงพระ
เครื่องจะนิยมวัตถุมวลสำรตำมที่มีอยู่ในธรรมชำติ และพัฒนำกำรมำสู่มวลสำรที่ที่เชื่อว่ำมีควำมเป็น
มงคล คงทน รวมถึงวัตถุที่มีค่ำรำคำ เช่น ดิน หิน ปูน เป็นวัตถุมวลสำรที่มีอยู่ในธรรมชำติ ว่ำน เกสร 
ปรอท เป็นวัตถุมงคล กระเบื้อง แร่ ตะกั่ว โลหะ ชิน เป็นวัตถุมวลสำรที่คงทน และ นำค เงิน ทอง เป็น



๘๑ 

 

วัตถุมวลสำรที่มีค่ำรำคำ  และยังพบอีกว่ำ  กำรสร้ำงองค์พระเครื่องมีกำรรวมวัตถุมวลสำรจำก
มำกกว่ำ ๑ อย่ำง เช่น ชินฉำบปรอท ชินเคลือบทอง ดินผสมว่ำนผสมเกสรผสมผงใบลำน โลหะที่ผสม
กับแร่ธำตุ เป็นต้น และวัตถุมวลสำรที่ใช้ก่อรูปพระเครื่องยังพบอีกว่ำ มีกำรน ำมวลสำรจำกดินเผำ ผง
เกศำ หิน กระเบื้อง ธัญญำหำร และมงคลอ่ืน ๆ ผสมด้วย   
 
๒.๒  พัฒนาการแนวคิดของพระเครื่องในสังคมไทย 
  
   แนวคิดกำรสร้ำงสัญลักษณ์สิ่งแทนพระพุทธเจ้ำได้เกิดขึ้นในยุคของกลุ่มคนผู้ไปแสวง
บุญในพ้ืนที่สังเวชนียสถำนทั้ง ๔ แห่ง  เกิดขึ้นจำกแนวคิดที่ต้องกำรให้มีสิ่งระลึกถึงสถำนที่ส ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ำและได้เคยไปมำแล้ว  จำกนั้นพระพุทธศำสนำก็ได้ขยำยเขตพ้ืนที่กำรนับถือ
จำกประเทศอินเดียออกไปสู่ประเทศต่ำง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง  จุดเริ่มต้นตำมแนวคิดดั้งเดิมก็ได้รับ
กำรปรับเปลี่ยนไปตำมบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ  มีกำรผสมผสำนปะปนทับซ้อนเป็นแนวควำมคิดใหม่ส่งผล
ให้เห็นพัฒนำกำรแนวคิดจำกอดีตถึงปัจจุบัน  ผลกำรศึกษำข้อมูลผู้วิจัยพบว่ำ พัฒนำกำรแนวคิดของ
พระเครื่องในสังคมไทยสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ให้เห็นในด้ำนวัตถุมวลสำร ด้ำนพุทธลักษณะ  และด้ำน
พุทธศิลป์  
  ๒.๒.๑  ด้านวัตถุมวลสาร 
  จำกหลักฐำนข้อมูลที่มีผู้ศึกษำไว้แล้วต่ำงก็กล่ำวไว้ในทิศทำงเดียวกันว่ำ กำรสร้ำง
สัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้ำในยุคแรกนั้นสร้ำงรูปภำพบนผืนแผ่นผ้ำ แล้วพัฒนำแนวคิดมำสู่กำรน ำดิน
มำปั้นหรือกดให้เป็นรูปตำมต้องกำร  ซึ่งวัสดุที่เป็นดินนั้นหำง่ำยมีอยู่ทั่วไปในธรรมชำติ  ไม่ต้องใช้ทุน
ทรัพย์จัดซื้อจัดหำ  ทุกชนชั้นฐำนะสำมำรถท ำได้  พระเนื้อดินนับเป็นพระที่มีอำยุกำรสร้ำงเก่ำแก่ท่ีสุด 
โดยกำรน ำดินอันเป็นวัสดุหำง่ำย คงทน มำสร้ำงสรรค์ปฎิมำกรรมได้สะดวก นอกจำกนี้มนุษย์ยังมี
ควำมเชื่อนับถือยกย่องดินประดุจเทพเจ้ำที่ทรงคุณอเนกอนันต์ ในนำมของ “แม่พระธรณี” ซึ่งดินที่
น ำมำสร้ำงพระล้วนเป็นดินที่น ำมำจำกศำสนสถำนส ำคัญศักดิ์สิทธิ์หรือสถำนที่เป็นมงคล  ในกำรน ำดิน
มำสร้ำงพระทุกครั้ง ต้องมีกำรท ำพิธีบวงสรวง ขอบำรมีแม่พระธรณี เจ้ำที่เจ้ำทำง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้
สถิตรักษำทุกครั้ง ต้องมีกำรท ำพิธีบวงสรวง ขอบำรมีอภินิหำรให้มีต่อพระเครื่องและเครื่องรำงที่สร้ำง 
และมีแนวคิดเรื่องกำรสร้ำงเพ่ือเป็นที่ระลึก เป็นพุทธบูชำ และเพ่ือปรมัตถประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับ  จึงใช้
วัสดุที่หำได้ตำมธรรมชำติและไม่ต้องใช้ทุนในกำรสร้ำง 
  แนวคิดกำรใช้วัสดุดินก็พัฒนำขึ้นตำมยุคสมัย  ตั้งข้อสังเกตพบว่ำ ดินนั้นเมื่อพิมพ์เป็นรูป
แล้วก็พัฒนำแนวคิดเรื่องของควำมคงทน  ปรำกฏพบว่ำมีทั้งดินดิบและดินเผำซึ่งควำมคงทนจะ
แตกต่ำงกัน  หำกเป็นดินเผำจะมีควำมคงทนไม่ยุ่ยสลำยได้ง่ำยเหมือนดินดิบ  แต่แนวคิดของกำรสร้ำง
ด้วยดินดิบไม่นิยมเผำก็ยังปรำกฏพบว่ำ  ที่ไม่นิยมเผำเพรำะในส่วนผสมของดินนั้นได้น ำอัฐิธำตุของผู้
วำยชนม์มำผสมรวมอยู่ด้วย  อัฐิธำตุนั้นโดนเผำมำแล้วเมื่อน ำมำผสมเพ่ือก่อรูปพระพิมพ์จึงไม่นิยมเผำ  
เป็นแนวคิดไม่เผำซ้ ำหลำยรอบ 
  จำกยุคสมัยแนวคิดเรื่องกำรน ำดินมำสร้ำงพระพิมพ์นั้น ปรำกฏหลักฐำนในยุคทวำรวดี ศรี
วิชัย เรื่อยมำจนถึงยุคปัจจุบัน  และตั้งข้อสังเกตพบอีกว่ำ  แนวคิดได้ปรับเปลี่ยนจำกกำรน ำดินที่มีอยู่
ทั่วไปมำเป็นดินจำกสถำนที่ส ำคัญรวมถึงสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์  และต้องผสมกับวัตถุมวลสำรที่มีควำมเชื่อ



๘๒ 

 

เข้ำมำเกี่ยวข้อง เช่น ดินผสมว่ำน ดินผสมเกสร ดินผสมผงวิเศษ เป็นต้น  กำรสร้ำงพระพิมพ์จำกดินจึง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดตำมยุคสมัย 
  ต่อมำแนวคิดกำรสร้ำงพระพิมพ์ด้วยดินก็ได้ขยำยผลสู่กำรน ำวัสดุอ่ืนเข้ำมำใช้ร่วมด้วย  
จำกเหตุผลแนวคิดให้ควำมคงทนและคุณค่ำทำงศิลปะคุณค่ำทำงด้ำนจิตใจ  พบว่ำมีกำรน ำชินและ
โลหะเข้ำมำเป็นวัสดุ  ศรีศักร  วัลลิโภดม๘๒  ได้กล่ำวในเอกสำรกองบรรณำธิกำรข่ำวสดไว้ว่ำ  ประเทศ
ไทยในสมัยก่อน ไม่ปรำกฏหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ว่ำเคยจัดสร้ำงหรือท ำเหรียญพระ  ถ้ำจะท ำก็
เป็นพระพิมพ์  ข้ำงในเป็นตะกั่วเป็นรูปพระรูปเศียรพระ  เพ่ิงมำในสมัยกรุงเทพฯหรือรัตนโกสินทร์  
รำวสมัยรัชกำลที่ ๔ ถึงรัชกำลที่ ๕ ที่เริ่มมีจัดสร้ำง หรือ “ปั๊ม” เหรียญพระขึ้นมำ  เท่ำที่เห็นจะเป็น
เหรียญหลวงปู่หรือเกจิอำจำรย์ชื่อดัง  ในระยะหลัง ๆ ส่วนมำกจัดสร้ำงเหรียญพิมพ์พระพุทธรูปใหญ่ ๆ 
ส ำคัญ ๆ อำทิ วัดพนัญเชิง วัดมงคลบพิตร เท่ำที่เห็นพระเหรียญมำพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ใน
ครำวแรกเหรียญเกิดจำกรูปแบบของชำวตะวันตก คือเหรียญตรำสัญลักษณ์ต่ำง ๆ พอตอนหลัง
กลำยเป็นเหรียญรูปพระ เหรียญวัตถุมงคลที่ระลึกนอกจำกนั้น พระเครื่องกับพระพิมพ์มีควำมต่ำงกัน  
พระพิมพ์แต่เดิมไม่ได้ท ำเป็นพระเครื่อง  พระเครื่องหมำยถึงพระเครื่องรำงของขลัง  พระเครื่องรำง
ของขลังในสมัยอยุธยำยังไม่มี  มีในสมัยกรุงเทพฯรัชกำลที่ ๔ หรือ ๕  แต่ก่อนเป็นพระพิมพ์  พิมพ์ขึ้น
แล้วใส่ในสถูปเจดีย์  เพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำ เป็นที่ระลึก  มีมำช้ำนำนแล้วแต่ไม่ใช่พระเครื่อง  แต่ก่อน
จะมีกำรจัดสร้ำงพระเครื่อง  จะปรำกฏมีพระกริ่งประเทศเขมร เสื้อยันต์ ตะกรุด เครื่องรำงจ ำพวกนี้
เป็นเครื่องรำงของขลัง  นอกจำกนั้น ยังมีพวกเล่นแร่แปรธำตุ คือ พวกที่จัดสร้ำง “ปรอท”  นี้เป็น
แนวคิดเรื่องกำยสิทธิ์ของชำวจีนผสมกับพวกพระพิมพ์ สีแวววำว  พระเหรียญเกิดจำกพัฒนำขึ้นของ
กำรหล่อโลหะและกำรปั๊ม  ส่วนพระโบรำณจะไม่ใช้วิธีกำรปั๊ม  แต่ใช้วิธีกำรกดพิมพ์หรือวิธีกำรท ำแบบ
ลอยตัว 
  เรื่องวัตถุมวลสำรยังพบพัฒนำกำรแนวคิดอีกว่ำ  พระที่สร้ำงต้องมีควำมดีในและดีนอกดี
ในหมำยถึงวัตถุดิบที่น ำมำสร้ำงต้องล้วนเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีมงคล  ดีนอกหมำยถึงต้องผ่ำนกำรปลุกเสก
อย่ำงดี ผ่ำนพิธีกรรมที่ถูกต้องและเข้มขลังโดยพระเกจิอำจำรย์ผู้เรืองเวทย์วิทยำคุณสูง  รวมถึงผู้ท ำพิธี
อันจะก่อเกิดควำมเข้มขลังให้กับพระเครื่อง  และยังพบอีกว่ำ มีกำรใช้วัตถุมวลสำรประเภทเนื้อผง เนื้อ
ว่ำน เนื้อโลหะ เนื้อชิน เป็นต้น    
  ๒.๒.๒  ด้านพุทธลักษณะ 
  พุทธลักษณะ คือ ลักษณะอำกำรของอิริยำบถที่ปรำกฏในพระพิมพ์  เป็นชุดควำมคิดที่สื่อ
ผ่ำนเรื่องเล่ำของเหตุกำรณ์ส ำคัญที่เกี่ยวข้องทำงพุทธประวัติ  และบำงทีได้เพ่ิมเติมผสมผสำนกับ
แนวคิดพ้ืนถิ่นที่มีอยู่แล้วเข้ำไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอีกด้วย  จึงปรำกฏพบจำกหลักฐำนว่ำ  พระพิมพ์มี
พุทธลักษณะที่บ่งบอกว่ำเป็นพระพุทธเจ้ำและปรำกฏในอิริยำบถต่ำง ๆ ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน ตำม
เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง  บำงพุทธลักษณะมีกำรสื่อซ้ ำ บำงพุทธลักษณะปรำกฏรูปสัญลักษณ์ผสมผสำน
ตำมคติควำมเชื่อของท้องถิ่น เช่น ต้นพระศรีมหำโพธิ นำค พระนำรำยณ์ กษัตริย์ หรือสัตว์ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น  บำงพิมพ์ก็ปรำกฏรูปพระพุทธเจ้ำ ๑ องค์ บำงพิมพ์ปรำกฏเป็นพระแผงรวมกัน ๓ องค์ ๕ 
องค์ หรือมำกกว่ำนี้ 

                                                           

 ๘๒ ศรีศักร  วัลลิโภดม, พระเคร่ืองในเมืองสยาม, หน้ำ ๑๐-๑๓. 



๘๓ 

 

  แนวคิดเกี่ยวกับพุทธลักษณะเป็นกำรสื่อควำมหมำยของกำรเล่ำเรื่องตอนที่ส ำคัญในพุทธ
ประวัติผ่ำนสัญลักษณ์แทนแต่ละตอนของช่วงเหตุกำรณ์  ตำมที่พบหลักฐำนจำกผลงำนกำรศึกษำของ
นิติพันธุ์  ศิริทรัพย์๘๓  ได้แสดงตำรำงพุทธลักษณะพระพิมพ์สมัยทวำรวดีไว้ ดังนี้  
 
ตำรำงที่ ๔  พุทธลักษณะพระพิมพ์สมัยทวำรวดี 
 

ช่วงอายุ พุทธลักษณะ รูปแบบ แหล่งพบ 
พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๔ กระท ำยมกมหำปำฏิหำริย์ คุปตะ และหลังคุปตะ นครปฐม 
พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ กระท ำยมกมหำปำฏิหำริย์ 

เสด็จลงจำกดำวดึงส์ 
ตรัสรู้พระโพธิญำณ 

คุปตะและหลังคุปตะ 
หลังคุปตะ 
ปำละ 

นครปฐม 
นครปฐม 
นครปฐม 

พุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ เสด็จลงจำกดำวดึงส์ 
พุทธคยำ 
นำคปรก 
มุทรำนั่ งสมำธิใต้ซุ้มโพธิ์มี
สถูปทรงแสดงธรรม 

หลังคุปตะ 
ปำละ 
หลังคุปตะเป็นศิลปะพ้ืนเมือง 
หลังคุปตะเป็นศิลปะพ้ืนเมือง 
หลังคุปตะเป็นศิลปะพ้ืนเมือง 

นครปฐม 
อินทร์บุรี 
นำดูน 
นำดูน 
นำดูน 

     
  จำกตำรำงพบว่ำ พระพิมพ์ในยุคทวำรวดีปรำกฏพุทธลักษณะในอิริยำบถนั่งที่สื่อถึง
เหตุกำรณ์ในพุทธประวัติตอนต่ำง ๆ เช่น ตอนที่พระพุทธเจ้ำกระท ำยมกปำฏิหำริย์ ตอนที่สื่อถึง
เหตุกำรณ์พระพุทธเจ้ำแสดงธรรม ตอนที่สื่อถึงเหตุกำรณ์นำคปรกเพ่ือป้องกันภัยจำกพำยุ รวมถึงสื่อถึง
กำรนั่งสมำธิใต้ซุ้มโพธิ์ตรัสรู้  อิริยำบถเดินหรือลีลำ เช่น เสด็จลงจำกดำวดึงส์  พุทธลักษณะที่ปรำกฏ
บนพระพิมพ์ผู้ศึกษำตั้งข้อสังเกตพบว่ำ  พุทธลักษณะเป็นต้นแบบที่ส่งผลให้เกิดกำรเรียกชื่อรุ่นหรือ
เรียกชื่อปำงต่ำง ๆ ในระยะต่อมำ  และเป็นต้นแบบสู่กำรพัฒนำกำรทำงแนวคิดที่ส่งผลให้เกิดพุทธ
ลักษณะตำมพุทธประวัติในแต่ละตอนเพ่ิมมำกข้ึน  
  ในยุคสมัยศิลปะลพบุรีมีกำรปะปนผสมผสำนแนวคิดระหว่ำงพระพุทธศำสนำและศำสนำ
พรำหมณ์เข้ำด้วยกัน  ซึ่งอ ำนำจควำมรุ่งเรืองได้สะท้อนผ่ำนพัฒนำกำรแนวคิดของกลุ่มศิลปะขอม  
เช่น ปรำกฏในเรื่องของพญำนำคหรือนำคปรก เรื่องของสิงห์ และเรื่องของกำรประดับองค์พระด้วย
สร้อย ก ำไล หรือเครื่องประดับอ่ืน ๆ  เป็นต้น ผลงำนศึกษำของสุนันทำ ยำมำ๘๔  ซึ่งได้แสดงตำรำง
พุทธลักษณะพระพิมพ์สมัยลพบุรีไว้ ดังนี้  
 
 
                                                           

 ๘๓นิติพันธุ์  ศิริทรัพย์.  พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม.  (วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  ๒๕๒๔),  หน้ำ ๔๕.   
 ๘๔ สุนันทำ  ยำมำ.  สมัยลพบุรี.  (วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  ๒๕๑๖),  หน้ำ 
๓๓.   
 



๘๔ 

 

ตำรำงที่ ๕  พุทธลักษณะพระพิมพ์สมัยลพบุรี 
 

ช่วงเวลา พุทธลักษณ์พระพิมพ์สมัยลพบุรี 
พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๖๕๐ ปำงสมำธิประทับนั่งหน้ำต้นโพธิ์ 
พ.ศ. ๑๖๕๐-๑๗๐๐ ปำงมำรวิชัยประทับนั่งภำยในซุ้ม ภำยในซุ้มมีฐำนและสิงห์แบกอยู่  

และยังมีรูปปำงมำรวิชัย ๓ องค์ ประทับอยู่ในซุ้ม  มีพระองค์เล็ก ๆ อยู่
ในซุ้มเล็กขนำบ ๒ ข้ำง  บำงครั้งปรำกฏรูปสมำธิ ๓ องค์ เรียงเป็นแถว
อยู่ข้ำงล่ำง 

พ.ศ. ๑๗๐๐-๑๗๕๐ รูปนำคปรกอยู่กลำงระหว่ำงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและนำงปรัชญำ
ปำรมี  และยังมีพระนำคปรกอยู่ภำยในซุ้มแบบองค์เดียว  พระพิมพ์บำง
องค์มีพระพุทธรูปองค์เดียวหรือ ๓ องค์ปรำกฏ  มีลักษณะควำมเป็น
มหำยำนยิ่งขึ้น 

พ.ศ. ๑๗๕๐ เป็นต้นไป พระพุทธรูปเป็นปำงมำรวิชัยประทับนั่งภำยในซุ้ม ภำยในซุ้มมีฐำนและ
สิงห์แบกอยู่  และยังมีรูปปำงมำรวิชัย ๓ องค์ประทับอยู่ในซุ้ม  มี
พระองค์เล็ก ๆ อยู่ในซุ้มเล็กขนำบ ๒ ข้ำง  บำงครั้งปรำกฏรูปสมำธิ ๓ 
องค์ เรียงเป็นแถวอยู่ข้ำงล่ำง พระพุทธรูปมีลวดลำยเครื่องประดับหรือ
เครื่องทรงปรำกฏ 

 
  จำกตำรำงแสดงพุทธลักษณะในสมัยลพบุรีพบว่ำ  พุทธลักษณะปรำกฏเป็นปำงมำรวิชัย
ประทับนั่งภำยในซุ้ม ภำยในซุ้มมีฐำนและสิงห์แบกอยู่  และยังมีรูปปำงมำรวิชัย ๓ องค์ ประทับอยู่ใน
ซุ้ม  มีพระองค์เล็ก ๆ อยู่ในซุ้มเล็กขนำบ ๒ ข้ำง  บำงครั้งปรำกฏรูปสมำธิ ๓ องค์ เรียงเป็นแถวอยู่
ข้ำงล่ำง   นอกจำกนั้นยังปรำกฏพบพุทธลักษณะนำคปรกอยู่กลำงระหว่ำงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
และนำงปรัชญำปำรมี  และยังมีพระนำคปรกอยู่ภำยในซุ้มแบบองค์เดียว  พระพิมพ์บำงองค์มี
พระพุทธรูปองค์เดียวหรือ ๓ องค์ปรำกฏ  มีลักษณะควำมเป็นมหำยำนยิ่งขึ้น  ที่พบอีกคือพระพุทธรูป
มีลวดลำยเครื่องประดับหรือเครื่องทรงปรำกฏ 
  พุทธลักษณะได้รับกำรพัฒนำแนวคิดจำกยุคที่ผ่ำนมำผสมผสำนกับยุคปัจจุบันมำกขึ้น  มี
ทั้งแบบปรำกฏซ้ ำ รวมถึงกำรประยุกต์ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมให้มีพุทธลักษณะมำกยิ่งขึ้น  จำกผล
กำรศึกษำของณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์๘๕  ได้กล่ำวอ้ำงถึงกำรศึกษำพุทธลักษณะศิลปะสุโขทัยดังตำรำง
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๘๕ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, พระเคร่ืองกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองถึงปี พ.ศ.๒๕๕๐ : 
การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์, หน้ำ ๕๖.   



๘๕ 

 

ตำรำงที่ ๖ พุทธลักษณะพระพิมพ์สมัยสุโขทัย 
 

อริยาบถ พุทธลักษณะ แหล่งที่พบ 
ประทับยืน ประทับยืนบนฐำนบัว หรือฐำนเขียง รอบ

องค์พระมีซุ้มและไม่มีซุ้ม 
วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ 
วัดมหำธำตุ 
วัดพระยำด ำ 
วัดเขำพนมเพลิง 

พุทธลีลำ เป็นรูปองค์พระในลักษณะก้ำวเดินอย่ำง
สง่ำงำมและอ่อนช้อย  มีทั้งยกพระหัตถ์
ซ้ำยและยกพระหัตถ์ขวำ  สถิตอยู่บนฐำน
เขียงและฐำนบัวทั้งชั้นเดียวหรือสองชั้น 

วัดมหำธำตุ 
วัดสะพำนหิน 
วัดศรีสวำย 
วัดถ้ ำหีบ 
วัดสระศรี 
วัดช้ำงล้อม 

ประทับนั่ง มีทั้งประทับนั่งบนฐำนเขียง มีทั้งฐำนบัวชั้น
เดียว สองชั้น  บัวเม็ด บัวฟันปลำ บัวค่ ำ 
บัวหงำย 

พบในสถำนที่โบรำณสถำนใน
บริเวณเมืองสุโขทัย 

ไสยำสน์ แบบไสยำสน์มีน้อย เท่ำที่พบจะมีลักษณะ
อยู่รวมกันทั้งสี่อิริยำบถอยู่ในแผ่นหรือแผง
เดียวกัน มีกรอบล้อมรอบ 

 

 
  พุทธลักษณะของพระพิมพ์ในยุคสมัยสุโขทัยผู้ศึกษำได้ตั้งข้อสังเกตพบว่ำ พระพิมพ์ได้
แสดงพุทธลักษณะหลำกหลำยอิริยำบถ  มีทั้งอิริยำบถยืน เดิน นั่ง และนอนครบทั้ง ๔ อิริยำบถ  และ
ตั้งข้อสังเกตได้อีกว่ำ พุทธลักษณะได้สะท้อนให้เห็นว่ำพัฒนำกำรแนวคิดจำกอดีตที่บันทึกข้อมูลผ่ำน
ทำงพุทธประวัติแต่ละตอนนั้น ได้เพ่ิมเติมรำยละเอียดแตกประเด็นในแต่ละตอนมำกยิ่งขึ้น  จำกข้อมูล
ที่ศึกษำสำมำรถแสดงให้เห็นพัฒนำกำรแนวคิดท่ีปรำกฏในพุทธลักษณะของพระพิมพ์ได้ 
  จำกที่ศึกษำสำมำรถตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ  กำรพัฒนำแนวคิดผ่ำนพุทธลักษณะนั้นสะท้อนให้
เห็นควำมแตกต่ำงของสังคมและยุคสมัย  กำรออกแบบพุทธลักษณะไม่เพียงแต่สร้ำงให้เหมือนจริง  แต่
เป็นสัญลักษณ์สะท้อนให้เห็นควำมจริง ควำมดี และควำมงำมอีกด้วย 
  ๒.๒.๓  ด้านพุทธศิลป์ 
  กำรสร้ำงพระกรุตั้งแต่ยุคทวำรวดีมำจนถึงสมัยอยุธยำ  ได้พบพัฒนำกำรแนวคิดที่ส ำคัญ
ตำมล ำดับ ตำมท่ี ส.มอดินแดง (นำมแฝง)๘๖  ได้กล่ำวไว้ดังนี้ 

                                                           

 ๘๖ ส.มอดินแดง (นำมแฝง).  เปิดคัมภีร์ ๑,๐๐๐ ล้าน จุดตายพระเคร่ืองแท้.  (กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค.
๒๕๕๕), หน้ำ ๓๒-๓๖.   



๘๖ 

 

         ยุคแรก  ประมำณปี พ.ศ. ๒๓๕  มีกำรเริ่มน ำเข้ำท่ีนครปฐมปัจจุบัน  มีกำรสร้ำง
ด้วยรูปแบบศิลปะ “คันธำระ” ในช่วงยุคต้นของทวำรวดี  ซึ่งมีกำรผสมผสำนกับแนวคิดและศิลปะ
ท้องถิ่นเข้ำด้วยกันอย่ำงหลำกหลำย   
         ยุคที่สอง  ประมำณปี พ.ศ. ๘๐๐  ก็พัฒนำมำเป็นรูปแบบศิลปะ “คุปตะ” ที่
ยังคงมีควำมเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” เป็นฐำน  พระพุทธเจ้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่คน  จึงมีลักษณะรูปทรง
ออกมำเป็นหยำบ ๆ โดยมีฐำนคิดจินตนำกำรของ “รูปสักกำระ” แม้จะมีควำมอ่อนช้อยแต่อยู่ใน
ลักษณะหยำบ 
         ยุคที่สำม  ประมำณปี พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๖๐๐  ได้ใช้แบบศิลปะ “ปำละ” ซึ่งมี
ควำมอ่อนช้อยมำกขึ้น  มีรำยละเอียดขององค์พระและองค์ประกอบต่ำง ๆ มำกขึ้น  มีสั ดส่วนควำม
เป็น “คน” มำกขึ้น ในยุคนี้เรียกว่ำ “ยุคทวำรวดี”  แต่ในขณะเดียวกันก็มีกำรแทรกศิลปะอินเดียใต้ 
เรียกว่ำ “อมรำวดี” เข้ำมำอีกด้วย  ซึ่งเป็นช่วงปลำยทวำรวดี 
         ยุคที่สี่  ประมำณ พ.ศ. ๑๓๐๐-๑๘๐๐  เป็นยุคกำรเกิดอำณำจักรศรีวิชัย  
ศิลปะมีควำมเป็นระเบียบอ่อนช้อยมำกยิ่งขึ้น  แต่พอเข้ำมำในยุคทวำรวดีตอนปลำยต่อกับยุคลพบุรี  
ได้มีกำรปรับรูปแบบกำรสร้ำงพระพุทธรูปเพ่ือเชื่อมต่อกับแนวคิดฮินดู  มีทั้งกำรเชื่อมควำมเชื่อว่ำ
พระพุทธเจ้ำคือปำงหนึ่งของพระนำรำยณ์  หรือเป็นส่วนหนึ่งของศำสนำฮินดู  และมีกำรสร้ำง
พระพุทธรูปแบบเทพเจ้ำ  มีเครื่องทรงแบบกษัตริย์  ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงเทวรูปทั้งในยุค “ปำปวน” 
และยุค “บำยน” ตำมล ำดับ 
 
๒.๓  การแพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย 
 
  กำรแพร่กระจำยของพระเครื่องในสังคมไทยมีประวัติควำมเป็นมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน  
ซึ่งมีจุดก ำเนิดเกิดขึ้นจำกกลุ่มศำสนิกชนผู้เคำรพนับถือในพระพุทธศำสนำ  ปรำกฏพบหลักฐำนข้อมูล
ว่ำเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยำยอิทธิพลไปสู่ภูมิภำคต่ำง ๆ  และประเทศไทยก็เป็นอีกเขตพ้ืนที่
หนึ่งที่ได้รับอิทธิพลทำงควำมเชื่อและยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำ  และสำมำรถศึกษำถึงกำร
แพร่กระจำยของพระเครื่องได้ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๓.๑  แพร่กระจายผ่านการนับถือศาสนาและความเชื่อ 
  กำรแพร่กระจำยทำงวัฒนธรรมในสังคม นิยพรรณ วรรณศิริ๘๗  ได้กล่ำวไว้ว่ำ วัฒนธรรม
หนึ่ง ๆ จะแพร่กระจำยไปยังแหล่งอ่ืน ๆ ต้องยึดหลักว่ำ วัฒนธรรมคือควำมคิดและพฤติกรรมที่ติดตัว
มำกับบุคคล  เมื่อบุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะตำมไปถึงที่นั้น  และต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบ คือ 
ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และกำรคมนำคมที่ดีและสะดวก    
  ประเทศไทยได้รับพระพุทธศำสนำเข้ำมำหลังจำกกำรท ำสังคำยนำครั้งที่ ๓ ประมำณ พ.ศ. 
๒๓๕ พระเจ้ำอโศกมหำรำชได้ทรงส่งสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศำสนำยังดินแดนต่ำง ๆ รวม  ๙ 
สำยด้วยกัน ในส่วนของประเทศไทยเชื่อกันว่ำมีคณะของสมณทูตซึ่งมีพระโสณเถระและพระอุตตร เถ
ระเป็นหัวหน้ำคณะเข้ำมำเผยแผ่พระพุทธศำสนำเป็นครั้งแรกและอำจมีคณะสมณทูตชุดอ่ืน ๆ เข้ำมำ
                                                           

 ๘๗ นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม, หน้ำ  ๗-๑๕.  
 



๘๗ 

 

เผยแผ่พระพุทธศำสนำในกำลต่อ ๆ มำ อมรำ  พงศำพิชญ์๘๘  ซึ่งได้แสดงมุมมองเรื่องดังกล่ำวไว้ว่ำ  
พระพุทธศำสนำได้แผ่กระจำยออกนอกประเทศอินเดียไปสู่ประเทศต่ำง ๆ ในแถบเอเชียอำคเนย์  ใน
ชั้นเดิมท้องถิ่นเหล่ำนี้ก็มีควำมเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  เช่น  ในประเทศจีนก็มีลัทธิเต๋ำ ขงจื้อ รวมอยู่
กับควำมเชื่อทำงไสยศำสตร์อีกด้วย  ส่วนใหญ่ในแถบนี้มีควำมเชื่อทำงไสยศำสตร์อยู่ก่อนนำนแล้ว  
เมื่อพระพุทธศำสนำได้แผ่กระจำยมำยังพ้ืนที่แถบนี้  ซึ่งมีพระสงฆ์ท ำหน้ำที่เผยแผ่และผลที่ได้รับ คือ 
คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำ  แต่กำรยอมรับอยู่ในลักษณะผนวกกับควำมเชื่อที่มีอยู่เดิม  
ระบบของควำมเชื่อจึงอยู่ในลักษณะปะปนผสมผสำน 
  พระพุทธศำสนำขยำยพ้ืนที่จำกชมพูทวีปเข้ำมำประดิษฐำนบนผืนแผ่นดินจุดแรกของ
ประเทศไทย หรือมีชื่อเรียกอีกว่ำอำณำจักรสุวรรณภูมิหรือแหลมทองในยุคทวำรำวดี  สันนิษฐำนว่ำ
ได้แก่ที่จังหวัดนครปฐม เพรำะมีโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุต่ำง ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ ศิลำรูปพระ
ธรรมจักร เป็นต้น ปรำกฏหลักฐำนว่ำเป็นพระพุทธศำสนำแบบเถรวำทดั้งเดิม  และได้สร้ำงสถูปเจดีย์
ไว้สักกำรบูชำ เรียกว่ำ สถูปรูปฟองน้ ำ เหมือนสถูปสำญจีในอินเดียที่พระเจ้ำอโศกทรงสร้ำงขึ้น ศิลปะ
ในยุคนี้เรียกว่ำ ศิลปะแบบทวำรำวดี 
  ต่อมำในช่วงสมัยที่พระเจ้ำอนุรุทธมหำรำชกษัตริย์พุกำมเรืองอ ำนำจ  ทรงรวบรวมเอำพม่ำ
กับรำมัญเข้ำเป็นอำณำจักรเดียวกัน แล้วแผ่อำณำเขตเข้ำมำถึงอำณำจักรล้ำนนำ ล้ำนช้ำง จนถึงลพบุรี 
และทวำรำวดี  พระเจ้ำอนุรุทธทรงนับถือพระพุทธศำสนำฝ่ำยเถรวำท ทรงส่งเสริมท ำนุบ ำรุง
พระพุทธศำสนำอย่ำงจริงจัง ส่วนชนชำติไทย หลังจำกอำณำจักรอ้ำยลำวสลำยตัว ก็ได้มำตั้งอำณำจักร
น่ำนเจ้ำ ถึงประมำณ พ.ศ. ๑๒๙๙ ขุนท้ำวกวำโอรสขุนบรมแห่งอำณำจักรน่ำนเจ้ำ ได้สถำปนำ
อำณำจักรโยนกเชียงแสนในสุวรรณภูมิ หลังจำกนั้นคนไทยก็กระจัดกระจำยอยู่ทั่วภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำงของประเทศไทยปัจจุบัน  เมื่อกษัตริย์พุกำมเรืองอ ำนำจคนไทยที่
อยู่ในเขตอ ำนำจของขอม ก็ได้รับทั้งศำสนำและวัฒนธรรมของเขมรไว้ด้ วย ส่วนทำงล้ำนนำก็ได้รับ
อิทธิพลจำกขอมเช่นเดียวกัน คือเมื่ออำณำจักรพุกำมของกษัตริย์พม่ำเข้ำมำครอบครองดินแดนแถบนี้  
ดังเห็นว่ำมีปูชนียสถำนแบบพม่ำหลำยแห่ง และเจดีย์ที่มีฉัตรอยู่บนยอด และฉัตรที่ ๔ มุมของเจดีย์ ก็
ได้รับอิทธิพลมำจำกพุกำมแบบพม่ำ  เมื่ออำณำจักรพุกำมและกัมพูชำเสื่อมอ ำนำจลง คนไทยจึงได้ตั้ง
ตัวเป็นอิสระ ได้ก่อตั้งอำณำจักรขึ้นเอง ๒ อำณำจักร ได้แก่ อำณำจักรล้ำนนำ อยู่ทำงภำคเหนือของ
ไทย และอำณำจักรสุโขทัย มีศูนย์กลำงอยู่ท่ีจังหวัดสุโขทัยปัจจุบัน  
  ล ำดับต่อมำพระพุทธศำสนำได้เปลี่ยนผ่ำนมำสู่สมัยอยุธยำ  ยุคนี้ ได้รับอิทธิพลของ
พรำหมณ์เข้ำมำปะปนเชื่อมโยงสัมพันธ์ด้วย พิธีกรรมของพรำหมณ์เน้นที่ควำมขลังควำมศักดิ์สิทธิ์และ
อิทธิปำฏิหำริย์  มีเรื่องไสยศำสตร์เข้ำมำเกี่ยวข้อง ประชำชนมุ่งเรื่องกำรบุญกำรกุศล  สร้ำงวัดวำ
อำรำม สร้ำงปูชนียวัตถุ บ ำรุงศำสนำ เป็นต้น  ในสมัยพระบรมไตรโลกนำถ ทรงปกครองบ้ำนเมืองด้วย
ควำมสงบร่มเย็น ทรงท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ ทรงผนวชเป็นเวลำ ๘ เดือน เมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๘ และ
ทรงให้พระรำชโอรสกับพระรำชนัดดำผนวชเป็นสำมเณรด้วย สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรเริ่มต้นของ
ประเพณีกำรบวชเรียนของเจ้ำนำยและข้ำรำชกำร ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีกำรรจนำหนังสือ
                                                           

 ๘๘ อมรำ  พงศำพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยในแนวมานุษยวิทยา, 
หน้ำ ๔๕-๕๐.   
 



๘๘ 

 

มหำชำติค ำหลวง ใน พ.ศ. ๒๐๒๕   ทั้งกษัตริย์และประชำชนทั่วไปมีควำมนิยมในกำรสร้ำงวัดประจ ำ
ตระกูล  ในสมัยพระเจ้ำทรงธรรมได้พบพระพุทธบำทสระบุรี ทรงให้สร้ำงมณฑปครอบพระพุทธบำทไว้ 
และโปรดให้ชุมชนรำชบัณฑิตแต่งกำพย์มหำชำติ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๐ และโปรดให้สร้ำงพระไตรปิฎก
ด้วย  พระมหำกษัตริย์ที่มีพระนำมยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษนี้ ได้แก่สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 
พระองค์ทรงมีบทบำทอย่ำงมำกท้ังต่อฝ่ำยอำณำจักรและศำสนจักร  
     ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
พระสงฆ์ได้มีบทบำทในกำรเผยแผ่มำกขึ้น  ในต่ำงประเทศได้มีกำรสร้ำงวัดไทยในต่ำงประเทศหลำยวัด 
เช่นวัดไทยพุทธคยำ ประเทศอินเดีย เป็นวัดไทยแห่งแรกในต่ำงประเทศ ต่อจำกนั้นได้มีกำรสร้ำงวัด
ไทยในประเทศตะวันตก คือวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเสด็จเปิด 
เมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๐๙ นับเป็นวัดไทยวัดแรกในประเทศตะวันตก ต่อมำปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้
มีกำรสร้ำงวัดแห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย ชื่อว่ำ วัดไทย
ลอสแองเจลิส ปัจจุบันมีวัดไทยในสหรัฐอเมริกำ ประมำณ ๑๕ วัด นอกจำกนั้นได้มีองค์กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศของคณะสงฆ์ไทย ได้จัดให้มีกำรอบรมพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศข้ึน
ประจ ำทุกปี  เพ่ือส่งไปเผยแผ่พุทธศำสนำในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะทำงตะวันตก ปัจจุบันนี้
ชำวตะวันตกได้หันมำสนใจพุทธศำสนำกันมำก 
  เมื่อพระพุทธศำสนำแพร่กระจำยสู่พ้ืนที่ประเทศไทยพบว่ำ  ได้รับเอำทั้งศิลปวัฒนธรรม
ควำมเชื่อเข้ำมำด้วย  โดยเฉพำะควำมเชื่อในกำรสร้ำงสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้ำที่เป็นรูปเคำรพบูชำ  
กำรสร้ำงแต่ละครั้งถูกก ำกับด้วยควำมเชื่อ  จำกหลักฐำนที่พบเริ่มตั้งแต่ยุคทวำรวดี ศรีวิชัย ลพบุรี 
สุโขทัย อยุธยำ จนถึงรัตนโกสินทร์  เมื่อสร้ำงเสร็จก็จะบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์หรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์   
  กำรแพร่กระจำยอยู่ในลักษณะกำรขยำยตัวตำมพ้ืนที่ควำมเชื่อที่นับถือพุทธศำสนำ  จำก
หลักฐำนในยุคทวำรวดีพบว่ำมีพ้ืนที่ศูนย์กลำงอยู่ที่ภำคกลำงและมีอำณำเขตขึ้นไปทำงภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ ทุกพ้ืนที่ปรำกฏพบพระพิมพ์ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำตำมควำมเชื่อและบรรจุ
ไว้ในศำสนสถำนที่ส ำคัญ  ต่อมำเมื่อพ้ืนที่ทำงควำมเชื่อถูกทับซ้อนด้วยอ ำนำจกำรปกครองของยุคสมัย  
ควำมเชื่อที่มีอยู่เดิมก็ได้ถูกผลิตซ้ ำทำงควำมเชื่อจำกยุคสู่ยุคจนปรำกฏหลักฐำนทำงโบรำณคดีว่ำศิลปะ
ของยุค  กำรแพร่กระจำยจึงปรำกฏให้พบหลักฐำนตำมพ้ืนที่ทำงควำมเชื่อ 
  ๒.๓.๒  แพร่กระจายผ่านเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ 
  ปำฏิหำริย์และควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องมีจุดเริ่มจำกควำมกลัวที่มีอยู่ในควำมรู้สึกของ
คนในสังคม  ซึ่งควำมกลัวนั้นอำจเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ภำวะทำงสงครำม กำรเดินทำง กำรสู้รบหลบ
ภัย โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น  เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ท ำให้คนในสังคมขำดควำมเชื่อมั่นหวำดวิตกกังวลกับภัย
อันตรำยอำจเกิดขึ้นกับตน จึงต้องแสวงหำที่พ่ึงเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งข้ึน  พระ
เครื่องจึงได้รับกำรยอมรับให้อยู่ในฐำนะที่ พ่ึงจิตใจ อมรำ  พงศำพิชญ์๘๙  กล่ำวไว้สรุปได้ว่ำ  สังคมมี
ควำมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ำมีอ ำนำจเหนือมนุษย์  ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง  ถึงแม้ว่ำเรื่องรำวของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นค ำสอนของศำสดำก็ตำม  แต่สังคมก็มีควำมเชื่อว่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอ ำนำจเหนือมนุษย์  
หำกกล่ำวถึงรูปแบบของศำสนำจัดเป็น  ๒  แบบ  คือ  ๑) ศำสนำตำมคัมภีร์ (doctrinal  religion)  
                                                           

 ๘๙ อมรำ  พงศำพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยในแนวมานุษยวิทยา, 
หน้ำ ๘-๕๐. 



๘๙ 

 

และ ๒) ศำสนำแบบชำวบ้ำน (popular  religion)  แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกกล่ำวถึงศำสนำก็สรุปได้ว่ำ 
๑) เป็นระบบของสัญลักษณ์  ๒) มีพลังอ ำนำจสำมำรถสร้ำงศรัทธำ เร้ำอำรมณ์ควำมรู้สึก  ๓) ให้สัจ
ธรรมเกี่ยวกับชีวิต  ๔) อธิบำยประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับอำรมณ์ควำมรู้สึก และ ๕) อธิบำยใน
ลักษณะที่ผู้เชื่อถือยอมรับว่ำเป็นจริง  สุริยำ รัตนกุล๙๐  ได้กล่ำวไว้ว่ำ พิธีกรรมควำมเชื่อเกิดขึ้นเมื่อ
มนุษย์มีแนวควำมคิดว่ำ มีสิ่งสูงส่ง (Holy) และศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) อยู่รอบตัวเขำ  ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จับต้อง
ไม่ได้แต่รู้สึกได้  รูปแบบ (Form) ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตกต่ำงกันออกไปตำมบริบทของวัฒนธรรม 
(Cultural context) และอำรยธรรม  แต่สิ่งที่ เหมือนกันแน่นอนคือแนวควำมคิดเรื่องของควำม
ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred)  กำรยอมรับนับถือที่มีต่อควำมเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น เกิดขึ้นจำกจิตส ำนึก แนวคิด
ของธวัช ปุณโณทก๙๑  ได้กล่ำวไว้ว่ำ  ควำมเชื่อคือกำรยอมรับอันเกิดในจิตส ำนึกของมนุษย์ต่อพลัง
อ ำนำจเหนือธรรมชำติ  ถึงแม้ว่ำไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำเป็นควำมจริง  แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับ
และให้ควำมเคำรพย ำเกรงกลัว  เหล่ำนี้เรียกว่ำ “ควำมเชื่อ”  และควำมเชื่อนี้มีขอบเขตกว้ำงขวำงมำก  
ไม่เพียงแต่จะหมำยถึงควำมเชื่อในดวงวิญญำณ ภูตผี คำถำอำคม โชคลำภ ไสยเวทย์ต่ำง ๆ แต่ยัง
รวมถึงปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่มนุษย์ยอมรับนับถือด้วย ศิรำพร ฐิตะฐำน๙๒  ได้กล่ำวถึงกำรกลมกลืน
ระหว่ำงควำมเชื่อเรื่องพุทธ พรำหมณ์ และผีที่ผสมผสำนระหว่ำงควำมเชื่อดั้งเดิม  ซึ่งเหตุกำรณ์ควำม
เชื่อเช่นนี้มักเกิดกับกำรนับถือพุทธศำสนำ เช่นเดียวกับ ปฐม หงษ์สุวรรณ๙๓  ได้วิจัยเรื่องต ำนำนพระ
ธำตุของชนชำติไท : ควำมส ำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพุทธศำสนำกับควำมเชื่อดั้งเดิม  ได้มอง
โครงสร้ำงควำมเชื่อแต่ละระบบว่ำมีควำมผสมกลมกลืนกันอย่ำงไร และได้อธิบำยว่ำ กำรประสำนและ
อยู่ร่วมกันของควำมเชื่อและศำสนำมีหลำกหลำยและมีมำยำวนำน  แม้ว่ำจะนับถือพระพุทธศำสนำเถร
วำทเป็นส่วนใหญ่  แต่ก็มีลักษณะศำสนำที่ผสมผสำนกันอยู่ระหว่ำงควำมเชื่อดั้งเดิมคือผี พรำหมณ์ 
และพุทธศำสนำ  จึงจัดแบ่งควำมเชื่อเป็น ๓ ระบบ  และควำมเชื่อทั้ง ๓ ระบบมีควำมเชื่อมีเป้ำหมำย
หรือจุดเน้นแตกต่ำงกัน  คือ พุทธศำสนำเน้นนิพพำน  พรำหมณ์กล่ำวถึงควำมเชื่อเรื่องขวัญ 
โหรำศำสตร์ และเทพเทวำ  ส่วนผีมีควำมเชื่อว่ำให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินชีวิตในทำงโลก  และคติ
ควำมเชื่อเรื่องพระธำตุเป็นแหล่งข้อมูลทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญและปรำกฏในบริบทของสังคมพุทธ
ศำสนำ 
  กำรยอมรับในพระเครื่องเกิดขึ้นจำกเรื่องเล่ำกล่ำวขำนถึงด้ำนควำมขลังศักดิ์สิทธิ์ แสดง
อิทธิฤทธิ์ปำฏิหำริย์เป็นประจักษ์แก่คนในสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยของเหตุกำรณ์ชีวิต  เรื่องเล่ำกล่ำว
ขำนจำกประสบกำรณ์ตรงหรือได้ยินมำเป็นสื่อช่วยให้ควำมนิยมในกำรแสวงหำและครอบครอง   
  หำกศึกษำข้อมูลจำกอดีตตั้งแต่เริ่มก ำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย พบว่ำ  ไม่ได้กล่ำวถึงกำร
พ่ึงพำสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้ำงขึ้นแต่อย่ำงใด  และยังมีควำมเชื่อว่ำไม่นิยมน ำสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เข้ำ
                                                           

 ๙๐ สุริยำ  รัตนกุล.  พิธีกรรมในศาสนา.  (พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหิดล.
๒๕๕๕),  หน้ำ ๓-๑๔.   
 ๙๑ ธวัช  ปุณโณทก.  “ควำมเชื่อพื้นบ้ำนอันสัมพันธ์วิถีชีวิตในสังคมอีสำน”.  ใน วัฒนธรรมพื้นบ้านคติ
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 ๙๒ ศิรำพร  ฐิตะฐำน, ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, หน้ำ ๑๗-๑๘.   
 ๙๓ ปฐม  หงส์สุวรรณ, ต านานพระธาตุของชนชาติไท : ความส าคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธ
ศาสนากับความเชื่อด้ังเดิม, หน้ำ ๒๙. 
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ไว้ในเรือนเพรำะเป็นสิ่งสูงสะอำดบริสุทธิ์  แต่สร้ำงขึ้นเพรำะต้องกำรให้เป็นที่ระลึกเตือนสติรวมถึงเป็น
พุทธบูชำ  จำกข้อมูลหลักฐำนตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ  ในยุคนั้นสะท้อนให้เห็นว่ำ ไม่มีกำรพ่ึงพำพระเครื่อง
ในฐำนะสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ 
  เมื่อพระพุทธศำสนำเข้ำมำสู่ประเทศไทย  หลักฐำนข้อมูลที่ศึกษำพบว่ำ เมื่อครั้งสมัยทวำร
วดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย  กำรสร้ำงพระพิมพ์ยังมีวัตถุประสงค์กำรสร้ำงเพ่ือสืบทอดพระ
ศำสนำ เพ่ือเป็นพุทธบูชำ รวมถึงเพ่ือปรมัตถ์ประโยชน์และอุทิศบุญให้กับผู้ตำย  ซึ่งยังไม่มีฐำนะเป็น
เครื่องรำงของขลังหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ 
  มำในช่วงตอนปลำยของกรุงศรีอยุธยำและรัตนโกสินทร์ตอนต้นคนในสังคมได้รับ
ผลกระทบจำกภำวะสงครำมและกำรเกิดโรคระบำด   ท ำให้คนในสังคมหวำดวิตกกังวลถึงควำมไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ต้องแสวงหำสิ่งพ่ึงพำเพ่ือพกพำควำมมั่นคงเชื่อมั่นให้กับตนเอง  อีกทั้ง
ในช่วงดังกล่ำวสถูปเจดีย์ที่เก็บบรรจุพระพิมพ์ไว้หลำยแห่งได้พังทลำยหรือมีกำรบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่  
ท ำให้คนในสังคมหันมำสนใจพระพิมพ์ที่พบตำมซำกสถูปเจดีย์  เก็บไปครอบครองเพ่ือเป็นเครื่อง
เคำรพสักกำรบูชำ 
  พระพิมพ์ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยและมีกำรเสำะแสวงหำจำกแหล่งต่ำง ๆ ตำม
สถูปเจดีย์  มีทั้งพระกรุแตกหรือบำงครั้งมีกำรลักลอบตกพระ  ตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ ที่นิยมพระพิมพ์
เพรำะมีเรื่องเล่ำถึงควำมศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงอิทธิฤทธิ์ปำฏิหำริย์เมื่อครั้งเกิดโรคร้ำยระบำด  สำมำรถน ำ
พระพิมพ์ไปแช่น้ ำมนต์รักษำโรคได้ด้วยกำรดื่มหรืออำบ  อีกทั้งเมื่อมีภำวะสงครำมก็เกิดเหตุกำรณ์
อิทธิฤทธิ์ปำฏิหำริย์ให้ชีวิตรอดพ้นปลอดภัย  เรื่องเล่ำจึงเป็นสื่อกระตุ้นตอกย้ ำให้คนในสังคมหันมำ
นิยมสะสมพระพิมพ์มำกขึ้น 
  ๒.๓.๓  แพร่กระจายผ่านอิทธิพลค่านิยม 
  ค่ำนิยมกำรสะสมพระพิมพ์เกิดข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกำลที่ ๔-๖  ซึ่งในช่วงนี้มีกำร
สะสมของมีค่ำกำรสะสม  เจตนำรมณ์ที่ส ำคัญซึ่งบรรดำนักสะสมพระพิมพ์หรือพระเครื่องที่เป็นชำว
พุทธสนใจสะสมพระพิมพ์หรือพระเครื่องไว้ในครอบครอง เช่น สะสมไว้เพ่ือเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึง
พระธรรมของพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลำ  กำรที่มีควำมรู้สึกสัมผัสกับองค์พระพิมพ์เล็ก ๆ  จะเป็นด้วย
กำรห้อยอยู่ที่คอ  หรืออยู่ในตลับ  ในกระเป๋ำเสื้อ  หรือกลัดติดอยู่กับเสื้อก็ตำม  ขณะใดที่เกิด
สัมผัส  ย่อมก่อเกิดสติในธรรม  สะสมไว้เพ่ือกำรศึกษำทำงโบรำณคดีและสกุลศิลปะ  กำรสะสมพระ
พิมพ์ของบุคคลกลุ่มนี้  มุ่งสืบสำวเรื่องรำวเบื้องหลังของกำรสร้ำงพระพิมพ์  ที่ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรบันทึก
กำรสร้ำงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรให้คนรุ่นหลังได้ทรำบควำมเป็นมำของพระพิมพ์ที่ค้นพบ  คนกลุ่มนี้จึง
ต้องใช้วิชำควำมรู้จำกหลำยสำขำมำศึกษำวิจัยค้นคว้ำหำเหตุผล  ท ำให้ทรำบควำมจริงเบื้องหลังของ
พระพิมพ์ได้อย่ำงถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงในอดีต   ดังที่ปรำกฏเป็นหลักฐำนเอกสำรอธิบำย
สรุปผลให้ทรำบกันในปัจจุบัน   สะสมไว้เพ่ือกำรธุรกิจ  นักกำรค้ำผู้สะสมแลกเปลี่ยนและซื้อหำ  เพ่ือ
น ำพระพิมพ์มำแลกเปลี่ยนให้เช่ำบูชำเป็นธุรกิจ  ปัจจุบันนี้แพร่หลำยมำกในร้ำนค้ำของเก่ำและตลำด
พระศูนย์พระเครื่องทัว่ไปอย่ำงแพร่หลำย 
  อิทธิพลที่สะท้อนให้เห็นจำกค่ำนิยมในพระเครื่อง วัชรกร  รัตนกิจ๙๔  ได้ท ำวิทยำนิพนธ์
เรื่อง พระเครื่อง : กำรสื่อสำรกับกำรบริโภคเชิงสัญญะ  ได้กล่ำวผลกำรวิจัยไว้ว่ำ  กำรศึกษำกลุ่ม
                                                           

 ๙๔ วัชรกร  รัตนกิจ, พระเคร่ือง : การสื่อสารกับการบริโภคเชิงสัญญะ, หน้ำ ๑๑๓-๑๑๖. 
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๙๑ 

 

ผู้บริโภคพระเครื่องในฐำนะเป็นสื่อวัตถุมีควำมศักดิ์สิทธิ์   โดยเลือกศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงใน
กรุงเทพมหำนครและนนทบุรี  โดยพิจำรณำกระบวนกำรสื่อสำรรวมถึงบริบททำงสังคม ผลกำรวิจัย
พบว่ำ  พระเครื่องมีค่ำนิยมในกำรบริโภคเชิงกำรใช้ประโยชน์มำกที่สุด  รองลงมำคือกำรบริโภคเชิง
สัญลักษณ์  อันดับสำมคือกำรบริโภคเชิงแลกเปลี่ยน  และได้สรุปวิจัยอีกว่ำ  ท้ำยที่สุดเมื่อพระเครื่อง
เปลี่ยนผ่ำนจำกควำมศักดิ์สิทธิ์กลับกลำยมำเป็นสินค้ำมำกขึ้น  สินค้ำนั้นจึงพยำยำมขำยสัญญะให้กับ
ผู้บริโภค  แต่ทว่ำพระเครื่องเป็นสินค้ำที่มีควำมเชื่อ  เป็นสินค้ำที่มีศำสนำหล่อเลี้ยง  ซึ่งก็พบว่ำมี
ผู้บริโภคเชิงสัญญะอยู่จริง  เช่น  พระเครื่องรุ่นเบญจภำคี  หรือพระเครื่องวัดระฆัง  ถ้ำมีพระรุ่นนี้จะดู
ดีกว่ำรุ่นอ่ืน  แต่ตรงนี้ไม่ใช่สำระของคนเล่นพระ  เพรำะถึงสำระส ำคัญจะเป็นไปตำมรูปแบบของ
ตรรกวิทยำกำรบริโภคที่ค้นพบ  คือ ๑)ตรรกวิทยำกำรบริโภคเชิงประโยชน์จำกพระเครื่อง  ๒)
ตรรกวิทยำกำรบริโภคเชิงสัญลักษณ์  ๓)ตรรกวิทยำกำรบริโภคเชิงแลกเปลี่ยน  ซึ่งเป็นแบบแผนกำร
บริโภคพระเครื่อง  คือยังเสพเพ่ือประโยชน์ใช้สอย  พระเครื่องยังเป็นปัจจัยส ำคัญ  แม้ว่ำพระเครื่องจะ
มีกำรขำยสัญญะก็จริง  แต่ไม่ใช่ว่ำคุณค่ำอ่ืน ๆ ถูกลดทอนคุณค่ำลง  คือระบบทุนนิยมนั้นไม่สำมำรถ
มำท ำลำยคุณค่ำอ่ืน ๆ ได้ทั้งหมด  เวลำพูดถึงพุทธพำณิชนั้นเป็นเสี้ยวหนึ่ง  แต่ยังมีค ำว่ำพุทธอยู่  ตรง
นั้นไม่ได้หำยไป  เรื่องสัญลักษณ์เป็นคุณค่ำทำงด้ำนจิตใจ  เป็นตัวแทนของพระศำสนำ  แม้กลุ่มอ่ืน ๆ 
จะเสพพระเครื่องทั่วไป  ก็ยังเสพในฐำนเครื่องบูชำระดับหนึ่ง  ถึงแม้พระเครื่องเป็นสินค้ำ  แต่ก็เป็น
สินค้ำท่ีมีมิติของควำมศักดิ์สิทธิ์ก ำกับอยู่ 
  นอกจำกค่ำนิยมในกำรสะสมแล้วยังพบอีกว่ำ  มีค่ำนิยมในกำรใช้เป็นเครื่องประดับ   ตั้ง
ข้อสังเกตพบว่ำ  คนไทยนิยมใส่สำยสร้อยคอเป็นเครื่องประดับ  และก็พบว่ำนิยมห้อยพระเครื่องกับ
สำยสร้อยคอ  จะใช้เมื่อออกเดินทำงท ำธุระนอกบ้ำน  พระที่น ำมำห้อยจะนิยมเข้ำกรอบเพ่ือป้องกัน
ควำมชื้นจำกกำรสัมผัส  กำรห้อยคอบำงครั้งเป็นค่ำนิยมของกำรโชว์ด้วยว่ำ ผู้ห้อยพระมีรสนิยมในพระ
ประเภทใด  ควำมนิยมระดับใด  รำคำนิยมเท่ำไหร่   
  กำรแพร่กระจำยผ่ำนค่ำนิยมพบอีกว่ำ  ค่ำนิยมแจกพระเครื่องในงำนต่ำง ๆ เช่น งำนฉลอง
ถำวรวัตถุในวัด งำนท ำบุญอำยุ งำนกฐิน งำนผ้ำป่ำ งำนศพ เป็นต้น  พระเครื่องที่แจกมีจ ำนวนมำก
บำงทีอำจมำกกว่ำผู้ร่วมงำนในครั้งนั้น ๆ  ท ำให้พระเครื่องได้แพร่กระจำยสู่กลุ่มคนในสังคมอีกวิธีหนึ่ง
ด้วย 
  กำรสำธำรณประโยชน์ของวัด หน่วยงำนรำชกำร ชุมชน องค์กร หรือสำธำรณสงเครำะห์
อ่ืน ๆ ก็เป็นปัจจัยส ำคัญให้พระเครื่องได้แพร่กระจำยมำกขึ้น  เช่น  กำรสร้ำงพระเครื่องเพ่ือจ ำหน่ำย
เช่ำบูชำหำทุนสร้ำงโบสถ์ วิหำรเจดีย์ โรงพยำบำล โรงเรียน รวมถึงสำธำรณสงเครำะห์อ่ืน ๆ ก็ได้รับ
ควำมนิยม  จำกที่ผ่ำนมำพบว่ำ  เมื่อครั้งหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับควำมนิยมจำกกำรออกเหรียญรุ่น
ต่ำง ๆ ส่วนมำกเน้นที่กำรสร้ำงเพ่ือสำธำรณประโยชน์มำกกว่ำ ๑,๐๐๐ รุ่น และหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
ได้บริจำคเงินเพ่ือสำธำรณประโยชน์มำกกว่ำ ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท มีค ำสมญำนำมว่ำ หลวงพ่อคูณพันล้ำน  
และเครื่องรำงที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕ คือ จตุคำมรำมเทพ มีกำรสร้ำง
เพ่ือสำธำรณประโยชน์ และกำรตั้งชื่อรุ่นที่สื่อถึงระบบทุนนิยม วัตถุนิยมและบริโภคนิยม  
  ๒.๓.๔  แพร่กระจายผ่านการจัดตั้งสมาคมชมรม 
  กำรจัดตั้งสมำคมชมรมพระเครื่องในประเทศไทยก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำร
แพร่กระจำยของพระเครื่อง  และกำรจัดตั้งสมำคมชมรมพระเครื่องก็ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก 



๙๒ 

 

ตั้งข้อสังเกตได้จำกมีสมำคมชมรมพระเครื่องทุกจังหวัดในประเทศไทย  กำรจัดงำนประกวดพระเครื่อง
ในแต่ละปีของกลุ่มสมำคมชมรมพระเครื่อง เป็นกำรจัดงำนประกวดพระเครื่อง กำรอนุรักษ์พระเครื่อง 
พระบูชำ และเหรียญคณำจำรย์ ทั่วทั้งประเทศ  โดยจะแจ้งงำนประกวดในแต่ละเดือน ดังที่พบข้อมูล
ตำรำงกำรจัดงำนดังต่อไปนี้  
 
ตำรำงที่ ๗  กำรจัดงำนประกวดพระเครื่องปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
 

วันจัดงาน สถานที่จัดงาน คณะผู้ด าเนินการ 
๑ ๘  ม ก ร ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

ศูนย์เยำวชนเทศบำลล ำปำง ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมือง
ล ำปำง 

๑ ๘  ม ก ร ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

ชมรมพระเครื่องศรัทธำบำรมี ตลำดเคมำร์
เก็ต จ.สมุทรปรำกำร 

เปี๊ยก ปำกน้ ำ 

๒ ๕  ม ก ร ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

กองบิน ๔๖ พิษณุโลก กองบิน ๔๖ พิษณุโลก 

 ๑  กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 
๒๕๕๘ 

รำชตฤณมัยสมำคมแห่งประเทศไทย สนำม
ม้ำนำงเลิ้ง 

คณะกรรมกำรนักเรียนเตรียม
ทหำร รุ่น ๑ 

๒ ๒  กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 
๒๕๕๘ 

โรงเรียนนำงรอง จ.บุรีรัมย์ ชมรมพระเครื่องนำงรอง 

๒๒ มีนำคม ๒๕๕๘ ประกวดพระท้องถิ่น ณ วัดบรมธำตุ จ.
ก ำแพงเพชร 

ชมรมพระเครื่องก ำแพงเพชร 

๕ เมษำยน ๒๕๕๘ ประกวดพระท้องถิ่น ณ สนำมกลำงเมือง จ.
ล ำปำง 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำศูนย์
ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค ๕ 

๑๙ เมษำยน ๒๕๕๘ ประกวดพระท้ องถิ่ นห้ ำงเซ็ นทรัล  จ .
พิษณุโลก 

ชมรมพุทธศิลป์ชินรำชพิษณุโลก 

๒๖ เมษำยน ๒๕๕๘ อ ำ ค ำ ร บ ร ำ เด อ ร์ ศั ก ด ำ  กิ จ เจ ริ ญ 
รร.อัสสัมชัญศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

สมำคมศิษย์เก่ำ รร.อัสสัมชัญศรี
รำชำ 

๓  พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

ลำนขนถ่ำยสินค้ำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี 

เทศบำลเมืองท่ ำช้ ำงร่วมกับ
ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจันทบุรี 

๑ ๗  พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิม
พระเกียรติแจ้งวัฒนะโซนบี 

สมำคมนักเรียนเก่ำอ ำนวยศิลป์ 

๓ ๑  พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคบำง
นำ 

ชมรมพระเครื่องสมุทรปรำกำร 

 
 
 
 



๙๓ 

 

ตำรำงที ๘  กำรจัดงำนประกวดพระเครื่องปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ต่อ) 
 

วันจัดงาน สถานที่จัดงาน คณะผู้ด าเนินการ 
๑ ๔  มิ ถุ น ำ ย น 
๒๕๘๘ 

หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร สมำคมผู้นิยมพระเครื่องพระ
บูชำไทยภำคอีสำนเขต ๓ 

๒ ๑  มิ ถุ น ำ ย น 
๒๕๕๘ 

อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิม
พระเกียรติแจ้งวัฒนะโซนบี 

คณะนักเรียนเตรียมทหำร รุ่นที่ 
๑๓ 

๑ ๒  ก ร ก ฎ ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

ห อ ป ร ะ ชุ ม ก ำ ญ จ น ำ ภิ เ ษ ก 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ต ำรวจภูธรภำค ๔ 

๒ ๖  ก ร ก ฎ ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

อำคำรรัฐศำสนภักดี อำคำรบี ศูนย์รำชกำร
เฉลิมพระเกียรติ 

นั ก เ รี ย น น ำ ย ร้ อ ย พ ร ะ
จุลจอมเกล้ำ รุ่นที่ ๒๕ 

๓ ๐  ก ร ก ฎ ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

โรงแรมพูลแมนบำงกอกคิงเพำเวอร์ ซอย
รำงน้ ำ กรุงเทพฯ 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

๒ สิงหำคม ๒๕๕๘ ประกวดพระท้องถิ่นหอประชุม ๘๐ พรรษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

ชมรมพระเครื่องมหำสำรคำม 

๒ ๓  สิ ง ห ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ นิตยสำรพระเมืองเหนือ 

๓ ๐  สิ ง ห ำ ค ม 
๒๕๕๘ 

หอประชุมชุณหะวัณ  โรงเรียนนำยร้อย
ต ำรวจสำมพรำน นครปฐม 

ต ำรวจภูธรภำค ๗ 

๖ กันยำยน ๒๕๕๘ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิม
พระเกียรติแจ้งวัฒนะโซนบี 

ส ำนักนโยบำยและแผนกลำโหม 

๒ ๐  กั น ย ำ ย น 
๒๕๕๘ 

มหำวิทยำลัยธำตุพนม ชมรมพระเครื่องนครพนม 

๔ ตุลำคม ๒๕๕๘ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิม
พระเกียรติแจ้งวัฒนะโซนบี 

ชมรมนักข่ำวและช่ำงภำพพระ
เครื่อง 

๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๘ อำคำรกรีฑำในร่ม ศูนย์กีฬำแห่งชำติภำค
ตะวันออก เมืองพัทยำ 

สมำคมพระเครื่องเมืองพัทยำ 

๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๘ ประกวดพระ ๑๔ จังหวัดภำคใต้  ศูนย์
ประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพัทลุง 

ชมรมพระเครื่องจังหวัดพัทลุง 

๑  พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 
๒๕๕๘ 

ป ร ะ ก ว ด พ ร ะ ท้ อ ง ถิ่ น  ส น ำ ม กี ฬ ำ
อเนกประสงค์ เทศบำลเมืองชลบุรี 

ชมรมพระเครื่องชลบุรี 

๘  พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 
๒๕๕๘ 

ประกวดพระเครื่องจังหวัดเลย หอประชุม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 

มูลนิธีพระศักดิ์ เจียรนัย 

 
 
 



๙๔ 

 

ตำรำงที่ ๙  กำรจัดงำนประกวดพระเครื่องปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ต่อ) 
 

วันจัดงาน สถานที่จัดงาน คณะผู้ด าเนินการ 
๑ ๕  พ ฤ ศ จิ ก ำย น 
๒๕๕๘ 

ตรวจเช็คพระเครื่องออกใบรับรองพระแท้ 
สมำคมผู้ นิ ยมพระเครื่ อ งพระบู ช ำ ณ 
พั น ธุ์ ทิ พ ย์ ฮ อ ลล์  ชั้ น  ๘  ศู น ย์ ก ำรค้ ำ
พันธุ์ทิพย์พลำซ่ำ วำมวงศ์วำน 

ชมรมพระเครื่อง 

๒ ๒  พ ฤ ศ จิ ก ำย น 
๒๕๕๘ 

ประกวดพระเครื่องเมืองท้องถิ่น จ.ล ำพูน ชมรมพระเครื่องเมืองล ำพูน 

๒ ๙  พ ฤ ศ จิ ก ำย น 
๒๕๕๘ 

ประกวดพระเครื่องเมืองระยอง โรงเรียนวัด
หนองสนม จ.ระยอง 

ชมรมพระเครื่องเมืองระยอง 

๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๘ ประกวดพระเครื่ อ ง โรงเรียนสุ โขทั ย
วิทยำลัย จ.สุโขทัย 

ชมรมพระเครื่องจังหวัดสุโขทัย 

๑๗ มกรำคม ๒๕๕๙ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้ง
วัฒนะ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

เปี๊ยก ปำกน้ ำ 

๒๔ มกรำคม ๒๕๕๙ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิม
พระเกียรติแจ้งวัฒนะโซนบี 

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม บ.บีโอ
ที 

๓๑ มกรำคม ๒๕๕๙ ประกวดพระโรงยิมเนเซียม สนำมกีฬำ
กลำงอุตรดิตถ ์

ชมรมพระเครื่องท่ำเสำอุตรดิตถ์ 

๒ ๑  กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 
๒๕๕๙ 

สนำมกีฬำหนองกระทิง จ.ล ำปำง ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมือง
นครล ำปำง 

๒ ๘  กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 
๒๕๕๙ 

หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนำยร้อย
ต ำรวจสำมพรำน 

นิตยสำรพระท่ำพระจันทร์ 

๖ มีนำคม ๒๕๕๙ ลำนอเนกประสงค์ ชั้น ๑ ห้ำงสุขอนันต์
ปำร์ค จังหวัดสระบุรี 

ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมือง
สระบุรี 

๑๓ มีนำคม ๒๕๕๙ ประกวดพระท้องถิ่นที่ วัดห้วยมงคล จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

ช ม ร ม พ ร ะ เ ค รื่ อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๐ มีนำคม ๒๕๕๙ ห้ำงคลังพลำซ่ำ จ.นครรำชสีมำ กองบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด
นครรำชสีมำ 

๒๗ มีนำคม ๒๕๕๙ ประกวดพระเครื่องและเหรียญคณำจำรย์
ทั่วประเทศ 

ชมรมพระเครื่องตรัง 

๓ เมษำยน ๒๕๕๙ ห้ำงเซ็นทรัลพลำซ่ำ จ.พิษณุโลก ชมรมพุทธศิลป์ชินรำชพิษณุโลก 
๒๔ เมษำยน ๒๕๕๙ อำจำรบรำเดอร์ศักดำกิจเจริญ โรงเรียน

อัสสัมชัญศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
ส ม ำ ค ม ศิ ษ ย์ เก่ ำ โ ร ง เรี ย น
อัสสัมชัญศรีรำชำ 

 
 



๙๕ 

 

ตำรำงที่ ๑๐  กำรจัดงำนประกวดพระเครื่องปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙  (ต่อ) 
 

วันจัดงาน สถานที่จัดงาน คณะผู้ด าเนินการ 
๘  พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 
๒๕๕๙ 

อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิม
พระเกียรติแจ้งวัฒนะโซนบี 

กรมเสมียนตรำ 

๒ ๒  พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 
๒๕๕๙ 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสงขลำ 

ต ำรวจภูธร ภำค ๙ 

๕ มิถุนำยน ๒๕๕๙ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิม
พระเกียรติแจ้งวัฒนะโซนบี 

สมำคมผู้นิยมพระเครื่องไทย 

๑ ๒  มิ ถุ น ำ ย น 
๒๕๕๙ 

สุรำษฏร์ธำนี  ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซ่ำสุรำษฏร์ธำนี 

ชมรมพระเครื่องสุรำษฏร์ธำนี 

๑ ๙  มิ ถุ น ำ ย น 
๒๕๕๙ 

กองทัพบก พันเอก (พิเศษ)นิคม อุดมเลิศวน
ศิลป์ 

 
ที่มำ: เว็บไซน์ www.samakompra.com 
 
  จำกตำรำงสำมำรถตั้งข้อสังเกตพบว่ำ กำรจัดงำนของสมำคมชมรมพระเครื่องในประเทศ
ไทยจะหมุนเวียนไปในพ้ืนที่ของจังหวัดต่ำง ๆ ในประเทศไทย  และพบว่ำกำรจัดแต่ละครั้งจะใช้
สถำนที่หน่วยงำนรำชกำร สถำนที่ท่องเที่ยวหรือกำรโรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ หรืออ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ของวัด และยังพบอีกว่ำ กำรจัดแต่ละครั้งคณะผู้ด ำเนินกำรจัดงำนไม่ได้มีพระสงฆ์
หรือพระเกจิอำจำรย์เข้ำไปเกี่ยวข้อง  กำรแพร่กระจำยของพระเครื่องจึงผ่ำนพ้ืนที่กำรแสดงของกลุ่ม
สมำคมชมรมพระเครื่อง 
  ๒.๓.๕  แพร่กระจายผ่านสื่อ 
  สื่อเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงมำกในยุคของข้อมูลข่ำวสำร  สื่อมีมำกหลำกหลำยประเภททั้งที่เป็น
สื่อข้อควำม สื่อภำพ สื่อเสียง หรือสื่อที่รวมทั้งข้อควำมภำพเสียง  ในสังคมมีคนบริโภคสื่อทุกชนชั้นทุก
เพศทุกวัยทุกอำชีพ  สื่อจึงมีอิทธิพลบทบำทสำมำรถเข้ำถึงผู้ บริโภคได้อย่ำงรวดเร็ว และผู้บริโภค
สำมำรถเลือกรับสื่อได้ตำมต้องกำร 
  พระเครื่องในประเทศไทยได้มีพ้ืนที่แสดงทำงสื่อเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นมำ ซึ่ง
เป็นนิตยสำรที่น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับพระเครื่อง  มีควำมหนำของเล่มเพียง ๘ หน้ำกระดำษ  เนื้อหำ
ได้น ำเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่ได้รับควำมนิยมทำงพุทธอำคม ประสบกำรณ์ทำงอิทธิฤทธิ์ปำฏิหำริย์  
เนื้อหำยังกล่ำวถึงประวัติพระเครื่องที่สร้ำงขึ้น ประวัติพระเกจิอำจำรย์ รวมทั้งชื่อของเจ้ำของพระ
เครื่อง  และในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ประจน กิติประวัติ หรือใช้นำมแฝงว่ำตรียัมปวำย  ได้เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับพระเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก  หนังสือเล่มนี้ได้รับควำมสนใจและมีอิทธิพลต่อวงกำรพระเครื่อง
เป็นอย่ำงมำก  เป็นจุดเริ่มต้นในกำรจัดพระเครื่องเข้ำเป็นชุด เรียกว่ำ เบญจภำคี  เริ่มแรกเป็นเพียง



๙๖ 

 

ไตรภำคี คือ มี ๓ องค์เท่ำนั้น ประกอบด้วยพระสมเด็จวัดระฆัง พระนำงพญำพิษณุโลก และพระรอด
ล ำพูน  ล ำดับต่อมำเพ่ิมพระซุ้มกอก ำแพงเพชร และพระผงสุพรรณสุพรรณบุรีเข้ำไป๙๕ 
  สื่อได้ให้ควำมสนใจพระเครื่องจนมีพ้ืนที่แสดงมำกขึ้น  อีกท้ังกลุ่มผู้บริโภคสื่อประเภทพระ
เครื่องก็ได้อำศัยสืบค้นข้อมูลมำกขึ้น  พ้ืนที่ของพระเครื่องที่ปรำกฏในสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร 
วำรสำร รำยกำรโทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น และยังท ำให้เกิดเครือข่ำยทำงธุรกิจรับจ ำน ำรับเช่ำซื้อพระ
เครื่องผ่ำนระบบนำยทุนหรือระบบธนำคำรอีกด้วย 
  กำรน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องได้กระจำยสู่สังคมด้วยผ่ำนระบบสื่อเป็นส ำคัญ  ท ำ
ให้พระเครื่องได้รับควำมนิยมและเริ่มมีรำคำสูงขึ้นตำมกระแสสื่อที่โฆษณำ  มีกำรวำงแผงตั้งโต๊ะเป็น
ตลำดพระเครื่องให้ผู้สนใจได้คัดเลือกจับจองเป็นเจ้ำของในลักษณะเช่ำซื้อแลกเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่รำวปี 
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้นมำ  และได้ปรับขยำยพ้ืนที่ตลำดพระเครื่องออกไปสู่ลำนโพธิ์วัดมหำธำตุท่ำ
พระจันทร์  และแพร่กระจำยสู่พ้ืนที่ห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน ำหลำยแห่งทั้งในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล 
และจังหวัดต่ำง ๆ ทั่วประเทศไทย 
  มำซำฮิโระ  ฮำรุจิ๙๖  ได้ศึกษำเรื่องบทบำทของนิตยสำรพระเครื่องในกำรส่งเสริมพุทธ
พำณิชย์ในสังคมไทย  พบว่ำ  นิตยสำรพระเครื่องในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองประเภท  คือ  
ประเภทให้ควำมรู้  และประเภทที่รวบรวมแบบพระเครื่อง  ผู้วิจัยได้วิเครำะห์นิตยสำรพระเครื่องที่มี
วำงจ ำหน่ำยในท้องตลำดปัจจุบัน  ทั้งนี้เพ่ือวิเครำะห์ให้เห็นกลไกทำงตลำดพุทธพำณิชย์และควำมเชื่อ  
พบว่ำ  ๑)สื่อทุกอย่ำงเป็นกำรสร้ำงขึ้นจำกอุดมกำรณ์  ๒)สื่อสร้ำงควำมจริง  ๓)สื่อมีนัยทำงกำรตลำด  
๔)  สื่อประกอบด้วยข้อควำมทำงมโนคติวิทยำและค่ำนิยม  ซึ่งกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวได้แสดงให้เห็น
บทบำทของนิตยสำรพระเครื่องว่ำ  นิตยสำรพระเครื่องพยำยำมจะชักน ำควำมคิดของผู้อ่ำนในเรื่อง
เกี่ยวกับพระเครื่อง  และท ำให้ศรัทธำนั้นเพ่ิมมำกข้ึนด้วยกำรสร้ำงโลกแห่งทัศนคติขึ้นว่ำ  พระเครื่องมี
พลังแห่งควำมศักดิ์สิทธิ์  และสำมำรถท ำให้อภินิหำรนั้นเกิดขึ้นได้จริง  ตำมหลักแนวคิดสื่อทุกอย่ำง
เป็นกำรสร้ำงขึ้นและสื่อสร้ำงควำมจริง  และเน้นในเรื่องของพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องอย่ ำง
หลำกหลำยตำมหลักทำงมโนคติ  สะท้อนให้เห็นอุดมกำรณ์ว่ำ  ส่งผลให้ธุรกิจทำงพระเครื่องมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน  นิตยสำรมีบทบำทต่อตลำดพระเครื่องในประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก  ซึ่งส่งผลให้
ขยำยตลำดพระเครื่องที่มีขนำดเล็กไปสู่ตลำดขนำดใหญ่และมำตรฐำนได้  สืบเนื่องจำกยอดจ ำหน่ ำย
นิตยสำรพระเครื่องเพ่ิมข้ึนด้วย 
  นิตยสำรที่น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับพระเครื่องที่ได้รับควำมนิยมและเป็นนิตยสำรพระเครื่อง
ที่เก่ำแก่ที่สุดในประเทศไทย คือ นิตยสำรลำนโพธิ์  กำรน ำเสนอเนื้อหำครบเครื่องเรื่องดีสีสดอรรถรส
สมบูรณ์แบบ เป็นนิตยสำรรำย ๑๕ วัน น ำเสนอเรื่องรำวและข่ำวสำรเกี่ยวกับพระเครื่อง พระบูชำ 
เครื่องรำงของขลัง และธรรมบทของพระพุทธองค์ นอกจำกนี้ยังเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นและพระเครื่องที่มีมวลสมำชิกมำกกว่ำหนึ่งพันคน เข้ำมำแลกเปลี่ยนพระเครื่องที่สะสมไว้ซึ่งกัน
และกัน เป็นศูนย์กลำงของกำรเสนอข่ำวสำรในแวดวงวัดต่ำงๆ ในประเทศไทย นอกจำกนี้ยังให้ควำมรู้ 
วิเครำะห์ เจำะลึกพระเครื่องทั้งเก่ำและใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรแสวงหำที่ถูกต้องและแม่นย ำ 
                                                           

 ๙๕ ประชุม กำญจนวัฒน์, พระเคร่ืองเลื่องชื่อ, หน้ำ ๔๘-๑๐๘. 
 ๙๖ มำซำฮโิระ  ฮำรุจิ, บทบาทของนติยสารพระเคร่ืองในการส่งเสริมพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย, หน้ำ 
๙๐-๙๓.   



๙๗ 

 

ผลงำนที่ผ่ำนมำนำนเป็นสิ่งพิสูจน์คุณภำพและคุณค่ำ สมกับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นนิตยสำรที่มีคุณค่ำ
ควรอ่ำน 
  จำกกำรศึกษำประวัติควำมเป็นมำของพระเครื่อง พัฒนำกำรแนวคิด และกำรแพร่กระจำย
ของพระเครื่องในสังคมไทย พบว่ำ พระเครื่องเกิดขึ้นมำจำกพ้ืนฐำนทำงควำมเชื่อของพระพุทธศำสนำ
ผสมผสำนกับควำมเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในพ้ืนถิ่น  ประวัติกำรสร้ำงพระเครื่องก ำเนิดขึ้นที่ประเทศ
อินเดียแถวบริเวณพ้ืนที่ของสังเวชนียสถำนทั้ง ๔ แห่ง ที่มีควำมสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้ำที่เป็นศำสดำ
ของพุทธศำสนำ  กำรสร้ำงครั้งแรกถือตำมค่ำนิยมกำรสร้ำงรูปเคำรพของต่ำงศำสนำ  จัดได้ว่ำเป็น
ควำมเชื่อในยุคเทวนิยม 
  เมื่อพุทธศำสนำได้ขยำยพ้ืนที่ทำงควำมเชื่อออกสู่นำนำอำรยธรรมประเทศ  ท ำให้พุทธ
ศำสนำเคลื่อนย้ำยขยำยตัวไปพร้อมกับควำมเชื่อที่เป็นองค์ประกอบรวมถึงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย  
สังคมที่ยอมรับนับถือพุทธศำสนำต่ำงก็ได้บันทึกข้อมูลผ่ำนศิลปวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยไว้อย่ำงน่ำสนใจ  
ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในสังคมสำมำรถสืบค้นได้จำกประวัติศำสตร์และร่องรอยของอำรยธรรม 
 ประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่ยอมรับนับถือเอำพระพุทธศำสนำเข้ำมำมีบทบำทสัมพันธ์กับ
ต้นแบบกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคม  จำกข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ของชนชำติไทยพบว่ำ นับถือ
พุทธศำสนำต่อเนื่องยำวนำนจนถึงปัจจุบัน  ศิลปวัฒนธรรมที่ปรำกฏเป็นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
และโบรำณคดีถูกค้นพบว่ำเกี่ยวข้องเชื่อมโยงมำตั้งแต่ยุคทวำรวดี ศรีวิชัย ลพบุรี จนถึงยุคสุโขทัย 
อยุธยำ และรัตนโกสินทร์ 
  พระเครื่องได้บันทึกข้อมูลผ่ำนยุคสมัย ศิลปวัฒนธรรม แนวคิด ควำมเชื่อ และกำร
แพร่กระจำยมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน เป็นหลักฐำนส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งข้อมูลส ำคัญที่ต้องศึกษำหำ
ค ำตอบมำอธิบำย  บทนี้จึงได้สืบค้นข้อมูลและศึกษำอธิบำยถึงประวัติควำมเป็นมำ พัฒนำกำรแนวคิด 
และกำรแพร่กระจำยของพระเครื่องในสังคมไทย  และต้องกำรศึกษำถึงลักษณะของชื่อพระเครื่องใน
ด้ำนที่มำของชื่อพระเครื่องและควำมหมำยของชื่อพระเครื่องในบทต่อไป  
  จำกที่ศึกษำประวัติควำมเป็นมำ พัฒนำกำรแนวคิด และกำรแพร่กระจำยของพระเครื่องใน
สังคมไทยสรุปได้ว่ำ พระเครื่องมีประวัติควำมเป็นมำเริ่มตั้งแต่มีฐำนะที่รับรู้ได้ว่ำเป็นพระพิมพ์  ในช่วง
หลังจึงได้มีชื่อเรียกรวมกันว่ำพระพิมพ์พระเครื่องหรือเรียกแยกจำกกันโดยสิ้นเชิง คือ พระพิมพ์ที่สื่อถึง
กำรสร้ำงในยุคต้นพุทธกำล  และวัสดุมวลสำรที่สร้ำงปรำกฏส่วนมำกเป็นดิน  กำรสร้ำงต้องอำศัยกำร
กดดินลงในพิมพ์  ส่วนพระเครื่องสื่อถึงพระที่สร้ำงจำกเครื่องจักรกล  แต่ก็อำศัยพัฒนำกำรจำกเดิม 
คือกำรสร้ำงพิมพ์หรือสร้ำงบล็อกก่อน  แต่ก็มีเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรสร้ำง  หำกสื่อ
ควำมเข้ำใจรับรู้ได้ว่ำเรียกในสิ่งเดียวกัน กำรสร้ำงพระพิมพ์หรือพระเครื่องก็มีกำรพัฒนำแนวคิดมำ
ตำมล ำดับแห่งยุคสมัย  พบว่ำ มีพัฒนำกำรจำกวัตถุประสงค์กำรสร้ำง  ที่จำกเดิมสร้ ำงเพ่ือเป็นพุทธ
บูชำหรือสืบพระศำสนำ  ต่อมำก็พัฒนำกำรจนถึงสร้ำงเพ่ือเป็นวัตถุมงคลหรือเครื่องรำงของขลัง  และ
ตอบสนองควำมต้องกำรที่เป็นกระแสนิยมของสังคม  นอกจำกนั้นวัตถุมวลสำรที่น ำมำสร้ำงพระเครื่อง
ก็ได้พัฒนำกำรจำกกำรน ำเอำดินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติปรับเปลี่ยนมำใช้วัตถุมวลสำรอ่ืน ๆ เพ่ิมเข้ำมำ  
จำกที่ศึกษำพบว่ำ มีกำรน ำเอำวัสดุที่แข็งแรงทนทำนมำเป็นมวลสำร เช่น หิน ชิน โลหะจ ำพวก
ทองเหลือง ทองแดง ตะก่ัว เงิน ทอง  และรวมถึงกำรน้ ำเอำวัสดุที่เชื่อว่ำเป็นมงคลเข้ำมำประกอบ เช่น 



๙๘ 

 

ว่ำน เกสรดอกไม้ แร่  เหล่ำนี้ล้วนแสดงให้เห็นพัฒนำกำรแนวคิดแนวเชื่อของกำรสร้ำงพระพิมพ์หรือ
พระเครื่องในยุคต่อมำ 
   พระเครื่องเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบสร้ำงขึ้นจำกควำมเชื่อควำมศรัทธำที่หล่อ
หลอมฉำบทำจำกพระพุทธศำสนำผสมผสำนกับควำมเชื่อท้องถิ่น  พระเครื่องเป็นสัญลักษณ์แทน
พระพุทธเจ้ำผู้เป็นศำสดำของพระพุทธศำสนำ  จำกประวัติกำรสร้ำงพระเครื่อง พบว่ำ เกิดขึ้นครั้งแรก
เรียกว่ำพระพิมพ์  เกิดขึ้นในพ้ืนที่บริเวณสังเวชนียสถำน ๔ ต ำบล   และแพร่กระจำยสู่พ้ืนที่ใกล้ไกล
ตำมล ำดับ  ประเทศไทยก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำตั้งแต่อดีตต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน  ดังประวัติศำสตร์และควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยทวำรวดี  
กำรศึกษำถึงประวัติควำมเป็นมำของพระเครื่องมีนักวิชำกำรสนใจศึกษำประเด็นที่สัมพันธ์กับประวัติ
กำรสร้ำง รูปแบบกำรสร้ำงทั้งด้ำนประติมำกรรม สถำปัตยกรรม และรวมถึงศิลปกรรม  ทั้งหมดมีทั้ ง
รูปแบบที่เป็นต้นแบบมำจำกอินเดียและลักษณะแบบพ้ืนถิ่นที่เข้ำใจว่ำเป็นพ้ืนบ้ำนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
จำกหลักฐำนทำงประวัติพบว่ำ ศำสนำได้แพร่กระจำยมำสู่พ้ืนที่ประเทศไทยพร้อมกับอำรยธรรมทำง
ควำมเชื่อที่เข้ำมำพร้อมด้วย  แต่ด้วยควำมเชื่อและศำสนำที่มีอยู่เดิมจึงปรำกฏกำรผสมผสำนร่วม
ระหว่ำงสิ่งที่มีอยู่แล้วและสิ่งที่แพร่กระจำยเข้ำมำในภำยหลัง  และเป็นข้อมูลที่ส ำคัญบันทึกเหตุกำรณ์
ประวัติควำมเป็นมำ พัฒนำกำรแนวคิด รวมถึงกำรแพร่กระจำยทำงควำมเชื่อและศำสนำที่ปรำกฏใน
เส้นทำงของพระเครื่องได้   
  
 



๙๙ 
 

บทท่ี ๓ 
 

ที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องในสังคมไทย 
 
 การวิจัยในบทนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องใน
สังคมไทย  โดยก าหนดขอบเขตของข้อมูลจากชื่อพระเครื่องที่ปรากฏบนปกหน้าของนิตยสาร “ลาน
โพธิ์”  ซึ่งคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๘  ฉบับที่ ๘๓๖-๑๑๖๓  รวม ๓๒๘ ฉบับ  และ ๓๒๘ 
ชื่อ  และผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาและอธิบายถึงท่ีมาและความหมายของชื่อพระ
เครื่อง ได้ดังนี้ 
   
๓.๑  ที่มาของชื่อพระเครื่อง  
 
 ที่มาของชื่อพระเครื่องที่ปรากฏบนปกหน้านิตยสารลานโพธิ์ จ านวน ๓๒๘ ชื่อ ผู้วิจัยได้
ศึกษาและแบ่งท่ีมาของชื่อพระเครื่องออกเป็น ๑๐ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑.๑  ที่มาจากนามพระพุทธเจ้าและสาวก 
  ชื่อพระเครื่องที่มาจากนามของพระพุทธเจ้าและสาวกแยกวิเคราะห์เป็น  ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
    ๓.๑ .๑ .๑ ที่มาจากนามพระพุทธเจ้า  คือ พระพุทธเจ้าในการศึกษาครั้งนี้
หมายถึงศาสดาของพระพุทธศาสนา  ชื่อที่ปรากฏใช้เรียกนามพระพุทธเจ้ามีหลายชื่อ  และแต่ละชื่อมี
ที่มาและรวมถึงความหมายที่แตกต่างกันออกไป  และจากชื่อพระเครื่องของแหล่งข้อมูลที่ศึกษาพบว่า  
มีที่มาจ านวน ๑๒ ชื่อ ดังนี้ 
    ๓.๑.๑.๑.๑ พระกริ่งสิทธัตโถ  คือ  พระนามเดิมของพระพุทธเจ้า
ก่อนที่จะเสด็จออกผนวช 
     ๓.๑.๑.๑.๒ เหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธ คือ นามผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเอง 
     ๓.๑.๑.๑.๓ พระเจ้าห้าพระองค์ คือ พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่อุบัติ
ขึ้นมาในโลกมนุษย์ตามล าดับสมัย เริ่มตั้งแต่ พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม 
และพระศรีอริยเมตเตยโย  และปัจจุบันเป็นยุคของพระเจ้าองค์ที่สี่ ชื่อ พระโคตโม  และหลัง พ.ศ. 
๕๐๐๐ จึงจะมีพระเจ้าองค์ท่ีห้าอุบัติข้ึนมาในโลกมนุษย์  
     ๓.๑.๑.๑.๔ พระพุทธคุณนาม คือ พระคุณของพระพุทธเจ้ามีเป็น
อเนกประการ ไม่สามารถพรรณนาให้ได้หมด  แต่โดยย่อมี ๙ ประการ ตามบทสวดว่า อรห  สมฺมาสมฺ
พุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ ภควา.  
     ๓.๑.๑.๑.๕ พระมหาบุรุษลักษณะ คือ ลักษณะของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นค าใช้เรียกพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ 



๑๐๐ 
 

                                      ๓.๑.๑.๑.๖ พระพุทธโสธร คือ เป็นรูปพระพุทธเจ้าปางขัดสมาธิ 
ศิลปะอยุธยา เป็นพระพุทธรูปส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา  วัดโสธรเดิมชื่อวัดหงษ์เพราะมีเสาหงษ์ 
และต่อมาเสาหงษ์หักจึงเอาธงไปปักบนยอดเสา จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดเสาธง และเมื่อเกิดพายุหนักพัด
เสาธงหักลงจึงเรียกว่าวัดเสาทอน และกลายเสียงมาเรียกชื่อว่าวัดโสธร 
     ๓.๑.๑.๑.๗ สมเด็จพระศาสดา คือ ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้ประเสริฐในการ
สอนชนทั้งปวง 
     ๓.๑.๑.๑.๘ พระพุทธสิหิงค์ คือ ผู้มีท่าทางสง่างามดุจราชสีห์ 
     ๓.๑.๑.๑.๙ พระชินสีห์ คือ ราชสีห์ผู้มีแต่ชัยชนะ 
     ๓.๑.๑.๑.๑๐ พระพุทธชินราช คือ พระราชาผู้มีชัยชนะ หมายถึงชนะ
มาร  เพราะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัย 
     ๓.๑.๑.๑.๑๑ พระพุทธนิโรคันตราย คือ ผู้ปราศจากโรคภัยอันตราย
ใด ๆ 
     ๓.๑.๑.๑.๑๒ พระรอด คือ เป็นนามของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในบท
อาฏาฏิปริตรเพ้ียนมาจากนารอทหรือนารทะ 
  นอกจากนั้น ยังพบอีกว่าบางชื่อมีหลายรุ่นที่ระบุให้แตกต่างกันออกไป เช่น พระพุทธโสธร
กรุปัจจุบัน พระพุทธโสธรพิมพ์แผ่นปั๊มหน้ากากครึ่งซีก พระพุทธชินราชอินโดจีน พระพุทธชินราช
พิมพ์สังฆาฏิสั้น พระชินราชกรุศรีธรรมไตรปิฎก พระพุทธสิหิงค์เนื้อก้นครก 
   ๓.๑.๑.๒ สาวก คือ  นามเรียกพระสงฆ์ที่อุปสมบทร่วมยุคสมัยในครั้งพุทธกาล 
นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ แต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือเรียกว่ายุคหลัง
พุทธกาล  พระสงฆ์ที่อุปสมบทไม่เรียกว่าสาวก  แต่มีค าเรียกว่า พระสงฆ์บ้าง พระอริยสงฆ์บ้าง  จาก
การศึกษาที่มาของชื่อพระเครื่องที่ระบุบ่งบอกว่าเป็นชื่อของสาวกมีจ านวน ๒ ชื่อ ดังนี้  
     ๓.๑.๑.๒.๑ พระสีวลี คือ  นามของเจ้าชายในโกลิยวงศ์  ออกบวชใน
ส านักของพระสารีบุตร  หลังบวชแล้วเป็นผู้มีลาภสักการะมาก  ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็น
เอตทัคคะผู้เลิศในทางมีลาภมาก 
     ๓.๑.๑.๒.๒ พระสังกัจจายน์ คือ บุตรพราหมณ์ในกรุงอุชเชนี จบไตร
เพทเวทมนต์ตามอย่างตระกูล  รูปร่างอ้วนพุงพลุ้ย  ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะ
ในทางอธิบายความย่อให้พิสดาร  แต่การตีความมุ่งไปที่ความอุดมสมบูรณ์ มีโชคลาภ ร่ ารวย 
  นอกจากนั้นยังพบอีกว่า  ชื่อพระเครื่องที่ระบุบ่งบอกว่าเป็นชื่อของสาวกแต่แตกต่างรุ่น
กัน  จึงมีชื่อระบุบ่งบอกที่มาของสถานที่หรือผู้สร้างต่อท้ายชื่อ เช่น พระสังกัจจายน์กรุวัดเงิน 
พระสังกัจจายน์พ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทอง  แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระสาวกมีมากถึง ๘๐ องค์  แต่ปรากฏ
ในชื่อพระเครื่องมีเพียง ๒ องค์  
  ๓.๑.๒  ที่มาจากลักษณะปาง 
  ค าว่าปางหมายถึงตอนหนึ่ง ๆ ของพุทธประวัติ  แต่ปัจจุบันมีความหมายรวมถึงอริยาบถที่
บ่งบอกลักษณะท่าทางอาการของร่างกายที่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งด้วย  ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ๑ ได้อธิบาย
                                                           

 ๑ สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม ๒๙  (www.th//kanchanapisek.or.th.  เว็บไซต์ : เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
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๑๐๑ 
 

ลักษณะพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ไว้ว่า พระพุทธรูปสร้างขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และส่วน
หนึ่ง เพ่ือบอกเล่าถึงพุทธประวัติว่า มีความเป็นมาอย่างไร จึงเป็นมูลเหตุของการสร้างพระพุทธรูป เพื่อ
เล่าเรื่องราวในแต่ละตอนขึ้น ความหมายของค าว่า “ปาง” จึงหมายถึง พุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่ง 
ต่างจากค าว่า “มุทรา” ที่หมายถึงการแสดงท่าด้วยพระหัตถ์ว่า พระพุทธเจ้าก าลังทรงกระท าอะไร  ใน
ศิลปะอินเดียรุ่นแรกๆ ปรากฏการแสดง “มุทรา” ของพระพุทธรูปเพียง ๖ ท่า เท่านั้น ได้แก่ มารวิชัย 
สมาธิ ปฐมเทศนา ทรงแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) ประทานอภัย และประทานพร การแสดงมุทรานี้ 
บางครั้งมุทราหนึ่งอาจน าไปใช้ในพุทธประวัติตอนอื่นๆ ด้วย อย่างเช่น ท่าทรงแสดงธรรม มีปรากฏอยู่
ในพุทธประวัติหลายตอน อย่างไรก็ดี ตามความเข้าใจในปัจจุบัน มักรวมเรียกการแสดงมุทราว่า การ
แสดงปางด้วย  ส่วนการแสดงปางหรือพุทธประวัตินั้น แรกเริ่มมีเพียง ๓ ปาง ตามสังเวชนียสถาน ทั้ง 
๓ แห่ง ได้แก่ ปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน ต่อมาภายหลังจึงเพ่ิมข้ึนเป็น 
๘ ปาง ตามมหาสถาน ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๓ แห่ง เป็น ๘ แห่ง ที่เรียกว่า อัฏฐมหาสถาน ปางที่เพ่ิมขึ้น ๓ 
ปาง ได้แก่ ปางทรมานช้างนาฬาคีรี ปางทรงรับบาตรจากพญาวานร ปางยมกปาฏิหาริย์ และปางเสด็จ
ลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในดินแดนไทยสมัยทวารวดีระยะแรก ได้พบหลักฐานพระพุทธรูปเพียงไม่กี่
ปาง ซึ่งเป็นศิลปะที่สืบต่อมาจากอินเดียโดยตรง ได้แก่ ปางประทานพร ปางทรงแสดงธรรม ปางมาร
วิชัย และปางสมาธิ ในระยะต่อมาจึงมีการสร้างพระพุทธรูปปางอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นการดัดแปลงให้เป็นแบบ
ท้องถิ่น และที่คิดริเริ่มขึ้นใหม่ เช่น พระพุทธรูปปางทรงแสดงธรรม ทั้ง ๒ พระหัตถ์ในศิลปะทวารวดี
นั้น ก็ไม่มีปรากฏในอินเดีย พระพุทธรูปลอยตัวปางลีลาถือว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในศิลปะสุโขทัย และ
พระพุทธรูปแสดงปางประทานอภัย ทั้ง ๒ พระหัตถ์ที่เรียกว่า ปางห้ามสมุทร อาจเกิดขึ้นครั้งแรกใน
สมัยอยุธยา  
  นอกจากนั้น ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ยังได้อธิบายอีกว่า  ตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา 
การสร้างพระพุทธรูปแสดงปางต่างๆยังมีปางอยู่ไม่มากนัก ที่นิยมมาก ที่สุดคือ ปางมารวิชัย รองลงมา
ได้แก่ ปาง สมาธิ และปางอ่ืนๆ ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงรวบรวม และเรียบเรียงต าราทางพระพุทธศาสนาขึ้น
คือ พระนิพนธ์พุทธประวัติ เรื่อง “ปฐมสมโพธิกถา” แล้วทรงประดิษฐ์แบบอย่างพระพุทธรูปปางต่างๆ 
ขึ้นตามพุทธประวัติดังกล่าว เพ่ือให้ช่างสร้างเป็นพระพุทธรูปรวม ๓๐ ปาง ซึ่งถือเป็นการก าหนดปาง
ต่างๆ ของพระพุทธรูปมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา หลังจากนั้นมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ได้มีการก าหนดปาง
พระพุทธรูปเพ่ิมเติมขึ้น หลายต ารา เช่น “พระพุทธรูปปางต่างๆ”  ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ มี
จ านวน ๕๕ ปาง ใน “ภาพพุทธประวัติวัดทองนพคุณ” เป็นประติมากรรมนูนสูงสร้างด้วยทองเหลือง
ทาสี ปิดทอง มีจ านวน ๙๐ ปาง ใน “ประวัติพระพุทธรูปปางต่างๆ” ของกรมการศาสนา แต่งโดยพิทูร 
มลิวัลย์ มีจ านวน ๗๒ ปาง และ ใน “ต านานพระพุทธรูปปางต่างๆ” แต่งโดย พระพิมลธรรม มีจ านวน 
๖๖ ปาง จากต ารา เล่มหลังนี้ ได้ปรากฏงานสร้างพระพุทธรูป รวม ๖๖ ปาง ที่พระระเบียงรอบองค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูป ๓๐ ปาง ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ทรงก าหนดไว้ และถือเป็นต้นแบบให้มีการสร้างเพ่ิมเติมต่อมา 
  การศึกษาชื่อพระเครื่องที่มาจากลักษณะปางในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และอธิบายตาม
ลักษณะปางที่ปรากฏได้ ๘ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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    ๓.๑.๒.๑ ปางสมาธิ คือ ลักษณะท่าทางอาการของร่างกายในท่านั่ง  มีค าเรียก
ทั่วไปว่าปางสมาธิหรือเรียกว่าอิริยาบถนั่งสมาธิ  ปางนี้มีความสัมพันธ์กับเรื่องเล่าในพุทธประวัติมาก
ที่สุด  จากการตั้งสังเกตพบว่า  ปางสมาธิสามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ที่สัมพันธ์ในเรื่องเล่าพุทธประวัติ
ได้หลายตอน เช่น การแสดงธรรม การแสดงยมกปาฏิหาริย์ ประทานพร ชนะมาร เป็นต้น  จากข้อมูล
ชื่อพระเครื่องที่น ามาศึกษาพบว่า  ที่มาของชื่อตามลักษณะปางสมาธิมีจ านวน ๕๓ ชื่อ  และยังพบอีก
ว่า ชื่อเรียกตามลักษณะปางสมาธิยังมีชื่อเรียกแยกย่อยออกไปเพ่ือระบุบ่งบอกรุ่นอีกด้วย  ดั ง
ตัวอย่างเช่น พระพุทธชินราช  เหรียญพระพุทธชินราช พระนางพญา พระนางพญาสมาธิ พระสมเด็จ 
พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ พระสมเด็จพิมพ์เล็ก พระสมเด็จพิมพ์สังฆาฏิ พระสมเด็จหน้าแก่ พระสมเด็จ
หน้าหนุ่ม  พระก าแพง พระก าแพงสามเหลี่ยม พระก าแพงงบน้ าอ้อย พระก าแพงข้างหยิก พระ
ขุนแผน พระขุนแผนเคลือบ พระขุนแผนผงพรายสุพรรณ พระขุนแผนพิมพ์พลายคู่ พระพิมพ์สมาธิ 
พระเปิม เป็นต้น  และตั้งข้อสังเกตได้อีกว่า จะไม่ปรากฏการเรียกปางกับพระเครื่องของพระสาวก 
และพระเกจิอาจารย์  ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะท่าทางอิริยาบถของการนั่งสมาธิก็ตาม  แต่จะเรียกพระ
เครื่องในกลุ่มนี้ด้วยลักษณะเด่นด้านอื่น ๆ  
    ๓.๑.๒.๒ ปางนาคปรก คือ ลักษณะท่าทางอาการของร่างกายในท่านั่งสมาธิ แต่
มีลักษณะเด่นพิเศษเข้ามาประกอบคือมีนาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร และมีขนดของล าตัว
นาคเป็นแท่นบัลลังก์  ที่มาของชื่อตามลักษณะปางมีจ านวน ๙ ชื่อ  คือ พระนาคปรก พระนาคปรกกรุ
เมืองเก่า พระพิมพ์นาคปรก พระนาคปรกใบมะขาม พระพิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ พระนาคปรกแสงอรุณ 
พระก าแพงนาคปรก พระเชียงแสนปรกโพธิกรุเมืองเก่า พระปรกวัดพระธาตุกรุเมืองเก่า  
    ๓.๑.๒ .๓ ปางยืน คือ ลักษณะท่าทางอาการของร่างกายในท่ายีน  จาก
การศึกษาข้อมูลพบว่ามีที่มาของชื่อตามลักษณะปางจ านวน ๘ ชื่อ  คือ พระร่วงหลังรางปืน พระร่วง
เปิดโลก พระร่วงกรุน้ า พระร่วงทรงเกาะ พระร่วงวัดปู่บัว พระปางเปิดโลก พระพิมพ์เปิดโลก พระ
ก าแพงเปิดโลก  
    ๓.๑.๒.๓ ปางลีลาหรือลีลาส คือ ลักษณะท่าทางอาการของร่างกายในท่าก้าว
ย่างเดิน  จากที่ศึกษาพบที่มาจ านวน ๘ ชื่อ  พระพิมพ์ลีลาเชยคาง พระพิมพ์ลีลาเชยคางข้างเม็ดพิมพ์
ใหญ่ พระพิมพ์ลีลาหนังตะลุง พระลีลาข้างเม็ดพิมพ์ใหญ่ พระก าแพงลีลากรุเมืองเก่า พระเชียงแสน
ลีลาศกรุเมืองเก่า พระลีลาศสุพรรณกรุเก่า พระลีลาศเรือนแก้วกรุเมืองเก่า  
    ๓.๑.๒.๕ ปางเขย่ง คือ ลักษณะท่าทางอาการของร่างกายในท่านั่งเขย่ง  จากที่
ศึกษาพบที่มาจ านวน ๓ ชื่อ คือ พระก าแพงเขย่ง พระก าแพงลีลาเขย่ง พระเม็ดขนุนลีลาเขย่ง พระคัน
ธารราฐ  
    ๓.๑.๒.๖ ปางซ่อนหา คือ ลักษณะท่าทางอาการของร่างกายในท่าที่หลบเพ่ือ
ไม่ให้พบเห็น  จากที่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับที่มาของชื่อ พบว่า เป็นการเนรมิตกายของพระพุทธเจ้าให้
เล็กลง แล้วหลบซ่อนกายที่ปลายเส้นผมของพระอิศวร  ท าให้พระอิศวรไม่สามารถค้นหาที่หลบซ่อน
ของพระพุทธจ้าได้  พบที่มาจ านวน ๑ ชื่อ คือ พระปางซ่อนหากรุเมืองเก่า  
    ๓.๑.๒.๗ ปางมหาอุตม์หรือปิดทวาร คือ ลักษณะท่าทางอาการของร่างกายใน
ท่าปิดอายตนะของร่างกาย จากที่ศึกษาพบที่มาของชื่อทั้งหมด ๒๐ ชื่อ คือ พระปิดตา พระมหาอุตม์ 
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พระปิดตาพิมพ์ขัดสมาธิ พระปิดตาลอยองค์ พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม พระปิดตา
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เนื้อผง พระปิดตาแร่บางไผ่ พระปิดตามหาอุตม์ พระปิดตากรมหลวงชุมพร พระปิดตารุ่นแรก พระปิด
ตาพิมพ์สังกัจจายน์ พระปิดตาเมตตาหลังแบบ พระปิดตามหาอุตม์ยันต์ยุ่ง พระปิดตาจัมโบ้ พระปิดตา
ยันต์ยุ่งพิมพ์ฐานบัว พระปิดตาเนื้อผลคลุกรัก พระปิดตาธรรมโฆษณ์ พระปิดตาพระครูไพศาลธรรม
วาที พระปิดตารุ่นแรกเนื้อชานหมากจุ่มรัก  
    ๓.๑.๒.๘ ปางลักษณะเด่นพิเศษ คือ ลักษณะท่าทางอาการของร่างกายในท่าที่
เรียกไม่ตรงกับลักษณะของปาง  จากข้อมูลพบว่ามี ๑๑ ชื่อ  คือ พระนาดูน พระซุ้มกอ พระซุ้มกอกรุ
เมืองเก่า  พระซุ้มยอ พระซุ้มเรือนแก้ว พระพุทธชินราช พระพิมพ์ซุ้ มแหลมแขนหักศอก พระรูป
เหมือนใบโพธิ์ พระร่วงนั่ง พระร่วงนั่งหลังลิ่ม พระจตุรพักตรพรหมา  
  จากข้อมูลที่ศึกษาชื่อพระเครื่องจ านวน ๓๒๘ ชื่อ พบว่ามีที่มาจากลักษณะปางจ านวน 
๑๒๙ ชื่อ  และอีกจ านวน ๑๙๙  ชื่อ  ไม่ได้ระบุที่มาของชื่อว่าเป็นปางใด  จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า  ชื่อที่ไม่ระบุที่มาจากลักษณะปางเพราะเป็นพระเครื่องที่สร้างจากกลุ่มของพระเกจิอาจารย์  ซึ่ง
ไม่นิยมเรียกลักษณะเป็นปาง 
  ๓.๑.๓  ที่มาของช่ือจากวัตถุมวลสาร 
  วัตถุมวลสารที่เป็นส่วนผสมใช้ก่อรูปองค์พระและเป็นที่มาของชื่อพระเครื่อง  จากข้อมูลที่
ศึกษาสามารถจ าแนกได้ ๖ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑.๓.๑  ดิน   
   ที่มาของชื่อพระเครื่องจากวัตถุมวลสารเนื้อดิน  เป็นกลุ่มพระเครื่องที่มีอายุการ
สร้างเก่าแก่ที่สุด  ด้วยว่าวัตถุมวลสารประเภทดินมีอยู่ทั่วไปหาได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนมาก และมีความ
คงทนอีกด้วย  อีกทั้งสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องพระแม่ธรณี  จึงให้ความนับถือดุจเป็นเทพเจ้า  ดินที่
น ามาสร้างจะมาจากพ้ืนที่บริเวณของศาสนสถานที่ส าคัญ  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ที่เป็นมงคล  และ
การจะน าดินมาสร้างพระแต่ละครั้งต้องประกอบพิธีบวงสรวงเพ่ือขออนุญาตพระแม่ธรณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
พระภูมิเจ้าที่ผู้รักษา  เมื่อผ่านการผลิตก็เข้าสู่กรรมวิธีท าให้แห้งด้วยการตากแดดหรือเผา  จากข้อมูลที่
น ามาศึกษาถึงที่มาของชื่อพระเครื่องจากวัตถุมวลสารประเภทดินจ านวน ๖๙ ชื่อ และแต่ละชื่อจะมี
หลายแบบหลายรุ่น  อาทิเช่น ในกลุ่มพระซุ้มกอ พระรอด พระซุ้มยอ พระขุนแผน พระยอดขุนพล 
พระก าแพง พระนางพญา พระนาดูน พระนาคปรกใบมะขาม พระสมเด็จฯ เป็นต้น  และพบว่าพระ
เครื่องในกลุ่มที่มาจากวัตถุมวลสารดินมีจ านวนมากที่สุด   
    ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตได้ว่า  พระเครื่องที่มีวัตถุมวลสารเป็นเนื้อดินเกิดขึ้นในยุคที่
วัสดุและเทคโนโลยียังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้าง  และในการสร้างพระพิมพ์พระเครื่องในยุคแรก
ก็ยังต้องใช้กรรมวิธีด้วยมือกดบีบอัดแบบพิมพ์  พระเครื่องในกลุ่มนี้จึงมีอายุการสร้างที่เก่าแก่ที่สุด  
ถึงแม้ว่าการสร้างพระเครื่องในปัจจุบันมีการพัฒนาการด้วยการน าเอาวัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้มากขึ้น  แต่ก็ยังได้น าดินเข้ามาเป็นส่วนผสมมวลสารในกรรมวิธีผลิต  จึงพบว่า พระเนื้อดินที่ได้รับ
กระแสนิยมศรัทธาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ถูกคัดลอกแบบพิมพ์เพ่ือกรรมวิธีการผลิตซ้ า  จึงต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจในเรื่องพระเครื่องเก่าของแท้หรือพระเครื่องใหม่คัดลอก  ถึงแม้จะเป็นพระเครื่อง
ที่มีชื่อว่า พระสมเด็จฯ พระนางพญา พระขุนแผน พระรอด พระนาดูน หรือพระอ่ืน ๆ ก็ตาม  
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    ๓.๑.๓.๒  ผง 
    ที่มาของชื่อพระเครื่องจากวัตถุมวลสารประเภทผง พบว่า พระเครื่องในกลุ่มนี้
จะมีปูนเป็นส่วนประกอบหลักและประสานกับวัตถุมวลสารอื่นด้วยกาวหรือยางไม้หรือน้ าอ้อยหรือขี้ผึ้ง  
จากข้อมูลที่น ามาศึกษาที่มาของชื่อพระเครื่องที่มีวัตถุมวลสารประเภทผงจ านวน ๗๓ ชื่อ แต่ละชื่อมี
หลายรุ่น ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มพระผงสุพรรณ พระผงสมเด็จฯ พระผงยาจินดามณี พระผงของขวัญ 
พระผงว่านอุดมโชค พระผงเจ้าสัว พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เพ่ิม พระผงหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระผงรุ่น
แรกพิมพ์พระคงวัดประดู่ฉิมพลี พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่ม พระผงวัดรังษี พระผงพิมพ์สมเด็ จรุ่น
แรก เป็นต้น  จากข้อมูลชื่อทั้ง ๗๓ ชื่อ พระเครื่องที่สร้างจากวัตถุมวลสารประเภทผงบางชื่อไม่ได้ระบุ
บ่งบอกว่ามีมวลสารประเภทผงประกอบอยู่ เช่น พระสมเด็จฯ หลาย ๆ รุ่น พระขุนแผน พระนางพญา 
พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ พระสมเด็จซุ้มเรือนแก้วรุ่นแรก พระสุพรรณหลังผาล สมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะ 
เหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกพระผง เป็นต้น  ตั้งข้อสังเกตได้ว่า  พระเครื่องที่ไม่ได้ระบุรุ่นว่าเป็นพระ
ผงเพราะมีชื่อของผู้สร้างโดดเด่นกว่าหรือชื่อรุ่นชื่อพิมพ์โดดเด่นกว่า  จึงมีท่ีมาของชื่ออย่างนั้น  
    ๓.๑.๓.๓  โลหะ 
    ที่มาของชื่อพระเครื่องจากวัตถุมวลสารประเภทโลหะ พบว่า เนื้อโลหะเป็นวัตถุ
มวลสารประเภททองค า เงิน ทองแดง และการผสมของโลหะ  การสร้างพระเครื่องในยุคหลังนิยมน า
โลหะที่มีค่าราคาแพงมาสร้างเป็นเนื้อองค์พระ เพราะว่ามีความคงทนและสวยงาม อีกทั้งเทคโนโลยีได้
เข้ามามีบทบาทในการผลิตด้วย  ท าให้มีการออกแบบพิมพ์ได้ง่ายและเร็วขึ้น  ความละเอียดคมชัดของ
ลายเส้นในรูปพิมพ์ดีขึ้น การผลิตได้จ านวนมากและเร็วขึ้น  การผลิตพระเครื่องประเภทเนื้อโลหะมี
กรรมวิธีทั้งหล่อหรือปั๊มหรือฉีดก็ได้  จากข้อมูลที่ศึกษา พบว่า ที่มาของชื่อพระเครื่องประเภทโลห ะ
พบว่ามีจ านวน ๕๗ ชื่อ เช่น พระกริ่งตั๊กแตน เหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองค า เหรียญหล่อหลวงพ่อ
บ่ายวัดช่องลม เหรียญเจ้าสัวเนื้อทองแดง พระยอดขุนพลเนื้อทองค า พระหล่อรูปหลวงปู่ยิ้ม เหรียญ
หล่อพระพุทธชินราช พระรูปเหมือนปั๊มก้นระฆังหลวงพ่อพรหม รูปหล่อหลวงพ่อแดงเนื้อทองค า พระ
กริ่งชินบัญชรเนื้อทองค า เป็นต้น  จากที่ศึกษาตั้งข้อสังเกตได้ว่า  พระเครื่องเนื้อโลหะจะปรากฏใน
กลุ่มของพระเกจิอาจารย์มากท่ีสุด รองลงมาอยู่ในกลุ่มของพระเครื่องที่ได้รับความนิยมในครั้งก่อนแล้ว
น ามาคัดลอกแบบพิมพ์ใหม่ และมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่องว่าเป็นวัตถุมงคลที่ประกอบด้วยความ
เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์  จึงได้น าวัตถุมวลสารที่มีราคาและส่งผลถึงความคงทนความงามอีกด้วย 
    ๓.๑.๓.๔  ชิน 
    พระเนื้อชินมีส่วนผสมของวัตถุมวลสารประเภทดีบุกกับตระกั่ว  ผสมกันแล้ว
เรียกว่าเนื้อชิน  จากข้อมูลที่ศึกษาที่มาของชื่อพระเครื่องเนื้อชินพบว่ามีจ านวน ๓๑ ชื่อ และในแต่ละ
ชื่อมีการแยกออกไปตามรูปแบบพิมพ์และรุ่น ดังตัวอย่างเช่น พระชินราชกรุศรีธรรมไตรปิฎก พระชิน
เล็กกรุสุโขทัย พระชินราชเรือนแก้วกรุอู่ทอง พระชินหน้าทองค ากรุสุโขทัย เป็นต้น  และมีกลุ่มที่มา
ของชื่อพระเครื่องเนื้อชินที่มาขยายต่อท้ายชื่อ เช่น พระพิมพ์อัฏฐารสเนื้อชินเขียว พระปิดตาลอยองค์
เนื้อชินตะกั่ว พระยอดขุนพลเนื้อชิน พระชินสีห์เนื้อชินเงิน พระก าแพงซุ้มยอเนื้อชิน พระพิมพ์สมาธิ
เนื้อชิน พระก าแพงสามเหลี่ยมเนื้อชิน พระก าแพงนาคปรกเนื้อชิน พระก าแพงเม็ดขนุนเนื้อชิน พระ
ก าแพงทุ่งเศรษฐีเนื้อชิน พระก าแพงขาโต๊ะเนื้อชิน พระก าแพงลีลาเนื้อชิน พระก าแพงห้าร้อยเนื้อชิน 
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พระก าแพงพันกรุเมืองเก่า พระร่วงทรงเกาะเนื้อชิน เป็นต้น  จากที่ยกตัวอย่างมาตั้งข้อสังเกตได้ว่า 
พระเครื่องเนื้อชินมีที่มาของชื่อเพ่ือระบุชื่อรุ่นหรือขยายที่มาของชื่อให้ชัดขึ้น   
    ๓.๑.๓.๕ ว่าน 
    ที่มาของชื่อพระเครื่องจากวัตถุมวลสารประเภทว่าน  พบว่า ว่านมีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตของสังคมไทยมานาน เพราะว่านมีสรรพคุณทางอาหารและเป็นยารักษาโรค  อีกทั้งมี
ความสัมพันธ์ทางความเชื่อด้านสิริมงคลอยู่ยงคงกระพันด้วย  ว่านจึงมีความส าคัญที่ถูกคัดเลือกเข้ามา
สู่การน ามาเป็นวัตถุมวลสารสร้างองค์พระเครื่อง  จากข้อมูลที่ศึกษาพบที่มาของชื่อพระเครื่องเก่ียวกับ
ว่าจ านวน ๓๘ ชื่อ ดังตัวอย่างเช่น พระว่านหน้าทองค ากรุสุโขทัย พระว่านหน้าเงินกรุสุโขทัย พระว่าน
นครจ าปาศักดิ์กรุนอกเมือง พระก าแพงสามเหลี่ยมเนื้อว่าน พระก าแพงพันกรุเมืองเก่า พระเกษมงคล
สมเด็จ พระขุนแผนกรุสุพรรณผสมว่าน พระชุดกิมตึ๋งกรุสุพรรณภูมิเนื้อว่าน พระซุ้มยอสุโขทัยเนื้อว่าน 
พระวัดโคนอนกรุธนบุรี เป็นต้น  จากที่ศึกษาตั้งข้อสังเกตได้ว่า กลุ่มที่มาของชื่อพระเครื่องตาม
ลักษณะของวัตถุมวลสารนั้น  มีกระแสนิยมน าเอาว่านที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาเป็นมวลสารสร้างพระ
เครื่องให้เกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   
    ๓.๑.๓.๖  วัสดุอื่น 
    ที่มาของชื่อพระเครื่องจากวัตถุมวลสารประเภทอ่ืน ๆ จากที่ศึกษาข้อมูลพบ
ที่มาของชื่อทั้งหมด ๑๐ ชื่อ ดังตัวอย่างเช่น ในกลุ่มที่ใช้ปรอทมีพระโคนสมอกรุวัดพระแก้ว  กลุ่มที่ใช้
หินมีพระนาดูน กลุ่มที่ใช้เกสรดอกไม้มีพระสมเด็จจิตรลดา พระเจ้าคุณวรพจน์สกุลหลวงพ่อแก้ว กลุ่ม
ที่ใช้ธัญญาหารมีพระสมเด็จวัดระฆัง กลุ่มที่ใช้เส้นเกศามีพระเกษมงคล พระสมเด็จจิตรลดา กลุ่มที่ ใช้
น้ ามันมีพระขุนแผนพรายคู่ พระสมเด็จฯ พระกริ่ง 
  จากการศึกษาข้อมูลที่มาของชื่อพระเครื่องจากวัตถุมวลสารสรุปได้ว่า ที่มาของชื่อพระ
เครื่องได้จากวัตถุมวลสารจ านวน ๒๘๘ ชื่อ  และไม่ได้ระบุถึงที่มาของชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมวลสาร
จ านวน ๔๐ ชื่อ  
  ๓.๑.๔  ที่มาจากสถานที่ 
  ชื่อพระเครื่องที่มีที่มาจากสถานที่ มีจ านวน ๕๙ ชื่อ คือ ก าแพงทุ่งเศรษฐี กรุวัดลิงขบ กรุ
น้ า กรุท่าเรือนครศรีธรรมราช คลองตะเคียน ถ้ าเสือ ถ้ าลั่นทม ท่ากระดาน ท่ามะปราง ท้ายย่าน นาง
วัดโพธิ นครโกษา นางพญาวัดโพธิ บึงพระยาสุเรนทร์ บ้านกล้วย บึงสามพัน ปรุหนังเพชรบุรี ปรกวัด
พระธาตุ ผงสุพรรณ พิมพ์เมืองสรรค์ พิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิจิตรผงด า พิจิตรหลังผ้า พิจิตรเรือนแก้ว 
พิจิตรสองพ่ีน้อง พิจิตรท่ามะปราง มเหศวรพิษณุโลก ร่วงกรุน้ า ร่วงวัดปู่บัว ลีลาสสุพรรณ ลีลาส
สุโขทัย วัดเงิน วัดท้ายตลาด วัดพลับ วัดมหรรณพ วัดวิหารกรอ วัดค้างคาว ว่านนครจ าปาศักดิ์ วัดเตา
ไห วัดตะไกรหน้าครุฑ วัดตะไกรหน้ามงคล วัดสุดสวาท วัดมะนาว วัดพะเนียงแตก วัดสมอปรือ วัด
วิหารทอง วัดโคนอน วัดสามจีน วัดไก่ วัดเงิน วัดปืน วัดป่ามะม่วง วัดปากน้ า วัดกระโจมทอง วัดสาม
ปลื้ม วัดบางระก า สกุลล าพูน สุพรรณยอดโถ เหรียญพระปฐมเจดีย์  
  สรุปได้ว่าที่มาของชื่อพระเครื่องจากสถานที่ พบว่า มีที่มาของชื่อพระเครื่องที่ระบุบ่งบอก
ให้รับรู้ได้ว่า ชื่อมีสัมพันธ์กับวัดและบางชื่อมีความสัมพันธ์ต าบลอ าเภอหรือจังหวัดด้วย เช่น พระ
สุพรรณ พระพิจิตร พระก าแพง พระบึงสามพัน เป็นต้น 
 



๑๐๖ 
 

  ๓.๑.๕  ที่มาจากเหตุการณ์ส าคัญ 
  เหตุการณ์ส าคัญเป็นที่มาของชื่อพระเครื่องมีจ านวน ๘ ชื่อ คือ พระมงคลบพิตรประชุม
คณาจารย์ พระยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ๖ รอบ เหรียญ
มหาราชเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์กาญจนาภิเษกโครงการหลวง เหรียญ
พลังแผ่นดินหนึ่งในสยาม พระกริ่งยอดแห่งฟ้าศิรากาศมงคลชุดค้มเกล้า และมีชื่อรุ่นของพระยี่สิบห้า
พุทธศตวรรษที่ระบุ พระพิมพ์ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษเนื้อทองค า และสมเด็จจิตรลดา 
  สรุปได้ว่า  เหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คติความเชื่อ ค่านิยม 
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และศาสนา เป็นส่วนส าคัญท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับท่ีมาของชื่อพระเครื่อง 
  ๓.๑.๖  ที่มาจากลักษณะเด่น 
  ลักษณะเด่นเป็นที่มาของชื่อพระเครื่องมีจ านวน ๓๖ ชื่อ คือ พระก าแพงสามเหลี่ยม พระ
ก าแพงเม็ดขนุน พระก าแพงพัน พระก าแพงงบน้ าอ้อย พระก าแพงกล้วยปิ้ง พระก าแพงข้างหยิก พระ
ก าแพงขาโต๊ะ พระก าแพงพลูจีบ พระก าแพงกลีบบัว พระก าแพงห้าร้อย พระเจ้าห้าพระองค์ พระ
ก าแพงเม็ดทองหลาง พระซุ้มกอ พระซุ้มยอ พระซาวแปด พระเตาทุเรียน พระทรงเทริด พระใบเสมา 
พระใบพุดชา พระใบขนุน พระพิจิตรเรือนแก้ว พระพิจิตรสองพ่ีน้อง พระเม็ดน้อยหน่า พระหูไห พระ
หูยาน พระกริ่งตั๊กแตน พระเศียรโล้น พระปิดตา พระปิดตามหาอุตม์ยันต์ยุ่ง พระพิมพ์ซุ้มแหลม 
เหรียญพญาเต่าเรือน เหรียญแตงโมเนื้อทองค า พระสิบสองกรุเก่าล าพูน เหรียญจตุรพักตรพรหมามหา
มงคล พระพิมพ์ซุ้มกอห่อทองค า พระกะลาราหูอมจันทร์ 
  สรุปได้ว่า ลักษณะเด่นเป็นที่มาของชื่อพระเครื่อง พบว่า เด่นจากรูปลักษณะแบบพิมพ์ 
เช่น พระก าแพงสามเหลี่ยม พระก าแพงเม็ดขนุน พระก าแพงข้าหยิก เป็นต้น  เด่นจากจ านวน เช่น 
พระก าแพงพัน พระก าแพงห้าร้อย พระเจ้าห้าพระองค์ พระซาวแปด พระสิบสองกรุเก่าล าพูน  เด่น
จากลักษณะองค์ประกอบ เช่น พระซุ้มกอ พระซุ้มยอ พระปิดตา พระเศียรโล้น พระพิมพ์ซุ้มแหลม 
เป็นต้น   
  ๓.๑.๗  ที่มาจากนามพระสงฆ์และราชทินนาม 
  นามพระสงฆ์และราชทินนามเป็นที่มาของชื่อพระเครื่องแบ่งเป็นนามพระสงฆ์ทั่วไป และ
ราชทินนาม ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๗.๑ นามพระสงฆ์ทั่วไป  คือ  นามพระสงฆ์ที่เป็นที่มาของชื่อพระเครื่อง 
แบ่งเป็นนามพระสงฆ์ และนามท่ีอยู่ของพระสงฆ์ ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑.๗.๑.๑ นามพระสงฆ์  มีจ านวน ๖๑ ชื่อ คือ หลวงพ่อแก้ว หลวง
พ่อแขก หลวงพ่อจุก หลวงพ่อโชติ หลวงพ่อด า หลวงพ่อโต หลวงพ่อปาน หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อหม่น 
หลวงพ่อลี หลวงปู่ภู พ่อท่านเขียว พระอาจารย์น า หลวงปู่ทวด พระอุปัชฌาย์คง พ่อท่านซัง พระ
อาจารย์ฝั้น หลวงพ่อรุ่ง หลวงพ่อแดง หลวงพ่อจง หลวงพ่อฉุย หลวงปู่เพ่ิม หลวงพ่อชม หลวงปู่ศุข 
หลวงปูเจือ หลวงพ่อน้อย หลวงพ่อเทียม หลวงปู่ไข่ หลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อคง พ่อท่านช้าง หลวงพ่อ
เชย หลวงพ่อเกิด หลวงพ่อผัน หลวงพ่อดี หลวงพ่อแช่ม พ่อท่านคลิ้ง หลวงพ่อย้อย หลวงปูสรวง 
หลวงปู่แหวน หลวงพ่อคูณ หลวงพ่อแจ๋ หลวงพ่อพริ้ง หลวงปู่ทิม หลวงพ่อโอภาสี หลวงพ่อวงศ์ พ่อ
ท่านจันทร์ หลวงพ่อทา หลวงพ่อเตียง หลวงพ่อเดิม หลวงพ่อชุ่ม หลวงพ่อทบ หลวงพ่อพาน หลวงพ่อ



๑๐๗ 
 

พันธ์ หลวงพ่อต๊วน หลวงพ่อหมุน หลวงพ่อหรั่ง หลวงพ่อโด่ หลวงพ่อโม หลวงพ่อเหมือน หลวงพ่อ
อุตตมะ 
     ๓.๑.๗.๑.๒  นามที่อยู่ของพระสงฆ์ มีจ านวน ๓ ชื่อ คือ หลวงพ่อวัด
มะขามเฒ่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดปากน้ า หลวงพ่อวัดป่า  
    ๓.๑.๗.๒ ราชทินนาม  คือ  นามที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานเพ่ือใช้เรียกยศ
สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ แบ่งเป็นราชทินนามพระสงฆ์ และนามท่ีอยู่ของพระสงฆ์ 
     ๓.๑.๗.๒.๑ ราชทินนามพระสงฆ์  มีจ านวน ๒๑ ชื่อ คือ พระสมเด็จ
พระสังฆราชไก่เถื่อน พระสมเด็จปิลันทน์ พระสมเด็จอรหังสมเด็จพระสังฆราชสุก พระสมเด็จอรหัง
สมเด็จพระญาณสังวร พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) พระเทพมงคลรังษี พระวิสุทธิรังษี พระ
สุนทรีวาณี  พระเจ้าคุณวรพจน์ เจ้าคุณนรฯ (พระยานรรัตนราชมานิต พระอรหันต์กลางกรุงวัดเทพศิริ
นทร์) เหรียญพระครูพรหมสาร พระครูพิศิษฐ์อรรถการ พระครูเกษมสุตคุณ พระครูมหาชัยบริรักษ์ 
พระครูพิพัฒน์สิริธร พระครูธรรมภาณโกศล พระครูสังคิคุณธาดา พระครูโกวิทสมุทรคุณ พระครูวินัย
ธรรม พระครูวิมลคุณากร พระครูโศภนกัลยาณวัตร 
     ๓.๑.๗.๒.๒ นามที่อยู่ของพระสงฆ์  มีจ านวน ๓ ชื่อ คือ พระสมเด็จ
วัดระฆัง พระสมเด็จวัดเกศโย พระสมเด็จบางขุนพรหม  
  ๓.๑.๘  ที่มาจากนามบุคคล 
  นามบุคคลที่เป็นที่มาของชื่อพระเครื่องแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นามของพระโพธิสัตว์ 
นามของบุคคลชั้นปกครอง นามของบุคคลทั่วไป และนามบุคคลในวรรณคดี  
    ๓.๑.๘.๑ นามของพระโพธิสัตว์และยักษ์  พระโพธิสัตว์ มีจ านวน ๑ ชื่อ พระ
รอด (เพ้ียนมาจาก นารทะ ซึ่งเป็นชื่อพระโพธิสัตว์ในพรหมนารทชาดก)  และนามของยักษ์ มีจ านวน 
๑ ชื่อ คือ ท้าวเวสสุวัณ 
    ๓.๑.๘.๒ นามของบุคคลชั้นปกครอง  มีจ านวน ๓ ชื่อ คือ พระมเหศวร พระร่วง 
พระง่ัว พระนางพญา  
    ๓.๑.๘.๓ นามบุคคลทั่วไป  มีจ านวน ๑ ชื่อ คือ พระยายสุข 
    ๓.๑.๘.๓ นามบุคคลในวรรณคดี  มีจ านวน ๕ ชื่อ คือ พระขุนไกร พระขุนแผน 
พลายเพชร พลายบัว หนุมาน 
  ๓.๑.๙  ที่มาจากสมญานาม 
  สมญานามที่เป็นที่มาของชื่อพระเครื่อง มีจ านวน ๙ ชื่อ  คือ  เหรียญเจ้าสัว เหรียญกิ๊กโก๋ 
มหาจักรพรรดิ พระยอดธง พระยอดขุนพล พระนางพญา พระรอด เทวดาเล่นดิน เทพเจ้าแห่งที่ราบ
สูง 
  ๓.๑.๑๐  ที่มาจากศิลปะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
  ศิลปะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เป็นที่มาของชื่อพระเครื่อง  มีจ านวน ๕ ชื่อ คือ พระขอม 
พระเขมร พระคันธารราฐ พระอู่ทอง พระเชียงแสน  
 สรุปได้ว่า ที่มาของชื่อพระเครื่องที่ศึกษาพบว่ามีที่มาของชื่อ ๑๐ ที่มา คือ ที่มาจากพระ
นามของพระพุทธเจ้าและสาวก ที่มาจากลักษณะปาง ที่มาจากวัตถุมวลสาร ที่มาจากสถานที่ ที่มาจาก



๑๐๘ 
 

เหตุการณ์ส าคัญ ที่มาจากลักษณะเด่น ที่มาจากนามพระสงฆ์และราชทินนาม ที่มาจากสมญานาม 
และท่ีมาจากศิลปะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 
๓.๒ ความหมายของชื่อพระเคร่ือง 
 
 การศึกษาถึงความหมายของชื่อพระเครื่องแต่ละชื่อนั้น  ผู้วิจัยได้ข้อมูลชื่อจากบนปกหน้า
ของนิตยสารลานโพธิ์ จ านวน ๓๒๘ ชื่อ สามารถน าข้อมูลชื่อพระเครื่องมาอธิบายความหมายได้ ๒ 
ลักษณะ คือ โครงสร้างความหมายที่มีองค์ประกอบ และโครงสร้างความหมายที่มีความสัมพันธ์ ดังนี้ 
  ๓.๒.๑  โครงสร้างความหมายที่มีองค์ประกอบ   
  โครงสร้างความหมายที่มีองค์ประกอบ   คือ  ชื่อพระเครื่องแต่ละชื่อมีโครงสร้างทาง
ความหมายเป็นองค์ประกอบกี่องค์ประกอบ  ซึ่งชื่อของพระเครื่องแต่ละชื่อจะมีการประกอบค าเพ่ือสื่อ
ถึงความหมายถึงความหมายใดความหมายหนึ่ง  แต่ในชื่อพระเครื่องตั้งข้อสังเกตได้ว่า  บางชื่อนั้นมี
ความหมายเดียวสื่อถึงสิ่งเดียว  แต่บางชื่อมีการสื่อถึงหลายความหมาย  ชื่อของพระเครื่องจึงพบว่ามี
การประกอบค าประกอบความหมายเพ่ือสื่อให้รับรู้ความหมายชัดเจน และพบว่ามีโครงสร้างทาง
ความหมายที่อาศัยองค์ประกอบด้วย  และจากข้อมูลชื่อพระเครื่องที่ศึกษาสามารถแบ่งได้ ๕ กลุ่ม
องค์ประกอบ คือ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๑ องค์ประกอบ ถึง แบบ ๕ องค์ประกอบ และ
มากกว่า ๕ องค์ประกอบขึ้นไป ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๒.๑.๑ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๑ องค์ประกอบ   
    ชื่อพระเครื่องในกลุ่มนี้มีโครงสร้างทางความหมายเป็นแบบ ๑ องค์ประกอบ  
จากข้อมูลที่ศึกษามีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
   ชื่อ  ความหมาย 
   พระกริ่ง  พระไภสัชคุรุพระพุทธเจ้าเป็นที่นับถือของฝ่าย 
     มหายาน นิยมน าไปบูชาเพื่อให้เกิดคุณด้านความ 
     เจริญรุ่งเรืองคุ้มครองรักษา 
  พระกรุน้ า  พระนางพญาบรรจุไว้ในหม้อ ฝังในที่ลุ่ม น้ าท่วมขัง 
  พระเกษมงคล  เป็นพระผงเส้นเกศาพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
     ผสมเกษร  มีคุณเมตตามหานิยมและค้าขาย 
  พระขุนแผน  เป็นชื่อบรรดาศักดิ์ฝ่ายทหารของตัวละครในเสภา 
     เรื่องขุนช้างขุนแผน  ขุนแผนเป็นสามีของนางทองประศรี 
  จากที่ยกตัวอย่างชื่อพระเครื่องที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๑ องค์ประกอบ สรุปได้
ว่า ชื่อพระเครื่องที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๑ องค์ประกอบ ตามตัวอย่างนี้ พบว่า  ชื่อพระ
เครื่องมีความหมาย ๑ องค์ประกอบเท่านั้น  แต่ความหมายจะสื่อถึงพระนามของพระพุทธเจ้าหรือ
สาวก หรือวัตถุมวลสาร หรือนามพระเกจิอาจารย์ หรือสื่อถึงความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่ง
เดียว 
 



๑๐๙ 
 

    ๓.๒.๑.๒ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๒ องค์ประกอบ   
    ชื่อพระเครื่องในกลุ่มที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๒ องค์ประกอบ มีดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  ชื่อ  ความหมาย 
  พระกริ่งธิเบต  พระไภสัชคุรุพระพุทะเจ้าเป็นที่นับถือของพุทธ 
     ศาสนามหายานถิ่นก าเนิดที่ประเทศธิเบต 
  พระกริ่งปรมา  พระไภสัชคุรุพระพุทะเจ้าเป็นที่นับถือของพุทธ 
     ศาสนามหายานเป็นชื่อของสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
  พระกริ่งปวเรศ  พระไภสัชคุรุพระพุทะเจ้าเป็นที่นับถือของพุทธ 
     ศาสนามหายานเป็นชื่อของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม 
     พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 
  พระก าแพงสามเหลี่ยม เป็นชื่อย่อของเมืองก าแพงเพชรหมายถึงปราการที่ 
     แข็งแกร่งพระพิมพ์มีรูปลักษณะสามเหลี่ยม 
  จากตัวอย่างที่ยกมาอธิบาย สรุปได้ว่า ชื่อพระเครื่องที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๒ 
องค์ประกอบนั้น  พบว่าชื่อพระเครื่องแต่ละชื่อมีความหมายประกอบกันเข้าเป็น ๒ ความหมาย  ซึ่งแต่
ละความหมายอาจสัมพันธ์กัน เช่น ชื่อพระเจกิอาจารย์สัมพันธ์กับวัดที่สังกัดหรือเป็นวัดที่อยู่จ าพรรษา 
หรือวัดใดวัดหนึ่งหรือฉายานาม  และความหมายอาจไม่สัมพันธ์กัน เช่น ชื่อพระเกจิอาจารย์ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับวัดหรือฉายานาม แต่เกี่ยวข้องกับวัตถุมวลสาร หรือปาง หรือลักษณะเด่น เป็นต้น  แต่ชื่อ
ที่มีโครงสร้างทางความหมายต้องมี ๒ องค์ประกอบเท่านั้น 
   ๓.๒.๑.๓ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๓ องค์ประกอบ  ชื่อพระเครื่องในกลุ่ม
ที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๓ องค์ประกอบ มีดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  ชื่อ       ความหมาย 
  พระกริ่งสมเด็จสังฆราชแพ พระเครื่องที่ท าด้วยโลหะ ข้างในกลวงมีก้อนโลหะ เวลาเขย่า 
     มีเสียงดัง 
     ต าแหน่งประมุขคณะสงฆ์ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา 
     ให้ด ารงต าแหน่ง หรือเรียกได้ว่าราชาแห่งสงฆ์ 

  เป็นชื่อเดิมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช 
  พระองค์ท่ี ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

  พระก าแพงชินทุ่งเศรษฐี  เป็นชื่อย่อของเมืองก าแพงเพชรหมายถึงปราการที่แข็งแกร่ง 
     เนื้อพระพิมพ์ที่สร้างจากชิน 
     พ้ืนที่อยู่บริเวณฝั่งซ้ายหรือตะวันตกของล าน้ าปิงมีชื่อที่เรียกว่าฝั่ง 
      นครชุม เรียกบริเวณนี้ว่าลานทุ่งเศรษฐีหรือต าบลทุ่งเศรษฐี 
     ในปัจจุบัน 
 



๑๑๐ 
 

  ชื่อ     ความหมาย   
  พระหลวงพ่อปานวัดบางนมโค  เป็นค าเรียกพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ท่ีมีอายุมาก 
     ชื่อเรียกพระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน โสนนฺโท) 
     ชื่อวัดในจังหวัดอยุธยา 
  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม  ค ายกย่องหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยก าเนิดหรือ 
     แต่งตั้งของกษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นค าเรียก 
     สมณศักดิ์พระสงฆ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะ หมายถึงยิ่งใหญ่ 
     หรือประเสริฐ 
     เป็นชื่อเรียกวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
     พิมพ์พระด้านบนกว้างกว่าพิมพ์พระด้านล่างเป็นที่มาของ 
     ค าว่าสอบล่างบานบน 
  จากตัวอย่างสรุปได้ว่า ชื่อพระเครื่องที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๓ องค์ประกอบนั้น  
พบว่าชื่อพระเครื่องแต่ละชื่อมีความหมายประกอบกันเข้าเป็น ๓ ความหมาย ซึ่งในหนึ่งชื่ออาจมี
ความหมายประกอบกันเข้าเพ่ือความหมายที่ ระบุชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบทาง
ความหมายทั้ง ๓ เข้าช่วยทางความหมาย  
    ๓.๒.๑.๓ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๔ องค์ประกอบ  ชื่อพระเครื่องในกลุ่ม
ที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๔ องค์ประกอบ มีดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  ชื่อ   ความหมาย 
  พระเหรียญเจ้าสัวเนื้อแร่ศักดิ์สิทธิ์ โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมแบน มี 
      ภาพนูนหรือบุ๋ม หรือมีตัวอักษรอยู่บนพื้น 
      คนที่ม่ังมีร่ ารวยมักหมายถึงเศรษฐี 
      เนื้อพระพิมพ์ที่สร้างจากแร่ 
      เชื่อถือว่ามีอ านาจความขลังความวิเศษสามารถบันดาล 
      ให้ส าเร็จตามประสงค์ได้ 
  พระจักรพรรดิแห่งพระเครื่องพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังโฆสิตาราม 
      ประมุขผู้เป็นใหญ่แห่งพระเครื่อง 
      ค ายกย่องหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยก าเนิดหรือ 
      แต่งตั้งของกษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และ 
      เป็นค าเรียกสมณศักดิ์พระสงฆ์ชั้นสมเด็จพระ 
      ราชาคณะ หมายถึงยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ 
      เป็นพิมพ์พระประธาน 
      เป็นชื่อเรียกวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
 
 
 



๑๑๑ 
 

  ชื่อ     ความหมาย   
  พระยอดขุนพลกรุเสมาสามชั้นเพชรบุรี เป็นค าสมญานามเรียกสุดยอดผู้น าแห่งพระเครื่อง 
     ห้องท่ีท าไว้ใต้ดินหรือใต้ฐานเจดีย์หรือสถานที่ 
     ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเก็บพระพุทะรูปหรือสิ่งของส าคัญ 
     รูปลักษณะคล้ายใบเสมาสามชั้น 
  พระรอดพิมพ์ใหญ่กรุวัดมหาวัน เป็นชื่อเรียกผิดเพี้ยนมาจากพระนารอท หรือพระ 
     นารทะ เป็นนามของพระพุทธเจ้า เป็นนามของ 
     พระโพธิสัตว์ และเป็นนามของบุตรพระโพธิสัตว์ 
     เป็นพิมพ์พระประธาน 
     ห้องท่ีท าไว้ใต้ดินหรือใต้ฐานเจดีย์หรือสถานที่ 
     ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเก็บพระพุทะรูปหรือสิ่งของส าคัญ 
     ชื่อเรียกวัดมหาวันจังหวัดล าพูน 
  พระร่วงหลังรางปืนกรุวัดพระศรีมหาธาตุ  เป็นชื่อของบุคคลผู้เป็นวีระบุรุษเป็นผู้น าของ 
     สังคม 
     ลักษณะพิมพ์ด้านหลังเหมือนรางปืน 
     ห้องท่ีท าไว้ใต้ดินหรือใต้ฐานเจดีย์หรือสถานที่ 
     ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเก็บพระพุทะรูปหรือสิ่งของส าคัญ 
     เป็นชื่อวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 
  พระขุนแผนเคลือบกรุวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยา  เป็นชื่อเรียกตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่อง 
     ขุนช้างขุนแผน 
     ใช้น้ ายาเคลือบแบบเครื่องสังคโลกสุโขทัย 
     ห้องท่ีท าไว้ใต้ดินหรือใต้ฐานเจดีย์หรือสถานที่ 
     ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเก็บพระพุทะรูปหรือสิ่งของส าคัญ 
     เป็นชื่อเรียกวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยา 
  จากตัวอย่างสรุปได้ว่า ชื่อพระเครื่องที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๔ องค์ประกอบนั้น  
พบว่าชื่อพระเครื่องแต่ละชื่อมีความหมายประกอบกันเข้าเป็น ๔ ความหมาย ซึ่งในหนึ่งชื่ออาจมี
ความหมายประกอบกันเข้าเพ่ือความหมายที่ระบุชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบทาง
ความหมายทั้ง ๔ เข้าช่วยทางความหมาย 
    ๓.๒.๑.๕ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๕ องค์ประกอบขึ้นไป  ชื่อพระเครื่อง
ในกลุ่มท่ีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๕ องค์ประกอบขึ้นไป มีดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  ชื่อ  ความหมาย 
  พระหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่  เป็นค าเรียกพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ท่ีมี 
     อายุมาก 
     เป็นชื่อเรียกหลวงพ่อทวด 
     เป็นชื่อเรียกวัดช้างให้จังหวัดปัตตานี 



๑๑๒ 
 

     เนื้อพระพิมพ์ที่สร้างจากว่าน 
     พิมพ์พระประธาน 
  พระเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติการม โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูป 
     เหลี่ยมแบน มีภาพนูนหรือบุ๋ม หรือมีตัวอักษรอยู่บนพื้น 
     ระบุเพ่ือบ่งบอกล าดับ 
     เป็นค าเรียกพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ท่ีมีอายุมาก 
     ชื่อเรียกหลวงพ่อกลั่น 
     เป็นชื่อเรียกวัดพระญาติการาม เดิมชื่อ วัดพบญาติ 
     ตั้งอยู่จังหวัดอยุธยา 
  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์ขี้ตา ๓ ชาย 
     เป็นชื่อเรียกลักษณะองค์พระท่ีท าด้วยการเทหล่อ 
     เป็นค าเรียกพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ท่ีมีอายุมาก 
     ชื่อเรียกหลวงพ่อเงิน 
     เป็นชื่อเรียกวัดบางคลาน 
     เป็นรายละเอียดที่ติดมากับองค์พระบริเวณใต้ 
     นัยน์ตาด้านขวา มีเม็ดเนื้อเกินออกมาคล้ายขี้ตา 
  พระเหรียญเจ้าสัวเนื้อทองค าต าหรับหลวงปู่บุญ  โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูป 
     เหลี่ยมแบน มีภาพนูนหรือบุ๋ม หรือมีตัวอักษรอยู่บนพื้น 
     คนที่ม่ังมีร่ ารวยมักหมายถึงเศรษฐี 
     เนื้อพระพิมพ์ที่สร้างจากทองค า 
     แบบแผน 
     เป็นค าเรียกพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ท่ีมีอายุมาก 
     เป็นค าเรียกชื่อหลวงปู่บุญ 
  พระขุนแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่  เป็นตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องขุน 
     ช้างขุนแผน 
     เนื้อพระพิมพ์ที่สร้างจากผง 
     ชื่อเรียกเต็มว่าผงพรายกุมารมหาภูติ เป็นผงเถ้า 
     กระดูกเด็กตายทั้งกลม 
     เป็นค าเรียกพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ท่ีมีอายุมาก 
     เป็นค าเรียกชื่อหลวงปู่ทิม 
     เป็นชื่อเรียกวัดระหารไร่จังหวัดระยอง 
  พระผงแช่น้ ามนต์ซุ้มเรือนแก้วรุ่นแรกหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี 
     เนื้อพระพิมพ์ที่สร้างจากผง 
     พระพิมพ์ที่ผ่านพิธีปลุกเสกความเข้มขลังด้วยการ 
     น าแช่ในน้ ามนต์ 
     ลักษณะรูปลายเส้นโค้งงอครอบองค์พระ 



๑๑๓ 
 

     ระบุเพ่ือบ่งบอกล าดับ 
     เป็นค าเรียกพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ท่ีมีอายุมาก 
     เป็นชื่อเรียกหลวงปู่โต๊ะ 
     เป็นชื่อเรียกวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานคร 
  จากตัวอย่างสรุปได้ว่า ชื่อพระเครื่องที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ ๕ องค์ประกอบขึ้น
ไปนั้น   พบว่าชื่อพระเครื่องแต่ละชื่อมีความหมายประกอบกันเข้าเป็น ๕ องค์ประกอบ ๖ 
องค์ประกอบ และสูงสุดมี ๗ องค์ประกอบ  ในหนึ่งชื่ออาจมีความหมายประกอบกันเข้าเพ่ือ
ความหมายที่ระบุชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบทางความหมายตั้งแต่ ๕ องค์ประกอบ 
จนถึง ๗ องค์ประกอบ ทั้งนี้เพ่ือเข้าช่วยทางความหมาย     
  ๓.๒.๒  โครงสร้างความหมายที่มีความสัมพันธ์  
  ชื่อพระเครื่องที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายผ่านสัญลักษณ์ ผ่านตัวละครหรือบุคคล
ส าคัญ ผ่านวัตถุสิ่งของ ผ่านเหตุการณ์ส าคัญ และผ่านความเชื่อทางสังคม ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๒.๑ ความหมายผ่านสัญลักษณ์ คือ ความหมายที่มีความสัมพันธ์ผ่าน
สัญลักษณ์ (Symbols)  ซึ่งไม่ได้แสดงความหมายออกมาโดยตรงแต่ต้องอาศัยการตีความผ่าน
สัญลักษณ์  การสืบค้นหาความหมายที่แฝงอยู่ในชื่อพระเครื่องเพราะเชื่อว่าเป็นการสื่อสารเพ่ือสื่อ
ความหมายอีกแบบหนึ่งของมนุษย์  สัญลักษณ์เป็นรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏไม่สามารถให้ความหมายที่
แท้จริง แต่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหรือความเข้าใจร่วมกันของ
สังคม  สัญลักษณ์จึงเป็นเรื่องความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสังคมต้องการใช้อย่างไร  การ
ตีความหรือให้ความหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องอาศัยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  การตีความหรือให้
ความหมายจึงต้องมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมด้วย 
    ชื่อพระเครื่องจึ งมุ่ งตีความหมายตามกรอบของวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
สถานการณ์ทางสังคม อคิน รพีพัฒน์๒   ได้กล่าวว่า  การรับรู้รวมถึงการเข้าใจในวัฒนธรรมเกิดจาก
การตีความหมายอีกแบบหนึ่งของมนุษย์  ซึ่งเป็นการดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ออกมา
เพ่ือสร้างความรู้และเข้าใจ  ความหมายอาจตีความเข้าใจได้หลายทาง  สัญลักษณ์เป็นสื่อแทน
แนวความคิด แนวคิดจึงเป็นความหมายของสัญลักษณ์ 
    การวิเคราะห์ความหมายผ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏในชื่อพระเครื่อง ผลการศึกษา
มีดังต่อไปนี้  
     ๓.๒.๒.๑.๑ รูปลักษณ์ คือ ความหมายที่ปรากฏผ่านรูปลักษณ์ของ
พระเครื่องว่ามีรูปลักษณ์รูปลักษณ์อย่างไร เช่น วงกลม กลมรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม  
รูปลักษณ์นั้นยังปรากฏเป็นการให้ความหมายของขนาดพระเครื่องด้วย เช่น ขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ ขนาดจัมโบ้ ซึ่งแต่ละรูปลักษณ์สามารถให้ความหมายได้ และมีความหมายที่
หลากหลายอีกด้วย 

                                                           

 ๒ อคิน  ระพีพัฒน์.  วัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีวิทยาของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ.  
(กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  ๒๕๕๑),  หน้า ๗๖-๗๗.   
 



๑๑๔ 
 

     ๓.๒.๒.๑.๒ ปาง คือ ความหมายที่ปรากฏผ่านปางของพระเครื่องว่า
แต่ละปางหมายถึงอะไรอย่างไร  สอดคล้องกับเรื่องราวเหตุการณ์ในพุทธประวัติอย่างไรบ้าง เช่น ปาง
สมาธิ ปางสะดุ้งมาร ปางสะดุ้งกลับ ปางลีลาหรือลีลาส ปางเปิดโลก  ปางยมกปาฏิหาริย์ ปางนาคปรก 
พระเขย่ง ทรงเทิด ซึ่งเป็นความหมายผ่านปาง 
     ๓.๒.๒.๑.๓ ลายเส้น คือ ลายเส้นที่ปรากฏบนพระเครื่องแต่ละรุ่นนั้น
เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความหมาย เช่น ซุ้มเรือนแก้ว ซุ้มกอ ซุ้มยอ ซุ้มกระรอกกระแต หลังเตารีด 
สังฆาฏิ  
     ๓.๑.๓.๒.๑.๓ ลักษณะพิเศษ คือ การให้ข้อสังเกตจากจุดเด่นเพ่ือตั้ง
ชื่อและบอกถึงความหมาย เช่น หูยาว ขี้ตา เม็ดขนุน เม็ดทองหลาง เม็ดข้าวเม่า เม็ดน้อยหน่า ยอดธง 
กล้วยปิ้ง ขาโต๊ะ ใบข้าว 
    ๓.๒.๒.๒ ความหมายผ่านตัวละครหรือบุคคลส าคัญ คือ พระเครื่องมักใช้ชื่อตัว
ละครหรือบุคคลส าคัญในการตั้งชื่อ ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
     ๓.๒.๒.๒.๑ ตัวละคร  แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
     ๓.๒ .๒ .๒.๑ .๑  ตัวละครมนุษย์  คือ ตัวละครที่ มีชีวิต
ตามปกติของวิถีมนุษย์โลก ปราศจากพลังอ านาจพิเศษ รู้จักใช้เหตุผลและมีจิตใจสูง  ชื่อพระเครื่องที่มี
ความหมายผ่านตัวละครมนุษย์ เช่น ขุนแผน ขุนไกร พลายเพชร พลายบัว  
      ๓.๒.๒.๒.๑.๒ ตัวละครอมนุษย์ คือ ตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์  
ชื่อพระเครื่องที่มีความหมายผ่านตัวละครอมนุษย์ เช่น เวสสุวัณ หนุมาน เทวดา พรายกุมาร นาค  
     ๓.๒.๒.๒.๒ บุคคลส าคัญ  แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
      ๓.๒.๒.๒.๒.๑ พระพุทธเจ้า สาวก และพระเกจิอาจารย์  
คือ บุคคลในกลุ่มนี้จัดเป็นอริยบุคคล มีความส าคัญกับสัญลักษณ์ที่ให้ความหมายว่าเป็นบุคคลใด  
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายว่าเป็นพระพุทธเจ้า เช่น มีเศียรเป็นเปลวแหลม พระกรรณย้อยยาว พระ
ขนงโค้ง พระเกศาขมวดเป็นก้นหอย  สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายว่าเป็นสาวก เช่น ไม่มีเศียรเป็นเปลว
แหลม มีลักษณะเด่นตามเอตทัคคะ เช่น พระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตรจะอยู่ในอิริยาบถยืนประนม
มือ พระสังกัจจายน์อยู่ในอริยาบถนั่งและมีร่างกายอ้วน  พระสีวลีอยู่ในอริยาบถยืนแบกกลดสะพาย
บาตร  ส่วนสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายว่าเป็นพระเกจิอาจารย์จะมีสัญลักษณ์โดดเด่นของรูปร่างและ
บุคลิกแต่ละรูป เช่น หลวงพ่อเงิน หลวงปู่แหวน หลวงพ่อทวด หลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคง  
      ๓.๒ .๒ .๒.๒.๒  พระมหากษัตริย์   คือ  เป็นบุคคลชั้น
ปกครองที่ได้รับการยกย่องยอมรับ บางทีเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดิน เจ้าเมือง เป็นต้น  ชื่อพระเครื่องที่มี
ความหมายผ่านบุคคลชั้นปกครอง เช่น พระร่วง พระงั่ว พระมเหศวร เหรียญมหาราช เหรียญรัชกาลที่ 
๕ นางพญา บุเรงนอง 
   ๓.๒.๒.๓ ความหมายผ่านวัตถุสิ่งของ คือ ความหมายที่มีความสัมพันธ์ผ่านวัตถุ
สิ่งของนั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญของชื่อพระเครื่อง แบ่งได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
    ๓.๒.๒.๓.๑ วัตถุสิ่งของที่เป็นมวลสาร เช่น ดิน ผง ว่าน ทองค า เงิน 
ชิน โลหะ 
    ๓.๒.๒.๓.๒ วัตถุสิ่งของที่เป็นอาวุธ เช่น ปืน อีโต้  



๑๑๕ 
 

    ๓.๒.๒.๓.๓ กลุ่มเครื่องประดับ เช่น กะไหล่เงิน กะไหล่ทอง  
    ๓.๒.๒.๓.๓ กลุ่มเครื่องใช้ เช่น หม้อยา ขันน้ ามนต์ บาตรน้ ามนต์ นั่ง
พาน   
   ๓.๒.๒.๓ ความหมายผ่านเหตุการณ์ส าคัญ คือ ความหมายที่มีความสัมพันธ์ผ่าน
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น ๆ แบ่งได้ ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๒.๒.๓.๑ เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น จิตรลดา ชัยมงคล ไพรี
พินาศ พลังแผ่นดิน  
    ๓.๒.๒.๓.๒ เหตุการณ์เศรษฐกิจ เช่น เจ้าสัว เศรษฐี  
    ๓.๒.๒.๓.๓ เหตุการณ์อนุสรณ์ เช่น ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ น้ าท่วม 
ของขวัญ ฉลอง  
 การวิจัยในบทนี้ ได้ศึกษาลงรายละเอียดข้อมูลลักษณะของชื่อพระเครื่องในด้านที่มาและ
ความหมายนั้น  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเชื่อมโยงสัมพันธ์ด้านข้อมูลให้เห็น
ความส าคัญกับการตั้งชื่อของสังคมไทย จากข้อมูลพบว่า สังคมไทยมีความผูกพันและให้ความส าคัญ
กับการตั้งชื่อมานาน  เพราะการตั้งชื่อสะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อที่ปรากฏเป็นข้อมูลศึกษาผ่าน
ภาษา 
  
 



๑๑๖ 
 

บทท่ี  ๔ 

 
ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย 

 
 การวิจัยในบทนี้  ผู้วิจัยมุ่งการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ืออธิบายถึงชื่อพระเครื่องกับ
อุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย  ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการที่ได้แสดงมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่ปรากฏในสังคมไทย  
แล้วน ามาอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ศึกษา  การอธิบายถึงความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทยนั้น  อมรา  พงศาพิชญ์ ๑  ได้แสดงมุมมองแนวคิดเรื่องความเชื่อและศาสนาไว้ว่า  
พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดียไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์  เดิม
ของท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  เช่น  ประเทศจีนก็มีความเชื่อในลัทธิเต๋า ขงจื้อ 
รวมอยู่กับความเชื่อทางไสยศาสตร์อีกด้วย  ส่วนใหญ่ในแถบนี้มีความเชื่อทางไสยศาสตร์อยู่ก่อนนาน
แล้ว  เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบนี้  โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่ และผลที่
ได้รับคือคนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  แต่การยอมรับอยู่ในลักษณะของการผนวกเข้ากับ
ความเชื่อที่มีอยู่เดิม  ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะปะปนผสมผสาน คือ ๑) ความเชื่อจาก
ศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรม  ๒) ความเชื่อของพระพุทธศาสนา
เป็นความเชื่อในหลักธรรม  และ ๓) ความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้มีอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ  อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็เป็นพ้ืนที่ส าคัญที่พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายเข้ามา  แต่ด้วย
ความคิดความเชื่อดั้งเดิมแล้วเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีอ านาจเหนือมนุษย์  ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง  
ถึงแม้ว่าเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นค าสอนของศาสดาก็ตาม  แต่สังคมก็มีความเชื่อว่าสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มีอ านาจเหนือมนุษย์  เช่น  พระภูมิเจ้าที่  ผีปู่ตา  เจ้าเข้าทรง  เทพเจ้า เป็นต้น    
 การอธิบายเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้น  มีส่วนประกอบส าคัญของความเชื่อและ
ศาสนาอยู่  ๓  ส่วน  คือ ๑) ความเชื่อในปรมัตถ์  ซึ่งเป็นความจริงสุดยอดไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้  
หมายถึง  ค าสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์  ๒) พิธีกรรม  ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอันเกิดขึ้นจากความเชื่อที่เป็น
ภาคทฤษฎี  สังคมได้สืบเนื่องกันมาอันอาจเป็นสิ่งเดียวกันกับขนบธรรมเนียมของประเพณีในสังคม 
และ ๓) ผู้ประกอบพิธีกรรม  ซึ่งเป็นพระสงฆ์  โต๊ะครู  พราหมณ์  คนทรง  หมอผี  เป็นต้น  ที่ส าคัญผู้
ประกอบพิธีกรรมไม่ใช่ศาสดาของศาสนา  และหากพิจารณาด้านศาสนาปรากฏว่ามี  ๒  ระดับ  คือ  
๑) ศาสนาระดับความเชื่อ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุและอาจรวมถึงความเชื่อที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
ไว้ด้วย  และ ๒) ศาสนาที่มีทั้งระดับความเชื่อ การจัดองค์กร และผู้ประกอบพิธีกรรม  อย่างไรก็ตาม  
ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับภัยที่เกิดจากธรรมชาติรอบตัว  ภัยที่
เกิดขึ้นมนุษย์ในสังคมไม่สามารถหาค าตอบหรืออธิบายได้  แต่มีความเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นผู้

                                                           

 ๑ อมรา  พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยในแนวมานุษยวิทยา, 
หน้า ๘-๕๐.   



๑๑๘ 
 

ก าหนด  ด้วยความเชื่อเช่นนี้จึงเกิดรูปแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปของพระเจ้า  ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
จินตนาการให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์  ในทางศาสนาก็ได้ปั้นแบบจ าลองขึ้นเพ่ือแสดงออกถึง
ความเคารพนับถือ  เช่น  การปั้นพระพุทธรูปเป็นการจ าลองพระพุทธเจ้า  มีหลากรุ่นมากแบบหลาย
สมัย  จนกลายมาเป็นประติมากรรมทางศิลปะ เป็นต้น  หากกล่าวถึงรูปแบบของศาสนาจัดเป็น  ๒  
แบบ  คือ  ๑) ศาสนาตามคัมภีร์ (doctrinal  religion)  และ ๒) ศาสนาแบบชาวบ้าน (popular  
religion)  แต่อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงศาสนาก็สรุปได้ว่า ๑) เป็นระบบของสัญลักษณ์  ๒) มีพลัง
อ านาจสามารถสร้างศรัทธา เร้าอารมณ์ความรู้สึก  ๓ ) ให้สัจธรรมเกี่ยวกับชีวิต  ๔ ) อธิบาย
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึก และ ๕) อธิบายในลักษณะที่ผู้เชื่อถือยอมรับว่าเป็นจริง 
 จากการศึกษาเรื่องความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยยังพบข้อมูลของมณี พยอมยงค์๒  ได้
กล่าวไว้ว่า ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์  สิ่งที่มนุษย์ได้พบเห็นและสัมผัสทางใดทางหนึ่ง
เป็นต้นเหตุแห่งความเชื่อ  ต่อมาได้รับการเพาะเชื้อต่อด้วยการเสริมแต่ง  ความเชื่อเกิดขึ้นจากความไม่
รู้  แต่เมื่อประสบพบเหตุการณ์ทางธรรมชาติก็เกิดความคิดว่า  ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบื้องหลังเป็นผู้มี
อ านาจบังคับ  จึงพากันสร้างสิ่งที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผ่อนคลาย มีเมตตากรุณา ไม่ท าร้าย 
และบันดาลความสุขมาให้  เมื่อแรกเป็นขนบธรรมเนียม ภายหลังเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้น  โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เป็นความเชื่อในสิ่งลึกลับมีอ านาจเหนือมนุษย์ธรรมดา  สามารถ
บันดาลให้เกิดเหตุต่าง ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์  คนไทยเชื่อในอ านาจสิ่งเหล่านี้มาก   
 นอกจากนั้นความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยยังพบอีกว่า  มีการผสมผสานระหว่างความ
เชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วอันเป็นความทรงจ ากับการยอมรับนับถือความเชื่อใหม่ที่เข้ามาอย่างกลมกลืน  
ศิราพร ฐิตะฐาน๓  ได้กล่าวถึงการกลมกลืนระหว่างความเชื่อเรื่องพุทธ พราหมณ์ และผีที่ผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อดั้งเดิม  ซึ่งเหตุการณ์ความเชื่อเช่นนี้มักเกิดกับการนับถือพุทธศาสนา  เช่นเดียวกับ 
พระครูปริยัติสารการ๔  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพุทธ พราหมณ์ ผี ที่มีอ านาจต่อความเชื่อของคนอีสานพบว่า  
ความเชื่อของสังคมอีสานปรากฏในค าสอนของพุทธศาสนาเป็นส าคัญ  แสดงออกในเห็นในเรื่องของ
พิธีกรรมและประเพณีที่ผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันอย่างลงตัว  และปฐม หงษ์สุวรรณ๕  ได้วิจัยเรื่อง
ต านานพระธาตุของชนชาติไท : ความส าคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิม  
ได้มองโครงสร้างความเชื่อแต่ละระบบว่ามีความผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัว และได้อธิบายว่า การ
ประสานและอยู่ร่วมกันของความเชื่อและศาสนามีหลากหลาย  แม้ว่าจะนับถือพระพุทธศาสนาเถร
วาทเป็นส่วนใหญ่  แต่ก็มีลักษณะศาสนาที่ผสมผสานกันอยู่ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือผี พราหมณ์ 
และพุทธศาสนา  จึงจัดแบ่งความเชื่อเป็น ๓ ระบบ  และความเชื่อทั้ง ๓ ระบบมีความเชื่อที่ มี
                                                           

 ๒ มณี  พยอมยงค์.  วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ ใน “ชุดไทยศึกษา เล่ม ๑”.  (กรุงเทพ ฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๓๖), หน้า ๖๖-๑๒๒. 
 ๓ ศิราพร  ฐิตะฐาน.  ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย.  (นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
๒๕๔๕), หน้า ๑๗-๑๘. 
 ๔ ปริยัติสารการ, พระครู.  รูปแบบการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมความเชื่อพ้ืนฐานระหว่างพุทธ 
พราหมณ์ และผี ต่อความมั่นคงของคนอีสาน.  (มหาสารคาม : วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
๒๕๕๑), หน้า ๔๓-๗๖.   
 ๕ ปฐม  หงส์สุวรรณ, ต านานพระธาตุของชนชาติไท : ความส าคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธ
ศาสนากับความเชื่อด้ังเดิม, หน้า ๒๙. 



๑๑๙ 
 

เป้าหมายหรือจุดเน้นแตกต่างกัน  คือ พุทธศาสนาเน้นนิพพาน  พราหมณ์กล่าวถึงความเชื่อเรื่องขวัญ 
โหราศาสตร์ และเทพเทวา  ส่วนผีมีความเชื่อว่าให้ความส าคัญกับการด าเนินชีวิตในทางโลก  และคติ
ความเชื่อเรื่องพระธาตุเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ส าคัญและปรากฏในบริบทของสังคมพุทธ
ศาสนา   
   
๔.๑  ชื่อพระเคร่ืองกับอุดมการณ์ความเชื่อดั้งเดิม 
 
 ก่อนอ่ืนผู้ศึกษาจะได้อธิบายเพ่ือทบทวนถึงแนวคิดของอุดมการณ์ก่อนเข้าถึงการวิเคราะห์
รายละเอียดที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระเครื่อง  แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดของ
อันโตนิโอ กรัมซี่ (Antonio Gramsci : ๑๘๙๑-๑๙๓๗. อ้างอิงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หิม
วิมาน)๖  กรัมซี่ เป็นนักมาร์กซิสต์แนวมนุษยนิยม  ได้ศึกษาแนวคิดของมาร์กซิสต์แล้วเห็นว่ามี
ข้อบกพร่องของแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับโครงสร้างส่วนล่าง ( Infrastructure/Economic Base) 
หรือมิติทางเศรษฐกิจแรงงานในการผลิตมากกว่าโครงสร้างส่วนบน (Super-Structure) อย่างเช่น 
วัฒนธรรม ความคิด จิตส านึก อุดมการณ์ การเมือง  ซึ่งได้มองโครงสร้างทั้งสองส่วนนี้แยกออกจากกัน  
แต่แนวคิดของกรัมซี่เน้นย้ าว่า ในกิจกรรมทางสังคมและการเมืองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่อาจ
แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง  ความเปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ์กับจังหวะที่ เคลื่อนไหวไปใน
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมอยู่เสมอ  แนวคิดของกรัมซี่ชี้ให้เห็นความส าคัญและเข้าใจในโครงสร้าง
ส่วนบนที่ยึดกุมควบคุมความคิดและจิตใจของชนชั้นใต้ปกครองในระดับชีวิตประจ าวันและสามัญ
ส านึก (Common Semse) ให้ยินยอมต่ออ านาจของชนชั้นปกครอง  โดยหลักการสร้างเหตุผลของทุน
นิยมที่เข้ามาครอบง าจิตส านึกของมวลชนผ่านกลไกอุดมการณ์  โดยด้านหนึ่งรัฐพยายามเข้ายึดพ้ืนที่
ของสังคมอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประชาชนในสังคมก็พยายามต่อรองกับรัฐอยู่ตลอดเวลา  สิ่งที่
ท าให้แนวคิดของกรัมซี่มีความแตกต่างหลากหลายจากแนวคิดเดิมที่มีอยู่เพราะว่าทัศนะพ้ืนฐานในการ
ตีความและให้ความหมายต่อเรื่องต่าง ๆ ในลักษณะความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง  ซึ่งต่างจากแนวคิด
แบบแยกส่วน  อย่างเช่น หลุยส์ อัลธูแชร์ (Louis Althusser) ผู้ปฏิเสธมโนทัศน์ในเรื่องจิตส านึกทาง
ชนชั้น  และมองว่าอุดมการณ์ไม่ใช่จิตส านึกที่ผิดพลาด  แต่เป็นกรอบแนวคิดที่ผ่านการผลิตซ้ าอยู่
ตลอดเวลา  จากการประกอบขึ้นจากภาพสัญญะและภาพตัวแทนทั้งหลายที่ทับซ้อนกันอยู่ในระบบ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
 การอธิบายแนวคิดอุดมการณ์ยังพบอีกว่า กลไกการใช้ก าลังบังคบหรือกฎหมายบังคับ
รวมถึงก าลังบังคับ เช่น กฎหมาย ศาล ทหาร ต ารวจ คุก จะท างานอยู่บนพ้ืนที่ของสังคมการเมือง  
ส่วนกลไกของการครองอ านาจทางวัฒนธรรมหรือการครอบง าทางอุดมการณ์  ( Ideological 
Apparatus) จะท างานอยู่บนพ้ืนที่ประชาสังคมเพ่ืออบรมบ่มเพาะปลูกฝัง  มีการผลิตซ้ าเพ่ือรักษา
ธ ารงอุดมการณ์ในสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป  สังคมจึงยอมรับอุดมการณ์เหล่านั้นอย่างไม่รู้ตัวซึ่งต่าง
จากการใช้วิธีปราบปราม  แต่ทั้งสองวิธีก็ต้องด าเนินควบคู่กันไป  ค าว่าอุดมการณ์ ( Ideology) มี
จุดเริ่มต้นหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสและแพร่หลายโดยปัญญาชนฝ่ายมาร์กซิสต์  ถูกใช้ในความหมายกว้าง 
                                                           

 ๖ กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หมิวิมาน.  สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับ
สื่อสารศึกษา.  พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  กรงุเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนภาพพิมพ์.  ๒๕๕๓), หน้า ๑-๔๗.   



๑๒๐ 
 

ๆ ว่าอุดมการณ์คือความคิดความเชื่อและแนวปฏิบัติแบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวคน
ในสังคมเอาไว้ด้วยกัน มีสภาวะเป็นนามธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  ฝ่าย
มาร์กซิสต์ได้ตีกรอบความหมายของอุดมการณ์ไว้ ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความหมายของความคิดที่เป็น
เท็จเป็นมายาเป็นจิตส านึกจอมปลอม ๒) ความหมายจิตส านึกทางชนชั้น และ ๓) ความหมายสื่อถึง
จิตส านึกที่รองรับผลประโยชน์ของชนชั้นปกครอง๗  มนุษย์ในสังคมจึงพยายามเพ่ือจะอธิบายใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น   และพยายามสร้างอุดมการณ์เพ่ือมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์ ปรับปรุง รวมถึง
เปลี่ยนแปลงให้บุคคลเข้ากับเงื่อนไขที่ด ารงอยู่ในสังคม  และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับเข้าใจใน
ความหมายของปฏิบัติการทางอุดมคติ  อุดมการณ์จึงเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นจากสภาพสังคม  เป็นการ
สร้างส านึกที่สังคมยอมรับและสร้างมโนภาพว่าเป็นสิ่งสนับสนุนผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 
 การศึกษาชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยในครั้งนี้ พบว่า มีความ
เชื่อเกี่ยวกับผี และความเชื่อเก่ียวกับนาค ดังนี้ 
 ๔.๑.๑  ความเชื่อเกี่ยวกับผ ี
 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่พบเป็นข้อมูลให้รับรู้ได้ในสังคมของมนุษย์
ทุกกลุ่มวัฒนธรรม  และยังปรากฏในสังคมต่าง ๆ มาทุกยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน   หากกล่าวถึง
ความส าคัญและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคมแล้ว  พบว่า ความเชื่อเรื่องผีจะ เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับชีวิตของคนในสังคมเริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงตาย  และตายแล้วยังมีความเชื่อต่อไปอีกว่า 
วิญญาณหรือผีของผู้ตายจะเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิหรือดับแบบไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก   ดังนั้นวิถี
ชีวิตของมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผีโดยเห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านพิธีกรรมเสมอ  จึงกล่าว
ได้ว่าคติความเชื่อเรื่องผีของมนุษย์เป็นความเชื่อสากลในทุกสังคม  คติความเชื่อเรื่องผีเป็นสัญลักษณ์
เชิงอ านาจมุ่งเน้นที่ความหมายมากกว่าความเป็นจริง  สะท้อนให้เห็นความมีอ านาจสามารถก าหนด
กฎเกณฑ์เพ่ือจัดระบบระเบียบควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้  คติความเชื่อเกี่ยวกับผีมี
บทบาทหน้าที่เด่นชัดต่อสังคม เช่น บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย  การสร้างขวัญ
ก าลั งใจ  การสร้างพลั งอ านาจให้ แก่บุ คคล การก ากับดูแลรักษาสุ ขภาพ การดู แลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่การประกอบอาชีพ  ทั้งหมดล้วนแต่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับผีทั้งสิ้น 
 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเป็นคติความเชื่อดั้งเดิมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกลุ่มมนุษย์ก็ว่าได้  
เพราะผีเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติตามความเชื่อของมนุษย์  และในสังคมไทยก็
ปรากฏคติความเชื่อเรื่องผีที่ปะปนและฝังแน่นในความเชื่อมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว  ถึงแม้ว่าคติความเชื่อ
เรื่องผีจะอยู่ในเรื่องของปัจเจกชนแต่ละคน  แต่ภาพรวมแล้วผีก็เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตในสังคมไทย
อย่างแยกไม่ออก  พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ด้านความเชื่อต่อผีเริ่มตั้งแต่เกิด เช่น  
การสู่ขวัญเด็กแรกเกิดเพ่ือไม่ให้ผีร้ายมาท าลายเด็ก  หรือการทักทายเด็กว่าหน้าตาน่าเกลียดน่าชังขี้ริ้ว
ขี้เหร่ หรือเรียกชื่อเด็กด้วยชื่อสัตว์ว่าหมาว่าหมู  ที่เป็นเช่นนี้เพ่ือต้องการไม่ให้ผีมาเอาชีวิตเด็กไป แต่
จะขอให้ผีฝ่ายดีมาปกป้องรักษาเด็กให้เติบโตด้วยดี  พอโตขึ้นมาหากเด็กหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่มีลักษณะไม่
                                                           

 ๗ ลีลา  จันสว่าง.  การศึกษาความเชื่อมโยงของสื่อ สังคมและอุดมการณ์ชาตินิยมกระแสหลัก ผ่าน
สื่อละครโทรทัศน์เร่ือง “ทวิภพ”.  เชียงใหม่ : ศิลปศาตรมหาบณัฑติสาขาวิชาสื่อศลิปะและการออกแบบสื่อ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ๒๕๕๖), หน้า ๑๑.   



๑๒๑ 
 

ดูดีก็จะโทษว่าผีปั้นหลุดมือ  และพอโตขึ้นสมควรที่จะมีคู่ครองก็ต้องเลี้ยงผีประจ าตระกูลหรือผีบรรพ
บุรุษที่เป็นผีปู่ย่าตายา  บอกกล่าวให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ทั้งคู่มีความเจริญก้าวหน้า  บางทีหากท า
ไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติตามจารีตก็จะเรียกว่าผิดผี  ต้องขอขมาต่อผีให้ลดโทษหรือยกโทษให้ตาม
ความเชื่อ 
 จากข้อมูลที่ศึกษาสามารถแบ่งคติความเชื่อเรื่องผีออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) ผีบรรพบุรุษผู้
ที่ล่วงลับไปแล้ว  ทั้งที่เป็นญาติ เช่น ผีปู่ย่าตายยายหรือสายญาติ  และผีของบรรพบุรุษที่ไม่ใช่ญาติ 
เช่น ผีวีรบุรุษ ผีของผู้ปกครองหรือเจ้าเมืองเจ้าชีวิตที่มีอ านาจเหนือตน  และ ๒) ผีที่มีอยู่แล้วโดยไม่
ทราบว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด เช่น   ผีบ้าน ผีเมือง ผีป่า ผีเขา ผีไร่ ผีนา ผีฟ้า ผีแถน หรือแม้กระทั่งผีปอบ 
ผีกระสือ ผีพราย  และกลุ่มผีที่มีอยู่แล้วจะแสดงอ านาจผ่านความเชื่อความเข้าใจว่า ผีเข้า ผีสิง ผีอ า 
ผีหลอก เป็นต้น  จากคติความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทยตั้งข้อสังเกตได้ว่า  มีความเชื่อเรื่องผีอยู่ ๓ ระดับ 
คือ ๑) ผีเรือน คือ ผีบรรพบุรุษของเจ้าเรือนทั้งที่เป็นปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษเจ้าโคตรที่รู้จักหรือไม่
รู้จักแต่นับถือว่าเป็นบรรพบุรุษผู้มีพระคุณ  ๒) ผีบ้าน คือ ผีที่ชุมชนหมู่บ้านให้ความเคารพย าเกรง  มี
ความส านึกร่วมกันของชุมชนว่ามีอ านาจมีความศักดิ์สิทธิ์ เช่น ผีปู่ ตา  และ ๓) ผีเมือง คือ ผีของเจ้า
เมืองหรือผีเจ้านายผู้สูงศักดิ์  ซึ่งเป็นผีที่มีอ านาจมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อระดับเมือง  ที่อยู่ของผี
เมืองคือมเหศักดิ์หลักเมือง  อย่างไรก็ตาม คติความเชื่อเรื่องผีนี้มีบทบาทอ านาจต่อสังคมไทยให้
แสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ได้  เพราะผีแต่ละประเภทมีอ านาจมีความศักดิ์สิทธ์แตกต่างกันตาม
ความเชื่อ เช่น ผีบ้านผีเมืองมีอ านาจความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการคุ้มครองปกป้องภยันตรายไม่ให้เกิดขึ้นใน
สังคมให้สังคม  พฤติกรรมที่แสดงออกเห็นได้จากพิธีกรรมเลี้ยงผีเสื้อเมืองหรือหลักบ้านหลักเมือง  ส่วน
ผีไร่ผีนาผีป่าผีเขาก็มีอ านาจความศักดิ์สิทธิ์ต่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  ทั้งที่เป็นป่าเป็นน้ าซึ่ง
สังคมต้องพ่ึงพาอาศัยในการประกอบอาชีพ  พฤติกรรมที่แสดงออกเห็นได้จากการเลี้ยงผีไร่ผีนาหรือ
บูชาผีแถนด้วยการจุดบั้งไฟขอฝน  ผีฟ้ามีอ านาจความศักดิ์สิทธ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น  
พฤติกรรมที่แสดงออกเห็นได้จากการร าผีฟ้าเพ่ือรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับผู้ป่วย เป็นต้น  จึงพบได้ว่า ผี
แต่ละประเภทตามความเชื่อนั้น มีอ านาจมีบทบาทมีหน้าที่สนองตอบความเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
ของสังคมอย่างต่อเนื่อง   
 การอธิบายถึงความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทย ปฐม หงษ์สุวรรณ๘  ได้กล่าวถึงชนชาติไท (ไม่มี 
ย) กับความเชื่อและพิธีกรรมไว้ว่า ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นข้อมูลทางคติชนประเภทหนึ่ง  ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มข้อมูลประเภท Customary Folklore อันเป็นแบบแผนทางสังคมที่เป็นความคิดความเชื่อของ
กลุ่มคนในแต่ละสังคม  ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน  ประเพณีพิธีกรรมที่ด าเนินในวิถี
ชีวิตในวัฒนธรรมของผู้คนล้วนเกิดจากความคิดความเชื่อทางศาสนาแทบทั้งสิ้น  บางครั้งความเชื่อ
และพิธีกรรมถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สร้างการเชื่อมโยงผูกพันระหว่างผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ในกรณีของชนชาติไทพบว่านักวิชาการไทยและต่างประเทศท่ีสนใจประเด็นไทศึกษามากยิ่งขึ้น  ต่างก็
ศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางความเชื่อและพิธีกรรมที่มีอยู่ในสังคม
วัฒนธรรมของกลุ่มชนในดินแดนต่าง ๆ ทั้งในแง่บทบาท ความหมาย และหน้าที่ของความเชื่อและ
พิธีกรรม  นอกนั้นยังสนใจศึกษาในแง่โลกทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมของคนในสังคมที่สะท้อนผ่าน
กิจกรรมทางความเชื่อและพิธีกรรม  นอกจากนั้นปฐมได้มองอีกว่า ความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชน
                                                           

 ๘ ปฐม  หงส์สุวรรณ, คติชนกับชนชาติไท, หน้า ๓๘๓-๔๐๖.  



๑๒๒ 
 

ชาติไทมีหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแต่รูปแบบที่มองเห็นได้ง่ายทั่วไป เช่น การเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ มีผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีเขา ผีน้ า ผีท่า เป็นต้น ความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญ มี
ขวัญข้าว ขวัญวัวขวัญควาย ขวัญบ้านขวัญเมือง  หรือแม้กระทั่งการกราบไหว้ต้นไม้หรือสัตว์สัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์  ทั้งนี้มีความเชื่อว่าท าให้เกิดความมั่นคงและสร้างความอบอุ่นทางใจให้เกิดขึ้นกับผู้คน
ชาวเมือง  การปฏิบัติเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับลัทธิความเชื่อทางศาสนาด้วย  องค์ประกอบของความ
เชื่ออันได้แก่ ๑) มีสิ่งเคารพบูชาสูงสุด ๒) มีความเชื่อและศรัทธา ๓) มีความขลัง ๔) มีความศักดิ์สิทธิ์
และข้อห้าม ๕) มีพิธีกรรมหรือแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในสังคม  ๖) มีกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ และ 
๗)มีผู้สืบทอดและประกอบพิธี 
 ความเชื่อเรื่องผีของสังคมไทย พบว่า มีข้อมูลที่ได้รวบรวมผีชนิดต่าง ๆ ตามความเชื่อของ
คนภาคใต้ คือผลงานศึกษาของกลิ่น คงเหมือนเพชร๙   ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลชื่อผีกับความเชื่อของคน
ภาคใต้ไว้ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ว่า มีผีทั้งหมด ๓๒ ชนิด ได้แก่ ผีกองกอย ผีกะ ผีกละ
(จะกละ) ผีกลิ้งกลางดง ผีโขมด ผีเจ้าเสน ผีฉบบ(ผีมบ) ผีชิน ผีค้ า ผีครูหมอ ผีนางตะเคียน ผีนางตานี 
ผีนางประดู่ ผีโปหมอ ผีโป่ง ผีโป่งค่าง ผีเปรต ผีปราบ ผีไผ่ขาคีม ผีพราย ผีแม่หนุ้ย ผีตาเหล้อเถ้อ ผี
บ้าน(ผีเรือน) ผีแม่ย่านาง ผีนางไม้ ผีปู่โสม ผีทะเล ผีแม่พังสะเดา ผีหลังกลวง ผีพ่อตา(ผีทวด) ผีนายหม
รูน และผีนางโอกระแซง  ส่วนความเชื่อเรื่องผีของภาคเหนือพบว่า  ความเชื่อการนับถือผีมีมาเก่าแก่
ดั้งเดิมดูเหมือนว่ามีลักษณะร่วมของกลุ่มชาติไต-ไท เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนที่พระพุทธศาสนา
จะเข้ามา  กลุ่มคนไต-ไทมีการเรียกชื่อผี เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีขุนน้ า ผีอารักษ์ ผีฝาย ผีสบน้ า ผีประจ า
ข้าว ผีประจ าแผ่นดิน  นอกจากนั้นคติความเชื่อเรื่องของผีในภาคกลางและภาคอีสานก็มีลักษณะร่วม
และแตกต่างออกไป เช่น ภาคอีสานก็จะพบว่ามีผีตาโขนหรือผีปู่เยอย่าเยอ  ภาคกลางก็จะพบว่ามีผี
กุมารทอง  แต่สรุปแล้วความเชื่อเรื่องผีเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีความส าคัญต่อสังคมไทยทุกยุคสมัย  
และที่สามารถเป็นข้อมูลหลักฐานเรื่องความเชื่อเกี่ ยวกับที่ปรากฏในสังคมไทย เช่น ชาวจังหวัด
นครราชสีมาจะเคารพนับถือย่าโม ชาวจังหวัดชัยภูมิจะเคารพนับถือเจ้าพ่อพญาแล ชาวไทยใหญ่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเคารพนับถือผีเจ้าเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เคารพนับถือพระยาพิชัยดาบหัก รวมถึง
พระเจ้าตากสินมหาราชและรัชกาลที่ ๕ ก็มีผู้เคารพนับถืออย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
 ถึงแม้ว่าตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาติไทยจะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเข้ามานาน
แล้วก็ตาม  แต่ความเชื่อดั้งเดิมยังฝังแน่นในความทรงจ ากับคติความเชื่อเรื่องผีอย่างแน่นและฝังลึก  
การผสมผสานระหว่างความเชื่อเดิมกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในลักษณะได้ปะปนผสม
สานกันอย่างลงตัว  จากข้อมูลการศึกษาคติความเชื่อเรื่องผีที่สะท้อนผ่านชื่อพระเครื่องพบว่า    การ
ซ่อนแฝงไว้ซึ่งคติความเชื่อเรื่องผียังปรากฏในชื่อพระเครื่อง เช่น พระขุนแผนผงพรายกุมาร พระ
ขุนแผนพรายคู่ ค าว่าพรายกุมารสื่อถึงความเชื่อเรื่องผีพรายที่เป็นเด็ก  และมีค าเรียกกลุ่มผีพรายนี้
หลายชื่อ เช่น พรายลูกกอก พรายกระซิบ  กุมารทอง เป็นต้น  การยอมรับนับถือผีพรายกุมารเพราะ
เชื่อในอ านาจศักดิ์สิทธิ์เรื่องของภูตผีปีศาจหรือเรื่องน้ ามันพราย  เป็นความเชื่อที่เป็นกระแสนิยมมา
นานแล้ว  จากข้อมูลตั้งข้อสังเกตได้ว่า  การตั้งชื่อพระเครื่องได้เกี่ยวข้องกับผีตามความเชื่อ  คือเอา
ส่วนของผีมาสร้างพระ  แล้วตั้งชื่อรุ่นระบุบ่งบอกถึงมวลสารที่สร้างและอิทธิฤทธิ์ของมวลสารว่ามีคุณ
                                                           

 ๙ กลิ่น  คงเหมือนเพชร.  “ผี” : ความเชื่อในภาคใต้,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 
เล่ม ๑๐.  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๔๗๔๗-๔๗๕๑.   
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ในด้านใด  เรื่องของผีพรายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระเครื่องเกิดจากความเชื่อพ้ืนฐานดั้ง เดิมของ
สังคมไทย  ถึงแม้ว่าหากมีกระแสมุมมองแนวคิดเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่ที่ต้องเอาร่างกายของ
เด็กท่ีตายแล้วมาผ่านขั้นตอนพิธีเพ่ือท าเป็นวัตถุมวลสาร  แล้วผูกมัดวิญญาณหรือผีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการแสดงพลังของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์  และที่ส าคัญเด็กที่ตายแล้วนั้นมีคุณพิเศษอย่างไรถึงต้องเอา
มาท าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์  เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องกราบไหว้บูชา  แต่ด้วยความเชื่อเรื่องของอ านาจภูตผี
วิญญาณท่ีเป็นทุนเดิมของสังคมไทย  การตั้งชื่อที่เก่ียวข้องกับผีจึงได้รับกระแสนิยม 
 นอกจากนั้นยังพบอีกว่า  ความเชื่อในเรื่องผีที่มาเกี่ยวข้องกับการสร้างพระเครื่องและตั้ง
ชื่อพระเครื่องนั้น ถึงแม้ว่าชื่อนั้นไม่มีชีวิตจริงอยู่ในโลกแล้วก็ตาม  แต่ด้วยความพิเศษของบุคคลนั้น  ก็
น ามาตั้งเป็นชื่อของพระเครื่อง   ดังตัวอย่างของพระสงฆ์ที่ละสังขารไปแล้ว  แต่ก็มีผู้คนเคารพนับถือ
ศรัทธาเป็นจ านวนมาก  จึงตั้งชื่อพระเครื่อง เช่น หลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) 
หลวงพ่อสดวัดปากน้ า คูบาศรีวิชัย เป็นต้น  นอกจากนั้นยังปรากฏว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าเมืองที่
มีอ านาจบารมีและมีคนเคารพย าเกรงมาก  ก็จะถูกน ามาตั้งเป็นชื่อพระเครื่อง เช่น สมเด็จพระนเรศวร 
พระร่วง องค์สมเด็จ ร.๕  และรวมถึงจตุคามรามเทพที่โด่งดังได้รับกระแสศรัทธานิยมอย่างมาก  
ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่ามีความเชื่อเรื่องของผีหรือวิญญาณของบุคคลที่มีความพิเศษ  สามารถบันดาล
อ านาจศักดิ์สิทธิ์ให้ส าเร็จผลตามที่ปรารถนา   
 ๔.๑.๒  ความเชื่อเกี่ยวกับนาค 
  คติความเชื่อเกี่ยวกับนาคปรากฏในสังคมไทยรวมถึงสังคมอ่ืน ๆ ในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์
มาอย่างยาวนาน   นาคเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือกว่าความเชื่อ
เรื่องภูตผีปีศาจ   การรับรู้ถึงความเชื่อถูกบันทึกข้อมูลผ่านเรื่องเล่าปรัมปรา ต านาน นิทาน พงศาวดาร 
รวมถึงคติความเชื่อที่สอดคล้องกับทางศาสนาด้วย  ในพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องเกี่ยวกับนาคอยู่หลาย
ตอน  ดังที่อุดม รุ่งเรืองศรี๑๐  ได้อธิบายถึงนาคที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาไว้ว่า ในพระไตรปิฎก
กล่าวถึงนาคไว้ในบทเทศนาและชาดกต่าง ๆ  มีการจัดล าดับให้นาคอยู่ถัดจากมนุษย์ ในโทณสูตรจัดให้
นาคอยู่ในระดับกึ่งกลางระหว่างมนุษย์และเทพ  ในมหาสมัยสูตรได้แสดงให้เห็นว่านาคเป็นบริวารของ
ท้าววิรูปักษ์และอาศัยอยู่ในอุตตรกุรุทวีป  และในพระไตรปิฎกได้วิเคราะห์ว่า นาค มาจากค าว่า น  
แปลว่า ไม่  อค แปลว่า บาป  หากน าค าว่า น+อค = นาค  แปลว่า  ไม่บาปจริง  ก็อาจมีนัยการ
เปลี่ยนผ่านจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นนาค  ซึ่งน่าจะมีความบริสุทธิ์กว่ามนุษย์  เป็นผู้ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า มีความเสียสละ มีความเพียร มีการรักษาศีลเป็นขั้นสุดท้าย  เป็นผู้
เข้าถึงความหลุดพ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุด  และยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้ าจุนพระพุทธศาสนาสืบมา
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้น ยังพบข้อมูลที่ได้กล่าวถึงนาคดังปรากฏในพุทธประวัติหลายตอน 
เช่น เรื่องพญามุจลินท์นาคราชมาป้องภัยให้พระพุทธเจ้าคราวเสวยวิมุตติหลังตรัสรู้ธรรม  เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการบวชนาค        
  ในสังคมไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน  รับรู้คติความเชื่อเกี่ยวกับนาคผ่านข้อมูลทาง
วัฒนธรรมของสังคม  เช่น มีคติเชื่อว่านาคเป็นสัญลักษณ์แห่งดินและน้ า และรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ความยิ่งใหญ่ นาคเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มชน นาคเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ นาคมีอิทธิฤทธิ์อ านาจ  นาคเป็นผู้
ปกป้องรักษาสถานที่ส าคัญของเมือง นาคเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ นาค
                                                           

 ๑๐ อุดม  รุ่งเรืองศรี.  เทวดาพุทธ.  (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  ๒๕๒๓), หน้า ๔๖. 
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เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ นาคเกี่ยวข้อง นาคเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์ และดูแลปกป้องภัยให้กับศาสนา 
และยังตั้งข้อสังเกตได้อีกว่า คติความเชื่อเรื่องนาคมีอิทธิพลส่งผลให้สังคมมีการพัฒนาแนวคิดเกิดขึ้น
หลายด้าน เช่น ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านประเพณี ด้านพิธีกรรม ด้านไสยศาสตร์ และ
ด้านศาสนวัตถุทางศาสนา เป็นต้น 
  คติความเชื่อเรื่องนาคกับศาสนาปรากฏทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ ส าหรับ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  นาคมีความส าคัญในฐานะเป็นบัลลังก์ขององค์พระวิษณุ พระนารายณ์บรรทส
สิทนธุ์ เป็นเทพพานหะของพระวรุณหรือพระพิรุณท าหน้าที่ให้ฝน  นอกจากนั้นยังเป็นสัตว์ส าคัญเฝ้า
มหานทีสีทันดรล้อมรอบเขาพระสุเมรุ  ส่วนนาคที่ปรากฏในพงศาวดารเขมรได้กล่าวว่า นาคเป็นต้น
บรรพบุรุษของขอมโบราณ  และมักมาปรากฏช่วยสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่เสมอ  ครั้นเมื่อจะสร้างศา
สนสถานต่าง ๆ ก็มักจะท ารูปจ าลองนาคไว้ตามความเชื่อว่านาคเป็นตัวแทนสายรุ้งที่เชื่อมต่อระหว่าง
โลกมนุษย์กับโลกสวรรค์  นอกจากนั้นคติความเชื่อเรื่องนาคกับพระพุทธศาสนา  หากจะเชื่อมโยง
ข้อมูลให้เห็นหลักฐานที่ส าคัญทางประวัติ พบว่า  นาคเกิดก่อนพระพุทธศาสนาแน่นอน  เพราะแม้แต่
พระไตรปิฎกหรือพุทธประวัติยังมีกล่าวถึงเหตุการณ์สัมพันธ์กับนาคอยู่หลายตอน   ตามคติความเชื่อ
ของชาวพุทธสรุปว่านาคมีตัวตนจริง  นาคเป็นพวกกายทิพย์กึ่งเทพและสัตว์เดรัจฉาน  มีอิทธิฤทธิ์
ศักดานุเดชมาก  สามารถเนรมิตร่างกายเป็นมนุษย์ชายหรือหญิงหรือสัตว์อ่ืนตามสภาวะเหตุการณ์  
แต่ก็มีขีดจ ากัดและข้อสังเกตบางอย่างท าให้ทราบได้ว่า  นาคท่ีปลอมแปลงตัวเป็นมนุษย์นั้นมีขีดจ ากัด
และข้อสังเกตอย่างไร เช่น   แม้จะปลอมแปลงตัวเป็นมนุษย์แต่ดวงตายังคงมีสีแดง เหมือนเดิม  
ในขณะเวลานอนหลับร่างกายก็จะกลับกลายเป็นนาคเหมือนเดิม หรือรวมถึงอาการของอ่อนน้อม
ความเสงี่ยมเจียมตน เป็นต้น  และลักษณะทั่วไปของนาคตามคติความเชื่อได้กล่าวไว้ว่า นาคมี ๓ กลุ่ม 
คือ ๑) เป็นสัตว์ทิพย์กึ่งเทพและสัตว์  จะมีที่อยู่บนสวรรค์วิมานเสวยทิพยสมบัติดุจดั่งเทวดา  ๒) 
ลักษณะเป็นทิพย์กึ่ ง เทพ  มีลักษณะเป็นมนุษย์และมี เครื่องประดับคล้ ายเครื่องทรงของ
พระมหากษัตริย์ และ ๓) ลักษณะเป็นสัตว์   มีลักษณะเหมือนงูแต่มีขนาดล าตัวใหญ่ยาวกว่างูธรรมดา
ทั่วไป  นาคกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกหรือตามแม่น้ า  ส่วนนาคทุกกลุ่ มบนเศียรจะมีเครื่องหมาย
สวัสดิกะและจ านวนเศียรแตกต่างกันไป เช่น ๑ เศียร   ๓ เศียร  ๕ เศียร ๗ เศียร และ ๙ เศียร มีลิ้น 
๒ แฉก  มีกายสีต่างกันตามตระกูล คือ ๑) ตระกูลวิรูปักษ์  มีผิวกายสีทอง เป็นราชาของนาค  ๒) 
ตระกูลเอราปักถะ  มีผิวกายสีเขียว  ๓) ตระกูลฉัพยาปุตตะ  มีผิวกายสีรุ้ง และ ๔) ตระกูลกัณหาโคตร
มะ  มีผิวกายสีด า  หน้าที่ของนาคแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามระดับที่อยู่ของนาค คือ ๑) นาคสวรรค์  มี
หน้าที่ผ้าวิมานของเหล่าเทวดา  ๒) นาคกลางหาว  มีหน้าที่ให้ลมและให้ฝน  ๓) นาคโลกบาล  มีหน้าที่
รักษาแม่น้ าล าธาร  และ ๔) นาครักษาขุมทรัพย์  มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดินและป่า  และยังสามารถ
แบ่งนาคออกได้อีก ๒ ประเภท คือ ๑) กามรูปีพญานาค  คือ  นาคที่ยังเสวยกามคุณ  และ ๒) อกาม
รูปีพญานาค  คือ  นาคท่ีไม่เสวยกามคุณ 
  ข้อมูลของชื่อพระเครื่องที่สัมพันธ์กับนาค พบว่า  การสร้างพระพุทธรูปองค์พระประธานที่
มีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่ รวมถึงพระขนาดเล็กที่สามารถพกพาติดตัวได้ซึ่งในอดีตเรียกว่าพระพิมพ์ 
และในปัจจุบันเรียกว่าพระเครื่องนั้น  การสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนา  ก็ได้เอาแนวคิดแนว
เชื่อตามความเชื่อดั้งเดิมท่ีเกี่ยวข้องกับนาคมาปรับให้เข้ากับเหตุการณ์พุทธประวัติ  จึงเกิดเป็นพระปาง
นาคปรก หรือมีชื่อเรียกว่าพระนาคปรก  ซึ่งการสร้างเกิดขึ้นจากมโนทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมกับ
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พระพุทธศาสนาอย่างลงตัว  นาคเป็นสัตว์ที่มีอ านาจอิทธิพลต่อความเชื่อของสังคม พระพุทธศาสนาก็
มีอ านาจอิทธิพลต่อการยอมรับนับถือ  การสร้างพระพิมพ์ในครั้งสมัยทวารวดีเป็นที่นิยมปางนาคปรก
อย่างมาก   
  พระนาคปรกเป็นชื่อเรียกรูปสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าในอิริยาบถนั่งสมาธิ และมีนาคแผ่
พังพานขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียรของรูปสัญลักษณ์พระพุทธเจ้า  และปัจจุบันจัดเป็นพระปาง
ประจ าวันเสาร์  จากหลักฐานร่องรอยทางประวัติศาสตร์การสร้างเป็นพระพิมพ์หรือพระเครื่องใน
ประเทศไทย  พบว่า พระนาคปรกเป็นศิลปะเก่าแก่ที่พบในพ้ืนที่ประเทศไทยหลายยุคหลายสมัย  เริ่ม
ตั้งแต่พระพิมพ์ที่แกะสลักด้วยหิน เป็นศิลปะของขอมหรือเขมรครั้งเรืองอ านาจเรียกว่ารูปแบบบายน  
พบในเขตพ้ืนที่ลพบุรี  และยังพบพระพิมพ์ในลักษณะพระแผงที่เรียกว่าพระนารายณ์ทรงปืน  แต่เป็น
รูปพระนาคปรกอยู่ตรงกลาง มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระนางปรัชญาปารมิตาปรับอยู่ซ้ายขวา  
พระแผงชุดนี้เป็นกระแสนิยมของนักเล่นพระเครื่องอย่างมาก  ต่อมาก็ได้รับอิทธิพลค่านิยมในการสร้าง
พระนาคปรกอย่างต่อเนื่อง   
  พระพิมพ์นาคปรกที่เป็นที่รู้จักกันมากอีกชุด คือ พระพิมพ์นาคปรกพระธาตุนาดูน  เป็น
พระพิมพ์พระแผงที่ขุดค้นพบที่อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  เป็นพระพิมพ์ศิลปะในยุคสมัยทวาร
วดี  เป็นเขตพ้ืนที่เมืองเก่าโบราณที่เรียกว่านครจ าปาศรี  พระพิมพ์ที่ขุดได้เป็นที่ต้องการของนักเล่น
พระเช่นเดียวกัน  ช่วงหลังต่อมาในยุคของสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ก็ปรากฏว่ามีการสร้างพระ
พิมพ์นาคปรกอีกมากมายหลายรุ่น  ที่ได้รับกระแสนิยม เช่น พระนาคปรกใบมะขามวัดท้ายตลาด
กรุงเทพมหานคร พระนาคปรกใบมะขามวัดปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท  พระนาคปรกใบมะขามวัด
กัลยาณมิตรกรุงเทพมหานคร  พระนาคปรกใบมะขามวัดเสด็จสมุทรสงคราม พระนาคปรกใบมะขาม
วัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร พระปรกวัดพระธาตุ พระพิมพ์ปรกโพธิ์ เป็นต้น 
  จากข้อมูลของคติความเชื่อเกี่ยวกับนาคพบว่า  ได้เข้าสู่ความเชื่อความศรัทธาที่เกิดจาก
ความเชื่ อดั้ ง เดิมผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาได้อย่ างลงตัว ทั้ งพราหมณ์ -ฮินดูและ
พระพุทธศาสนา  ส่งผลให้เกิดการเรียกชื่อเครื่องว่าพระนาคปรก  และได้แพร่กระจายสู่กระแสความ
นิยมได้อย่างตรงจุด  เพราะว่าในสังคมมีความเชื่ออยู่ก่อนแล้วและก็ได้แตกประเด็นต่อยอดตามมาเป็น
ชื่อของพระเครื่องหลากรุ่นหลายสมัย 
  ๔.๑.๓  ความเชื่อเกี่ยวกับยักขเทวดา 
  คติความเชื่อเกี่ยวกับยักขเทวดาในสังคมไทยได้ให้ความส าคัญในฐานะผู้พิทักษ์รักษาโลก
มนุษย์รวมถึงศาสนาอีกด้วย  คติความเชื่อของคนไทยไม่มีเฉพาะในเรื่องของภูตผีปีศาจและนาคเท่านั้น  
แต่ในเรื่องของยักขเทวดาก็มีคติความเชื่อมายาวนานเช่นกัน  และเรื่องยักขเทวดาที่สังคมไทยรับรู้และ
ปรากฏหลักฐานในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศาสนสถานคือท้าวเวสสุวัณ   การรับรู้และคุ้นเคยกับท้าว
เวสสุวัณในฐานะรูปยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่  ด้วยว่าเป็นเจ้าแห่งอสูรรากษสและภูตผีปีศาจ  ถ้าหาก
จะกล่าวถึงเจ้าหรือนายแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลายต้องนึกถึงท้าวเวสสุวัณ หรือเมื่อครั้งอดีตชาติเคยเกิด
เป็นพราหมณ์ชื่อว่าท้าวกุเวร  คติความเชื่อตามแบบไตรภูมิว่ามีท้าวโลกบาลประจ าอยู่สี่ทิศ และทิศ
เหนือได้แก่ท้าวเวสสุวัณ มีอสูรรากษสและภูตผีปีศาจเป็นบริวาร  ในต าราโบราณและผลงานวรรณคดี
เรื่องรามเกียรติ์เรียกท้าวเวสสุวัณว่าท้าวกุเรปัน  มีการกล่าวตรงกันว่าท้าวเวสสุวัณเป็นยักขเทวดาที่มี
จิตใจด ารงในสัตยธรรม  อุทิศตนเพื่อพิทักษ์รักษาศาสนสถาน     



๑๒๖ 
 

  ส่วนในด้านหลักฐานและต านานที่กล่าวถึงท้าวเวสสุวัณพอสรุปได้ว่า  มีกล่าวถึงอดีตชาติ
ของท้าวกุเวรเอาไว้ในพระไตรปิฎกหมวดพระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓  ว่าเมื่อครั้งโลกยังว่างจาก
พระพุทธศาสนาไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลก  ในสมัยนั้นมีพราหมณ์ชื่อกุเวรเป็นผู้ใจดมี
เมตตาประกอบอาชีพสุจริตยึดอาชีพหีบอ้อย  มีผลเป็นก าไรมากมายแล้วได้ท าบุญตลอดอายุขัย  ทั้งจัด
ที่พักให้คนเดินทาง แจกน้ าอ้อยเป็นทาน  เมื่อสิ้นอายุขัยได้จุติเป็นยักขเทวดาในเมืองวิสาณะเทพนคร
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเวสาวัณอยู่ทางทิศตะวันออกในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา  ต่อมาได้รับการ
สถาปนาเป็นราชาแห่งเทพบนสวรรค์  และได้มีพระนามว่าเวสสุวัณตามชื่อเมืองที่ปกครอง  ท้าว
เวสสุวัณเป็นจอมเทพผู้มีฤทธิ์มาก  มีอาวุธประจ ากายคือคฑาวุธ  อาวุธนี้ร้ายแรงสามารถประหารชีวิต
ยักษ์ได้ทันทีพร้อมกันหลายร้อยตน  และคฑาวุธของท้าวเวสสุวัณนี้เป็ นยอดแห่งศาสตราวุธที่มี
อานุภาพมากสามารถท าลายโลกให้เป็นจุณได้ในพริบตา  และมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับท้าวเวสสุวัณอีกเรื่องที่
เชื่อกันว่าครั้งหนึ่งท้าวเวสสุวัณเดิมชื่อกุเวรพราหมณ์  เป็นผู้ได้ท าบุญไว้มากเมื่อสิ้นชาตินั้นได้มาเกิด
เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ มีนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร  ครั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุ
ธรรมโสดาบัน  และได้สร้างวัดเวฬุวันถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพร้อมกับถวายเป็นวัดใน
พระพุทธศาสนา  จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้เป็นทิพยวิมานอันสวยงาม  ขณะที่พระเจ้าพิมพิสารจะเสด็จ
สวรรคตท่านออกด้วยฌาน ๔  มีการรับรู้ได้ด้วยญาณทิพย์ว่าก่อนพระองค์ท่านจะเกิดเป็นพระเจ้าพิม
พิสารท่านเคยเป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมมหาราชิกามาก่อน 
  จากคติความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวัณได้เชื่อมโยงผสมผสานเข้าสู่ยักขเทวดาผู้พิทักษ์รักษา
พระพุทธศาสนา  ซึ่งดั้งเดิมคติความเชื่อของสังคมไทยก็ได้ผูกติดอยู่กับเรื่องผี เรื่องพราหมณ์อยู่ก่อน
แล้ว  ยักขเทวดาเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมีผลด้านอ านาจอิทธิฤทธิ์บันดาลสุขป้องกันทุกข์ให้กับ
สังคมได้พ่ึงตามความเชื่อ  จากนั้นยักขเทวดาก็ได้ปรับตัวเข้ากับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เข้า
มาในช่วงต่อมา  การเข้าไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาของคนในสังคมไทย พบว่า  ในบริเวณ
พ้ืนที่เขตวัดหลายวัดมีการปั้นรูปยักษ์หนึ่งตนหรือมากกว่าหนึ่งตน  ซึ่งการปั้นก็ด้วยสอดคล้องตามคติ
ความเชื่อว่าให้เป็นยักขเทวดาผู้พิทักษ์รักษาเขตพุทธสถาน เพ่ือมิให้เกิดเหล่ามารร้ายทั้งหลายเข้ามา
ท าลายพุทธสถาน  ในคติความเชื่อจึงปรากฏว่ามีท้าวเวสสุวัณยืนถือกระบองค้ าพ้ืนอยู่ภายในบริเวณวัด  
อาจอยู่ทางเข้าวัด หรือหน้าศาลา หรือหน้าอุโบสถ์ หน้าหน้าเจดีย์ หรือสถานที่ที่ส าคัญภายในวัดนั้น ๆ   
แต่ส่วนมากจะพบเป็นคู่  ท้าวเวสสุวัณถูกสร้างเป็นรูปเคารพและอยู่เคียงคู่ความเชื่อทางศาสนามานาน  
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา  นอกจากนั้นยังพบอีกว่า แม้ตามรั้วก าแพงวัดก็ถูกสร้างยักษ์ท้าวเวสสุวัณ
ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ให้รับรู้ว่าเป็นผู้รักษาเขตพุทธสถาน  และยังพบอีกว่าที่ครอบซุ้มแก้วพระพุทธชิน
ราชก็ปรากฏการน าท้าวเวสสุวัณเข้าไปเกี่ยวข้อง  เหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องยักขเทวดาที่
เกิดข้ึนในสังคมไทยมายาวนานและต่อเนื่อง   
  ส่วนชื่อพระเครื่องที่เก่ียวข้องกับยักขเทวดาพบว่า มีเหรียญท้าวเวสสุวัณของหลวงปู่ฤาษีลิง
ด าวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งเป็นเหรียญสองหน้า เหรียญด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ฤาษีลิงด าแต่
ด้านหลังเป็นรูปท้าวเวสสุวัณ   ในสังคมไทยเคารพนับถือตามความเชื่อว่าท้าวเวสสุวัณเป็นเทพเจ้าแห่ง
ความมั่งคั่งร่ ารวย  หรือราชาแห่งเทพสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา  และยังมีความเชื่ออีกว่าท้าว
เวสสุวัณสามารถป้องกันภูตผีปีศาจไม่ให้เข้ามารบกวน อีกท้ังเป็นผู้จดบันทึกข้อมูลของผู้กระท าความดี
ในเขตพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกเพ่ือประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ให้รับรู้อีกด้วย  หลวงปู่ฤาษีลิงด ายังมี



๑๒๗ 
 

แนวคิดว่า  ท้าวเวสสุวัณไม่ใช่ยักษ์แต่เป็นเทพบุตรนุ่งขาวห่มขาว ถือคฑาวุธ  จึงได้สร้างเหรียญท้าว
เวสสุวัณเพ่ือให้ผู้มีความเชื่อไว้สักการบูชา   
  ชื่อพระเครื่องที่เกี่ยวข้องกับยักขเทวดาอีกรุ่น คือ เหรียญจตุรพักตรพรหม ซึ่งตามคติความ
เชื่อว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าครั้งกราบทูลให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับเหล่า
สัตว์โลก  อีกทั้งหลักธรรมยังอ้างอิงถึงพระพรหม คือ พรหมวิหารธรรม  เป็นธรรมที่พระพรหมถือ
ปฏิบัติ  พระพรหมเข้ามามีบทบาททางคติความเชื่อทั้งที่เป็นเครื่องรางของขลังประเภทผ้ายันต์และรูป
ปั้นหล่อ  ลักษณะเด่นของพระพรหมคือมีสี่หน้า  เหรียญพระพรหมได้รับความนิยมแพร่หลาย เช่น 
เหรียญดีเข้มขลังจตุรพักตรมหาพรหมทีโอทีของวัดมณีชลขัณฑ์ลพบุรี เหรียญจตุรพักตรพรหมมหา
มงคลหลวงปู่ดู่หลวงปู่สีอยุธยา  เหรียญมหาพรหมสี่หน้ารุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราชหลวงปู่หหมุนศรี
สะเกษ  
  จากข้อมูลชื่อพระเครื่องที่เป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับยักขเทวดาก็ได้เข้ามามีบทบาททาง
ความเชื่อในสังคมไทยหลากรุ่นหลายแบบ  เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิดแนวเชื่อว่า  สิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติและมีอ านาจอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์บันดาลผลให้กับผู้เคารพศรัทธานั้น  ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเชื่อและศาสนาที่สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก  ทั้งเป็นต านานเรื่องเล่าที่ผ่านเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านคัมภีร์วรรณคดีวรรณกรรมรวมถึงร่องรอยทางจิตรกรรม ปติมากรรม สถาปัตยกรรม 
จนถึงการน าคติทางความเชื่อมาสู่รูปแบบการสร้างรูปเคารพขนาดเล็กที่เรียกว่าพระเครื่อง  แล้วสวม
ทับด้วยชื่อเรียกว่าเหรียญท้าวเวสสุวัณและเหรียญจตุรพักตรมหาพรหม แต่ถ้าหากตั้งข้อสังเกตคนใน
สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา  แต่เหตุใดจึงมีคติความเชื่อเกี่ยวกับยักขเทวดาซึ่งเป็นสิ่ง
ขัดแย้งกับความเป็นพุทธ แต่ตามข้อสันนิษฐานแสดงข้อมูลได้ว่า  สังคมไทยตั้งแต่สมัยโบราณกาลถูก
อารยธรรมของอินเดียเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยในความเชื่อเรื่องของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูรวมถึง
พุทธศาสนาด้วย  ซึ่งทั้งสองศาสนาได้กล่าวถึงเทวดาเช่นเดียวกัน  เป็นไปได้ว่าสังคมไทยได้รับอิทธิพล
ดังกล่าวเข้ามา  การแปรสภาพจากการนับถือผีที่มีมาแต่ดั้งเดิมมาผนวกผีให้กลายเป็นเทพหรือเทวดา   
ดังปรากฏในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน 
 
๔.๒  ชื่อพระเคร่ืองกับอุดมการณ์ความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู 
 
  ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู  ผู้ศึกษาได้จ าแนกเนื้อหาที่ได้เพ่ือ
อธิบายเป็น ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๒.๑  ความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวร 
 ความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวรในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น พบว่า พระอิศวรหรือพระศิวะ
เป็นหนึ่งในตรีมูรติผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุด  มี ๓ องค์ตามความเชื่อ  อีก ๒ องค์ ได้แก่ พระพรหมและพระ
วิษณุ  จากข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวรได้แสดงให้เห็นว่า  ในสังคมไทยถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อ
ดั้งเดิมเกี่ยวกับผี  และได้ผสมผสานความเชื่อกับศาสนาให้เข้าด้วยกัน  และก็พบว่าความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็มีพลังอ านาจต่อความเชื่ออย่างมากเช่นกัน  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะพระพรหม 
พระวิษณุ และพระศิวะ หรือที่เรียกว่าตรีมูรตินั้นมีบทบาทต่อสังคมไทยมาแสนนานและต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน   



๑๒๘ 
 

 พระอิศวรหรือพระศิวะนั้นวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี  ได้กล่าวถึงข้อมูลของพระอิศวรหรือ
พระศิวะไว้ว่า   พระอิศวรหรือพระศิวะมีรูปกายเป็นชายหนุ่มก าย า มีสีผิวขาว  นุ่งห่มหนังเสือเหมือน
ฤๅษี  มีสังวาลเป็นลูกประค าหรือกะโหลกมนุษย์  มีงูเห่าคล้องคอ  ไว้พระเกศายาว ม้วนมวยผม มี
ดวงตา ๓ ตา  ซึ่งตาที่ ๓ อยู่กลางหน้าผาก  โดยปกติจะปิดอยู่เสมอ เชื่อว่าหากเปิดขึ้นเมื่อไหร่ 
ไฟบรรลัยกัลป์จะเผาผลาญล้างโลก  ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกัปป์หนึ่ง ก่อนที่พระพรหมจะสร้างโลกขึ้นมา
ใหม่อีก  พาหนะของพระอิศวร คือ วัวเพศผู้สีขาวล้วน  มีชายา คือ พระอุมา เทพีแห่งความกล้าหาญ 
มีโอรสสององค์ คือ พระขันทกุมาร และพระพิฆเนศ  ประทับอยู่ ณ เขาไกรลาส อันเป็นศูนย์กลางแห่ง
จักรวาลและพระแม่คงคา  มีธิดาคือพระแม่มนสาเทวีหรือพระยามี  พระศิวะเป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่ง
ชั่วร้ายให้ห่างไกล และท าให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้น  ผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทาง
ใด หากบวงสรวงบูชาขอพรให้พ้นทุกข์  พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์  
พระศิวะมีท่าร่ายร าอันเป็นการร่ายร าของเทพเจ้า เรียกว่าปางนาฏราช  เมื่อแปลงกายลงไปปราบฤๅษี
ที่ไม่ประพฤติตนอยู่ในเพศดาบส  ซึ่งต่อมาชาวฮินดูได้ถือเอาท่าร่ายร านี้เป็นต้นแบบของการร่ายร าต่าง 
ๆ มาตราบจนปัจจุบัน  นอกจากนี้แล้ว พระศิวะยังถือว่าเป็นเจ้าแห่งผีหรือปีศาจอีกด้วย โดยมีพระนาม
เรียกว่าปีศาจบดี หรือ ภูเตศวร นอกจากนี้แล้วพระอิศวร ยังมีพระนามอ่ืนอีก เช่น รุทร ศังกร ศุลี 
นิลกัณฐ์ หระ หรือ อีสาน และยังเป็นเทพประจ าทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานอีกด้วย นอกจากนี้
แล้ว ยังเชื่อว่าพระศอของพระศิวะมีสีด า ทั้งนี้เนื่องจากพระองค์ได้ยาพิษของพญานาคไว้เมื่อครั้งกวน
เกษียรสมุทรท าน้ าอมฤตเพ่ือช่วยโลก  ซึ่งบทหนึ่งในกามนิต-วาสิฏฐี วรรณกรรมอิงพุทธศาสนาได้อ้าง
ถึง สีของความรักว่าเป็นสีด าเสมือนสีคอพระศิวะ  พระศิวะที่ประเทศศรีลังกาอันเป็นประเทศที่ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูได้เข้ามาเผยแพร่ก่อน  ก่อนที่จะกลายมาเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักอย่างเช่นใน
ปัจจุบัน  พระศิวะในความเชื่อของที่นี่จะมีพาหนะเป็นนกยูง และกลายมาเป็นเทพเจ้าที่ท าหน้าที่ปก
ปักษ์รักษาพุทธศาสนา   
 ด้วยสังคมไทยมีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องยาวนานหลายยุคสมัย  เหตุนี้จึงมีข้อมูลที่บันทึก
ผ่านวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่องและยาวนานเช่นกัน  โดยเฉพาะการผสมผสานแนวคิดระหว่าง
ศาสนากับความเชื่อ  และประเทศไทยก็มีเบ้าหลอมจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนารวมถึงผี
มีมาเป็นเวลาช้านาน  จนไม่สามารถแยกขาดจากกันได้โดยสิ้นเชิง  ความคิดความเชื่อได้อยู่ในมโนคติ
ส านึกร่วมอย่างแนบแน่นฝังลึก  หากกล่าวถึงความเชื่อระหว่างพราหมณ์กับพุทธและผีแล้วอาจเป็น
เรื่องเชื่อมโยงต่อติดกันอย่างแยกไม่ออก  คติความเชื่อของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับนับถือเทพ
เพราะว่า  เทพของพราหมณ์-ฮินดูจ านวนหนึ่งเป็นเทพที่มีพลัง มีอ านาจ มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะ
สามารถบนบานศาลกล่าวหรือขอในสิ่งที่ปรารถนาได้  และยังพบอีกว่าในสังคมไทยได้จัดสร้างพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นต าแหน่งแห่งที่อยู่ของเทพให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นจ านวนมาก  แม้แต่ชื่อเมืองหลวงของประเทศ
ไทยยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องเทพ คือ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งสื่อความหมายถึง พระนครอันกว้าง
ใหญ่ดุจนครของเทพ หรือ สื่อความหมายในเชิงอธิบายได้ว่า  เป็นเมืองที่กว้างใหญ่  มีความ
เจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่ง  ดุจดั่งเป็นนครของเทพ  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
สร้างขึ้นมาเป็นที่อยู่ของเทพในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เช่น เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ วัดพระศิวะเจ้า  
และยังพบว่าสัญลักษณ์แทนพระศิวะคือศิวลึงค์ 
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 คติความเชื่อในสังคมไทยได้สร้างสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เคารพแทนองค์พระศิวะหรือพระ
อิศวรนั้น  พบว่า สังคมไทยคุ้นเคยกับเครื่องรางของขลังที่มีอ านาจใช้ในการให้โชคลาภ เสน่ห์เมตตา
มหานิยม  ซึ่งมีชื่อเรียกว่าปลัดขิกนั่นเอง  ปลัดขิกของไทยมีกระแสนิยมจากหลักฐานที่แน่ชัดว่ ามา
จากศิวลึงค์ตามความเชื่อของไศวะนิกาย  ซึ่งเป็นนิกายที่นับถือพระศิวะว่าเป็นใหญ่สูงสุดในบรรดาเทพ
ทั้งหลาย  ไศวะนิกายใช้รูปของศิวลึงค์หรืออวัยวะเพศชายเป็นเครื่องหมาย  เป็นสัญลักษณ์ที่มีเหตุผล
ทางความเชื่อว่า นี่คือสัญลักษณ์แห่งพระผู้สร้าง  เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้ก าเนิด  คติความเชื่อนี้มีมา
นานแล้วในพ้ืนที่ประเทศอินเดีย  และได้แพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทยและหัวเมืองฝ่ายใต้แถว
มลายูเมื่อครั้งที่ขอมเรืองอ านาจ  ดังนั้นสัญลักษณ์สากลที่เป็นสิ่งแทนพระศิวะที่รับรู้ร่วมกัน คือ 
แท่งศิวลึงค์  พบหลักฐานได้ตามเทวสถานทั้งโบราณและปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม การบูชาพระศิวะหรือศิวลึงค์หรือปลัดขิกนั้น  การบูชาของคนในสังคมไทย
ส่วนมากไม่ได้บูชาด้วยความเชื่อที่มุ่งไปสู่พระศิวะ  แต่การบูชามุ่งเน้นไปที่ตัวพระเกจิอาจารย์ผู้สร้าง
หรือผู้ปลุกเสกคาถาอาคมมากกว่า  แสดงให้เห็นในคติความเชื่อว่าสังคมไทยรับเอาศาสนาพราหมณ์- 
ฮินดูเข้าไปผสมกับพระพุทธศาสนา  ตั้งข้อสังเกตได้ว่า คติความเชื่อเรื่องพระอิศวรหรือพระศิวะตาม
ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูไม่ได้สื่อไปถึงองค์เทพในต้นสังกัดกลับถูกโอนไปที่พระเกจิอาจารย์ใน
พระพุทธศาสนา 
 ดังนั้นในการวิจัยชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจึง
พบว่า  ชื่อพระเครื่องหลายชื่อหลายรุ่นได้ให้ความส าคัญหรือสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคติความเชื่อในพระ
อิศวรหรือพระศิวะและรวมถึงการกลายรูปมาเป็นปลัดขิกว่า  จากเทพตามความเชื่อที่มีอยู่เดิมได้ถูกน้ า
มาใช้ในการเรียกชื่อพระเครื่องที่เป็นคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาหลายชื่อ เช่น พระมเหศวร พระ
หลวงพ่อยิดปลัดขิกบินได้ ปลัดขิกวัดสะแกพระนครศรีอยุธยา ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือวัเขาชะโงก
ฉะเชิงเทรา ปลัดขิกวัดสัตหีบชลบุรี ปลัดขิกหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ระยอง ปลัดขิกหลวงพ่อไสววัด
ปรีดารามนครปฐม ปลัดขิกหลวงพ่อกลั่นวัดอินทราวาสอ่างทอง ปลัดขิกหลวงพ่อฟักวัดนิคมประชา
สรรค์ประจวบคีรีขันธ์ ปลัดขิกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  และจากข้อมูลการ
สร้างปลัดขิกก็พบว่ามีการสร้างพระเครื่องขึ้นในคราวเดียวกัน เช่น ปลัดขิกเหรียญเสมาหลวงพ่อยิดวัด
หนองจอกประจวบคีรีขันธ์ ปลัดขิกหลวงเหลือ ปลัดขิกหลวงปู่อ๋ี เป็นต้น  ซึ่งพระเกจิอาจารย์จะสร้าง
พระเครื่องเพ่ือพกพาติดตัวตามความเชื่อด้วย 
 การตั้งชื่อพระเครื่องในกลุ่มพระศิวะหรือพระอิศวรจะมุ่งเน้นไปที่เครื่องรางของขลัง
ทั้งหมด  และรับรู้ร่วมกันให้มีชื่อเรียกว่าปลัดขิก  แต่ส่วนที่ปลัดขิกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือ กลุ่ม
ผู้สร้างหรือผู้ปลุกเสกคาถาอาคมจะเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ทั้งสิ้น  รูปลักษณ์ของของปลัดขิกจะมี
ลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชาย  ท าจากไม้มงคล เช่น ไม้รัก ไม้สัก ไม้มะขาม ไม้มะยม ไม้พยุง เป็นต้น 
เมื่อได้ไม้มงคลตามความเชื่อความชอบแล้ว  ก็ถึงกรรมวิธีการแกะเหลาเกาขัด สร้างส่วนเว้าโค้งด้วย
อารมณ์แรงขับจากธรรมชาติพร้อมสัญชาติญาณแห่งความเชื่อความกลัวและเพศ  และยังพบว่า มีการ
สร้างจากวัสดุอื่น ๆ อีก เช่น ดิน หิน ตะก่ัว ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น  แต่จากที่สังเกตพออธิบายได้
ว่า ปลัดขิกเป็นเพียงเครื่องรางของขลังที่เกิดขึ้นจากคติความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งเป็น
เทพเจ้าสูงสุดตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  และได้พัฒนาแนวคิดแนวเชื่อมาสู่
พระพุทธศาสนาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนศิวลึงค์มาเป็นปลัดขิก  และผ่านกระบวนการเข้าสู่พระ
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เกจิอาจารย์เป็นผู้ปลุกเสกคาถาอาคมเพ่ือความเข้มขลัง  คติความเชื่อจึงขึ้นอยู่กับพระเกจิอาจารย์ที่
ได้รับกระแสนิยมตอบรับในสังคมมากกว่าจะนึกถึงต้นก าเนิดของเทพตัวจริง 
 ๔.๒.๒  ความเชื่อเกี่ยวกับพระนารายณ์ 
  คติความเชื่อเกี่ยวกับพระนารายณ์ในสังคมไทยเข้ามาในยุคของขอมเรืองอ านาจตามที่
กล่าวแล้ว  ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับพระนารายณ์มีว่า  พระนารายณ์มีชื่อเรียกอีกชื่อคือพระวิษณุ  เป็น
หนึ่งในสามของตรีมูรติ  มีหน้าที่ดูแลรักษาจักรวาลให้มีความเรียบร้อยและสมดุล  พระนารายณ์ทรง
ประทับที่เกษียรสมุทร บรรทมอยู่บนหลังเศษนาคราช  รูปร่างสีวรกายจะเปลี่ยนไปตามยุค  ฉลอง
พระองค์เหมือนดั่งกษัตริย์ เศียรสวมมงกุฎทอง  สวมใส่อาภรณ์สีเหลือง  มี ๔ กร แต่ละกรจะถือจักร 
สังข์ คทา และกรที่ ๔ จะถือดอกบัวหรือไม่ถืออะไร เพราะบางครั้งกรที่ ๔ คล้ายกับเป็นกรประทานพร 
มีครุฑเป็นพาหนะ  พระนารายณ์หรือพระวิษณุมีพัฒนาการทางคติความเชื่อมายาวนาน  เริ่มตั้งแต่คติ
ความเชื่อว่าเป็นเทพในฐานะแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตร  พอถึงสมัยพระเวทถือว่าเป็นเทพชั้น
รองที่มีสถานะตัวแทนของพลังพระอาทิตย์  พอมาในสมัยพราหมณ์ถูกยกย่องสูงขึ้นในฐานะเทพผู้น า
โชค  จนถึงสมัยปุราณะจึงได้รับยกยกในฐานะมหาเทพผู้รักษาคุ้มครองโลก  และถูกพัฒนาบทบาท
หน้าที่เชื่อมโยงกับวีรบุรุษในต านานของชาวอินเดียหลายคน เช่น พระราม พระกฤษณะ พระโคตม
พุทธเจ้า๑๑   
  ต่อมาในยุคคัมภีร์ของลัทธิไวษณพกล่าวว่า พระนารายณ์หรือพระวิษณุเป็นมหาเทพผู้
ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่ามหาเทพอ่ืน  และเมื่อยามพระนารายณ์หรือพระวิษณุจะสร้างโลกทั้ง ๓  ได้มีแนวคิด
ว่า  การสร้างเพียงคนเดียวเป็นงานหนัก  จึงได้แบ่งบางส่วนของร่างกายออกเป็นมหาเทพ ๓ องค์ คือ 
แขนข้างซ้ายเป็นพระพรหม แขนขวาเป็นพระศิวะ  ส่วนอกเป็นพระวิษณุ  แต่ส่วนในคัมภีร์ลัทธิไศวะ
กล่าวแตกต่างออกไปว่า พระศิวะเป็นผู้สร้างพระวิษณุ และให้ประทับอยู่ที่เกษียรสมุทร  แต่เมื่อลัทธิ
ไษณพนับถือว่าพระนารายณ์เป็นใหญ่กว่ามหาเทพทั้งหลาย  ตรีมูรติได้เจริญรุ่งเรือ งมากขึ้นในสมัย
ราชวงศ์คุปตะ และปรากฏว่ากษัตริย์ราชวงศ์ในอินเดียจะมีคติความเชื่อในลัทธินี้เป็นส่วนมาก  ต่อมา
ถึงแม้ว่าราชวงศ์คุปตะจะเสื่อมอ านาจลงแต่ลัทธิความเชื่อยังคงเหลืออยู่  ซึ่งได้แสดงความเคารพ
รวมถึงคติความเชื่อผ่านปางอวตารกระทั่งถึงปัจจุบัน  อวตารตามคติความเชื่อคือ การลงมาเกิดเป็น
มนุษย์หรือการเข้าร่วงของมนุษย์ 
 พระนารายณ์หรือพระวิษณุได้ถูกน าเสนอข้อมูลให้เห็นด้านคติความเชื่อผ่านยุคสมัยและ
ผ่านสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ หลายด้าน  แต่ก่อนที่จะอธิบายถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคติ
ความเชื่อกับชื่อพระเครื่องในสังคมไทย  ผู้วิจัยต้องการอธิบายเรื่องของพระนารายณ์หรือพระวิษณุที่มี
บาทบาทต่อคติความเชื่อทางสังคมในภาคพ้ืนเอเชียในด้านวรรณกรรมหรือวรรณคดีอย่างไรบ้าง  ทั้งนี้
เพ่ือเป็นข้อมูลอธิบายประกอบให้เห็นคติความเชื่อในสังคมไทยมากข้ึน 
  จากข้อมูลที่กล่าวถึงพระนารายณ์หรือพระวิษณุที่เน้นให้เห็นถึงบทบาทอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูในสังคมผ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดีนั้น  จากผลงานข้อมูลศาสนวิทยาของ ศิลป์ชัย 
เชาว์เจริญรัตน์๑๒  ได้กล่าวไว้ว่า  วรรณคดีไทยได้รับมาจากศาสนาพราหมณ์โดยตรงมีหลายเรื่อง  แต่มี 
                                                           

 ๑๑ วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.  (เว็บไซน์: th.m.wikipedia.org),  เข้าถึงข้อมูลเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๒ ศิลป์ชัย เชาว์เจรญิรัตน.์  (เว็บไซน์: dr.Sinchai Chaojaroenrat Web.Facebook.com), เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
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๒ เรื่องหลัก คือ รามเกียรติ์ และมหากาพย์มหาภารตะ  ซึ่งเรื่องที่สองเป็นมหากาพย์ขนาดใหญ่
เรื่องราวยาวมาก  ท าให้มีเรื่องย่อย ๆ แทรกอยู่มากมาย  ซึ่งหลายเรื่องเป็นที่รับรู้ในสังคมไทย เช่น 
ภควัทคีตา ศกุนตลา สาวิตรี พระนล กฤษณาสอนน้อง อนิรุทธ์ และนารายณ์สิบปาง เป็นต้น  แต่
วรรณคดีที่มีส่วนวางรากฐานทางความคิดในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและส่งผลลึกซึ้งที่สุดคือ 
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์   
  วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มีเค้าเรื่องมาจากเรื่องรามายณะของอินเดีย  ซึ่งเป็นที่แพร่หลาย
ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย  อย่างไรก็ตามเนื้อหาของรามายณะเมื่อแพร่หลายไปใน
หลายภูมิภาค  ก็ได้ถูกดัดแปลงเนื้อหาหรือถูกเล่าใหม่จนเนื้อหาเปลี่ยนไปจากเดิมตามแต่ละประเทศ
หรือแต่ละท้องถิ่น จนท าให้เนื้อหาไม่ตรงกับของเดิม และชื่อเรื่องยังถูกเรียกแตกต่างกันไปด้วย  และ
ในที่สุดก็เป็นวรรณคดีประจ าชาติของหลายประเทศไป เช่น ลาวเรียกชื่อเรื่องว่าพะลักพะลามหรือพระ
ลักษมณ์พระราม เมียนม่าร์เรียกชื่อเรื่องว่ายามาสัตดอ อินโดนีเซียเรียกชื่อเรื่องว่ากากาวินรามายาณะ 
เนปาลเรียกชื่อว่าสิทธิรามายณะ มาเลเซียเรียกชื่อว่าฮิกาญัตเสรีรามา และกัมพูชาเรียกชื่อว่าเรียมเคอ 
เป็นต้น  ส่วนไทยตั้งชื่อว่ารามเกียรติ์  และเนื้อหาก็ไม่ตรงรามายนะทั้งเหมด  วรรณคดีเข้ามาในไทย
ในช่วงสมัยอยุธยา  และในช่วงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพ่ือรวบรวมเรื่อง
รามเกียรติ์ให้ครบสมบูรณ์  เป็นอันว่ามหากาพย์รามายนะเป็นต้นเรื่องรามเกียรติ์  แก่นของเรื่องตั้งอยู่
บนรากฐานความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอย่างที่ และจุดประสงค์ของเรื่องพยายามที่จะบอกว่า
กษัตริย์คือเทพเจ้าระดับสูงสุดของศาสนาพราหมณ์–ฮินดูที่อวตารมาเกิด ท าหน้าที่ปกครองมนุษย์และ
จะมีชัยชนะเหนือยักษ์มารที่เป็นศัตรู  พระรามหรือรามะหรือรามาเป็นพระเอกในเรื่องคือพระ
นารายณ์หรือพระวิษณุ  อวตารมาเกิดในครั้งที่ ๗  ซึ่งการอวตารในครั้งนี้เพราะท าตามค าสั่งพระอิศวร  
วรรณคดีรามเกียรติ์ท าให้สังคมไทยมีคติความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์ถือเป็นพระนารายณ์อวตาร พระ
นามของกษัตริย์จึงมักมีค าว่ารามอยู่ด้วย เช่น พ่อขุนรามค าแหง สมเด็จพระรามาธิบดี   และยังพบว่า
ชื่อกษัตริย์ที่ตรงกับคติความเชื่อเรื่องพระนารายณ์ คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
  เมื่อกล่าวถึงพระนารายณ์กับคติความเชื่อในสังคมไทยแล้ว พบว่า มีปรากฏมาตั้งแต่สมัย
ขอมและมีร่อยรอยหลักฐานจากรูปสลักพระนารายณ์ท าด้วยศิลาที่อ าเภอไชยาสุราษฎร์ธานี ปราสาท
พนมรุ้งบุรีรัมย์ ปราสาทหินพิมายนครราชสีมา พระปรางค์สามยอดลพบุรี เทวสถานเมืองศรีเทพ
เพชรบูรณ์ เป็นต้น  นอกจากนั้นยังพบเทวรูปพระนารายณ์ที่หล่อด้วยสัมฤทธิ์ในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งใน
เขตเทวสถานของศาสนาพรามหณ์-ฮินดู  และเป็นมิติใหม่ทางคติความเชื่อในสังคมไทยที่เห็นเหล่าเทพ
หลั่งไหลย้ายที่เข้าสู่วัดในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
  ในสังคมไทยนั้น จากคติความเชื่อที่ว่าพระนารายณ์หรือพระวิษณุได้อวตารลงมาเกิดเป็น
มนุษย์เพ่ือประสงค์หลักคือต้องการช่วยเหลือโลกมนุษย์  และยังมีคติความเชื่อต่อยอดอีกว่าเมื่ออวตาร
ลงมาในโลกมนุษย์จะอยู่ในกลุ่มฐานะของชนชั้นกษัตริย์  จึงพบว่ากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ก็มีพระ
นามที่เกี่ยวข้องกับมหาเทพตามคติความเชื่อ  เมื่อเป็นเช่นนี้การสร้างสัญลักษณ์ทางความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับรูปเคารพ  กลุ่มชนชั้นกษัตริย์จึงถูกเลือกที่จะน ามาปรากฏในการสร้าง  และจากข้อมูล
ของชื่อพระเครื่องตลอดถึงเครื่องรางของขลังทางคติความเชื่อในสังคมไทยจึงถูกผูกเรื่องเชื่อมโยงหล่อ
หลอมระหว่างชื่อของเทพกับกษัตริย์และพุทธให้เป็นสิ่งเดียวกัน  และพบข้อมูลที่เป็นชื่อดังกล่าว เช่น 
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑรุ่นบารมีมหาเศรษฐี เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูรุ่น
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มหาบารมีมหาเศรษฐี เหรียญสมเด็จพระนารายณ์เนื้อทองค า เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดอนุสาวรีย์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เหรียญพระนารายณ์เปิดโลก เหรียญพระนารายณ์เนื้อสามกษัตริย์ พระ
นารายณ์ยืน พระนารายณ์ตรีมูรติ พระนารายณ์เปิดโลกพันมือ พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหูเจ้า
คุณธงชัย เป็นต้น   
  คติความเชื่อเรื่องของพระนารายณ์หรือพระวิษณุตามที่กล่าวมาตั้งข้อสังเกตได้ว่า  การ
สร้างวัตถุมงคลในสังคมไทยตามคติความเชื่อของพระเกจิอาจารย์ก็ได้น าเอาความเชื่อแบบผสมผสาน
ระหว่างมหาเทพที่เป็นความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  มาผนวกหลอมรวมกับคติความเชื่อของ
พระพุทธศาสนาที่มีการยอมรับนับถืออยู่แล้ว  สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นทิศทางของคติความเชื่อที่ไม่
ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง 
 ๔.๒.๓  ความเชื่อเกี่ยวกับพระพฆิเนศ 
 ความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศในสังคมไทย  เริ่มจุดประกายจากคติความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ที่มีอยู่ก่อนนานแล้วในสังคมไทย  ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะถูกเรียกและรับรู้ร่วมกันว่าเป็นเมือง
พุทธ  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทพตามศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูมานานแล้ว  
สังคมไทยคุ้นชินกับบรรดาเพททั้งหลายมาช้านาน  เรียกได้ว่าสังคมไทยรับเอาอารยธรรมจากประเทศ
ต่าง ๆหลายประเทศ และที่มีความพิเศษกว่านานาประเทศคือประเทศอินเดีย  สังคมไทยเกี่ยวข้องกับ
ประเทศอินเดียในฐานะการค้าขาย การเผยแผ่วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ และรวมถึงการ
แพร่กระจายของศาสนาเข้าสู่พ้ืนที่อีกด้วย  ความเหนียวแน่นมั่นคงทางคติความเชื่อยังปรากฏใน
สังคมไทยอย่างต่อเนื่องยาวนาน  แม้ว่าทั้งสองศาสนาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างขัดแย้งกัน  
แต่บางอย่างก็สอดคล้องสัมพันธ์อย่างกลมกลืน  ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความชัดเจนมาก ทั้งชื่อราช
ธานีหรือพระนามกษัตริย์ที่ขึ้นต้นด้วยสมเด็จพระรามาธิบดี  อันเป็นปางหนึ่งของรามาวตาร  หรือใน
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ซึ่งมีพระนามที่แสดงถึงองค์อวตารของพระวิษณุหรืพระนารายณ์  มี
การจัดพิธีตรียัมปวายซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์เพ่ืออัญเชิญมหาเทพลงมาตรวจสอบความมั่นคงของเมือง  
แสดงโดยการโล้ชิงช้า พืชมงคล ฉัตรมงคล ถือน้ าพิพัฒน์สัตยา 
  พระพิฆเนศ หรือบางครั้งอาจเขียนและอ่านว่า พระพิฆเนศวร์หรือพระคเณศ  สังคมไทย
รับรู้ในฐานะเทพแห่งศิลปะความรู้  เป็นผู้มีปัญญาเลิศในศิลปวิทยาทุกแขนง  และน าความส าเร็จทั้ง
มวลให้   คติความเชื่อนี้จึงท าให้คนในสังคมไทยที่มีความเชื่ อได้กราบไหว้เพ่ือให้ช่วยขจัดปัดเป่า
อุปสรรคข้อขัดข้องและอ านวยความส าเร็จทั้งปวงให้  ทั้งเชื่อว่าเป็นบรมครูแห่งศิลปวิทยา  เมื่อจะ
ประกอบพิธีใด ๆ ในความเชื่อพราหมณ์ต้องบูชาพระพิฆเนศเป็นองค์แรก   
  จากข้อมูลที่กล่าวถึงความเป็นมาเกี่ยวกับพระพิฆเนศ พบว่า  พระพิฆเนศมีรูปกายเป็น
มนุษย์เพศชาย  รูปร่างกายอ้วนเตี้ย  มีท้องพลุ้ย มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว มีร่างกายสีแดง บางแห่ง
สีเหลืองนุ่งห่มแดง  มีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง  พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ ามนต์ท าจากกกะโหลก
ศีรษะมนุษย์  พระหัตถ์หลังขวาถือตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ  มีหนูเป็นสหายไม่ใช่พาหนะ  นอกจากนั้น
ความเป็นมาของพระพิฆเนศยังพบอีกว่า  พระแม่ปารวดีประสงค์จะมีผู้มาดูแลในคราวพระศิวะเทพไม่
อยู่  จึงได้เสกเด็กขึ้นมาเพ่ือเป็นพระโอรส  ครั้นต่อมาเมื่อคราวพระนางเข้าไปสรงในพระต าหนักด้าน
ใน  องค์ศิวะเทพได้กลับมาและจะเข้าในพระต าหนัก  ก็ได้ถูกเด็กหนุ่มห้ามไว้  ด้วยเหตุว่าศิวะเทพไม่รู้
ว่าเป็นใคร และเด็กหนุ่มก็ไม่รู้ว่าศิวะเทพเป็นใคร  ต่างฝ่ายโต้เถียงกันจนถึงข้ันต่อสู้กันอย่างรุนแรง  จน
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เทพทั่วทั้งสวรรค์เกิดความวิตกกังวนกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา  และในที่สุดการสู้รบเด็ก
หนุ่มถูกตรีศูลของศิวะเทพตัดคอ  ศีรษะหายไป  เมื่อพระนางปารวดีได้ยินเสียงดังกึกก้องไปทั่ว
จักรวาล  และออกมานอกพระต าหนักถึงกับสิ้นสติเมื่อเห็นร่างพระโอรสที่ปราศจากศีรษะ  ครั้นเมื่อได้
สติก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจและได้ตัดพ้อต่อว่าพระสวามี  ศิวะเทพจึงได้ตรัสว่า สามารถท าให้เด็กฟ้ืน
คืนชีพขึ้นมาได้  แต่ก็เกิดปัญหาตรงที่ไม่มีศีรษะเพราะหายไปแล้ว  และยิ่งเวลาใกล้เช้ายิ่งกระวน
กระวายใจเพราะกลัวสว่างก่อน  เพราะถ้าเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นจะไม่สามารถชุบพ้ืนคืนชีพให้แก่เด็ก
หนุ่มได้  เมื่อเป็นเช่นนั้นศิวะเทพจึงได้อาวุธตรีศูลของพระองค์ออกไปหาศีรษะ  เอาสิ่งที่มีชีวิตแรกที่ตรี
ศูลพบเห็น ปรากฏว่าได้เอาศีรษะช้างมา  ศิวะเทพทรงน าศีรษะมาต่อและชุบชีวิตให้ใหม่พร้อมกับยก
ย่องว่าเป็นเทพสูงสุด  และได้ขนานมานว่าพระพิฆเนศวร  ซึ่งสื่อความหมายถึงผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรค  
และตั้งข้อสังเกตได้ว่า พระพิฆเนศวรมีร่างกายไม่เหมือนเทพองค์อ่ืน ๆ  
  สังคมไทยมีคติความเชื่อแบบผสมผสานก็ด้วยว่าได้ผ่านช่วงอายุแห่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมืองมาอย่างยาวนาน  แต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์พบว่า หาก
กลุ่มใดเรืองอ านาจสิ่งที่ตามมาคือวัฒนธรรมของกลุ่มนั้นก็เรืองอ านาจเช่นเดียวกัน  เหมือนกับว่า
สังคมไทยในปัจจุบันนิยมนับถือคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมากท่ีสุด  แต่พบว่ายังมีการ
นับถือบูชาเทพเจ้าองค์อ่ืน ๆ ควบคู่กันไปอย่างแพร่หลาย  ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อห้ามใด ๆ เนื่องจาก
ความเชื่อทางศาสนาก็มีความเกี่ยวข้องกันทางประวัติศาสตร์ ค าสอน ประเพณี วัฒนธรรม ที่พบในวิถี
ชีวิตของคนในสังคมไทย   
  จากที่ศึกษาชื่อพระเครื่องที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อพระพิฆเนศนั้น พบว่า  มีกลุ่มของ
พระเกจิอาจารย์ได้ให้ความส าคัญและสัมพันธ์ทางความเชื่อของคนในสังคมไทยให้เข้ากับพื้นฐานความ
เชื่อดั้งเดิมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  ซึ่งได้ตั้งชื่อพระเครื่องหรืออาจเป็นเครื่องรางของขลัง
ด้วยโดยใส่ชื่อของพระพิฆเนศเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระเกจิอาจารย์ เช่น  พระพิฆเนศเนื้อโลหะเก่า
ด้านหลังหลวงพ่อแก่หุ้มทรงกลม พระพิฆเนศเทพแห่งความรู้ทั้งมวล  เหรียญพระพิฆเนศวร์ ๑๒ 
นักษัตร พระพิฆเนศแกะจากหินแอมมิทีส พระพิฆเนศประทานพร พระพิฆเนศหลังสลักโอม พระ
พิฆเนศฝังพลอยสลับสี พระพิฆเนศเนื้อโลหะกรอบทอง พระพิฆเนศน าโชค พระพิฆเนศล้อมเพชร เป็น
ต้น  จากที่ยกตัวอย่างตั้งข้อสังเกตและอธิบายได้ว่า  พระพิฆเนศได้รับกระแสนิยมจากคติความเชื่อใน
สังคมไทยอย่างมาก  พบได้จากการสร้างและตั้งชื่อแล้วจะมุ่งเน้นความมีคุณค่าราคาจากองค์ประกอบ 
เช่น กรอบทอง ฝังล้อมเพชร โลหะกรอบทอง พลอยสลับสี เป็นต้น  
  คติความเชื่อในสังคมไทยจากที่ศึกษา  จึงสรุปได้ว่าไม่ได้ปกปิดกั้นเขตทางพรมแดนของ
ความเชื่อ  มีการปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไปตามกระแสนิยมแห่งยุคสมัย  สิ่งที่เกิดข้ึนจากการตั้งข้อสังเกต
พบว่า มาจากปัจจัยของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจเป็นตัวผลักดันอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้สังคมมองว่ามี
อ านาจต่อวิถีชีวิต  การพ่ึงพิงพ่ึงพาอ านาจลึกลับที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติที่เชื่อว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลผลได้ตามปรารถนาจึงเข้ามาเกี่ยวข้อง   เข้ามาในรูปแบบการมีไว้เพ่ือสักการบูชา
หรือเสี่ยงทายเสี่ยงโชค  คติความเชื่อเช่นนี้จึงไม่ถูกปิดกั้นหรือขีดขวางปักปันเขตพรมแดนระหว่างคติ
ความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องของผีหรือพราหมณ์รวมถึงพุทธด้วย  ต่างก็มีความสัมพันธ์ทางความเชื่อที่ท าให้
คนในสังคมได้พ่ึงพิงพ่ึงพาเสมอมา 
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๔.๓  ชื่อพระเคร่ืองกับอุดมการณ์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
 
  ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  ผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูลที่ค้นพบ
ออกเป็น ๓ กลุ่ม  คือ  ความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์  ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า และความเชื่อ
เกี่ยวกับอนาคตพระพุทธเจ้า ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๓.๑  ความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ 
  พระโพธิ์สัตว์ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาและเชื่อมโยงกับคติความเชื่อของคนในสังคมไทย 
พบข้อมูลว่า  การรับรู้เรื่องพระโพธิสัตว์จากการสื่อความหมายว่า เป็นบุคคลหรือสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษ 
เป็นผู้บ าเพ็ญอยู่ เป็นผู้ข้องเกี่ยวอยู่ในพระโพธิญาณและเป็นผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาค
หน้า  และพระโพธิสัตว์ก็มีจ านวนมากอีกด้วย  ในคติความเชื่อตามพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหรือ
อาจาริยวาทพบว่า ความเป็นพระโพธิสัตว์มีความส าคัญกว่าความเป็นพระพุทธเจ้า  แต่ฝ่ายหินยาน
หรือเถรวาทถือความเป็นพระพุทธเจ้าส าคัญกว่าพระโพธิสัตว์  จึงได้แสดงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์
ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามากถึง ๕๐๐ ชาติ หรือที่รับรู้และเรียกว่านิทานชาดก ๕๐๐ ชาติ  
และที่ปรากฏพบในพระไตรปิฎกจ านวน ๕๔๗ ชาติ   แต่ละชาติเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ที่บ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์อ่ืนหรือคนอ่ืน  สรุปรวมแล้วผู้ที่จะเข้าสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าต้องบ าเพ็ญ
บารมีให้เต็มและมากถึง ๓๐ ทัศ        
  ความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์จากอดีตมีพัฒนาการด้านประวัติพบว่า  เริ่มตั้งแต่พระสุเมธ
ดาบสได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า  และได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วก็ได้
บ าเพ็ญบารมีธรรม ๑๐ ประการ  แบ่งระดับของความยกง่ายเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับง่ายเรียกว่าบารมี 
ระดับกลางเรียกว่าอุปบารมี และระดับสูงเรียกว่าปรมัตถบารมี จากข้อมูลที่สัมพันธ์กับพระโพธิสัตว์
แสดงให้เห็นว่า  พระโพธิสัตว์จะเกี่ยวข้องกับบารมีธรรมที่แตกต่างหรือโดดเด่นของแต่ละองค์  และแต่
ละองค์จะปฏิบัติบารมีธรรมเพื่อมุ่งประโยชน์ให้กับสัตว์โลกทั้งสิ้น      
  หากมองเรื่องของความเชื่อผ่านต้นแบบของการยึดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมอันน าสู่ความ
ตีค่าว่าดี และถูกต้องตามวิถีวัฒนธรรมปฏิบัติแล้ว  ในสังคมไทยได้ยึดแบบวิถีปฏิบัติตามความโดดเด่น
ในด้านการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์แต่ละองค์ เช่น พระโพธิสัตว์ครั้งชาติที่เกิดเป็นเวสสันดรชาดกก็จะ
เป็นแบบอย่างในเรื่องการให้ทาน  และพระโพธิสัตว์ที่เสวยชาติ เป็นเวสสันดรได้เป็นแบบอย่างทั้ง
วรรณคดี วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อแบบต่อยอกในสังคมไทยหลากมิติ  
นอกจากนั้นยังมีพระโพธิสัตว์เตมีย์เป็นแบบอย่างในเนกขัมมะคือการถือบวช  พระโพธิสัตว์มหาชนก
เป็นต้นแบบของการมีวิริยะ  พระโพธิสัตว์ภูริทัตเป็นต้นแบบในการรักษาศีล เป็นต้น  และพระโพธิสัตว์
เหล่านี้เกิดก่อนชาติสุดสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นเวสสันดรก่อนที่มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบัน   
  เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏพบในชื่อพระเครื่องแล้วพบว่า  การตั้งชื่อพระเครื่องที่สะท้อน
ให้เห็นความเชื่อเรื่องของพระโพธิสัตว์ในสังคมไทยนั้น เช่น พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม 
หรือเรียกอีกอย่างว่าเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมนครปฐม  การตั้งชื่อมีที่มาและความหมายว่า  เป็นพระ
ที่ขุดพบจ านวนสิบองค์  และสื่อถึงพระจ้าสิบชาติในทศชาติชาดก  ในทศชาติชาดกกล่าวถึงพระ
โพธิสัตว์แต่ละองค์ที่บ าเพ็ญธรรมเพ่ือการเข้าสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  ซึ่งพระเหรียญสิบ
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ทัศน์เป็นที่นิยกกันมาก  อ้างได้จากการสร้างหลายรุ่นจนถึงปัจจุบัน  และพบข้อมูลอีกว่ามีเหรียญพระ
โพธิสัตว์ดาราสร้างขึ้นพร้อมกับวัดโพธิ์แมนคุณารามกรุงเทพมหานคร  และยังพบอีกว่า พระเครื่องกับ
นวัตกรรมทางความคิดวิจิตรแห่งศิลปะร่วมสมัย  เป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  
ศิลปินแห่งชาติได้ออกแบบเหรียญพระโพธิสัตว์องค์เงิน องค์ทองเหลืองรมด า เป็นแนวคิดเรื่องพระ
โพธิสัตว์ประทานความสุข  การตั้งชื่อพระเครื่องจึงให้ความส าคัญกับคติความเชื่อในเรื่อ งของพระ
โพธิสัตว์ตามแนวพุทธศาสนาแบบเถรวาทในสังคมไทย 
  แต่ถ้าหากกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาของสังคมไทยพบว่า  มีคติความเชื่อ
เรื่องพระโพธิสัตว์เป็น ๒ แบบ คือ ๑)คติความเชื่อของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  คือ  คติความเชื่อ
ที่สังคมไทยได้รับรู้และเชื่อตามพระพุทธศาสนาแบบไทยและประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า สปป.ลาว 
กัมพูชา  กลุ่มเถรวาทนี้จะเข้าใจพระโพธิสัตว์ผ่านเรื่องเล่ากล่าวถึงภพถึงชาติอดีตกาลที่ผ่านมาของ
พระพุทธเจ้า  และมีเรื่องเล่าที่คัดสรรออกมาตามท้องถิ่น เช่น ท้องถิ่นภาคเหนือก็จะพบเรื่องปัญญาส
ชาดก ภาคอีสานพบเรื่องพระเจ้าสิบชาติ   จากข้อมูลตั้งข้อสังเกตและอธิบายได้ว่า หลังจากพุทธ
ปรินิพพานแล้ว  ผู้ที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าก็พยายามศึกษาประวัติและคุณสมบัติของพระพุทธองค์  
การเพ่ิมเติมเพ่ือยกย่องเชิดชูให้สูงไปกว่าบุคคลอ่ืนจึงกลายเป็นบุคคลผู้มีอ านาจต่อระบบความคิดความ
เชื่อของชาวพุทธ  สัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์กับบุคคลผู้ประเสริฐตามความเข้าใจและเชื่อใน
พระโพธิสัตว์ และในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนเทพเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ทั่วไป  เห็นได้จากการ
เรียกชื่อพระพุทธเจ้าว่า พระเจ้าเลียบโลก พระเจ้าองค์ตื้อ พระเจ้าเก้าตื้อ พระเจ้าทันใจ  และ ๒)คติ
ความเชื่อของพระพุทธศาสนาแบบมหายาน  คือ  คติความเชื่อที่สังคมไทยได้รับรู้และเชื่อตาม
พระพุทธศาสนาแบบคติความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ตามแบบมหายาน  คติความเชื่อเรื่องพระ
โพธิสัตว์ตามพุทธศาสนาแบบมหายานนี้  พบในกลุ่มคนจีนที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย  และกลุ่ม
ชาวจีนมีจ านวนมากกว่าชาติอ่ืน ๆ ที่เข้ามาอยู่เมืองไทย  คติความเชื่อเรื่องของพระโพธิสัตว์ก็ปรากฏ
พบในชื่อเรียก อาทิเช่น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) พระสมัตรภัทรโพธิสัตว์ พระนางศิ
ตาตปัตร นางวสุธระ พระนางปรัชญาปาริมิตา พระนาคารชุนะ พระนางตารา พระจุณทีโพธิสัตว์ พระ
จันทรประภาโพธิสัตว์  มีแนวคิดว่าทุกคนสามารถเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าทุกข์พระองค์และเข้าถึง
ความเป็นพระพุทธเจ้าได้    คติความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์ทั้ง ๒ แบบ มีอิทธิพลและบทบาทต่อ
สังคมไทยมานานแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์จากอดีต พระโพธิสัตว์ในปัจจุบัน และพระโพธิสัตว์ใน
อนาคต   
  ๔.๓.๒  ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 
  คติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในฐานะรูปสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพระเครื่องนั้น  
เกิดจากแนวคิดผนวกกับความเชื่อจึงได้สร้างสัญลักษณ์แทนสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาเพ่ือเป็นสิ่งต่อรอง
หรือป้องกันตัว  โดยอาศัยแนวคิดจากผู้ที่มนุษย์คิดว่าเป็นผู้พิเศษกว่าบุคคลอื่น ๆ หรือผู้ที่ตนเองเคารพ
บูชา  จากประวัติการสร้างสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธ ก็พบว่า มี
การสร้างสัญลักษณ์รูปเคารพแทนพระศาสดาของศาสนามาช้านานแล้ว 
             จากข้อมูลที่กล่าวถึงการสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าพบว่า มีจุดเริ่มต้นจากครั้งเมื่อ
พระพุทธองค์ทรงมีพระชนม์อยู่คือสร้างพระแก่นจันทน์ แต่มีขนาดใหญ่เท่าพระพุทธเจ้า  อาจเรียกได้
ว่าเป็นพระประธาน  ต่อมาหลังพุทธปรินิพพานก็ปรับเปลี่ยนขนาดและรูปลักษณ์ให้เล็กลง  ด้วยว่า



๑๓๖ 
 

สามารถสร้างได้ครั้งละมาก ใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ฝีมือไม่ต้องระดับช่าง  แต่สร้างขึ้นจากแรง
ศรัทธาของชาวบ้าน  ต่อมาได้ชื่อเรียกว่าพระพิมพ์   บุศรา สว่างศรี๑๓  ได้ศึกษาและสรุปค าว่า “พระ
พิมพ์”  สื่อการรับรู้ด้วยพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็ก  สร้างขึ้นด้วยการกดประทับด้วยแม่พิมพ์  ในอินเดีย
เรียกว่า “Saccha” “Sacchaya” หรือ “Sacchaha” เป็นภาษาปรากฤต  ส่วนภาษาสันสกฤต
เรียกว่า “Sat-chaya”  ทุกค ามีความหมายว่า “รูปภาพที่สมบูรณ์” ขณะที่ธิเบตเรียกว่า “Thsa-
thsa”  มีความหมายว่า “ความสมบูรณ์ที่เป็นหนึ่ง”  ซึ่งค าว่า Thsa-thsa เป็นค าเลียนเสียงขณะเวลา
ที่ดินเหนียวถูกกดอัดไปในแม่พิมพ์ระหว่างกระบวนการสร้าง  ส่วนค าว่า “พระเครื่อง” สื่อถึงพระพิมพ์
ที่ลงพระพุทธคุณและอาคมเพ่ือพกติดตัวหรือห้อยคอ  พระเครื่องมีทั้งรูปพระพุทธและรูปพระสงฆ์ ที่
ส าคัญพระพิมพ์เมื่อสร้างแล้วจะเก็บไว้ในสถานที่ส าคัญ เช่น ใต้ฐานเจดีย์ หรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  ตามซาก
โบราณสถาน  ส่วนใหญ่ไม่ทราบผู้สร้าง  แต่สามารถระบุอายุการสร้างได้ตามรูปแบบศิลปะที่ปรากฏ  
องค์พระมักปรากฏเป็นรูปพระพุทธ  มีชื่อที่เรียกจ าเพาะว่า “พระพิมพ์”  ตามลักษณะการสร้าง  ส่วน 
“พระเครื่อง” จากหลักฐานพบว่าเริ่มมีในสมัยรัตนโกสินทร์  สร้างขึ้นเพ่ือแจกจ่ายหรือเพ่ือเป็นอนุสรณ์ 
 หากจะไล่เรียงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่อง พบว่า อรรคเดช  กฤษณะดิลก๑๔  ได้
รวบรวมข้อมูลปทานุกรมพระเครื่องชุดเบญจภาคี Benjapakee  และได้ให้ความหมายของพระเบญจ
ภาคีไว้  ๕  ความหมาย  คือ  ๑) เบญจ  แปลว่า  ๕  ภาคี  แปลว่า  ผู้มีส่วนร่วม  มีความหมายรวมว่า  
การน าเอาพระ  ๕  องค์มารวมกัน  อันได้แก่  พระสมเด็จวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร  พระรอดวัดมหา
วัน ล าพูน  พระผงสุพรรณ สุพรรณบุรี  พระนางพญา พิษณุโลก และพระซุ้มกอ ก าแพงเพชร  ๒) 
หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕ สมัย  คือ  พระรอดสมัยทวาราวดี  สร้างโดยฤาษีนารอด  พระผงสุพรรณสมัย
อู่ทอง  สร้างโดยฤาษีพิราลัย  พระซุ้มกอสมัยสุโขทัย  สร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้เป็นกษัตริย์
แห่งกรุงสุโขทัย  พระนางพญาสมัยอยุธยา  สร้างโดยพระวิสุทธิกษัตริย์และสมเด็จพระนเรศวร  และ
พระสมเด็จวัดระฆังสมัยรัตนโกสินทร์  สร้างโดยสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  ๓) หมายถึงพระเจ้า
ที่ประกอบไปด้วย ๕ พระองค์  เป็นของดีแต่ละพ้ืนถิ่น  ๔) หมายถึงสุดยอดในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และ
ความศักดิ์สิทธิ์  จนมีความเชื่อว่าสมเด็จวัดระฆังมีพุทธคุณด้านคลาดแคล้วและมหานิยม  พระรอดมี
พุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรี คลาดแคล้ว  พระผงสุพรรณมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีและ
เมตตามหานิยม  พระซุ้มกอมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีโชคลาภและเงินทอง  และ ๕) หมายถึงการ
รวมตัวของธาตุทั้ง ๕  อันได้แก่  ธาตุดินได้แก่พระสมเด็จวัดระฆัง  ธาตุน้ าได้แก่พระรอด  ธาตุลมได้แก่
พระผงสุพรรณ  ธาตุไฟได้แก่พระนางพญา  และธาตุทองได้แก่พระซุ้มกอ  นอกจากนั้น ประชุม  กาญ
จนวัฒน์๑๕  ได้รวบรวมข้อมูลของสามสมเด็จไว้ว่า  ปฐมพระเครื่องของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหม
รังสี) มีเรื่องเล่าว่า  หลังจากที่ได้เดินทางกลับจากเมืองก าแพงเพชรแล้ว  ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๕  ระยะ
เริ่มต้นท่านได้อาศัยพิมพ์จากพระโบราณกรุต่าง ๆ มาเป็นแบบ  และยังได้แกะแม่พิมพ์ใหม่โดยอาศัย
เค้าของพิมพ์เดิมก็มี  ซึ่งแต่ละพิมพ์ล้วนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วทั้งนั้น  พระเครื่องที่สร้างระยะแรก ๆ 
สมเด็จได้สร้างไว้มากถึง ๗๓ พิมพ์  และจากประวัติการสร้างมี ๓ วัด  คือ  ๑) สมเด็จวัดระฆังโฆสิตา
ราม  ประมาณ พ.ศ.๒๔๐๙-๒๔๑๔  ๒) สมเด็จวัดใหม่อมตรสหรือที่เรียกว่าสมเด็จวัดบางขุนพรหม  
                                                           

 ๑๓ บุศรา สว่างศรี, พุทธพาณิชย์ : พระเคร่ือง, หน้า ๖-๔๔.   
 ๑๔ อรรคเดช  กฤษณะดิลก, ปทานุกรมพระเคร่ืองชุด เบญจภาคี, หน้า ๑๑-๑๔.   
 ๑๕ ประชุม  กาญจนวัฒน์, สามสมเด็จ, หน้า ๗-๑๒.   
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เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ และ ๓) สมเด็จเกศไชโย  เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔  สร้าง
เมื่อครั้งสมเด็จพ านักอยู่วัดระฆังโฆสิตาราม  แต่น ามาบรรจุไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร 
             ข้อมูลบางส่วนของพระเครื่องได้กล่าวไว้ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๙๑๖  
ได้กล่าวถึงพระเครื่องไว้ว่า พระเครื่องมาจากค าว่า “พระเครื่องราง” หมายถึง พระพิมพ์หรือพระหล่อ
โลหะ  มีรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าหรือพระสาวก  เป็นพระขนาดเล็กที่ใช้ห้อยคอได้สะดวก  ค าว่า 
“พระเครื่องราง” จึงไม่ได้หมายถึงพระพิมพ์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีขนาดใหญ่  อันใช้ตั้งบนหิ้งบูชา  แต่หมายถึง
พระพิมพ์องค์เล็ก ๆ ที่เอาเข้าพิธีปลุกเสกด้วยเวทย์มนต์คาถาแล้วสามารถบันดาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
แก่ผู้ใช้  พระเครื่องมีต้นก าเนิดจากพระพิมพ์  และหากจะสืบถึงถิ่นเดิมเริ่มแรกคือ มีก าเนิดขึ้นที่
อินเดีย  แล้วนิยมสร้างกันสืบมาในดินแดนแหลมอินโดจีน รวมทั้งในประเทศไทยด้วย  จากที่กล่าวมา
แสดงให้ทราบว่า  พระเครื่องเป็นรูปเคารพที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ความคิดความ
เชื่อในชั้นหลังได้ประดิษฐ์สร้างพระสาวก และรวมถึงพระอริยะสงฆ์เกจิอาจารย์เพิ่มอีกด้วย    
 หากกล่าวถึงสังคมไทยกับพระเครื่อง พบว่า พระเครื่องมีสถานะเป็นวัฒนธรรมทางความ
เชื่อที่โดดเด่น  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจะมีพระเครื่องพกพาติดตัวตามความเชื่อ  
ทั้งนี้พระเครื่องได้บนพื้นที่ทางความเชื่ออย่างยาวนานในสังคมไทย  และหากมองในระบบของการผลิต
ยังมีตลาดส าหรับการเช่าซื้อขายแลกเปลี่ยนอีกด้วย  พระเครื่องจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลผลิตด้าน
เศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม  พบได้จากระบบการบริการเปิดตลาดเช่าซื้อขาย
แลกเปลี่ยนตามถนนคนเดิน ศูนย์การค้า สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ 
นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งชมรมพระเครื่อง การประกวดแข่งขันพระเครื่อง  พระเครื่องจึงถูกยกระดับ
ผ่านระบบเศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา แนวคิด รวมถึงยกระดับอุดมการณ์สูงสุดของพระพุทธศาสนาที่
มุ่งสู่พระนิพพานหรือหลุดพ้นไปสู่การปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการทางวัตถุธรรมอีกด้วย  
การแพร่หลายและความนิยมในพระเครื่องมีปรากฏในกลุ่มผู้เคารพนับถืออย่างมากและอย่างต่อเนื่อง  
ประชุม  กาญจนวัฒน์๑๗  ได้รวบรวมข้อมูลของสามสมเด็จไว้ว่า  ปฐมพระเครื่องของสมเด็จพุฒาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) มีเรื่องเล่าว่า  หลังจากที่ได้เดินทางกลับจากเมืองก าแพงเพชรแล้ว  ประมาณ พ.ศ.
๒๓๙๕  ระยะเริ่มต้นท่านได้อาศัยพิมพ์จากพระโบราณกรุต่าง ๆ มาเป็นแบบ  และยังได้แกะแม่พิมพ์
ใหม่โดยอาศัยเค้าของพิมพ์เดิมก็มี  ซึ่งแต่ละพิมพ์ล้วนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วทั้งนั้น  พระเครื่องที่สร้าง
ระยะแรก ๆ สมเด็จได้สร้างไว้มากถึง ๗๓ พิมพ์  และจากประวัติการสร้างมี ๓ วัด  คือ  ๑)สมเด็จวัด
ระฆังโฆสิตาราม  ประมาณ พ.ศ.๒๔๐๙-๒๔๑๔  ๒)สมเด็จวัดใหม่อมตรสหรือที่เรียกว่าสมเด็จวัดบาง
ขุนพรหม  เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ และ ๓)สมเด็จเกศไชโย  เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๔  สร้างเมื่อครั้งสมเด็จพ านักอยู่วัดระฆังโฆสิตาราม  แต่น ามาบรรจุไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร 
               ส่วนงานวิจัยของ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ และ ถาวร เกียรติทับทิว๑๘  ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่อง “พระเครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบที่มีต่อภาวะความเป็นอยู่ทาง
สังคมของคนไทย” ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันสังคมไทยนิยมสะสมพระเครื่องกันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคย

                                                           

 ๑๖ สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๙, หน้า ๓๙๐๔. 
 ๑๗ ประชุม  กาญจนวัฒน์, สามสมเด็จ, หน้า ๗-๑๒.   
 ๑๘ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ และถาวร  เกียรติทับทิว, “พระเคร่ืองกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
ผลกระทบที่มีต่อภาวะความเป็นอยู่ทางสังคมของคนไทย”, หน้า ๑๑๔. 



๑๓๘ 
 

ปรากฏมาก่อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่ถึง ๑๐ ปีมานี้  จากความนิยมดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิด
ตลาดพระเครื่อง แผงพระเครื่อง ร้านพระเครื่อง รวมถึงขยายไปสู่ศูนย์พระเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  
พบได้ตามศูนย์สรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด  เป็นเหตุให้
เกิดธุรกิจพระเครื่องที่เรียกว่าพุทธพาณิชย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การเช่าหรือแลกเปลี่ยนมีทั้งทางตรง
และผ่านสื่อโฆษณา 
 ผลงานวิจัยของ ประมวล ศรีทอง๑๙   ได้วิจัยเรื่อง “พระเครื่อง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษารายวิชา โลกทัศน์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ได้กล่าวไว้ว่า  พระ
เครื่องเป็นวัตถุบูชาที่เกิดจากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  เมื่อมีความเชื่อมั่ นศาสนามาก  ก็ได้มี
การสร้างรูปเคารพ  ในที่นี้หมายถึงพระเครื่อง  ได้มีการสร้างพระเครื่องขึ้นเพ่ือใช้เป็นสิ่งแทนองค์
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า  อันเป็นที่เคารพสูงสุด และเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธ  พระเครื่องจึง
เปรียบเสมือนเป็นเจตนาของศาสนา  และผู้วิจัยยังได้ให้นิยามศัพท์เฉพาะพระเครื่องไว้ว่า พระเครื่อง 
หมายถึง พระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กที่ ใช้แขวนด้วยสร้อยหรือเส้นเชือก โดยใช้แขวนที่คอได้   
นอกจากนั้น ประลอง เรืองฤทธิ์๒๐  ได้กล่าวไว้ว่า บรรดาพระเครื่องและวัตถุมงคลทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันล้วนแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์   มีพุทธคุณครบเครื่องเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บูชามานับไม่ถ้วน  
อย่างเช่น พระเครื่องของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม มีผู้
เคารพนับถืออยากได้มากที่สุด  หรือพระเครื่องของหลวงปู่ทวด หลวงพ่อเงิน เป็นต้น  ส่วนศรีศักร  วัล
ลิโภดม๒๑  ได้กล่าวในเอกสารกองบรรณาธิการข่าวสดไว้ว่า  ประเทศไทยในสมัยก่อน ไม่ปรากฏ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเคยจัดสร้างหรือท าเหรียญพระ  ถ้าจะท าก็เป็นพระพิมพ์  ข้างในเป็น
ตะกั่วเป็นรูปพระรูปเศียรพระ  เพ่ิงมาในสมัยกรุงเทพฯหรือรัตนโกสินทร์  ราวสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึง
รัชกาลที่ ๕ ที่เริ่มมีจัดสร้าง หรือ “ปั๊ม” เหรียญพระขึ้นมา  เท่าที่เห็นจะเป็นเหรียญหลวงปู่หรือ
เกจิอาจารย์ชื่อดัง  ในระยะหลัง ๆ ส่วนมากจัดสร้างเหรียญพิมพ์พระพุทธรูปใหญ่ ๆ ส าคัญ ๆ อาทิ 
วัดพนัญเชิง วัดมงคลบพิตร เท่าที่เห็นพระเหรียญมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ในคราวแรกเหรียญ
เกิดจากรูปแบบของชาวตะวันตก คือเหรียญตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ พอตอนหลังกลายเป็นเหรียญรูปพระ 
เหรียญวัตถุมงคลที่ระลึก นอกจากนั้น พระเครื่องกับพระพิมพ์มีความต่างกัน  พระพิมพ์แต่เดิมไม่ได้ท า
เป็นพระเครื่อง  พระเครื่องหมายถึงพระเครื่องรางของขลัง  พระเครื่องรางของขลังในสมัยอยุธยายังไม่
มี  มีในสมัยกรุงเทพฯรัชกาลที่ ๔ หรือ ๕  แต่ก่อนเป็นพระพิมพ์  พิมพ์ขึ้นแล้วใส่ในสถูปเจดีย์  เพ่ือ
ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นที่ระลึก  มีมาช้านานแล้วแต่ไม่ใช่พระเครื่อง  แต่ก่อนจะมีการจัดสร้างพระ
เครื่อง  จะปรากฏมีพระกริ่งประเทศเขมร เสื้อยันต์ ตะกรุด เครื่องรางจ าพวกนี้เป็นเครื่องรางของขลัง  
นอกจากนั้น ยังมีพวกเล่นแร่แปรธาตุ คือ พวกที่จัดสร้าง “ปรอท”  นี้เป็นแนวคิดเรื่องกายสิทธิ์ของ
ชาวจีนผสมกับพวกพระพิมพ์ สีแวววาว  พระเหรียญเกิดจากพัฒนาขึ้นของการหล่อโลหะและการปั๊ม  
ส่วนพระโบราณจะไม่ใช้วิธีการปั๊ม  แต่ใช้วิธีการกดพิมพ์หรือวิธีการท าแบบลอยตัว ส่วนในสมัยสุโขทัย
หรืออยุธยาตอนต้น หรือพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ มีการจัดสร้างพระพุทธรูปพระพิมพ์ออกมาจ านวน

                                                           

 ๑๙ ประมวล  ศรีทอง, พระเคร่ือง, หน้า ๒.   
 ๒๐ ประลอง  เรืองฤทธิ์, บูชาพระเคร่ืองให้ถูกวิธี เพ่ือความมั่งมี คงกระพัน, หน้า ๗-๙.   
 ๒๑ ศรีศักร  วัลลิโภดม, พระเคร่ืองในเมืองสยาม, หน้า ๑๐-๑๓.   
 



๑๓๙ 
 

มาก ๆ ก็เพ่ือเป็นการระลึกถึงอดีตพระพุทธเจ้าที่มีจ านวนมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทร  ทั้งนี้เพราะ
แนวคิดความเชื่อของหินยานหรือเถรวาท เชื่อว่า อดีตพระพุทธเจ้ามีมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทร  
เป็นความเชื่อที่แพร่หลายในประเทศพม่า ไทย มอญ  ครั้นการสร้างเหรียญพระเกจิอาจารย์ในช่วง
รัชกาลที ่๕ ที่ ๖ มีมากเพราะพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมีจ านวนมาก 
 อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนามีถิ่นก าเนิดที่ประเทศอินเดีย  แต่ไม่มีการจัดสร้างเหรียญ
พระ  มีเพียงจัดสร้างพระพิมพ์  แต่ไม่น ามาห้อยแขวนที่คอ  เพราะชาวอินเดียมีความเชื่อว่า พระพิมพ์
เป็นพระที่บริสุทธิ์  จะไม่ให้แตะต้องตัวเราซึ่งสกปรก  ชาวอินเดียมีคติความเชื่อว่า ศาสนาเป็นเรื่อง
บริสุทธิ์  จะไม่น าพระมาใส่คล้องคอ  แม้กระทั่งรูปของพระพุทธหากจะน าเข้าบ้านต้องวางแผน  ต้อง
จัดสร้างหอพระเป็นการจ าเพาะแยกออกจากตัวบ้าน  แม้แต่น าไปวางไว้บนหิ้งยังไม่นิยม  เพราะเขาถือ
ว่าหิ้งเป็นที่อยู่ของ “ผี” 
 จากข้อมูลที่ยกอ้างอิงในการอธิบายพบว่า  พระพุทธเจ้าได้เข้ามาสู่คติความเชื่อในเรื่อง
สัญลักษณ์แทนพระองค์เมื่อผู้เคารพนับถือต้องการพกพาเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจและยกฐานะเป็น
วัตถุศักดิ์สิทธิ์ด้วย  การน ารูปเคารพที่เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าให้มาอยู่ในรูปของพระเครื่อง
นั้น  แม้ในยุคแรกไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เหมือนในช่วงหลัง  แต่การ
สร้างรูปที่สื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีความชัดเจนในเรื่องของรูปลักษณ์และคติที่สื่อถึงเรื่องราวมากขึ้น
ในช่วงหลัง  ทั้งที่แสดงถึงปาง แสดงถึงเหตุการณ์สัมพันธ์ในพุทธประวัติ แสดงถึงศิลปะแห่งยุคสมัย 
เป็นต้น  จากพ้ืนฐานความเชื่อว่าเป็นผู้วิเศษกว่าบุคคลทั้งหลายในโลก  ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
ยิ่งถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือสื่อแทนความเคารพรวมถึงเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น  ตั้งข้อสังเกตได้จากชื่อพระ
เครื่องที่สัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า        
  ๔.๓.๓  ความเชื่อเกี่ยวกับอนาคตพระพุทธเจ้า 
  ความเชื่อเกี่ยวกับอนาคตของพระพุทธเจ้าที่รับรู้ในสังคมไทย  พบว่า  ไม่เพียงแต่อดีตชาติ
ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงในรูปของพระโพธิสัตว์  พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน  และยังจะมีพระพุทธเจ้าใน
อนาคตอีกด้วย  ตามความเชื่อเรื่องพระเจ้า ๕ พระองค์ของสังคมไทยรวมถึงผู้นับถือพระพุทธศาสนา
ในท้องที่นอกเหนือประเทศไทยพบว่า  พระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นมีอ านาจทางความเชื่อที่เป็นความ
ความหวังให้ผู้อยากเกิดร่วมต้องสร้างบุญ  และการสร้างบุญนั้นมีก าหนดชัดเจนว่าจะท าอะไรอย่างไร
ถึงจะได้เกิดในยุคนั้น  แต่ละท้องถิ่นอาจมีวิธีการท าบุญเหมือนกันและอาจแตกแยกย่อยออกเป็น
ประเด็นตามความเชื่อ  แต่เป็นข้อสังเกตและอธิบายได้ว่า  การท าบุญของชาวพุทธจะปรารถนา
ความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงภพนี้และภพหน้าอีกด้วย  อีกส่วนหนึ่งปรารถนาเกิดร่วมในยุค
ของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปท่ีเชื่อว่าเป็นยุคของพระศรีอริยเมตไตรย 
  ตามคติความเชื่อเรื่องของพระศรีอริยเมตไตรยจะเกิดใน พ.ศ.๕๐๐๐  หลังจากสิ้นยุคพุทธ
สมัยของพระพุทธเจ้าโคตมในปัจจุบัน  หากไล่เรียงชื่อพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ คือ พระกกุสันโธ พระ
โกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม และพระศรีอริยเมตเตยโย  ดังนั้นพุทธศาสนาปัจจุบันอยู่ในยุคของ
พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔  และ พ.ศ. ๕๐๐๐ จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาที่ชื่อว่าพระศรีอริย
เมตไตรย  ท าให้ชาวพุทธทั่วไปรวมถึงชาวพุทธในสังคมไทยมีความปรารถนาที่จะเกิดร่วมในยุคของ
พระศรีอริยเมตไตรย  และมีข้อก าหนดทางการท าบุญว่าด้วยเรื่องการฟังเทศน์มหาชาติหรือเวสสันดร
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ชาดกให้ครบ ๑,๐๐๐ พระคาถาจบในวันเดียวก็จักได้เกิดร่วมในยุคพระศรีอริยเมตไตรย  คติความเชื่อ
เช่นนี้จึงปรากฏว่าคนไทยให้ความส าคัญกับการฟังเทศน์มหาชาติอย่างต่อเนื่อง   
  คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของคนในสังคมไทยเกี่ยวกับพระเจ้า ๕ พระองค์นั้น มีต้น
เรื่องเล่าขานผ่านคัมภีร์ ต านาน นิทาน เรื่องเล่าปรัมปราพอสรุปได้ว่า  ต้นเรื่องของพระเจ้า ๕ 
พระองค์นั้น  ในสมัยต้นปฐมกัปมีพญากาเผือกสองตัวผัวเมีย  อาศัยท ารังอยู่ที่ต้นมะเดื่อริมฝั่งแม่น้ าคง
คา  ต่อมาพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิสนธิในครรภ์แม่พญากาเผือกพร้อมกันถึง ๕ พระองค์  เมื่อครบ
ก าหนดแม่พญากาเผือกได้ออกไข่จ านวน ๕ ฟอง  เฝ้าทะนุถนอมเป็นอย่างดี  อยู่มาวันหนึ่งพญากา
เผือกได้ออกไปหากินในถิ่นแดนไกล  เพลิดเพลินกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารและ
ธรรมชาติอันรื่นรมย์จนมืดค่ า และได้เกิดฝนตกฟ้าร้องพร้อมพายุใหญ่พัดกระหน่ าท าให้พญากาเผือก
หลงทิศทางกลับรัง  จึงค้างคืนที่นั่นจนฟ้าสาง  รุ่งอรุญเบิกฟ้าพญากาเผือกรีบบินกลับรังหาลูกไข่  เมื่อ
มาถึงบริเวณต้นมะเดื่อปรากฏว่ากิ่งของต้นมะเดื่อถูกพายุฝนพัดหักล่นหายลงไปในแม่น้ าคงคา  รังที่
เป็นที่อยู่ของไข่ ๕ ฟองก็หล่นหายลงไปน้ าแม่น้ าคงคา  พัดพาไปกับสายน้ า  แม่พญากาเผือกโศกเศร้า
เสียใจกับการจากไปของลูกไข่  ระงับความอาลัยไม่ได้จึงสิ้นใจ  ด้วยเหตุที่แม่พญากาเผือกเป็นผู้ให้
ก าเนิดพระโพธิสัตว์ถึง ๕ พระองค์  จึงบุญกุลอานิสงส์ได้ไปเกิดอยู่แดนพรหมโลกชื่อว่า ฆติการ
มหาพรหม  จักได้เป็นผู้ถวายอัฏบริขารบวชแก่ลูกชายทั้ง ๕ พระองค์  หากกล่าวถึงไข่ ๕ ฟอง ได้ไหล
ไปตามแม่น้ าคงคานั้น  ได้มีผู้ดูแลรักษาคือ ไข่ฟองที่หนึ่งมีไก่เอาไปดูแลรักษาเลี้ยงดูและมีชื่อว่ากกุ
สันโธ  ไข่ฟองที่สองนาคเอาไปดูแลเลี้ยงดูและมีชื่อว่าโกนาคมโน  ไข่ฟองที่สามมีเต่าเอาไปดูแลเลี้ ยงดู
และมีชื่อว่ากัสสโป  ไข่ฟองที่สี่มีโคเอาไปดูแลเลี้ยงดูและมีชื่อว่าโคตโม และไข่ฟองที่ห้ามีราชสีห์เอาไป
ดูแลเลี้ยงดูและมีชื่อว่าศรีอริยเมตเตยโย 
  ในการสร้างรูปเคารพในลักษณะของพระเครื่องก็ได้สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องสัมพันธ์
กับความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตที่เรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรยหรือเรียกให้สั้นลงว่าพระศรีอา
ริย์ เช่น เหรียญพระศรีอริยเมตไตรยวัดไลย์ลพบุรี  สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗ มีความสัมพันธ์ทางความ
เชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้าในอนาคต  และประวัติของวัดไลย์ทราบว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยกรุงสุโขทัย
เป็นราชธานี  มีลวดลายปูนปั้นที่เล่าเรื่องของทศชาติชาดกและปฐมสมโพธิ  แต่การสร้างพระศรีอาริย์
ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างครั้งแรกเม่ือยุคใด  แต่สันนิษฐานว่าสร้างมาในยุคแรกของการสร้างวัด จนถึงช่วง
รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดได้ถูกไฟป่าไหม้  ท าให้พระศรีอาริย์ซึ่งเป็นพระประธานในวิหาร
ช ารุด  จึงได้รับองค์พระมาปฏิสังขรณ์ที่กรุงเทพมหานครแล้วส่งกลับไปประดิษฐานในวิหารดังเดิม  
ส าหรับเหรียญพระศรีอาริย์ของวัดไลย์ได้สร้างขึ้นตามแนวเชื่อที่มีต่อพระศรีอาริย์ในวิหาร  ส่วนนี้
สะท้อนให้เห็นความเชื่อของพระศรีอาริย์ในสังคมไทยมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยแล้ว   
  นอกจากนั้นยังมีเหรียญพระศรีอาริย์หลวงปู่ทวด  ซึ่งลูกศิษย์ผู้นับถือหลวงปู่ญา หลสวงปู่
สวน หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ร่วมกันสร้างพระศรีอริยเมตไตรยเพ่ือหาทุนสร้างพระเจดีย์ศรีอุบล  และ
พบอีกว่า วัดโพธิ์เย็นกาญจนบุรีซึ่งย่อส่วนจากพระประธานศรีอริยเมตไตรยมาเป็นเหรียญพระเครื่องให้
ผู้เคารพนับถือได้น าไปบูชา  แต่ตามประวัติของการสร้างวัดทราบว่าวัดโพธิ์เย็นเป็นพุทธศาสนาฝ่าย
มหาญาณ  ซึ่งจะมีคติความเชื่อในเรื่องของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมด้วย  แต่ใน
ภาพรวมของความเชื่อแล้วพบว่า  การอ้างถึงตามความเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้น  มี
ความเข้าใจตรงกันว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมีชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรย  การสร้างรูปเคารพจึงสร้าง
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ขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต  ส่วนการสร้างนั้นจะมีรูปลักษณะ
แตกต่างกันออกไปตามคติความเชื่อทางจินตนาการ 
 
๔.๔  ชื่อพระเคร่ืองกับอุดมการณ์ลัทธิพิธีในสังคมสมัยใหม่ 
 
  ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ลัทธิพิธีในสังคมสมัยใหม่  ผู้วิจัยจ าแนกข้อมูลศึกษาและน ามา
อธิบาย ได้ดังต่อไปนี้   
 ๔.๔.๑  ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าพ่อ 
 ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าพ่อในสังคมไทยพบว่า  การให้ความเคารพนับถือเจ้าพ่อต่าง ๆ จน
กลายเป็นที่เคารพนับถือให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนในสังคมไทยนั้น  มีมากมายหลายเจ้าพ่อและได้รับ
กระแสนิยมอย่างมาก  ทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ความเป็นเจ้าพ่อแล้วได้รับความเคารพนับถือยกย่อง
ว่าเป็นผู้มีอ านาจศักดิ์สิทธิ์ในสังคมสมัยใหม่นั้น  สะท้อนให้เห็นเรื่องความไร้พรมแดนทางความเชื่อใน
สังคมไทยสมัยใหม่  ตั้งข้อสังเกตได้ว่า  ในสภาวะสังคมไทยปัจจุบันได้มีกระแสนิยมเกี่ยวกับความเชื่อ
เจ้าพ่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ต่อยอดจากอดีตและเหตุการณ์ในปัจจุบัน   
 จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า พระเครื่องที่เป็นวัตถุมงคลตามความเชื่อของสังคมไทยหรือ
รวมถึงต่างประเทศนั้น  มีขีดจ ากัดในเรื่องของชื่อและสื่อสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์
สาวก รวมถึงพระเกจิอาจารย์  แต่ในสังคมสมัยใหม่มีการยอมรับนับถือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มของเจ้า
พ่อ  ซึ่งค าว่าเจ้าพ่อไม่ได้สื่อถึงเรื่องความเป็นนักเลงที่ยิ่งใหญ่ หรือสื่อในทางที่ไม่ดี  แต่เจ้าพ่อตาม
ความเชื่อในสังคมสมัยใหม่  สื่อถึงความยิ่งใหญ่ในความศักดิ์สิทธิ์  สื่อถึงอ านาจที่สามารถดลบันดาลให้
ได้ตามที่ขอ  ซึ่งการขอนั้นอยู่ในรูปแบบของการอ้อนวอน การเสี่ยงทาย การบนบานศาลกล่าว  ซึ่งอาจ
เหมือนกันกับการเคารพนับถือพระเครื่องในเรื่องของการเคารพบูชา  แต่แตกต่างออกไปตรงที่สื่อ
สัญลักษณ์เป็นบุคคลตามความเชื่อ 
 หากกล่าวถึงข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อพบว่า ในสังคมได้ให้ความส าคัญสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมืองอยู่แล้ว  แต่ปรากฏว่ามีคติความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อที่แยกย่อย
ออกไปตามท้องถิ่น เช่น การเคารพนับถือเหรียญเจ้าพ่อพญาแลของชาวจังหวัดชัยภูมิ เหรียญเจ้าพ่อ
หนองลี เหรียญเจ้าพ่อเสือ เหรียญเจ้าพ่อยี่กอฮงกรุงเทพมหานคร เหรียญเจ้าพ่อศาลสูงเมืองลพบุ รี 
เหรียญเจ้าพ่อพระวอเวียงระแหงเมืองตาก เหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เหรียญเจ้าพ่อเขา
ใหญ่นครราชสีมา เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬเมืองลพบุรี เหรียญเจ้าพ่อธงชัยนครราชสีมา เหรียญเจ้าพ่อติ๊
ปปาละ เหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองบุรีรัมย์ เหรียญกะไหล่ทองเจ้าพ่อลีตี้ เหรียญเจ้าพ่อมเหสักข์เมือง
ขอนแก่น เหรียญเจ้าพ่อพระปลงสระแก้ว เหรียญเจ้าพ่อประตุผาล าปาง เหรียญเจ้าพ่อเทพารักษ์
นครสวรรค์  เหรียญเจ้าพ่อเขาตก เหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนครสวรรค์ เหรียญเจ้าพ่อช้างเผือก 
เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้างจังหวัดล าพูน เหรียญเจ้าพ่อหลวงภูคา เหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ เหรียญเจ้า
พ่อศรีสงครามนครพนม เหรียญเจ้าพ่อตาธรรมยาพิจิตร เหรียญเจ้าพ่อเสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร 
เหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี   
 นอกจากนั้นยังพบว่า กระแสความนิยมทางความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธของ
อ าเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี  เริ่มตั้งแต่กระแสความเชื่อที่เกิดขึ้นจากต านานผีจ้างหนังเมื่อปี พ.ศ.
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๒๕๓๒  ได้เป็นกระแสความเชื่อเรื่องสิ่งเร้นลับปาฏิหาริย์  และยกฐานะสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของผู้เคารพ
นับถืออย่างรวดเร็วและกระจายในพ้ืนที่ของความเชื่อมากขึ้นในสังคม จากข้อมูลประวัติและต านาน
ของเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธตั้งข้อสังเกตและอธิบายได้ว่า เรื่องเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธจะเก่ียวข้องเชื่อมโยงถึง
กลุ่มชนดังเดิมที่ตั้งเมืองอยู่ตรงบริเวณพ้ืนที่นี้หรือไม่  แต่จากข้อมูลสรุปได้ว่า เจ้าพ่อพญาศรีสุทโธเป็น
พญานาครองเมืองหนองกระแสอยู่ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งผู้ปกครองชื่อสุวรรณนาค  แต่ตอนหลังผิดใจ
กันเรื่องไม่ท าตามสัญญาที่ว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกหาอาหารแล้วที่ได้มาต้องแบ่งกันคนละครึ่ง  
เพราะจะไม่ออกหาอาหารพร้อมกันด้วยว่าแต่ละฝ่ายมีบริวารมาก  อาจเกิดกระทบกระทั่งทะเลาะ
วิวาทรบราฆ่าฟันกัน  เพราะต่างฝ่ายมีบริวารมากถึง ๕,๐๐๐  วันหนึ่งฝ่ายของสุวรรณนาคได้ออกหา
อาหารและได้ช้างมาแบ่งฝ่ายละครึ่งพร้อมกับเอาขนของช้างมาเป็นหลักฐาน  อีกต่อมาฝ่ายสุวรรณนาค
ออกหาอาหารอีกได้เม่นมาแบ่งพร้อมน าขนเม่นมาเป็นหลักฐานด้วย  คราวนี้เจ้าพ่อพญาศรีสุทโธไม่เชื่อ
ว่าเนื้อเม่นจะมีน้อยเพียงนี้  ช้างตัวใหญ่ขนยังนิดเดียว  เม่นขนเยอะถึงปานนี้เนื้อต้องมากกว่าช้างอย่าง
แน่นอน   
 การรบกันของทั้งสองฝ่ายกินเวลานานถึง ๗ ปี  ขณะรบกันนั้นต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะ
เพ่ือครองความเป็นใหญ่ในเมืองหนองแส  ท าให้บริเวณหนองแสและบริเวณรอบ ๆ ได้รับความ
เสียหายอย่างมาก  เมื่อการรบกันเกิดความรุนแรงขึ้นท าให้พ้ืนโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหว  จนเกิด
เดือดร้อนถึงสามภพ  ความเดือดร้อนทราบถึงพระอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่  และได้หาวิธีหยุดศึกของทั้ง
สองฝ่ายด้วยการตัดสินว่าการรบครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเสมอกัน  และพระอินทราธิราชได้ตั้งข้อเสนอว่าให้
ทั้งสองฝ่ายสร้างแม่น้ าคนละสาย  ใครสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาบึกมีอยู่ในแม่น้ านั้น  การสร้างแม่น้ า
ให้อยู่คนละฝ่ายโดยมีภูเขาไฟเป็นแดนกั้น  หากฝ่ายใดรุกล้ าข้ามฟากไฟจากภูเขาจะไหม้เป็นจุล การ
สร้างแม่น้ าครั้งนั้นฝ่ายของเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธได้สร้างแม่น้ าโขงเสร็จก่อน พระอิทราธิราชจึงให้ปลา
บึกเป็นรางวัล  ส่วนสุวรรณนาคได้สร้างแม่น้ าน่านเสร็จภายหลัง  เมื่อเสร็จแล้วเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธจึง
ได้แจ้งข่าวการสร้างแม่น้ าแก่พระอินทราธิราช  และกล่าวกับพระอินทราธิราชว่า  ตนจะอยู่โลกมนุษย์
นานไม่ได้  จึงขอทางข้ึนลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์  พระอินทราธิราชจึงให้มีรูพญานาคไว้ ๓ 
แห่ง คือ ที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ ที่หนองคันแท และท่ีค าชะโนด 
 ค าชะโนดมีชื่อเรียกอ่ืนอีก เช่น ป่าค าชะโนด เมืองชะโนด วังนาคินทร์ค าชะโนด  สถานที่
แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งต านานเล่าขานของคนที่มีความเชื่อว่าเป็นเขตพ้ืนที่ดินแดนของพญานาค  เป็ นป่า
ศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์ เป็นเกาะลอยไม่เคยจมน้ า มีพญานาคปกปักรักษา  การเรียกชื่อเจ้าพ่อพญาศรี
สุทโธในปัจจุบันมีชื่อเรียกอ่ืนอีกคือปู่ศรีสุทโธ  การหลั่งไหลไปไหว้ขอพรปู่จากกลุ่มคนทั่วสารทิศแสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อในสังคมไทยสมัยใหม่  ดังเช่นที่ปรากฏในกลุ่มไทยโซ่งจังหวัดนครปฐมมีความเชื่อว่า  
ในบริเวณเขตพ้ืนที่หมู่บ้านมีเทวดาปกปักรักษา  ชาวบ้านเรียกว่าปู่เจื้อเสื้อบ้าน  แต่ในปัจจุบันเรียกเจ้า
พ่อ  ชื่อว่าเจ้าพ่อสร้อยทองและเจ้าพ่อศรีนวล  ชาวบ้านเคารพนับถือและมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์  จะ
จัดพิธีสักการบูชาปีละ ๑ ครั้ง  หลังสรงน้ าพระประธานช่วงเดือนเมษายนทุกปี  เจ้าพ่อทั้งสองไม่
ปรากฏกายโดยตรงแต่ปรากฏกายผ่านร่างทรง  หากเป็นผู้หญิงทรงเรียกว่านางทรง  เป็นการสื่อสาร
เสี่ยงทายระหว่างชาวบ้านกับเจ้าพ่อและชาวบ้านให้ความส าคัญ  การเคารพนับถือเจ้าพ่อของชาวไทย
โซ่งนครปฐมยังมีความเหมือนกันกับความเชื่อในเจ้าพ่อกู่ช้างของชาวล าพูน  จากความเชื่อสู่การเคารพ
บูชาและยกฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อของสังคม  กู่ช้าง -กู่ม้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
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คู่บ้านคู่เมืองล าพูนมานานแล้ว  วันที่ ๑๗ เมษายนของทุกปีชาวเมืองล าพูนจะท าพิธีบวงสรวงเพ่ือ
แสดงออกถึงความเคารพความเชื่อเจ้าพ่อ  หากจะกล่าวถึงต านานเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเจ้าพ่อกู่ช้าง
พบว่า  เจ้าพ่อกู่ช้างเกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวีในฐานะช้างคู่บารมีชื่อก่ างาเขียว  เป็นช้างที่มีฤทธิ์
เดชมากหันหน้าไปทางศัตรูจะท าให้ศัตรูอ่อนก าลังลงทันที  ต่อมาเมื่อช้างก่ างาเขียวล้มพระนางจาม
เทวีจึงได้ฝังร่างของช้างไว้ที่กู่ช้างในปัจจุบัน   
 ลัทธิความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อในสังคมไทยสมัยใหม่พยายามที่จะอธิบายให้เห็นว่า  สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนั้นมีพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ  และสังคมรับรู้ร่วมกันจนเกิดความส าคัญและ
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต  ในกลุ่มความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อที่สังคมไทยรับรู้นั้นปรากฏในรูปแบบของบุคคลที่เป็น
วีรบุรุษ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์รักษาเขต หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอ านาจบันดาลผล เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนมี
อ านาจต่อการแสดงออกที่เป็นลัทธิพิธีทางความเชื่อในสังคมไทยในแต่ละท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย  ลัทธิ
พิธีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อทั้งที่โยงเรื่องศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่โยงเรื่องของศาสนาเข้าไปก็ตาม  
แต่ลัทธิพิธีมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงให้เห็นถึงเรื่องบทบาทอ านาจที่มีต่อสังคมไทยได้ 
 ๔.๔.๒  ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าแม่ 
 ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิเจ้าแม่ในสังคมไทยนั้นผ่านการรับรู้จากแหล่งที่มา ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม
ความเชื่อตามลัทธิดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว และกลุ่มความเชื่อตามลัทธิทางศาสนา  ทั้ง ๒ กลุ่มนี้ จึงเกิดขึ้น
พร้อมกับการผสมผสานระหว่างกัน  คติความเชื่อเดิมของสังคมไทยปรากฏว่ามีเพศหญิงหรือแม่เข้าไป
เกี่ยวข้องหลายเรื่อง เช่น แม่น้ าก็มีแม่พระคงคง ดินก็มีพระแม่ธรณี ข้าวก็มีแม่โพสพ ต้นไม้ก็มีแม่
นางไม้หรือเจ้าแม่ตะเคียนหรือนางตานี เป็นต้น  ซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ก็ไปสัมพันธ์กับความเชื่อทาง
ศาสนาทั้งพราหมณ์-ฮินดูและพุทธอีกด้วย  ท าให้ลัทธิความเชื่อเรื่องของเพศหญิงที่ปรากฏในการรับรู้
ว่าเจ้าแม่จึงได้รับกระนิยมในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
 จากที่ศึกษาพบว่า ลัทธิความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่สองนางมีอ านาจทางความเชื่อของกลุ่ม
ล้านช้าง  และผู้อาศัยแถวลุ่มแม่น้ าโขงให้ความเคารพและนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์  ชุมชนต่าง ๆ ที่
อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ าโขงจึงสร้างศาลเจ้าแม่สองนางขึ้นมาตลอดสายน้ าโขง  เพ่ือเป็นสถานที่เซ่นสรวง
บูชาประกอบพิธีและขอพรจากเจ้าแม่สองนาง  ตามความเชื่อยังกล่าวถึงเจ้าแม่สองนางสรุปได้ว่า  เจ้า
แม่สองนางเคยแปลงตัวเป็นงูสองตัวหรือพญานาคีคู่หรือพญานาคสองตนเฝ้าระวังดูแลให้ความ
ปลอดภัยกับชุมชุนลุ่มน้ าโขง  เล่ากันว่าหากวันใดเห็นงูหรือพญานาคต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ดี
จะเกิดขึ้น  หากใครไม่เชื่อก็อาจเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นได้  จึงท าให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ าโขง
เคารพศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์นั้น  ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่สองนางเริ่มตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร อุบราชธานี รวมถึงชาว สปป.ลาวด้วย 
 ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ถ้าหากจะศึกษาข้อมูลจุดก าเนิดแล้ว  พบในการเคารพนับถือของ
กลุ่มศาสนาพราหมณ์-ฮินดูผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นด้วย  ทางศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึงเรื่อง
พระแม่อุมาเทวีหรือเจ้าแม่อุมา  ซึ่งมีความเชื่อว่า พระแม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอ่ืนใด และยังเชื่อว่าเป็น
เทวีแห่งอ านาจบารมีและวาสนาอันสูงส่ง  ใครมีความเคารพบูชาพระองค์อย่างมั่นคงเจ้าแม่ก็จะ
ประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่ให้กับผู้นั้น  เจ้าแม่อุมาเป็นพระชายาของพระศิวะ  และ
เป็นมารดาของพระพิฆเนศ  เจ้าแม่อุมามีร่างอวตาลอยู่หลายปาง  ที่ส าคัญตามความเชื่อมีอยู่ ๒ ปาง 
คือ ปางพระแม่ทุรคา และปางพระแม่กาลี  และยังมีปางที่รวมพระแม่หลายพระองค์ ได้แก่ พระแม่อุ
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มา พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวดีเข้าไว้ในร่างเดียวกัน  และเป็นที่นิยมนับถือด้วยเชื่อกันว่าเทพ
สตรีทั้ง ๓ พระองค์นี้มีความยิ่งใหญ่มาก  จากความเชื่อดังกล่าวท าให้สังคมไทยได้รับรู้และมีความเชื่อ
ในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์ และท าให้เพศหญิงมีความส าคัญในฐานะ
บุคคลวิเศษณ์ในสังคม  และยังสะท้อนให้เห็นว่าเพศหญิงในความเชื่อและศาสนาของสังคมไทยก็ได้การ
นิยมและถูกยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน 
 เรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ส่งผลให้มีข้อสังเกตได้ว่า  แม้แต่ในชื่อพระเครื่องทางพระ
พุทะศาสนาก็ให้ความส าคัญกับการนับถือเพศหญิงอยู่ด้วย  แต่การรับรู้และการร้องเรียกอาจอาศัย
องค์ประกอบหรือบริบทของการตั้งชื่อที่แตกต่างออกไป  จากที่ศึกษาพบว่าพระเครื่องที่สื่อถึงเพศหญิง 
คือ พระสมเด็จนางพญา  ข้อมูลนี้สรุปได้ว่าแม้แต่พระเครื่องในพระพุทธศาสนาก็ยังยกย่องผู้หญิงใน
ฐานะบุคคลวิเศษณ์สะท้อนผ่านการตั้งชื่อด้วย  อย่างไรก็ตาม การสื่อความหมายเรื่องของความเชื่อ
เกี่ยวกับเจ้าแม่ที่ปรากฏในสังคมไทยนั้น  พบว่า มี ๒ กลุ่ม  คือ  ๑) กลุ่มผู้หญิงที่ถูกเรียกชื่อว่าเจ้าแม่
ผ่านทางคัมภีร์ของศาสนา  ถึงแม้ว่าการเรียกจะอยู่ในชื่อของเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์ก็ตาม  เพศหญิงเหล่านี้
ล้วนเป็นบุคคลที่วิเศษในการรับรู้ของสังคม  และ ๒) กลุ่มผู้หญิงที่ถูกเรียกนอกเหนือจากคัมภีร์ทาง
ศาสนา  แต่สังคมจะเคารพนับถือจากความพิเศษเหนือบุคคลในสังคม  และพบว่า เพศหญิงที่ถูกยกให้
เป็นเจ้าแม่ตามความเชื่อนั้นมีทั้งที่มีอยู่จริงในสังคม และไม่มีอยู่จริงในสังคม  แต่เรียกตามความเชื่อ 
เช่น เจ้าแม่ประจ าต้นไม้ เจ้าแม่ประจ าห้วยหนองคลองบึง เจ้าแม่ประจ าภูเขาล าเนาไพร เจ้าประจ าผืน
ดิน เจ้าแม่ในเครื่องอุปโภคบริโภค เจ้าแม่ประจ าท้องฟ้าอากาศ เป็นต้น   
 จากการศึกษาถึงความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ในสังคมไทย พบว่า มีบทบาทต่อวิถีความเชื่อของ
สังคมไทยอยู่มาก  ตั้งข้อสังเกตจากพิธีกรรมที่นิยมแสดงออกให้เห็นว่ามีความเชื่อต่อเจ้าแม่   อย่างเช่น 
ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยวของชาวจังหวัดปัตตานีมีบทบาทต่อสังคมของพ้ืนที่ ภาคใต้  จาก
ข้อมูลที่กล่าวให้รายละเอียดใน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  ได้ข้อมูลว่า ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือที่มีชื่อ
เป็นทางการว่า ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ ตั้งอยู่
ที่ถนนอาเนาะรู อ าเภอเมือง ปัตตานี ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันทรงความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัด
ปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ปรากฏว่า ตั้งขึ้ น
เมื่อวันชัยมงคล ปีบวนเละที่ ๒ ศักราชราชวงศ์เหม็ง ตรงกับปีพุทธศักราช ๒๑๑๗ ในรัชสมัยของ
สมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วย
บุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่ศรัทธาของสาธุชน
เสมอมามิได้ขาด  
          ส่วนต านานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว นั้นมีบันทึกไว้ในหลายๆแหล่ง  มี เรื่องราวที่
เหมือนๆกันแต่อาจมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันไปบ้าง  ต านานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่
บันทึกไว้ในหนังสือ “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี” จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเทพปูชนียสถาน ระบุว่า เจ้าแม่
เกิดในตระกูล “ลิ้ม” มีชื่อว่า “กอเหนี่ยว” พ านักอยู่ในมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน เป็นน้องสาวของ 
“ลิ้มเต้าเคียน” หรือ “ลิ้มโต๊ะเคี่ยม” เมื่อยังเป็นเด็ก สองพ่ีน้องได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะแขนงต่างๆ จน
แตกฉาน ฝ่ายพ่ีชายเมื่อโตขึ้นก็ได้เข้ารับราชการ สร้างผลงานปราบโจรสลัดญี่ปุ่นจนได้รับการแต่งตั้ง
เป็น “ขุนพลเซ็กกีกวง” คุมกองทัพเรือ แต่ต่อมาเขาถูกใส่ร้ายว่าสบคบกับโจรสลัด จนทางการออก
ประกาศจับ จึงได้ตีฝ่าวงล้อมของทหารหลวง หนีออกทะเลไปยังเกาะไต้หวัน ลิ้มโต๊ะเคี่ยม เห็นว่าทัพ
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หลวงยังคงติดตามโจมตี ประกอบกับถูกโจรสลัดรังควาญอยู่ตลอด จึงเดินทางต่อไปทางเกาะลูซอน 
(ฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน) แล้วเข้าไปยังเวียดนาม แต่บางต านานเล่าว่า ลิ้มโต๊ะเคี่ยมเข้าไปอาศัยอยู่ในกรุง
ศรีอยุธยา และภายหลังจึงได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองปัตตานี ที่ปัตตานี ลิ้มโต๊ะเคี่ยม  ได้ภรรยาเป็น
ชาวปัตตานีและเข้ารีตเป็นมุสลิมตามภรรยา  ฝ่ายลิ้มกอเหนี่ยว ผู้เป็นน้องสาว เมื่อเห็นว่าพ่ีชายขาด
การติดต่อ ไม่ได้ส่งข่าวคราวเป็นเวลานาน จนมารดาซึ่งอยู่ในวัยชราล้มป่วยเป็นประจ า ด้วยความ
กตัญญูจึงอาสาออกเดินทางไปตามพ่ีชายให้กลับมาเยี่ยมบ้าน  ในวันเดินทาง ลิ้มกอเหนี่ยวได้เข้าไป
ร่ าลามารดา และลั่นสัจจวาจาไว้ว่า “หากแม้นพ่ีชายไม่ยอมกลับมาหามารดาแล้วไซร้ ตนก็จะไม่ขอมี
ชีวิตอยู่อีกต่อไป”  ลิ้มกอเหนี่ยว กับญาติน าเรือออกทะเลเป็นเวลาหลายเดือน กระทั่งเข้าเขตเมือง
ปัตตานี ก็ได้จอดทอดสมอไว้ริมฝั่ง ลิ้มกอเหนี่ยว เดินเข้าไปในเมืองและพูดคุยกับชาวบ้านจนได้ความ
ว่า ลิ้มโต๊ะเคี่ยม พ่ีชายยังมีชีวิตอยู่ และได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่อยู่ที่นี่ จึงได้เข้าไปหาและชวนพ่ีชายให้
กลับไปยังบ้านเกิด  แต่ลิ้มโต๊ะเคี่ยมไตร่ตรองดูแล้วเห็นว่าหากกลับไปตอนนี้จะสร้างความล าบากให้แก่
ตน เนื่องจากยังติดประกาศจับของทางการ ขณะที่ความเป็นอยู่ทางนี้ก็มีความสมบูรณ์ดีอ ยู่ จึง
ตัดสินใจกล่าวกับน้องสาวว่า ตนหาใช่เนรคุณทอดทิ้งมารดาและน้องสาวไม่ แต่เหตุที่ทางการจีน
กล่าวโทษว่าสบคบกับโจรสลัด สร้างความอัปยศจนต้องพลัดพรากมาอยู่ที่นี่ ตนอยู่ทางนี้ก็มีภารกิจ
มากมาย  อีกทั้งได้รับปากกับเจ้าเมืองว่าจะก่อสร้างมัสยิดให้  จึงไม่สามารถกลับไปในขณะนี้ได้ ลิ้มกอ
เหนี่ยวเมื่อได้ยินดังนั้น ก็คิดว่าจะหาโอกาสอ้วนวอนพ่ีชายให้กลับไปให้จงได้ จึงขอพ านักอยู่ในปัตตานี
ต่อ 
          ในขณะนั้นเจ้าเมืองตานีก าลังก่อสร้างมัสยิดเพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจโดยมอบให้ลิ้มโต๊ะ
เคี่ยมเป็นนายช่างออกแบบและก่อสร้าง ลิ้มโต๊ะเคี่ยมได้อุทิศกายและใจให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ยิ่ง
ท าให้ลิ้มกอเหนี่ยวเกิดความโกรธและน้อยใจในตัวพ่ีชาย พยายามอ้อนวอนพ่ีชายให้เห็นแก่มารดาก็ไม่
ส าเร็จ จึงได้สาบแช่งไว้ว่า “แม้พ่ีชายจะมีความสามารถในการก่อสร้างเพียงใดก็ตาม แต่ขอให้สร้าง
มัสยิดนี้ไม่ส าเร็จ” และแอบไปผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหิมพานต์ด้านข้างมัสยิดที่ก าลังก่อสร้าง ลิ้มโต๊ะ
เคี่ยมเมื่อสูญเสียน้องสาวก็เสียใจมาก จึงจัดการศพตามประเพณีอย่างสมเกียรติ พร้อมกับสร้างฮวงซุ้ย
ขึ้นที่ “หมู่บ้านกรือเซะ” แล้วท าการก่อสร้างมัสยิดต่อไปจนเกือบเสร็จอยู่ในขั้นก่อสร้างโดมหลังคา วัน
หนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ฟ้าผ่าลงมายังโดมที่ก าลังสร้างจนเสียหายหมดทั้งๆที่ไม่มีวี่แววพายุฝนแต่
อย่างใด ลิ้มโต๊ะเคี่ยมจึงท าการก่อสร้างโดมหลังคาใหม่ แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีก คือเกิดฟ้าผ่า
ลงมายังยอดโดมอีกครั้ง ท าให้ลิ้มโต๊ะเคี่ยมนึกถึงค าสาบแช่งของลิ้มกอเหนี่ยวขึ้นได้ จึงเกิดความท้อใจ
เลิกล้มการก่อสร้างมัสยิดเพราะคิดว่าค าสาบแช่งของน้องสาวมีความศักดิ์สิทธิ์  เล่ากันว่า ลิ้มก่อเหนี่ยว 
ได้ส าแดงความศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวเรือและผู้สัญจรไปมาในแถบนั้นเสมอ จนเป็นที่เลือง
ลือไปทั่ว เป็นเหตุให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้น ากิ่งต้นมะม่วงหิมพานต์ที่นางใช้ผูกคอตายมา
แกะสลักเป็นรูปบูชาไว้สักการะและสร้างศาลให้เป็นที่ประดิษฐานรูปบูชา พร้อมกับขนานนามว่า “ศาล
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ปรากฏว่าเมื่อตั้งศาลแล้ว ก็มีผู้คนหลั่งไหลไปกราบไหว้กันมากมาย ใครมีเรื่อง
เดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแม่ช่วย บ้างก็กราบไหว้ขอให้ท ามาค้าขายเจริญ  แล้วก็บังเกิดผลตามความ
ปรารถนาแทบทุกคน ท าให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเลื่องลือไปยังเมืองต่าง  ๆ  ต่อมา 
พระจีนคณานุรักษ์เห็นว่าศาลเจ้าแม่ตั้งอยู่ที่บ้านกรือเซะ ไม่สะดวกในการประกอบพิธี จึงท าการบูรณะ
ศาลเจ้าซูก๋ง บนถนนอาเนาะรู ในตัวเมืองปัตตานี และได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวมา
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ประดิษฐาน ภายหลังมีชื่อว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียง” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอ
เหนี่ยว” มากระท่ังทุกวันนี้ 
 งานสมโภชฉลองเจ้าแม่จัดขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนอ้าย ตามจันทรคติจีนทุกปี คือหลังจากวัน
ตรุษจีน ๑๕ วัน ตรงกับจันทรคติของไทยราววันเพ็ญ เดือน ๓ พิธีสมโภชจะเริ่มแต่เช้าตรู่ประมาณ ๖ 
นาฬกิา โดยจะมีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว องค์ประธานพระหมอ พร้อมด้วยพระหลายองค์ที่
ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้า โดยแห่ไปตามถนนต่างๆ รอบเมือง พร้อมกับมีการเชิดสิงโต แห่ธงทิว คณะ
ดนตรีบรรเลงตลอดทาง ส่วนประชาชนก็จะเดินตามขบวนเป็นทิวแถว ส่วนผู้ที่หามเกี้ยวที่ประทับของ
เจ้าแม่และองค์อ่ืนๆ ปรากฏว่ามีผู้แย่งกันหาม ถือว่าได้บุญเป็นพิเศษ  เมื่อขบวนแห่ไปเชิงสะพานเด
ชานุชิต(สะพานข้ามแม่น้ าปัตตานี) ก็จะมีพิธีลุยน้ าข้ามคลอง เพ่ือระลึกถึงเจ้าแม่ในอดีตที่ได้ข้ามน้ า
ข้ามทะเลด้วยความล าบาก ตามหาพ่ีชายถึงเมืองปัตตานี เมื่อแห่รอบเมืองแล้ว ก็จะย้อนกลับไปท าพิธี
ลุยไฟที่ลานกว้างหน้าศาลเจ้า ซึ่งปัจจุบันได้สร้างอัฒจันทร์ให้ผู้ชมนั่งชมได้สะดวก พิธีลุยไฟนี้ได้สร้าง
ความตื่นเต้นต่อผู้ชมมาก กลางคืนก็มีมหรสพฉลองตลอดงาน เช่น งิ้ว ร าวง มโนห์รา และภาพยนตร์ 
เป็นต้น ในสมัยก่อนนั้น ยังมีพิธีอย่างหนึ่งคือ คนทรงจะท าพิธีเอามีดเฉือนลิ้นตัวเอง แล้วเอาเลือดเขียน
ยันต์ที่หน้าผากของคนที่หามเกี้ยวเจ้าแม่ แล้วให้คนหามเก้ียวเดินไปบนมีดดาบอันคมกริบขนาดโกนขน
อ่อนขาดกระจุยไป โดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่ภายหลังได้ถูกทางราชการบ้านเมืองฝ่ายปกครอง
ออกค าสั่งห้ามพิธีอันหวาดเสียวนี้เสีย คงมีแต่พิธีลุยไฟเท่านั้นที่ยังคงกระท ามาจนทุกวัน 
 จากข้อมูลพบว่า  การเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ของความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวอยู่ใน
ท่ามกลางของความเชื่อและศาสนา  และเห็นว่าความเชื่อที่มีอยู่เป็นเรื่องของต านานประจ าท้องถิ่นที่
ผนวกรวมกับศาสนา เช่น การมีพระพุทธรูปหรือรูปเคารพของพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องใน
พิธีกรรม  การเคารพนับถือด้วยการบูชากระท าในคราวเดียวกัน  แต่ด้วยความเชื่อเรื่องของเจ้าแม่ลิ้ม
กอเหนี่ยวท าให้เห็นได้ว่า  พิธีกรรมที่เกิดขึ้นเป็นที่รับรู้และเป็นความเชื่อที่แสดงออกให้เห็นในสังคมไท
 ส่วนความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ปากน้ าโพพบข้อมูลงานบทความของพัชรี ดินฟ้า๒๒  ได้เสนอ
ข้อมูลประเพณีความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพในปัจจุบันที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของชาวไทย
เชื้อสายจีน ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สรุปได้ว่า กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนกับชุมชนท้องถิ่นในต าบลปากน้ าโพ มีวิธีการอยู่  รูปแบบ คือ พิธีกรรม
แบบนามธรรม  ซึ่งได้เผยแพร่การเซ่นไหว้ผ่านทางร่างทรงเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม 
ทั้งหมดตามความเชื่อว่าให้เกิดเป็นสิริมงคล  ส่งผลให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองค้ าดีขายดี  ส่วนพิธีกรรม
แบบรูปธรรม  เผยแผ่ด้วยการประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพพร้อมด้วยมีขบวน
แห่  ในมีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ศาลเพ่ือแนะน าวิธีและสิตการไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพให้ถูกวิธีอีกด้วย  
เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า  แม้ว่าชนชาติจีนจะมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างไปจาก
คนพ้ืนถิ่นก็ตาม  แต่ด้วยความนับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันจึงท าให้คนจีนและคนพ้ืนถิ่นมีแบบแผน
ชีวิตที่เข้ากันได้  และกลมกลืนกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในภาพรวมได้ด้วย  และโดยส่วนที่เหมือนกัน
คือการปลูกฝังให้ยึดมั่นในความเชื่อต่าง ๆ ทั้งในต านานเรื่องเล่าเกี่ยวกับจิตวิญญาณ เทพเจ้า หรือ
                                                           

 ๒๒ พัชรี  ดินฟ้า.  ประเพณีความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพในปัจจุบันที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีน ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์.  ใน “วารสารการบริการและ
การท่องเที่ยวไทย”.  (ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ : ๒๕๕๗),  หน้า ๔๕-๕๘. 



๑๔๗ 
 

ความเร้นลับของอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ความส าคัญเรื่องโชคชะตา รวมทั้งแสวงหาโชคลาภในชีวิต   
ส่วนข้อมูลที่สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ของชาวจีนในพ้ืนถิ่นอ่ืนที่เข้ามาในสังคมไทย พบว่า มี
ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม  
 และยังพบข้อมูลของความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ในสังคมไทยที่กิตติ วัฒนะมหาตม์๒๓   ได้
อธิบายถึงพระแม่โพสพในสังคมไทยไว้ว่า พระแม่โพสพ ในทางเทววิทยาจัดว่าเป็นผีชั้นสูง เป็นสตรี
งดงาม แต่งกายด้วยผ้าผ่อนแพรพรรณสมัยโบราณ ห่มสไบเฉียง นุ่งผ้าจีบชายกรอมลงมาถึงปลายหน้า
แข้ง ทรงเครื่องอาภรณ์ตระการตา ไว้ผมยาวสลวยประบ่า มีกระจังกรอบหน้า และกรรเจียกจอนชด
ช้อย  ประติมานวิทยาของพระแม่โพสพ  คือประทับนั่งพับเพียบเรียบร้อยอย่างกุลสตรีไทยโบราณ มือ
ข้างหนึ่งถือรวงข้าว ส่วนอีกข้างถือถุงโภคทรัพย์เต็มถุง โดยปกติประทับนั่งบนแท่น หากเสด็จไปที่ใด ก็
ทรงมีพาหนะเป็นปลากรายทองและปลาส าเภา  บางต านานเล่าว่า แต่เดิมท่านเป็นเทพธิดา เมื่อหมด
บุญในสวรรค์แล้วจึงลงมาเกิดเป็นข้าวด้วยสงสารที่มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างอดอยาก  โดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากพระฤาษีในป่าหิมพานต์ให้ได้เป็นข้าวกระจายไปในที่ต่าง ๆ เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระแม่
โพสพมีเล่ากันทุกภาค มีความแตกต่างกันเป็น ๒ แนว คือ นิทานภาคกลางและภาคใต้ มีเรื่องตรงกัน
แนวหนึ่ง  อีกแนวหนึ่งเป็นนิทานของภาคเหนือและภาคอีสาน 
 โดยในต านานพระแม่โพสพของภาคกลางและภาคใต้นั้น เล่าว่า ในวันหนึ่งที่เมืองไพสาลี 
กลางสโมสรสันนิบาต  มนุษย์ได้ปรึกษากันว่า ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระแม่โพสพ ใครมีคุณมากกว่า
กัน ซึ่งที่ประชุมต่างพากันกล่าวว่า คุณพระพุทธเจ้าใหญ่กว่า  พระแม่โพสพได้ฟังดังนั้น ก็ข้องใจว่าเรา
รักษามนุษย์อยู่  มนุษย์ไม่เห็นความดี จึงทรงปลากรายหนีไปยังป่าหิมพานต์เขาคิชกูฎ  เมื่อพระแม่
โพสพจากไปก็เกิดความอดอยากขึ้นในโลกมนุษย์  ท าไร่ไถนาไม่มีข้าวมีแต่แกลบ มนุษย์จึงชวนกันไป
เฝ้าพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าให้พระมาตุลีไปเชิญพระนางกลับมา พระมาตุลีได้ใช้ให้ปลาสลาดไปตาม
ต่อจนพบ  ปลาสลาดได้อ้อนวอนขอให้พระนางกลับคืนโลก  พระนางก็ตอบว่า อยู่ที่นี่เราสบาย ถ้าจะ
ไปใจเราหายเพราะเขาไม่รู้บุญคุณ  เราจะให้แต่เมล็ดข้าวไปรักษาแก่ฝูงคน  เมื่อเก็บนึกถึงเรา  เราจะ
ไปปีละหน เก็บเกี่ยวแล้วให้ท าขวัญ  จากนั้นพระนางได้มอบเมล็ดข้าว ๗ เมล็ด บ้างก็ว่า ๙ เมล็ด เพ่ือ
ไปท าพันธุ์ พระนางยังสั่งด้วยว่า เมื่อมนุษย์ท าไร่ไถนา เมื่อข้าวใกล้สุกก็จัดให้มีพิธีท าขวัญ ให้แต่งด้วย
ข้าว และด้วยเหตุที่ปลาสลาดเป็นผู้บอกทางที่นางซ่อนแก่พระมาตุลี พระนางจึงสั่งให้น าปลาสลาดมา
เป็นเครื่องเซ่นสังเวยด้วย  ปลาสลาดก็ลากลับมา เล่าให้พระมาตุลีฟังตามค าพระแม่โพสพ พระมาตุลี
รับเมล็ดข้าวแล้วก็เหาะกลับ  ในระหว่างทางพระมาตุลีหยุดพักอาบน้ า นกกระจาบได้แอบลักเมล็ดข้าว
สองเมล็ดบินหนี  ข้าวสองเมล็ดนั้นได้ตกลงมายังโลกมนุษย์กลายเป็นข้าวผี  จากนั้นพระมาตุลีน าเมล็ด
พันธุ์ข้าวถวายพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าจึงเรียกมนุษย์มาพร้อมกัน ทรงอธิบายให้มนุษย์ฟัง และแจก
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่มนุษย์ ตั้งแต่นั้นมาเมื่อข้าวใกล้สุก มนุษย์จะท าขวัญเชิญพระแม่โพสพเป็นประจ า
ทุกปี ในขณะที่ต านานเรื่องพระแม่โพสพ ฉบับชาวพัทลุง เล่าไว้ว่าเมื่อนานมาแล้ว มีเทพธิดาองค์หนึ่ง 
เป็นเทพธิดาแห่งข้าว อาศัยอยู่บนสวรรค์ มีความประสงค์จะให้มวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี้มีข้าวกิน จึง
จ าแลงกายลงมาบนโลก ในร่างของหญิงชราน าพาห่อผ้ามาด้วย ซึ่งในห่อผ้านี้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่  หญิง
ชราเดินไปในหมู่บ้าน มีแต่ผู้คนรังเกียจ จนไปพบกระท่อมเก่าๆ หลังหนึ่ง ซึ่งมีผัวเมียผู้ใจบุญ แต่ยากไร้
                                                           

 
๒๓ กิตติ วัฒนะมหาตม์.  (เว็บไซต:์ shreegurudevamantra.blogspot.com), เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
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ซึ่งเงินทอง อาศัยให้ที่พักพิง หญิงชราซึ้งในน้ าใจของผัวเมียคู่นี้ จึงมอบห่อผ้าที่มีเมล็ดข้าวอยู่ข้างในให้ 
โดยบอกให้เอาเมล็ดข้าวนี้ไปโปรยลงสู่พื้นดิน 
 พระแม่โพสพแบบโบราณได้กล่าวไว้ว่า  เมื่อเมล็ดข้าวได้รับน้ า ก็เกิดความชุ่มชื่น 
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ออกรวงแล้วก็สุก และน ามากินเป็นอาหารได้ หญิงชราจึงให้ผัวเมียเอา
เมล็ดพันธุ์ข้าวนี้ไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน แล้วบอกว่า นี่คืออาหารที่ใช้กินต่อไปในภายภาค
หน้า เมื่อพูดจบหญิงชราก็หายตัวไป  ต่อจากนั้นเมื่อถึงเดือนหกฝนก็เริ่มตก ชาวนาจะแรกไถนา และ
ท าพิธีอัญเชิญพระแม่โพสพลงมาเพ่ือช่วยดูแลรักษาต้นข้าว ต้องมีพิธีเรียกขวัญข้าว เพ่ือตอบแทนคุณ 
และบูชาพระแม่โพสพ ที่ให้ข้าวแก่มนุษย์กินจวบจนปัจจุบัน  ส่วนต านานพระแม่โพสพ ของภาคเหนือ
และภาคอีสาน เรื่องเริ่มที่อุทยานของพญานาคมีข้าวเกิดขึ้นเอง ต้นหนึ่งๆ มีขนาดเจ็ดก ามือ เมล็ดใหญ่
เท่าผลมะพร้าว มีสีเงินยวงกลิ่นหอมหวาน มีหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนยากไร้ ไม่มีมีดพร้าส าหรับผ่า
เมล็ดข้าว จึงใช้ไม้คานทุบข้าว เมล็ดข้าวแตกกระจาย บางส่วนไปเกิดเป็น ข้าวไร่ หรือ ข้าวดอย 
บางส่วนตกในน้ าเกิดเป็นข้าวนา หรือพระแม่โพสพ  พระแม่โพสพน้อยใจที่หญิงม่ายท ารุนแรงจึงหนีไป
อยู่เสียในถ้ า ท าให้มนุษย์ไม่มีข้าวกินถึงพันปี วันหนึ่งลูกชายเศรษฐีหลงทางเข้าไปในป่า พบปลากั้งซึ่ง
อยู่กับพระแม่โพสพ ปลากั้งพาไปไหว้พระนาง ลูกเศรษฐีได้อ้อนวอนให้พระนางคืนสู่เมืองมนุษย์ พระ
นางใจอ่อนจึงกลับมาโลกอีก ลูกเศรษฐีส านึกในบุญคุณของพระนางจึงชักชวนมนุษย์ให้ยกย่องนับถือ
พระนาง  ต่อมาอีกพันปี มีชายโลภมากผู้หนึ่งสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวไว้กินแต่ผู้เดียว พระแม่โพสพโกรธจึง
หนีกลับไปอยู่ถ้ าในป่าอีก ทิ้งให้มนุษย์อดอยากเป็นเวลาหลายร้อยปี  เทวดาเล็งเห็นความทุกข์ยากของ
มนุษย์ จึงอ้อนวอนให้พระแม่โพสพกลับคืนมา พร้อมกันนั้นก็สอนให้มนุษย์รู้จักนับถือข้าว รู้จักท าขวัญ
ข้าวนิทานของชาวลื้อในภาคเหนือบางส านวนเล่าว่า ในสมัยพระพุทธเจ้า นางขวัญข้าวถูกไล่จึงไปอยู่ถ้ า
กับพวกครุฑนาค ต่อมาชาวเมืองอดข้าวจึงได้ท าพิธีเชิญพระแม่โพสพกลับเมือง 
 จากต านานนิทานในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ความเชื่อเรื่องพระแม่โพสพ
เป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย ก่อนหันมารับนับถือพุทธศาสนา  พระแม่โพสพแม้จะได้รับการนับถือ
เป็นอันมาก  ศาลของพระนางที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ ศาลพระแม่โพสพวัดศิริวัฒนาราม แขวงบางพรม 
เขตตลิ่งชัน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ศาลแม่โพสพริมคลองบางพรม  โดยมีประวัติว่า เมื่อกว่าร้อยปี
มาแล้ว ตาเหล็งกับยายแฟงชาวบางพรมจะท าขนมจีน เลยแช่ข้าวสารเตรียมไว้ พอรุ่งเช้าข้าวกลับงอก
เป็นต้นข้าว ทั้งสองเห็นว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ เลยเอาต้นข้าวดังกล่าวไปผสมปั้นเป็นรูปแม่โพสพ 
กลายเป็นที่เคารพนับถือบูชาของชาวนาบางพรมและผู้คนในละแวกใกล้เคียง โดยศาลเก่านั้นจะตั้งอยู่
ตรงทางสี่แพร่ง บริเวณที่คลองบางพรมมาตัดกับคลองลัดตาเหนียวและคลองลัดมะยม  ต่อมาในปี 
พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๒ คนต่างถิ่นมาขโมยเทวรูปใส่เรือไป จึงมีการรวบรวมศรัทธาสร้างพระแม่โพสพขึ้น
ใหม่ ปรากฏว่านอกจากจะได้เทวรูปองค์ใหม่แล้ว ยังมีเงินเหลือมากพอสมทบสร้างศาลพระแม่โพสพ
หลังใหม่ ซึ่งย้ายมาอยู่ในเขตวัดศิริวัฒนารามในปัจจุบันด้วย เพ่ือจะได้ดูแลรักษาง่ายขึ้น   ศาลพระแม่
โพสพแห่งนี้ ยังนับเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ในพ้ืนที่ย่านบางพรมเคยเป็นแปลงนาข้าวขนาดใหญ่
มาก่อนที่จะสิ้นสภาพไปในราวพ.ศ.๒๕๒๖  แต่แม้จะไม่มีการท านาอีกแล้ว พระแม่โพสพก็ยังเป็นที่
เคารพบูชาของชาวบางพรมจนทุกวันนี้   โดยทุกๆ ปี จะมีงานฉลองพระแม่โพสพ โดยก าหนดเดิม
ก าหนดจะตรงกับช่วงฤดูกาลที่ดินแตกระแหง เพราะมีเกร็ดอยู่ว่า ถ้าเชิญพระแม่โพสพออกมา ฝนก็จะ
ตก ท าให้มีน้ าท านาได้ข้าวดี 



๑๔๙ 
 

 ในงานฉลองนี้ แต่ละบ้านจะเอาข้าวเปลือกมากองรวมกัน นิมนต์พระทั้งสี่วัดในละแวกนี้ 
คือวัดประดู่ วัดใหม่ วัดมะพร้าวเตี้ย และวัดโพธิ์มาสวดมนต์ แล้วท าบุญสมโภช ส่วนกองข้าวเปลือก
ขนาดมหึมาก็จะมีเจ้าของโรงสีชาวจีนแถบบางเชือกหนังมารับซื้อ เงินที่ได้ก็ถวายวัด หรือใช้ในการ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเคยมีประเพณีอัญเชิญพระแม่โพสพแห่ไปตามคลองบางพรม
ถึงคลองชักพระ แล้วอัญเชิญขึ้นที่วัดแห่งหนึ่ง มีมหรสพสมโภชตลอดคืน พอรุ่งเช้าจึงอัญเชิญลงเรือแห่
กลับตามคลองบางเชือกหนัง แล้วกลับมาขึ้นศาลชนวันงานพอดี   แต่น่าเสียดายที่แม้ทางวัดจะเคยรื้อ
ฟ้ืนประเพณีนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ แต่ไม่มีการจัดแห่ทางเรืออีกแล้วในปัจจุบันชาวบางพรมรุ่นเก่า ๆ 
ยังจ าได้ว่า พระแม่โพสพเคยมาประทับทรงอยู่บ่อย ๆ โดยระหว่างพิธีจะต้องมีแต่สาวพรหมจรรย์
เท่านั้น และมีผู้สืบทอดการเป็นร่างทรงมาหลายรุ่น 
 จากที่กล่าวถึงต านานข้าวผู้ศึกษาต้องการจะโยงข้อมูลให้เห็นว่าพระแม่โพสพได้เข้ามาสู่
ความเชื่อตามที่กล่าวแล้ว  และยังปรากฏพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระเครื่องด้วย  จากประวัติการ
สร้างพระเครื่องของสมเด็จโตที่เคยน้ าข้าวและอาหารเหลือฉันมาท าเป็นวัตถุมงคลหล่อพิมพ์เป็นพระ
เครื่อง และได้แจกจ่ายให้ผู้เคารพนับถือได้น าไปกราบไหว้บูชา  และพบอีกว่ามีพระเครื่องที่ตั้งชื่อว่า
พระกระยาหารด้วย 
 
๔.๕  ชื่อพระเครื่องกับภาพสะท้อนความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทย 
 
 การศึกษาถึงชื่อพระเครื่องกับภาพสะท้อนความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาใน
สังคมไทยนั้น  ผู้ศึกษาจ าแนกข้อมูลที่พบออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๔.๕.๑  ความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยแบบดั้งเดิม 
 จากข้อมูลที่พยายามจะอธิบายให้เห็นว่า ความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาใน
สังคมไทยแบบดั้งเดิมนั้น  พยายามที่จะอธิบายการรับรู้ผ่านการประสานแนวคิดแนวเชื่อทั้งที่
เหมือนกัน หรือตรงกันข้ามกัน แต่เข้ามาอยู่ด้วยกันจากแนวคิดแนวเชื่อที่กลมกลืนเป็นแนวคิดแนวเชื่อ
ใหม่  ทั้งที่ข้อมูลดั้งเดิมเป็นแนวคิดแนวเชื่อจากต่างก าเนิดที่ต่างกัน  การเทียบเคียงจากต้นก าเนิดของ
ความเชื่อทางศาสนาหากพบว่าไม่ถูกปรับเปลี่ยน  เพียงแต่ปรับให้เข้ากับความเชื่อทางศาสนาใน
ท้องถิ่นนั้นได้  และในสังคมไทยก็มีลักษณะเช่นนี้ด้วย   
 การศึกษาความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยแบบดั้งเดิม สามารถ
จ าแนกข้อมูลออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
    ๔.๕.๑.๑  ความซับซ้อนเรื่องไสยศาสตร์  
    จากการศึกษาถึงความซับซ้อนเรื่องไสยศาสตร์ที่สะท้อนผ่านชื่อพระเครื่องใน
สังคมไทย พบว่า  สิ่งที่ปรากฏซ่อนแฝงอยู่ในพระเครื่องเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ  และเป็นอีกหนึ่ง
คลังข้อมูลทางคติชนวิทยาที่มีเรื่องราวบันทึกผ่านสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ แสดงให้เห็นคติความเชื่อในสิ่งที่
เป็นสัญลักษณ์แทนศาสนาที่นับถือ  ประกอบสร้างขึ้นจากฐานแนวคิดแนวเชื่อรวมถึงแบบแผนจารี ต
ประเพณีปฏิบัติของผู้นับถือในสังคม   ความเชื่อ  แนวคิด ที่ถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์  เป็นข้อมูลสื่อ
ความหมายที่สังคมร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น  พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจของผู้คนในสังคมเป็น
ส านึกร่วมกันอย่างยาวนานและต่อเนื่อง  และในเรื่องไสยศาสตร์ก็ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับ



๑๕๐ 
 

มนุษย์และเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง  การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลที่ปรากฏในธรรมชาติมนุษย์มี
ความเชื่อว่าเป็นผลจากการดลบันดาให้เกิดขึ้นจากอ านาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ  สิ่งเหล่านี้ล้วนมี
อ านาจหรืออิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่ามนุษย์  จึงเกิดแนวคิดการต่อรองกับสิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติเพ่ือให้เกิดผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่รวมถึงให้เกิดความสุขกับตนเองด้วย  สิ่งที่เชื่อว่ามี
อ านาจกับการต่อรองจึงปรากฏเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเชื่อและศาสนาที่ตนเองเชื่อ
อยู่ 
    ความเชื่อเป็นการยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในจิตส านึกของมนุษย์ ถึงแม้ว่า
ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไร  แต่ในสังคมยอมรับและให้ความเคารพเกรง
กลัวสิ่งเหล่านี้  ไม่จ าเป็นต้องอาศัยเหตุผลหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายก ากับ  คนที่เชื่อใน
อ านาจพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องก็เช่นกัน  มีความเชื่อที่ยึดมั่นว่าพระเครื่องสามารถให้คุณให้โทษแก่
ตนเองได้จริง  เพราะอ านาจความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบจากไสยศาสตร์ โชคลาง ของขลัง 
อ านาจลึกลับแฝง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นต้น  ความเชื่อจึงอยู่ ในลักษณะฐานะที่เห็นด้วย 
คล้อยตาม ยอมรับ มั่นใจ ไว้วางใจ นับถือ  พระเครื่องเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบสร้างขึ้นจาก
ความเชื่อความศรัทธาที่หล่อหลอมฉาบทาจากพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นและต่อ
ยอดด้วยเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาก ากับด้วย 
      ชื่อของพระเครื่องที่สะท้อนสิ่งซ่อนแฝงเรื่องของไสยศาสตร์เพราะว่า  ดั้งเดิม
สังคมไทยมีความเชื่อเรื่องสิ่งลึกลับที่มีอยู่ว่ามีอ านาจบัลดาลสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้  การสร้าง
พระเครื่องและตั้งชื่อพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นแนวเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ เช่น พระขุนแผน พราย
กุมาร  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่สังคมไทยรับรู้ผ่านวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนว่า ตัวละครที่ชื่อ
ขุนแผนนั้นเด่นเรื่องของคุณไสย์  และในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนมีการกล่าวถึงไสยศาสตร์มากที่สุด  
ถึงแม้ว่าการกล่าวถึงไสยศาสตร์จะเป็นความเกินจริง แต่ก็เป็นจินตนาการของมนุษย์ที่อ้างอิงจากเค้า
มูลที่มีอยู่จริงในสังคม  อย่างเช่นการนับถือพระเครื่องก็เป็นได้หลายศาสตร์  ถึงแม้จะเป็นสิ่งเดียวกัน
หรือเรื่องเดียวกัน เช่น  ถ้าหากนับถือพระเครื่องเพราะว่าต้องการเป็นสิ่งเตือนสติให้นึกถึงพระพุทธเจ้า
พระธรรมค าสอนและพระสงฆ์ก็เรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสตร์  แต่ถ้าหากนับถือพระเครื่องเพราะอาศัย
อ านาจลักลับตามความเชื่อก็จัดเป็นไสยศาสตร์  ดังนั้นชื่อพระเครื่องที่สื่อความหมายถึงคุณไสย์ เช่น 
พระในกลุ่มของขุนแผน พระในกลุ่มของพรายกุมาร  
    ๔.๕.๑.๒  ความซับซ้อนเรื่องวิทยาคม 
    ความซับซ้อนเรื่องวิทยาคมในสังคมไทย พบว่า  สังคมไทยให้ความส าคัญกับ
คาถาอาคมหรือที่เรียกว่าวิทยาคมอยู่มาก  ปรากฏว่ามีบทบาทอ านาจต่อระบบความเชื่อในสังคมไทย
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่นับถือพราหมณ์มาก่อนและได้คาถามาจาก
ลัทธิต่างๆ เมื่อพระพุทธศาสนารุ่งเรืองก็หันมานับถือพุทธ ต้องเข้าใจว่าคาถาย่อมส่งผลให้คุณประโยชน์
และโทษมหันต์หากเกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทมีการปรับโทษ
ส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม กล่าวคือ ผู้ที่เชื่อเรื่องคาถาอาคม จะต้องมีธรรมเนียมปฏิบัติตาม
หลักศีล ๕ เช่น ห้ามพูดค าหยาบคาย ห้ามด่าท าร้ายบุพการี ห้ามผิดประเวณี ห้ามลักทรัพย์ ห้ามรังแก 
ผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือผู้ไม่มีทางสู้ ฯลฯ หากมีการละเมิดจากค ามั่นเดิมที่ได้ให้สัญญาไว้ก็เชื่อว่าท าให้
วิทยาคมในคาถาอาคมนั้นเสื่อมถอยลงไปได้แนวคิดความเชื่อเรื่องคาถามีอิทธิพลมากในสังคมไทย 
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สืบเนื่องจากสังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากหลายลัทธิ และความเชื่อต่างๆ เช่น ความเชื่อของมนุษย์
เกิดจากอิทธิพล ๒ ปัจจัยใหญ่ คืออิทธิพลอ านาจใน(ตัวเอง) และความเชื่อจากอิทธิพลอ านาจภายนอก 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะความเชื่อหวังพ่ึงอ านาจเหนือธรรมชาติ การดลบันดาลจากอ านาจภายนอก 
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยที่ ๒ จะมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของมนุษย์มากที่สุด  ท าให้เกิดการเรียนรู้คาถาเพ่ือป้องกันตัว และใช้คาถาไม่เหมาะสมและถูกต้อง 
จึงส่งผลกระทบโดยตรงทางด้านจิตใจ และความเชื่อเหล่านี้จึงมีการน าคาถาต่างๆ มาปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน เพราะเชื่อว่าคาถามีอิทธิพล ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันแตกต่างในอดีตมากเพราะ
มักจะน าคาถามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนในทางผิดๆ เช่น การสวดมนต์อ้อนวอนให้โชค
ลาภ มากกว่าการท างานที่ยึดอาชีพสุจริตจึงท าให้อิทธิพลความเสื่อมของคาถาแบบดั้งเดิมลดลงไป  แต่
บุคคลใดที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อิทธิพลของคาถาก็จะส่งผลให้เกิดความหลุดพ้นตามหลักพุทธปรัชญา
เถรวาทได้ เช่น การด าเนินชีวิตด้วยความไม่หวาดกลัว เกิดความสุขทั้งทางกายและใจ และสามารถที่
จะถ่ายทอดและเผยแผ่ให้ชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตามน าเอาคาถาที่ถูกต้องในหลักพุทธปรัชญาเถรวาทมา
ใช้ได้และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง  
    ชื่อพระเครื่องกับความซับซ้อนเรื่องวิทยาคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดพลัง
ศรัทธาหรือความเชื่อทางด้านจิตใจ  มีคติความเชื่อว่าวิทยาคมย่อมมีอ านาจแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
สามารถปกป้องภัยอันตรายได้  จึงพบว่าชื่อพระเครื่องที่แสดงถึงความเชื่อเรื่องวิทยาคม เช่น พระคง 
พระรอด พระยอดขุนพล พระพุทธนิธโรคันตราย พระผงว่านอุดมโชค พระปิดตามหาอุตม์ พระเหรียญ
ขันน้ ามนต์ พระเหรียญบาตรน้ ามนต์เจริญก้าวหน้า พระร่วงหลังลางปืน พระราหูอมจันทร์ พระเหรียญ
เมตตาหลวงปู่สิม พระพลังแผ่นดินหนึ่งในสยาม พระกริ่งชัยมงคล เป็นต้น  จากชื่อเหล่านี้สะท้อนให้
เห็นถึงความเชื่อเรื่องวิทยาคมที่มีพลังอ านาจได้ 
    ๔.๕.๑.๓  ความซับซ้อนเรื่องผีสางเทวดา 
    ความซับซ้อนเรื่องผีสางเทวดาในสังคมไทยพบว่า  เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตมายาวนาน  ความเชื่อที่เก่ียวกับผีสางเทวดาแสดงออกให้เห็นได้ผ่านวัฒนธรรมประเพณีของ
สังคมไทย  ซึ่งความเชื่อดังกล่าวมีข้อมูลให้เห็นได้ทั้งทั่วไปและในสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  ดังที่
ธวัช ปุณโณทก๒๔  ได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณในสังคมอีสาน และสามารถเชื่อมโยงให้เห็น
ข้อมูลในภาพรวมที่เกิดขึ้นในสังคมว่า  ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณของสังคมไทยทุกภูมิภาคนั้นได้
ผสมผสานกับพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน แต่เราอาจจะพอแยกให้เห็นว่าส่วนใดเป็นความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา และส่วนใดเป็นความเชื่อเรื่องภูตผี แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน 
(Popular Bhuddhism) นั้นจะแยกได้ยากมาก เพราะพิธีกรรมต่าง ๆ นั้นเป็นความเชื่อเรื่องภูตผี
ปะปนอยู่มาก ความเชื่อเรื่องภูตผีนั้นฝังแน่นอยู่กับคตินิยมของคนไทยอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่สมัย
อดีต  แม้แต่ทางบ้านเมือง ยังมีราชพิธีเกี่ยวกับความเชื่อ เรื่องภูตผีอยู่ไม่น้อยในรอบปีหนึ่งๆ เช่นการ
เซ่นสรวงพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และหลักเมือง รวมทั้งพิธีสอบสวนคดีความสมัยอดีตโดยใช้พิธีลุย
ไฟ ด าน้ า เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ของจ าเลย ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวเป็นความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณ
ทั้งสิ้น  แม้แต่สมัยกรุงสุโขทัยซึ่งศาสนาพุทธก าลังเจริญรุ่งเรือง แต่การนับถือผีสางก็ยังนิยมกันอยู่  
ความเชื่อเรื่องภูตผีในสังคมอีสานนั้นยังฝังแน่นอยู่ในวิถีประชาของสังคมในรอบศตวรรษที่ผ่านมา นั่น
                                                           

 ๒๔ ธวัช ปุณโณทก.  (เว็บไซต:์ http://www.silpathai.net), เข้าถึงข้อมูลเมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

http://www.silpathai.net/
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คือ ก่อนที่จะได้พัฒนาแนวคิด ไปตามทัศนะของกระแสความคิดใหม่ ๆ แม้ว่าในปัจจุบันนี้ความเชื่อ
เรื่องภูตผีจะเจือจางลงไปมากก็ตาม แต่ในชนบทที่ห่างไกลยังมีพิธีกรรมเรื่องภูตผีในรอบปีอยู่ ความเชื่อ
เรื่องภูตผีที่ส าคัญ ๆ ของอีสาน ซึ่งเป็นบ่อเกิดในพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่  ผีแถน หรือผีฟ้าผีแถน  ในความ
เชื่อของสังคมอีสานนั้น เชื่อว่าผีที่ยิ่งใหญ่กว่าผีทั้งหลายนั้น คือ  
      ๑) ผีแถน มีลักษณะเป็นเทพมากกว่าเป็นผี นั่นคือผีแถนเป็นผู้สร้าง
โลก สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ให้แก่โลก คงปรากฏอยู่ในนิทานเรื่องขุนบรม และยังเชื่อว่ามนุษย์นั้น ติดต่อ
กับแถนได้ในสมัยก่อน เช่น อาจจะขอร้องให้พระยาแถนช่วยเหลือดับยุคเข็ญแก่มนุษยโลกได้ แต่
ภายหลังพระยาแถนอดทนต่อความร าคาญของพวกมนุษย์ไม่ไหวจึงไม่ยอมให้ติดต่ออีก นอกจากนี้ชน
ชั้นผู้ปกครองมีเชื้อสายสืบมาจากพระยาแถนอีกด้วย  ประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดจากผีแถน เช่น การแห่
บั้งไฟ ล าผีฟ้าผีแถน (รักษาโรค) ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวก็ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าเป็นการเซ่นสรวงเพ่ือ
แสดงความขอบคุณที่คุ้มครองเพทภัย หรือวิงวอนให้คุ้มครองเพทภัยแก่สังคมมากนัก แต่จากความเชื่อ
ที่ติดค้างอยู่ในกระแสความคิดของปัจเจกบุคคลชาวอีสาน หรือการอ้างถึงพระยาแถนนั้น ดูเหมือนว่า
สังคมอีสานเคารพเกรงกลัวพระยาแถน เหมือนเทพเจ้าส าคัญท่ีสุดในสังคมนั้น   
      ๒) ผีปู่ตาวิญญาณบรรพบุรุษประจ าหมู่บ้าน ผีปู่ตา บางท้องที่เรียกว่า 
ผีตาปู่ เป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจ าหมู่บ้านที่ท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง ไม่อาจจะก าหนดได้ ว่า
เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษสายใด สกุลใด แต่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษของชาวหมู่บ้าน
นั้นทุกคน  ในชนบทอีสานทุกหมู่บ้านจะมีศาลปู่ตา (เรียกว่า ตูบปู่ตา) สร้างด้วยไม้ มุงหลังคา (หญ้า 
สังกะสี) ไม่ใหญ่มากนัก การตั้งตูบปู่ตาเป็นท าเลอยู่นอกหมู่บ้านไม่ไกลนัก (ไม่ก าหนดทิศที่แน่นอน) 
มักจะยึดพ้ืนที่เป็นดอนน้ าท่วมไม่ถึง มีต้นไม้ใหญ่ๆ ขึ้นอยู่หนาแน่น (เพราะชาวบ้านไม่กล้าไปตัดไม้ใน
บริเวณนั้น) บางครั้งเรียกว่าดอนปู่ตา หรือดง ปู่ตง  จากความเชื่อของชาวบ้าน เชื่อว่า “เจ้าปู่ (ผีปู่ตา) 
จะเป็นผู้คุ้มครองลูกบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากอันตราย และภัยพิบัติทั้งปวง วัวควายและสัตว์
เลี้ยงทุกอย่างก็ถือว่าอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าปู่ด้วย นอกจากนี้เจ้าปู่ยังแสดงอ านาจศักดิ์สิทธิ์ให้
ปรากฏ โดยวิธีบันดาลให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามความปรารถนาของผู้บนบาน (ในภาษาท้องถิ่นว่า -บา) 
เมื่อได้สิ่งที่ปรารถนาตามที่บาปู่ตาไว้แล้วชาวบ้านจะแก้บนหรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “เสียค่า
คาย” ในการเสียค่าคายนี้อาจจะมาท ารวมในวันที่มีพิธีเลี้ยงผีปู่ตาประจ าปี ของหมู่บ้ านก็ได้ โดยปกติ
จะก าหนดในเดือน ๖ (วันก าหนด โดยชาวบ้าน) ฉะนั้น ผีปู่นั้นเป็นเสมือนที่พ่ึงทางใจของชาวบ้านเมื่อ
ได้รับความเดือดร้อน เช่น ของหาย เดินทางไกลไปรับ หรือเมื่อถูกเกณฑ์ทหาร ชาวบ้านจะไปบาผีปู่ตา 
ที่ตูบ เพ่ือวิงวอนให้เจ้าปู่ช่วยบันดาลให้สมกับความตั้งใจ ไม่เพียงแต่เท่านั้นชาวบ้านทุกคนยังเกรงกลัว
ต่ออิทธิฤทธิ์ของเจ้าปู่ ไม่มีใครที่จะดูแคลน หรือไม่ย าเกรง ฉะนั้น เรื่องเล่าที่แสดงถึงอิทธิฤทธิ์ของเจ้าปู่
ยังคงจดจ าและคิดอยู่ที่ปากชาวบ้านทุกคน เช่น คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อไม่เคารพผีปู่ตา กล่าววาจาเชิงดูถูกดู
แคลน มักจะมีอันเป็นไป เช่น ปวดท้อง เป็นไข้ หรือมีอาการเพ้อ จึงต้องไปหาหมอจ้ า (เจ้าพิธีที่ติดต่อ
กับวิญญาณผีปู่ตา) เพ่ือท าพิธีขอขมาผีปู่ตาอาการดังกล่าวจะหายไปทันที ฉะนั้นคนไม้ สัตว์ ในบริเวณ
ดอนปู่ตาชาวบ้านจะไม่กล้าไปน ามาไว้ที่บ้าน เพราะเกรงว่าจะมีอันเป็นไป หรือที่เรียกว่า ขวง หรือเข็ด
ขวง  
      ๓) ผีมเหสักข์หลักเมือง  ผีมเหสักข์หลักเมือง บางครั้งเรียกว่า “ผีอา
ฮัก” (อารักษ์) มีลักษณะเช่นเดียวกับหลักเมืองของภาคกลาง ต่างแต่ว่าในภูมิภาคอีสานนั้นมิใช่จะมี
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ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น (ส่วนใหญ่หลักเมืองไม่ค่อยจะมี เพราะถูกห้ามหลั งกบฏผี
บ้า ผีบุญ สมัยรัชกาลที่ ๕) แต่ตามหมู่บ้านนั้นมีทุกหมู่บ้านเรียกว่า “หลักบ้าน” ซึ่งมักจะอยู่ในที่เด่น
เห็นได้ชัด เช่น ทางสามแพร่งภายในหมู่บ้าน หรือบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (แต่บางแห่งพบว่าอยู่บริเวณ
หน้าวัด แต่นอกเขตรั้ว) บริเวณใกล้หลักบ้านนั้นจะมีศาลากลางบ้านเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับใช้ใน
พิธีกรรมตอกหลักบ้านหลักเมือง หรือเรียกว่า บุญช าฮะ ในความเชื่อที่ว่าหมู่บ้านจะอยู่ได้ปกติสุขนั้น 
เพราะผีอาฮักคุ้มครอง ให้ความเที่ยงตรง สังคมจะอยู่สงบสุข ถ้าบ้านเมืองมีโจรผู้ร้ายชุกชุม เจ้านาย
วุ่นวายแย่งอ านาจเกิดการตีรันฟันแทงหรือผู้คนในหมู่ บ้านทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองๆ เชื่อว่าหลักบ้าน
ไม่เที่ยงตรง คือ หลักบ้านมันเหงี่ยงมันหง่วย จะต้องท าพิธีตอกหลักบ้านหลักเมือง คือ ถอดหลักบ้าน
แล้วตอกหลักใหม่ให้เที่ยงตรง ในพิธีกรรมนี้จะนิมนต์พระภิกษุ มาสวดมนต์ (ชยันโต) ด้วยตามปกติแล้ว
ถ้าไม่มีเหตุการณ์ส าคัญอ่ืนๆ จะกระท าพิธีเซ่นสรวงหลักบ้านในเดือนเจ็ด เรียกว่า “บุญช าฮะ” 
ชาวบ้านจะพากันมาสร้างผาม (ปะร าพิธี) ที่บริเวณหลักบ้าน (ถ้ายังไม่มีศาลากลางบ้าน) นิมนต์
พระภิกษุมาเจริญพระพุทธมนต์เย็น เช้าท าบุญถวายจังหัน ชาวบ้านทุกครัวเรือน จะน าดอกไม้ธูปเทียน
อาหารมาร่วมพิธี พร้อมกับโอน้ า ด้าย หรือมีอาการผิดปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ ฯลฯ ส่วนเหตุการณ์ส าคัญๆ 
บังเกิดแก่เครือญาติเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องมาที่บ้านต้นตระกูลเพ่ือจุดธูปเทียนบอกกล่าวพ่อเชื่อ
แม่เชื่อ เช่นแต่งงาน บวชนาค ขึ้นบ้านใหม่ หรือไปค้าขายได้ก าไร และมีเด็กเกิดในตระกูล ฯลฯ เป็น
ต้น  
      ๔) ความเชื่อผีอ่ืน ๆ ความเชื่อเรื่องผีสางในภาคอีสานนั้นยังมีอีก
จ านวนมาก และผีบางจ าพวกไม่เคยที่จะให้คุณแก่มนุษย์เลย เช่น ผีโพง ผีกะ (ปอบ) ผีเป้า (ผีกระสือ) 
ชาวอีสานถือว่าเป็นผีชั้นเลว ชอบแต่ที่จะรังแกมนุษย์ จึงไม่มีพิธีกรรมเซ่นสรวงบวงพลี แก่ผีเหล่านี้ จึง
ไม่กล่าวถึง  ส่วนผีเล็กๆ แต่สามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ ที่น่าจะต้องกล่าวถึงได้อีก เช่นผีประจ าไร่
นา ช่วยให้ธัญพืชงอกงาม ไม่ถูกรบกวนจากศัตรูพืช หรือวิญญาณอ่ืนๆ เรียกว่า “ผีตาแฮก” การไหว้ผี
ตาแฮกจะกระท ากันทุกปีในราวเดือนหก คือเริ่มจะท านา ชาวบ้านจะน าอาหารและไก่ต้ม ของหวาน 
ไปเลี้ยงผีตาแฮกที่ท้องนา และอธิษฐานให้พืชพันธุ์ดี เจริญงอกงามและฝนตกลงตามฤดูกาล ฯลฯ ผีที่
น่าจะต้องกล่าวถึงอีกประเภทหนึ่ง คือ “ผีฟ้า” มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่นับถือ นัยว่าจะเป็นผีฟ้าผีแถน
นั่นเอง ต่างแต่ว่าพวกคนทรงนับถือ และน ามาท าพิธีกรรมในกลุ่มของตนเรียกว่า “นางเทียม” ฉะนั้น
จึงมักเรียกว่า “ผีฟ้า นางเทียมนั้นคือคนทรงนั่นเอง นางเทียมจะเชิญวิญญาณให้มาซูน (ประทับทรง) 
พวกลูกค้าจะขอร้องให้ช่วยขจัดปัดเป่า ความเดือดร้อน รวมทั้งท านายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ พวกผีฟ้า
นางเทียมก็คือการทรงเจ้าเข้าผีของภาคกลางนั่นเอง ครั้นเมื่อถึงพิธีเลี้ยงผีฟ้าประจ าปี พวกนางเทียม
ต่างๆ จะมารวมกันที่บ้านที่พวกนางเทียมถือว่าเป็นครู กระท าพิธีเซ่นสรวงด้วยอาหาร เหล้ายาพวก
นางเทียมจะอยู่ในอาการภวังค์ และร่ายร าตามท านองแคนและกลอง ชาวบ้านที่เป็นสานุศิษย์ก็จะไป
ร่วมพิธีด้วย 
    จากที่ศึกษาตั้งข้อสังเกตได้ว่า แนวคิดเรื่องผีมีลักษณะแนวเชื่อเรื่องวิญญาณ
นิยมไม่ใช่เรื่องของความไร้เหตุผลหรือเป็นวัฒนธรรมของคนด้อยความเจริญ หากแต่เป็นเรื่องของการ
แสวงหาความรู้เชิงสัมพันธ์ว่ามนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมจะมีวิธีการอธิบายความเป็นไปในโลกผ่านโลก
ทัศน์ของตัวเองอย่างไร  สังคมที่เชื่อว่ามีวิญญาณสิงอยู่ในธรรมชาตินั้น สรุปให้เห็นว่าสังคมนั้นก าลัง
มองธรรมชาติในฐานะบุคคล  เพ่ือที่จะท าให้มนุษย์จัดระเบียบความสัมพันธ์กับธรรมชาติในฐานะ
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เป็นสิ่งมีชีวิต  ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นการมองธรรมชาติว่ามีวิญญาณ แ ล้ ว ส ร้ า ง ร ะ บ บ ศี ล ธ ร ร ม
ประเภทหนึ่งที่มนุษย์คิดว่าตนเองมีอ านาจน้อยกว่าสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ  แล้วมองเห็นธรรมชาติใน
ฐานะผู้มีอ านาจดลบันดาลให้คุณและให้โทษต่อมนุษย์  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ภายใต้ลัทธิวิญญาณนิยมจึงมีลักษณะสอนให้มนุษย์รู้จักการเคารพบูชาธรรมชาติอีกด้วย  โลกทัศน์
ดังกล่าวนี้จะต่างไปจากวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่มองธรรมชาติในฐานะวัตถุที่มนุษย์สามารถเข้าไป
ควบคุมจัดการและน ามาใช้ประโยชน์ การมองลัทธิวิญญาณนิยมในฐานะเป็นวิธีการแสวงหาองค์
ความรู้อาจช่วยให้เราเห็นประสบการณ์ทางศาสนาและความเชื่อที่ต่างไปจากทฤษฎีวิวัฒนาการทาง
สังคม การแยกคู่ตรงข้ามระหว่างโลกวิญญาณกับโลกวัตถุซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมน าไปสู่ความรู้แบบ
เหตุผลนิยมที่แยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ โดยมองมนุษย์เป็นผู้มีสติปญญามองธรรมชาติเป็นวัตถุ จึง
สะท้อนความรู้อีกแบบหนึ่งที่มิได้ใช้ระบบเหตุผลเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ หากแต่ใช้ความเชื่อ
ความศรัทธาและเวทมนต์คาถาเป็นเครื่องมือสื่อสารกับวิญญาณ  พฤติกรรมเชิงศาสนาและความเชื่อ
สะท้อนบุคลิกภาพของมนุษย์โดยมองว่ามนุษย์มีความเพ้อฝนหรือจินตนาการ ถึงอ านาจที่มีอยู่เหนือ
ธรรมชาติ และปรารถนาที่จะสื่อสารกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยอาศัยไสยศาสตร์
และเวทมนต์คาถาเป็นเครื่องมือที่จะติดต่อกับวิญญาณและเทพเจ้าได้ 
    นอกจากนั้นข้อมูลของกรมศิลปากร๒๕   ได้กล่าวถึงผีสางเทวดาไว้ว่า ผีไม่ได้
หมายความถึง คนที่ตายไปแล้ว แต่หมายถึงผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์อ านาจอาจบันดาลอะไรให้ผิดไปจาก
ปกติได้ ผีแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผีที่ดี ที่ให้คุณไม่ให้ร้ายต่อใคร เว้นเสียแต่คนจะไปท าให้โกรธ ผี
ประเภทนี้ ได้แก่ ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ รุกขเทวดา เป็นต้น ส่วนอีกประเภท คือ ผีร้ายคอยให้ร้ายและ
ซ้ าเติมมนุษย์อยู่เสมอ เช่น ผีปีศาจต่างๆ  ในสมัยโบราณคนเราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ การประกอบ
อาชีพก็อาศัยธรรมชาติขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซึ่งต้องประสบกับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอยู่เสมอๆ 
เช่น น ้าท่วม ลมพายุ ฝนแล้ง ฯลฯ ท าให้เกิดความเชื่อว่าในธรรมชาติเหล่านี้มีผีหรือเทวดาประจ าอยู่
และสามารถดลบันดาลสิ่งดีและสิ่งร้ายให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในชีวิตประจ าวันของคนในสมัยโบราณ 
จะต้องมีประเพณีการยึดถือหรือการเซ่นสรวงผีสางเทวดาเสมอ เช่น ในบางท้องถิ่นที่เป็นช่องทางป่า 
หรือเป็นชะง่อนผา หรือคุ้งน ้าใหญ่เงียบสงัด หรือตามใต้ต้นไม้ใหญ่ๆ เช่น ต้นไทร ต้นโพธิ์ ต้นตะเคียน 
ต้นกร่าง ฯลฯ มักจะมีคนสร้างศาลไว้เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของเทวดาหรือผีที่รักษาที่เหล่านั้นด้วย เพ่ือ
ผู้คนสัญจรไปมากราบไหว้บูชาเพ่ือสวัสดิภาพในการเดินทางและความมีสิริมงคลแก่ตนเอง บรรดาผี
หรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามศาลเหล่านี้ ถ้าหากมีผู้ใดไม่เคารพย าเกรงจะดลบันดาลให้ได้รับอันตราย
ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีผีหรือเทวดาที่อยู่ประจ ารักษาหมู่บ้าน หรือรักษาบ้านที่เราเรียกว่าพระภูมิเจ้า
ที่ ซึ่งคนจะต้องจัดตั้งศาลไว้ให้ตามปากทางเข้าหมู่บ้าน หรือยกเป็นศาลตั้งไว้ในบริเวณบ้าน เมื่อมีงาน
อะไรก็เซ่นไหว้เพ่ือให้งานที่จะท าบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นสะดวกไม่มีอุปสรรค นอกจากผีประจ า
หมู่บ้านแล้ว เมืองต่างๆ ยังมีผีหรือเทวดาประจ ารักษาเมืองด้วย เมืองที่ส าคัญๆ มักจะสร้าง
ศาลหลักเมืองให้เป็นที่สถิตของเทวดารักษาเมืองเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้นในการที่มีงานส าคัญๆ หรือประเพณี
ส าคัญๆ ก็ต้องมีการเซ่นสรวงหรือบวงสรวง ที่จริงในชีวิตประจ าวันของคนไทยมีการเกี่ยวข้องกับผีสาง
เทวดามาตั้งแต่แรกเกิด คือ ในประเพณีการเกิด ถือกันว่าในระหว่างที่สตรีตั้งครรภ์นั้นจะต้องเสี่ยง
อันตรายต่างๆ ท าให้ใจคอไม่สบาย ขวัญไม่ดี ต้องหาของป้องกัน เช่น แขวนตะกรุด พิสมร เป็นต้น เมื่อ
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คลอดแล้วบนเรือนต้องมีผ้ายันต์ สายสิญจน์ ใบหนาดเสียบไว้ ส่วนใต้ถุนเรือนจะต้องน าหนามพุทรา 
หนามมะขามเทศหรือหนามไผ่มาสะไว้ เพ่ือป้องกันผีมารบกวน ก่อนที่สตรีคลอดลูกจะเข้าอยู่ไฟ ต้อง
เซ่นไหว้แม่ก้อนเส้าเตาไฟซึ่งถือว่าเป็นเทวดารักษาเตาไฟเสียก่อน ประเพณีการนับถือผีบรรพบุรุษ ส่วน
ใหญ่จะมีนับถือกันในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมากเป็นบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว 
เช่น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เรียกรวมกันว่า ผี ปู่ย่า (ทางภาคเหนือ) หรือ ผีตายาย (ทางภาค
อีสาน) ส่วนในภาคกลางเรียกผีปูย่าตายายหรือผีบรรพบุรุษ เมื่อบุตรหลานผู้ใดแต่งงานจะต้องมีการ
จัดหาผ้าไหว้ คือ ผ้าขาว ๑ ส ารับ และอาหารคาวหวานอย่างละส ารับเพ่ือใช้ไหว้ผีบรรพบุรุษด้วย ใน
จังหวัดภาคเหนือ ถ้าหนุ่มสาวคู่ใดท าผิดประเพณี เช่น จับมือถือแขนกันหรือลักลอบได้เสียกันก่อนที่จะ
ท าพิธีแต่งงาน ถือว่าผิดผีต้องท าการขอขมาต่อผีปู่ย่าตามประเพณี เรียกว่า “เสียผี” ฝ่ายชายจะต้อง
เสียค่าไหว้ผีตามแต่ทางฝ่ายหญิงจะเรียกร้อง  ในประเพณีการปลูกบ้านสร้างเรือนก็แสดงออกถึงการ
นับถือผีสางเทวดาอย่างเห็นได้ชัดคือ การเข้าป่าหาไม้มาปลูกบ้าน จะต้องหาไม้มาจากป่าเดียวกัน
เพราะถ้าหากเอาไม้ต่างป่ามาจะท าให้นางไม้ที่ประจ าอยู่ตามต้นไม้ที่น ามาปลูกบ้านเกิดทะเลาะวิวาท
กันท าให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านอยู่ไม่เป็นสุข หรือการเลือกไม้ต้องไม่เลือกไม้ตะเคียนมาท าบ้านเพราะเชื่อ
กันว่าในไม้ตะเคียนมีนางไม้ที่เรียกว่า นางตะเคียนสิงอยู่ เมื่อน ามาท าบ้านเรือนนางตะเคียนจะให้โทษ
แก่เจ้าของบ้าน นอกจากนี้ยังมีพิธีท าบัตรพลีโดยการปลูกศาลเพียงตา ตั้งสังเวยกรุงพาลีพระภูมิเจ้าที่ 
เทวดาต่างๆ ที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางในที่ที่จะปลูกเรือน เพ่ือเป็นการแสดงคารวะและบอกเล่าเก้า
สิบให้เจ้าที่เจ้าทางได้รู้ก่อน และที่หัวเสาเอก จะมีผ้ายันต์ปิดทับเอาไว้ด้วยเพ่ือป้องกันภูตผีปีศาจและ
เสนียดจัญไร และมีการท าขวัญเสาเรียกขวัญพญาไม้ที่น ามาท าเสาเอกให้มาอยู่ที่เสาเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลแก่เจ้าของเรือน  ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนทางความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา
ที่ปรากฏในสังคมไทยทั้งสิ้น  ชื่อพระเครื่องที่ปรากฏสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา 
เช่น เหรียญท้าวเวสสุวัณ  พระเหรียญจตุรพักตรพรหมา เหรียญพลายกุมาร เป็นต้น   
    ๔.๕.๑.๔  ความซับซ้อนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
    จากข้อมูลที่ศึกษาความซับซ้อนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในสังคมไทยครั้งนี้  
ต้องการตรวจสอบองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
อ านาจเหนือธรรมชาติ ผี และวิญญาณโดยชี้ให้เห็นว่านักมานุษยวิทยาไทยอธิบายความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในภายใต้กระบวนทัศน์ โครงสร้างหน้าที่ ซึ่งยังมองความเชื่อในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ชุมชนอยู่
ในกฎระเบียบและเสถียรภาพ  ในขณะที่แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในระดับสากลได้ข้ามพ้นไปสู่
การวิเคราะห์ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธ์กับอ านาจและความรู้ที่มนุษย์น ามาต่อรองเพ่ือสร้างตัวตน
ทางสังคม  อธิบายได้ว่าความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางสังคมเพราะความเชื่อได้สร้าง
และรักษากฎระเบียบในสังคมได้  หากใครฝาฝนกฎระเบียบก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ ในขณะที่ผู้ที่ท า
ตามกฎระเบียบจะมีชีวิตที่มั่นคงและเป็นสุข  ทั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนตัวชี้วัดความสามัคคีและ
การพ่ึงพาอาศัยกัน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ๒๖  ได้ศึกษาแนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย สรุปได้ว่า การศึกษาทางมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้
                                                           

 ๒๖ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.  แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสังคมไทย.  
(วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ; ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๔๗, มกราคม-เมษายน. ๒๕๖๐),  หน้า ๑๗๓-
๑๙๗. 



๑๕๖ 
 

แนวคิดและกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน ๖ แบบ คือ ๑) กระบวนทัศน์หน้าที่นิยม  อธิบายว่า หน้าที่
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกแบ่งเป็นสองด้าน คือ ด้านที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และด้านที่ควบคุม
กฎระเบียบทางสังคม แต่หน้าที่นั้นอาจส่งผลในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่มนุษย์คาดหวังก็ได้  หน้าที่จึงไม่
เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการเสมอไป  ๒) กระบวนทัศน์จิตวิเคราะห์ อธิบายว่า พฤติกรรมจากความเชื่อ
สะท้อนบุคลิกภาพของมนุษย์  เพราะด้วยเหตุว่ามนุษย์มีจินตนาการปรารถนาที่จะสื่อสารกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  จึงมีค่านิยมกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  กระบวนทัศน์จิตวิเคราะห์ท าให้เห็นว่ามนุษย์มอง
อ านาจเหนือธรรมชาติในฐานะสิ่งปลดเปลื้องความคับข้องใจ ความกลัว และความไม่สบายใจให้หมด
ไป  ๓) กระบวนทัศน์โครงสร้างนิยม อธิบายว่า สิ่งที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ในสังคมเกิดขึ้นจากการ
สนองตอบอารมณ์ความรู้สึกประกอบด้วยความคิด การกระท า และการแสดงออก ๔) กระบวนทัศน์
สัญลักษณ์นิยม  อธิบายได้ว่า วัตถุหรือการปฏิบัติทางความเชื่อและศาสนาเป็นระบบของสัญลักษณ์ที่มี
ความหมายแฝงอยู่  ซึ่งมนุษย์จะใช้สัญลักษณ์บ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา และแรง
บันดาลใจ  ระบบสัญลักษณ์จึงเป็นการสร้างความหมายที่ซับซ้อน  ฉะนั้นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึง
อธิบายถึงการสร้างความหมายของมนุษย์ในโลก  ๕) กระบวนทัศน์นิเวศน์วัฒนธรรม อธิบายได้ว่า 
การศึกษาถึงความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ าเป็นต้องศึกษาเชิงเปรียบเทียบ  เพราะจะท าให้เห็นบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละเขตนิเวศน์  เพราะจะมี การ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อในวิถีชีวิต  กระบวนทัศน์นิเวศน์วัฒนธรรมจึงถูก
นิยามให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละสังคม  และ ๖) กระบวนทัศน์อ านาจ/ความรู้  
อธิบายได้ว่า มนุษย์ในโลกพยายามอธิบายการมีชีวิตและการอยู่ในโลกด้วยการสร้างความจริงของแต่
ละวัฒนธรรม  การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่ความไร้เหตุผล แต่เป็นเรื่องที่สะท้อนอ านาจและ
ความรู้ของสังคม 
    การศึกษาถึงความซับซ้อนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย สรุปได้ว่า  สังคมไทยให้
ความส าคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในหลายกลุ่มซึ่งมีความ
สลับซับซ้อนหรือซ่อนแฝงอยู่ในสังคม เป็นต้นว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระเครื่อง พระสงฆ์เกจิอาจารย์  และอาจรวมถึงศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ศาลปู่ตา ศาล
เจ้า ศาลหลักเมือง เป็นต้น  ดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ทางความเชื่อในสังคมไทย
ว่ามีอย่างไร  และที่ปรากฏในพระเครื่องนั้นพบว่า  มีความสัมพันธ์ด้านความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เป็นเจ้าของคอบครองได้แสดงออกด้วยความเคารพผ่านพฤติกรรมการกราบไหว้บูชา  
เพราะถือว่าพระเครื่องเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ  เซียนเก่ง ภควัท๒๗  ได้กล่าวว่า  พระ
เครื่องคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โบราณสร้างไว้เป็นเครื่องบูชา และเป็นเครื่องเตือนสติให้ท าความดี  นอกจากนี้
ยังช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่บูชาให้พ้นเคราะห์กรรม  หากเคราะห์ร้ายก็กลับกลายให้เบาลง  ยุคปัจจุบัน
ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก แต่ความเชื่อความศรัทธาต่อพระเครื่องก็ยังมีอยู่ยั้งยืน
ยง  และยังคงต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย  พระเครื่องอันทรงพุทธคุณก็ได้รับความสนใจจากบุคคลต่าง ๆ 
หลายหลากอาชีพ ทั้งสังคมคนไทยและต่างประเทศอีกด้วย  ท าให้แวดวงของสังคมพระเครื่องเกิด
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่วนประลอง เรืองฤทธิ์๒๘  ได้แสดงแนวคิดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า 
                                                           

 ๒๗ เซียนเก่ง  ภควัท, เล่นพระง่าย ๆ เข้าใจได้ด้วยตนเอง, หน้า ๑๐-๑๑.   
 ๒๘ ประลอง เรืองฤทธิ์, บูชาพระเคร่ืองให้ถูกวิธี เพ่ือความมั่งมี คงกระพัน, หน้า ๗-๙. 



๑๕๗ 
 

บรรดาพระเครื่องและวัตถุมงคลทั้งในอดีตและปัจจุบันล้วนแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์  มีพุทธคุณครบเครื่อง
เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บูชามานับไม่ถ้วน  อย่างเช่น พระเครื่องของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต 
พฺรหฺมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม มีผู้เคารพนับถืออยากได้มากท่ีสุด  หรือพระเครื่องของหลวงปู่ทวด 
หลวงพ่อเงิน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม พระเครื่องจะมีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ตามเจตนาของผู้สร้างจะต้องมี
สิ่งประกอบเหล่านี้ คือ ๑) มีศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยแม้แต่น้อย  เป็นพ้ืนฐานแรกของความขลังและ
ศักดิ์สิทธิ์  ๒) มีจิตที่บริสุทธิ์สะอาดผ่องใส  มีพ้ืนฐานจากการท ากรรมฐาน ๔๐ วิธี  ซึ่งเป็นอุบายช าระ
ล้างจิตให้บริสุทธิ์  และ ๓) มีกรรมบริสุทธิ์  ประกอบไปด้วยไม่มีความโลภโกรธหลง  ตั้งใจท าด้วย
อนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ตกทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจ ให้เขาเหล่านั้นยึดเหนี่ยวเพ่ือเกิดสุขและปลอดภัย  
มณี พยอมยงค์๒๙  ได้กล่าวไว้ว่า ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์  สิ่งที่มนุษย์ได้พบเห็นและ
สัมผัสทางใดทางหนึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเชื่อ  ต่อมาได้รับการเพาะเชื้อต่อด้วยการเสริมแต่ง  ความ
เชื่อเกิดขึ้นจากความไม่รู้  แต่เมื่อประสบพบเหตุการณ์ทางธรรมชาติก็เกิดความคิดว่า  ต้องมีสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอยู่เบื้องหลังเป็นผู้มีอ านาจบังคับ  จึงพากันสร้างสิ่งที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผ่อนคลาย มี
เมตตากรุณา ไม่ท าร้าย และบันดาลความสุขมาให้  เมื่อแรกเป็นขนบธรรมเนียม ภายหลังเกิดเป็น
วัฒนธรรมขึ้น  โดยเฉพาะวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เป็นความเชื่อในสิ่งลึกลับมีอ านาจ
เหนือมนุษย์ธรรมดา  สามารถบันดาลให้เกิดเหตุต่าง ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์  คนไทยเชื่อในอ านาจสิ่ง
เหล่านี้มาก 
    แต่เป็นที่น่าสังเกตและอธิบายได้ว่า ในสังคมไทยให้ความส าคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และยกสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งคมให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย  จนต้องท าความเข้าใจและรับรู้ถึงบริบทของแต่
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดส าคัญมากน้อย  เพราะว่าแต่ละสังคมวัฒนธรรม
จะให้ความเชื่อและให้ความส าคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป  เหมือนที่กล่าวไว้ในนิเวศน์ทาง
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม  การตีความหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องอาศัยองค์ประกอบจากสังคมนั้น ๆ  
ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงสลับซับซ้อนที่ต้องท าความเข้าใจ เช่น เหรียญรุ่นแช่น้ ามนต์ เหรียญราหู
อมจันทร์    
    ๔.๕.๑.๕  ความซับซ้อนศาสนา 
    ความซับซ้อนเรื่องของศาสนาในสังคมไทย พบว่า  จากข้อมูลที่มีผู้ศึกษาและ
สรุปเป็นภาพรวมอธิบายได้ว่า  ในสังคมไทยมีการเปิดกว้างยอมรับนับถือในสิ่งที่เข้ามาใหม่และปรับให้
เข้ากับสิ่งที่มีอยู่เดิม  ความซับซ้อนของการนับถือศาสนาของคนไทย โดยจะพิจารณาจากข้อมูลที่เป็น
ศิลปะ สถาปัตยกรรม พิธีกรรม และพฤติกรรมของผู้คน ในความเป็นจริง สิ่งที่น่าสนใจก็คือความ
ซับซ้อนทางศาสนาที่ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และความเชื่อดั้งเดิมที่รวมอยู่ด้วยกันเรา
จะพบว่าความคิดทางจักรวาลวิทยาที่มีรากฐานมาจากศาสนาพุทธ และฮินดูได้เป็นตัวก าหนดศิลปะ
และรูปแบบของโครงสร้างของสถาปัตยกรรม ในส่วนของพิธีกรรมนั้น ก็สามารถพบเห็นศาสนาทั้งสาม
แบบอยู่ด้วยกัน และผสมผสานกันในบางพิธีกรรมด้วยส่วนพฤติกรรมของผู้คนนั้นเราสามารถ
สังเกตเห็นกิจกรรมทางพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่ผู้คนมาไหว้พระแก้วมรกต และมาท าบุญกันในวันพระ  
แต่กระนั้นเราก็อาจมองได้ว่าพฤติกรรมของผู้คนที่มากราบไหว้บูชาพระยังมีการขอพร บนบานศาล
                                                           

 ๒๙ มณี  พะยอมยงค์, วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ ใน “ชุดไทยศึกษา เล่ม ๑”,     หน้า ๖๖-
๑๒๒. 



๑๕๘ 
 

กล่าว และเสี่ยงทายเสี่ยงโชคในพ้ืนที่ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย  ปฐม หงษ์สุวรรณ๓๐  ได้วิจัยเรื่อง
ต านานพระธาตุของชนชาติไท : ความส าคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิม  
ได้มองโครงสร้างความเชื่อแต่ละระบบว่ามีความผสมกลมกลืนกันอย่างไร และได้อธิบายว่า การ
ประสานและอยู่ร่วมกันของความเชื่อและศาสนามีหลากหลาย  แม้ว่าจะนับถือพระพุทธศาสนาเถร
วาทเป็นส่วนใหญ่  แต่ก็มีลักษณะศาสนาที่ผสมผสานกันอยู่ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือผี พราหมณ์ 
และพุทธศาสนา  จึงจัดแบ่งความเชื่อเป็น ๓ ระบบ  และความเชื่อทั้ง ๓ ระบบมีความเชื่อมีเป้าหมาย
หรือจุดเน้นแตกต่างกัน  คือ พุทธศาสนาเน้นนิพพาน  พราหมณ์กล่าวถึงความเชื่อเรื่องขวัญ 
โหราศาสตร์ และเทพเทวา  ส่วนผีมีความเชื่อว่าให้ความส าคัญกับการด าเนินชีวิตในทางโลก  และคติ
ความเชื่อเรื่องพระธาตุเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ส าคัญและปรากฏในบริบทของสังคมพุทธ
ศาสนา   
    จากสภาพจริงในสังคมไทยปัจจุบันพบว่า เรื่องของความเชื่อและศาสนารวมถึง
ลัทธิต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนมีความหลากหลายซับซ้อน  แต่ด้วยสังคมไทยที่มีพ้ืนฐานทางความเชื่อและศาสนา
ดั้งเดิมเกิดจากความเชื่อเรื่องอ านาจลึกลับที่มีอยู่ธรรมชาติ  เริ่มจากเรื่องผีที่มีบริบททางสังคมไทยที่
รับรู้ว่าเป็นกลุ่มของสิ่งที่ไม่มีตัวตน  นั้นหมายถึงว่าความเชื่อเรื่องผีเรื่องเดียวแต่มีความซับซ้อนที่สื่อ
ความหมายสะท้อนถึงเหล่าวิญาณทั้งหลายตามความเชื่อ ตัวอย่างเช่น ผีตามความเชื่อว่าอยู่ตามป่าก็
เรียกว่าผีป่า ผีที่อยู่ตามภูเขาก็เรียกว่าผีภูเขา ผีที่อยู่ตามท้องทุ่งก็เรียกว่าผีตาแฮกหรือผีไร่ผีนา  ผีที่อยู่
ตามบ้านก็เรียกว่าผีบ้านผีเรือน เป็นต้น  จากที่ศึกษาจึงตั้งข้อสังเกตได้ว่า เพียงความเชื่อดั้งเดิมที่
อธิบายความเชื่อเรื่องผีก็มีจ านวนมากมายอยู่ทุกที่ในสังคม  การตีความหมายกับความเชื่อเรื่องผีใน
สังคมไทยจึงได้แตกประเด็นให้เห็นแนวทางหาความรู้อย่างกว้างขวาง  กล่าวได้ว่ามีความซับซ้อนซ่อน
แฝงอย่างมากมาย  เมื่อมีผีสิ่งที่ตามอีกคือความเชื่อเรื่องหมอผี  ซึ่งหมอผีนี้มีหน้าที่ในการสื่อกับผีด้วย
การเข้าไปใช้อ านาจให้ผีปฏิบัติตาม  และพบว่าในสังคมไทยมีหมอผีที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับใช้ให้สังคมได้
พ่ึงพาตามความเชื่อ  เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนที่ปรากฏมีจริงในสังคมไทย   
    นอกจากเรื่องผีแล้วยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสนาที่ปรากฏว่าในสังคมไทย
ดั้งเดิมนั้นนับถือศาสนาหลักอยู่ ๒ ศาสนา คือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่เข้ามาสู่การยอมรับนับถือใน
สังคมไทยเป็นศาสนาแรก  จะพบว่าวิถีชีวิตของสังคมไทยได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาก่อน  
จึงปรากฏร่องรอยหลักฐานของศาสนาเป็นจ านวนมากทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น ปราสาทหิน วัตถุรูป
เคารพ ศาสนสถาน เป็นต้น  ส่วนนามธรรม เช่น พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เป็นต้น  
หากกล่าวถึงในเชิงอธิบายข้อมูลดังกล่าว  พบว่า มีความสลับซับซ้อนซ่อนแฝงอยู่มาก  และสังคมไทย
ต่างก็ให้ความเคารพนับถือมายาวนานและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ครั้นต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนา
แพร่กระจายขยายเขตพ้ืนที่ทางความเชื่อมาสู่ประเทศไทยในภายหลัง  ขณะนั้นสังคมไทยให้ความเชื่อ
เรื่องของผีและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอยู่ก่อนแล้ว  พระพุทธศาสนาเข้ามาทีหลัง  แต่คนในสังคมไทยก็
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเข้ามาเพ่ิมอีกด้วย  เมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่จะปะทะช่วงชิงพ้ืนที่ทางความ
เชื่อระหว่างความเชื่อและศาสนาดั้งเดิมกับความเชื่อและศาสนาใหม่  แต่กลับผสมผสานกลมกลืนกัน

                                                           

 ๓๐ ปฐม  หงส์สุวรรณ, ต านานพระธาตุของชนชาติไท : ความส าคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธ
ศาสนากับความเชื่อด้ังเดิม, หน้า ๒๙. 



๑๕๙ 
 

อย่างลงตัวและมีทิศทางความเชื่อร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด  ผีพราหมณ์พุทธจึงมีบทบาทหน้าที่ทางความ
เชื่อร่วมกันเพื่อหล่อหลอมสังคมไทยให้มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สอดคล้องจนถึงปัจจุบัน 
    ความเชื่อและศาสนานอกจากที่กล่าวแล้ว ผู้ศึกษายังพบข้อมูลที่อมรา พงศา
พิชญ์๓๑  ได้แสดงมุมมองเรื่องดังกล่าวไว้ว่า  พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดีย
ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์  ในชั้นเดิมท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  
เช่น  ในประเทศจีนก็มีลัทธิเต๋า ขงจื้อ รวมอยู่กับความเชื่อทางไสยศาสตร์อีกด้วย  ส่วนใหญ่ในแถบนี้มี
ความเชื่อทางไสยศาสตร์อยู่ก่อนนานแล้ว  เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบนี้  ซึ่งมี
พระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่และผลที่ได้รับ คือ คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  แต่การยอมรับ
อยู่ในลักษณะผนวกกับความเชื่อที่มีอยู่เดิม  ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะรวม ดังนี้  
      ๑) ความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ได้กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิด
และกฎแห่งกรรม   
      ๒) ความเชื่อของพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อในหลักธรรม   
      ๓) ความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้มีอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ   
    อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็เป็นพ้ืนที่ส าคัญที่พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายเข้า
มา  ครั้งนั้นมีชื่อเรียกพ้ืนที่นี้ว่าสุวรรณภูมิ  มีการแบ่งเขตดินแดนออกเป็นอาณาจักรต่าง ๆ เช่น 
อาณาจักรจัมปา อาณาจักรเจนละ อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรศรีเกษตร อาณาจักรล้านนา และ
แต่ละอาณาจักรก็มีพราหมณ์จากประเทศอินเดียเข้ามาอาศัยรวมอยู่ด้วย  พราหมณ์บางคนได้แต่งงาน
กับเจ้าหญิงของอาณาจักร และได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารอาณาจักรไปด้วย  ในขณะที่พราหมณ์
บางพวกมีวิชาความรู้ทางโหราศาสตร์  ได้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของเจ้าผู้ปกครองอาณาจักร  มีผลท า
ให้เป็นผู้มีอิทธิพลในการบริหารเผยแผ่พิธีกรรมความเชื่อของศาสนาพราหมณ์อย่างเต็มที่  และ
พราหมณ์เหล่านี้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอีกด้วย  เป็นผลให้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ได้แผ่กระจาย
เข้าในสังคมผู้นับถือพระพุทธศาสนาอีกระลอก  และมีอิทธิพลให้เห็นอยู่จนกระท่ังถึงปัจจุบัน  พิธีกรรม
เป็นส่วนประกอบของศาสนาซึ่งประชาชนให้ความสนใจ  และพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  จน
ประชาชนเข้าใจและรับรู้ว่าพิธีกรรมทางศาสนาคือตัวศาสนา  ในระยะหลังมีการแบ่งศาสนาพุทธ 
พราหมณ์ และการเชื่อในผีสางเทวดาออกจากกัน  แต่ส่วนใหญ่ของสังคมมีความเชื่อว่าพราหมณ์ผีสาง
เทวดาเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา  ด้วยว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างศาสนามีมาตั้งแต่อดีต  ท าให้
เกิดการผสมระหว่างพิธีกรรมของหลายศาสนาเข้าด้วยกัน  เป็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  
นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงสมมติฐานสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วย  ทั้งด้าน
สัญลักษณ์  พิธีกรรม  กลุ่มศาสนา และอิทธิพลที่มีต่อสังคม  เปรียบเทียบให้เห็นข้อเหมือนและข้อ
แตกต่างของความเชื่อและศาสนา ดังนี้  
      ๑) สมัยล้าหลัง  มีสัญลักษณ์อาจเป็นมนุษย์หรือสัตว์หรือพืช  สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คืออะไรก็ได้ และในพิธีกรรมทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่ได้แยกแยะผู้ประกอบพิธีกับผู้ร่วมพิธี  ที่
ส าคัญพิธีกรรมมีบทบาทในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม   
                                                           

 ๓๑ อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยในแนวมานุษยวิทยา, 
หน้า ๔๕-๕๐. 



๑๖๐ 
 

      ๒) สมัยก่อนประวัติศาสตร์  มีความเชื่อทางศาสนาที่เด่นชัดขึ้น  สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มีสัญลักษณ์ใกล้เคียงมนุษย์  พิธีกรรมมีการแยกระหว่างผู้ประกอบกับผู้ร่วม  ผู้ประกอบพิธีมี
ฐานะเป็นคนกลางเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์   
      ๓) สมัยประวัติศาสตร์  มีความเชื่อเรื่องของชาตินี้ชาติหน้า  และ
มนุษย์สามารถหลุดพ้นจากบาป  การใช้ชีวิตในชาติหน้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี เป็นอรหันต์  
พิธีกรรมมุ่งเน้นการหลุดพ้น   
      ๔) ก่อนสมัยใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงและอาจปฏิรูปความเชื่อกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  ระบบสัญลักษณ์ไม่ได้เน้นที่ความศักดิ์สิทธิ์เท่ากับเน้นเรื่องอัตตาหรือตัวตนของมนุษย์  
พิธีกรรมลดความส าคัญลง  แต่ความเชื่อของบุคคลส าคัญกว่าการกระท าหรือการประกอบพิธีกรรม  
องค์กรทางศาสนากลายเป็นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ สมาชิกของกลุ่มเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจหรือสมัครเป็น
สมาชิก  ในสังคมก็มีองค์กรหรือกลไกอ่ืนเข้ามาท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของสังคมแทนศาสนา   
      ๕) สมัยใหม่  เน้นในตัวบุคคลมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์   มนุษย์ต้อง
รับผิดชอบตนเอง  หวังพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้  พิธีกรรมไม่มีความหมาย  มนุษย์ตกอยู่ในภาวะศึกษา
ค้นคว้าตัวเอง  กลุ่มสมาชิกสมัครใจเริ่มมีบทบาทมากข้ึน  ในสมัยใหม่นี้เน้นอิสรภาพและเสรีภาพ 
      จากการศึกษาถึงความสลับซับซ้อนทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
สมัยใหม่  ยังพบอีกว่า  มีลัทธิศาสนาที่แพร่กระจายเข้ามาพร้อมกับกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในประเทศ
ไทย เช่น กลุ่มชาวจีน ชาวเวียดนาม  ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตพ้ืนที่ประเทศไทย โดยเฉพาะในสังคม
เมือง และปรากฏว่ามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  การเข้ามาของกลุ่มคนดังกล่าวก็ได้สะท้อนให้เห็นความเชื่อ
และศาสนาเดิมของกลุ่มด้วยการแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีของตน เช่น วันตรุษจีนหรือสารท
จีน วันเซ็งเม้ง วันไหว้เจ้า เป็นต้น  นอกจากนั้นยังปรากฏการนับถือผีสางเทวดาเทพ เจ้าและพระ
โพธิสัตว์  มีการสร้างศาลจีนเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ มีการสร้างศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ หรือมี
การนับถือหยิน-หยาง เหล่านี้ล้วนแสดงออกให้เห็นว่ามีความเชื่อและศาสนาที่สลับซับซ้อนเข้ามา
ผสมผสานกับความเชื่อและศาสนาที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
    ข้อมูลที่ศึกษาความสลับซับซ้อนทางความเชื่อและศาสนาได้สะท้อนผ่านการตั้ง
ชื่อพระเครื่อง เช่น  การตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผีสางเทวดาคือเหรียญพรายกุมาร หลวงปู่สรวงเทวดา
เล่นดิน หลวงปู่คูณเทพเจ้าแห่งที่ราบสูง  การตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูคือเหรียญ
พรหมสี่หน้า เหรียญราหูอมจันทร์  การตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธคือเหรียญพุทธโสธร เหรียญ
พุทธชินราช เหรียญพระศาสดา  การตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวจีนคือเหรียญเจ้าสัว  
นอกจากนั้นยังมีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ของท้องถิ่นที่มาเกี่ยวข้องกับชื่อพระเครื่อง เช่น 
ทางภาคใต้จะใช้สรรพนามเรียกพระสงฆ์ที่สังคมให้ความเคารพว่าพ่อท่าน เช่น เหรียญพ่อท่านคล้าย 
เหรียญพ่อท่านเขียว  ทางภาคเหนือจะใช้สรรพนามเรียกพระสงฆ์ที่สังคมให้ความเคารพว่าคูบา เช่น 
เหรียญคูบาศรีวิชัย  ส่วนในภาคกลางและภาคอีสานจะนิยมใช้ค าสรรนามเรียกเครือญาติมาใช้เรียก 
เช่น หลวงพ่อ หลวงปู่  แต่ไม่ปรากฏว่ามีชื่อเรียกหลวงตาในกลุ่มพระเครื่อง  สันนิษฐานว่าความหมาย
ของสรรพนามที่ใช้เรียกหลวงตาอาจสื่อถึงพระสงฆ์ที่เมื่อครั้งเป็นฆราวาสเคยมีภรรยามีลูกมาแล้ว และ
มาอุปสมบทเม่ือมีอายุมาก   



๑๖๑ 
 

    อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าชื่อพระเครื่องจะเป็นสื่อสัญลักษณ์ให้รับรู้ได้ว่า เป็น
เครื่องหมายสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา  แต่ในความสลับซับซ้อนซ่อนแฝงเรื่องของความ
เชื่อและศาสนาปรากฏให้เห็นว่าเป็นคลังข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านประวัติ ที่มาและความหมายทาง
วัฒนธรรมของความเชื่อทางสังคมไทย  และยังพบอีกว่ามีการพัฒนาการด้านความเชื่อและศาสนาแบบ
ไร้พรมแดนอีกด้วย  กล่าวคือมีการยอมรับนับถือในกระแสนิยมผ่านทางสังคมอย่างหลากหลาย  
อย่างเช่นกระแสของพญานาคที่แต่ก่อนมีปรากฏพบในชุมชนแถบลุ่มแม่น้ าโขง  ซึ่งก็ปรากฏผ่านเรื่อง
เล่าของต านานปรัมปราและประกอบสร้างพิธีกรรมเกี่ยวกับพญานาคขึ้นรองรับความเชื่อของชุมชน
แถบลุ่มน้ าโขงและมีความเชื่อที่สับซับซ้อนซ่อนแฝงอีกด้วย  ความเชื่อเรื่องของพญานาคยังได้กระจาย
พ้ืนที่ออกสู่ชุมชนอ่ืนอ่ืนด้วย  ซึ่งหากกล่าวไปแล้วก็พบว่าสอดคล้องกับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์
และพุทธด้วย  ดังเช่นปรากฏในรูปสัญลักษณ์นาคที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งในส่วนของพุทธประวัติ 
และรูปสัญลักษณ์ที่มีนาคในฐานะสัตว์ประเสริฐและผู้รักษา  นาคก็สะท้อนผ่านการตั้งชื่อพระเครื่องว่า
พระนาคปรกตามท่ีปรากฏในสังคมไทย   
 ๔.๕.๒  ความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่ 
  ความซับซ้อนของระบบความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัยนั้น  ผู้ศึกษาตั้ง
ข้อสังเกตได้ว่า คติความเชื่อเรื่องเทพสะท้อนผ่านให้เห็นความสลับซับซ้อนของคนในสังคมสมัยใหม่
อย่างเห็นได้ชัด  หากกล่าวเรื่องเทพซึ่งในครั้งอดีตอยู่ในรูปแบบที่รับรู้ว่าเป็นเทวดาที่ปรากฏในต านาน
นิทานเรื่องเล่าปรัมปรา หรือพบในคัมภีร์ทางศาสนา หรือแม้พบการกล่าวถึงผ่านวรรณคดี ชาดก  ซึ่ง
เทพหรือเทวดามีอ านาจบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป  หรือแม้แต่ท้าวเวสสุวัณที่มีต านานได้
กล่าวถึงผ่านการรับรู้และคุ้นเคยในฐานะรูปยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่  ด้วยว่าเป็นเจ้าแห่งอสูรรากษส
และภูตผีปีศาจ  ถ้าหากจะกล่าวถึงเจ้าหรือนายแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลายต้องนึกถึงท้าวเวสสุวัณ หรือ
พราหมณ์เรียกว่าท้าวกุเวรุราช  ส่วนพุทธศาสนาเรียกท้าวไพสพ  คติความเชื่อตามแบบไตรภูมิว่ามีท้าว
โลกบาลประจ าอยู่สี่ทิศ และทิศเหนือได้แก่ท้าวเวสสุวัณ มีอสูรรากษสและภูตผีปีศาจเป็นบริวาร  ใน
ต าราโบราณและผลงานวรรณคดีกล่าวตรงกันว่าท้าวเวสสุวัณเป็นยักษ์จิตใจด ารงในสัตยธรรม  อุทิศตน
เพ่ือพิทักษ์รักษาพุทธสถานและองค์พระพุทธเจ้า  ท้าวเวสสุวัณสื่อถึงความหมายว่าพ่อค้าผู้มีทรัพย์คือ
ทองค า  ด้วยเหตุว่าในชาติก่อนเกิดเป็นพราหมณ์และเปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ ารวย  และได้น าเงินทอง
บริจาคให้ผู้ยากไร้  เมื่อตายและได้เกิดใหม่เป็นเจ้าครองเมืองวิสานะนคร  ผู้คนเรียกนามว่าเวสาวัณ  
ในสังคมไทยเรียกว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์  นอกจากนั้นยังมีเหรียญหนุมานไม้แกะหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่
จังหวัดระยอง เป็นต้น 
  การศึกษาพ้ืนที่ทางสังคมยังพบอีกว่า มีพ้ืนที่ที่ส าคัญกับสังคมและสังคมให้ความสัมพันธ์
ยอมรับมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง นั่นคือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  แนวคิดของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์มีองค์ประกอบ 
๒ ด้าน คือ โลกสามัญ และโลกศักดิ์สิทธิ์  ในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์นี้มีความเชื่อเรื่องเล่าต านานพิธีกรรมจารีต
ปฏิบัติเพ่ือเชื่อมโยงต่อรองกับสิ่งที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติตามที่มนุษย์มีความเชื่อ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็น
พ้ืนที่ที่แสดงถึงความเชื่อความศรัทธา  การวางจารีตปฏิบัติที่ต้องแสดงออกทางพฤติกรรมต่อพ้ืนที่นั้น
สังคมเป็นผู้ก าหนดจากความเชื่อ  การแบ่งพ้ืนที่ใดให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว  ผู้คนในสังคมนั้น ๆ ย่อม
มีความส านึกร่วมกันว่าต้องมีจารีตปฏิบัติเช่นไรกับพื้นที่นั้น  และในสังคมไทยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์จะต้องนึกถึงวัดในพระพุทธศาสนาและองค์ประกอบที่มีอยู่ในวัด เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ 



๑๖๒ 
 

พระธาตุ หรือสถานที่รับรู้ร่วมกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ประกอบอยู่   วัดเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อประเพณีพิธีกรรมทั้งในด้านศาสนาและไสยศาสตร์  วัดมีความสัมพันธ์ทางสังคมและท าให้
เกิดส านึกร่วมว่าเป็นพวกเดียวกัน  และวัดยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่ใช้เป็น
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน  ที่กล่าวแล้วว่าบริเวณของวัดย่อมมีองค์ประกอบให้เห็น เช่น อุโบสถ วิหาร 
เจดีย์ พระธาตุ หรือสถานที่รับรู้ร่วมกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ประกอบอยู่  และครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการ
อธิบายถึงพ้ืนที่ทางสังคมที่มีสิ่งซ่อนแฝงที่มีอ านาจมีบทบาทอุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทย คือ พระเครื่อง        
  ความสลับซับซ้อนของความเชื่อทางศาสนายังพบอีกว่า ในสังคมปัจจุบันหันมามีกระแส
นิยมและยกสิ่งต่าง ๆ ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่าง  ยกตัวอย่าง สัตว์มงคล เช่น เต่า ก็ปรากฏว่า
ได้เข้ามามีบทบาททางความเชื่อทางศาสนาที่เข้ามาผสมผสานในชื่อพระเครื่อง คือ เหรียญพระยาเต่า
เรือนของหลวงพ่อหลิววัดสนามแย้จังหวัดนครปฐม  แมลงป่องก็ได้เข้ามามีบทบาททางความเชื่อ คือ 
เหรียญแมลงป่องของพระครูธุระศักดิ์เกียรติคุณวัดท่าฬ่อจังหวัดพิจิตร  และยังพบอีกว่ามีการเชื่อใน
เรื่องของพราหมณ์ชูชกที่เป็นตัวละครในเวสสันดรชาดกว่า คติความเชื่อในสังคมไทยเริ่มต้นจากรูปแบบ
ความเชื่อที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดที่สอดคล้องสัมพันธ์กับความเชื่อของมนุษยชาติทั่วโลก  นั่นคือคติความ
เชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ  สังคมไทยนับถือภูตผีปีศาจมาตั้งแต่ต้นบรรพบุรุษดึกด าบรรพ์  คติความเชื่อ
ปรากฏในเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นผลต่อการด ารงชีวิต  เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอ านาจที่อยู่
เหนือการควบคุมได้  และอ านาจนั้นอยู่ในกลุ่มของภูตผีปีศาจเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้น  การเซ่นสรวง
หรือบวงสรวงเพ่ือนสร้างความพอใจจึงเป็นสิ่งต่อรองทางอ านาจระหว่างภูตผีปีศาจกับคนในสังคมจึง
ปรากฏให้เห็นอย่างหลากหลายวิธี  การสร้างความพึงพอใจเป็นสิ่งต่อรองทางอ านาจเชื่อว่าจะน าความ
ผาสุกมาสู่ตนและสังคมได้  ภูตผีปีศาจมีหลากหลายจ าพวก ทั้งที่เป็นผีประจ าตระกูล ผีประจ าเผ่าหรือ
ประจ าท้องถิ่น ผีฟ้าผีแถน และผีอ่ืน ๆ  และเชื่อว่าภูตผีปีศาจสามารถปรากฏกายในรูปลักษณ์ของคน
หรือสัตว์หรือสิ่งของได้ 
 ในล าดับต่อมา เมื่อสังคมขยายตัวใหญ่ขึ้นพร้อมกับความติดต่อสัมพันธ์ของคนในสังคมและ
ต่างสังคม  การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มทางสังคมท าให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่
ที่ไม่ขัดต่อคติความเชื่อที่มีอยู่เดิมเข้าอยู่ด้วยกันแบบผสมผสานกลมกลืน  และในสังคมไทยตามที่
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยพบว่า  ได้รับนับถือเอาอารยธรรมจากอินเดียที่เข้ามา
พร้อมกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ในความเชื่อหลักของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ ศรัทธาในองค์พระผู้
เป็นเทพเจ้าทั้งหลายที่มีอ านาจเหนือสรรพสิ่ง  โดยเฉพาะพระพรหมเป็นผู้สร้างพระวิษณุเป็นผู้รักษา
และพระศิวะเป็นผู้ท าลาย  ความเชื่อเหล่านี้มาสอดคล้องสนับสนุนความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วให้มี
ทิศทางการอ้างอิงได้มากขึ้น เป็นอันว่าภูตผีปีศาจก็ปะปนผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ใน
สังคมไทยเรื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ถึงแม้ว่าจะแผ่ขยายเข้าสู่พ้ืนที่ทีหลัง  แต่ก็เป็นที่
สังเกตได้ว่า  มีการผสมผสานไปด้วยกันจนบางครั้งแยกออกจากกันไม่ได้  ยกตัวอย่างเช่นวัดใน
พระพุทธศาสนาที่จริงต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น  แต่ในความเป็นจริง
กิจกรรมพิธีกรรมต่าง ๆ สังคมไปใช้สถานที่วัดประกอบกิจพิธีกรรมตามความเชื่อได้ทุกเรื่อง  และความ
เชื่อต่าง ๆ ก็ใช้สถานที่วัดในพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนที่แสดงออกถึงความเชื่อของสังคมที่มีอยู่  เช่น 



๑๖๓ 
 

เรื่องของความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษที่ประกอบพีผ่านพระสงฆ์และพ้ืนที่ของวัดในพระพุทธศาสนาเป็น
สถานที่ประกอบพิธี  และยิ่งไปกว่านั้นยังพบอีกว่า จิตรกรรมฝาผนัง สถาปัตยกรรม ปติมากรรม ที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาทั้งดั้งเดิมและเข้ามาใหม่ในสังคมไทยยังปรากฏว่ามีพ้ืนที่แสดงให้เห็น
ภายในวัดทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย  เป็นต้นว่า พระอินทร์ พระพรหม พระอิศวร พญานาค ยักษ์ 
พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม  เหล่านี้ล้วนเข้ามาสู่ต าแหน่งแห่งที่ปะปนผสมผสานในพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น  บางวัดสร้างรูปปั้นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขึ้นภายในลานวัด  บางวัดก็สร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม
หรือรูปปั้นต่าง ๆ ตามความเชื่อที่มีอยู่ในกระแสของสังคม  ผลสะท้อนจากความเชื่อและศาสนามีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  แต่ก็ซ่อนแฝงไว้ด้วยอุดมการณ์ที่ปรากฏต่อความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางความ
เชื่อและศาสนาในสังคมไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 



๑๖๔ 
 

บทท่ี  ๕ 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทางความ
เชื่อในสังคมไทยในครั้งนี้  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาประวัติ พัฒนาการ
แนวคิด และการแพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย ๒) เพ่ือศึกษาที่มาและความหมายของชื่อ
พระเครื่องในสังคมไทย และ ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อ
ในสังคมไทย  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตข้อมูลชื่อพระเครื่องจากปกหน้าของนิตยสาร “ลานโพธิ์”  
ซึ่งเป็นนิตยสารพระเครื่องที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย  โดยคัดเลือก
นิตยสารตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘  ฉบับที่ ๘๓๖-๑๑๖๓  รวม  ๓๒๘  ฉบับ จ านวน ๓๒๘ ชื่อ  
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการไว้ ๓ ขั้นตอน คือ ๑) ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อพระเครื่องจากนิตยสาร “ลานโพธิ์”  ๒) วิเคราะห์ข้อมูล  โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะภาษาของชื่อพระเครื่องในสังคมไทย และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชื่อพระเครื่องกับ
อุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย และ ๓) น าผลการวิจัยสรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑  สรุปผล 
 
 สรุปผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลเป็น ๓  กลุ่ม  คือ ๑) ประวัติ พัฒนาการ
แนวคิด และการแพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย  ๒) ที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่อง
ในสังคมไทย  และ ๓) ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย  สรุป
ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑.๑  ประวัติ พัฒนาการแนวคิด และการแพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย 
    ๕.๑.๑.๑  ประวัติ 
    พระเครื่องในประเทศไทยปรากฏจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า พระเครื่อง
หรือพระพิมพ์น่ าจะเข้ามาสู่ พ้ืนที่ ประเทศไทยในราวศตวรรษที่  ๔  จากการยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาตามปรากฏในหนังสือศาสนวงศ์และศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นกษัตริย์
ราชวงศ์โมริยะแห่งประเทศอินเดีย ประเทศไทยเมื่อครั้งมีชื่อเรียกว่าแคว้นสุวรรณภูมิ  ในช่วงปี พ.ศ.
๖๐๐-๙๐๐  มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อพระเจ้ากนิษกะเชื้อชาติเอเชียกลาง
เผ่าง้วยจีทรงท าสังคายนาครั้งที่ ๔ ได้สร้างเจดีย์มหายาน นิกายโพธิสัตว์ยาน  รวมทั้งพระบูชาพระ
พิมพ์ขึ้นบูชากันแพร่หลายในแคว้นคันธาระราว พ.ศ.๖๐๐ เป็นศิลปะทางพระพุทธศาสนาและมี
อิทธิพลต่อศิลปะอินเดีย    



๑๖๕ 
 

     เมื่อมีการติดต่อค้าขายทางเรือ  ลัทธิศาสนาและศิลปะแบบคันธาระจึงได้
กระจายมาสู่ภูมิภาคสุวรรณภูมิ  ซึ่งมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์หลายเชื้อชาติ เช่น อินเดีย มอญ
ละว้า ขอมละว้า ละว้า ลาว และไทย  ต่างยอมรับเอาวัฒนธรรมของอินเดียและเกิดศรัทธาใน
พระพุทธเจ้าของมหายาน  โดยมีพระโพธิสัตว์เป็นสื่อกลาง  เกิดการสร้างเจดีย์ พระพุทธรูป และพระ
โพธิสัตว์ขึ้นมากมาย  มีการขุดพบพระพิมพ์รุ่นแรกสุดเป็นจ านวนมากท่ีต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี  และอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  กับอ าเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์  พบว่าพระพุทธ
ลักษณะพระพิมพ์ขนาดเล็กบ่งบอกว่าเป็นการสร้างในสมัยพระเจ้ากนิษกะ  ศิลปะคันธาระที่เริ่มมีการ
สร้างพระพุทธรูปเป็นรูปเคารพแทนองค์พระพุทธเจ้ามหายานขึ้นกราบไหว้บูชา  เริ่มเกิดปรัชญาทาง
วัตถุ  พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่มีฝีมือการสร้างสวยงามและชัดเจน  มักหล่อด้วยโลหะอย่างดี ใช้
ทองค าและเงินเป็นส่วนผสมในอัตราสัดส่วนที่มาก  ท าให้ไม่เกิดสนิมและผุกร่อน  มีความคงทนแม้
เวลาผ่านไปเกือบสองพันปีก็ยังมีสภาพดี 
     ประวัติความเป็นมาของการสร้างพระเครื่องในสังคมไทย จากที่ศึกษาพบว่า 
ตามข้อมูลประวัติความเป็นมาของการสร้างพระเครื่องในสังคมไทย สามารถแบ่งออกได้ตามรูปแบบ
ของศิลปะที่พบหลักฐาน เริ่มตั้งแต่ยุคทวารวดีที่ถูกจัดให้เป็นศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดของไทย  พบพระพิมพ์
ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด คือ พระพิมพ์แบบปฐม  เนื่องจากพบพระพิมพ์ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมเป็นส่วน
ใหญ่  จึงได้นามนี้ว่า พระปฐม  นอกจากนั้นพระพิมพ์ก็ยังพบอยู่ทั่วไปแถวพ้ืนที่ภาคกลาง เช่น จังหวัด
ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี  ส่วนในภาคอ่ืนของประเทศไทยก็พบพระพิมพ์สมัยทวารวดีเช่นกัน เช่น 
พบในพ้ืนที่ภาคใต้มีจังหวัดพัทลุง กระบี่ สุราษฎร์ธานี  ในพ้ืนที่ภาคเหนือพบที่จังหวัดล าพูน  และใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบที่จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะของ
เนื้อองค์พระพิมพ์สร้างด้วยดินเผา  หากกล่าวถึงพ้ืนทีข่องยุคทวารวดีพบว่า ครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ
สุดของประเทศไทยยาวไล่ลงมาถึงอาณาจักรศรีวิชัยในภาคใต้  ส่วนด้านทิศตะวันตกมีพ้ืนที่ติดกับ
อาณาจักรศรีเกษตรหรือพุกามประเทศพม่า  และด้านทิศตะวันออกก็มีพ้ืนที่ครอบคลุมถึงเมืองฟ้าแดด
สูงยาง  อาณาจักรทวารวดีจึงพบว่ามีพ้ืนที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศไทย  จึงปรากฏ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และพบว่ามีพระพิมพ์จ านวนมากที่แผ่กระจายในเขตบริเวณของพ้ืนที่
อาณาจักรทวารวดี   
     ต่อมาในยุคศรีวิชัย พระพิมพ์ที่พบในแถบพ้ืนที่นี้ คือ บริเวณจังหวัดตรัง พัทลุง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี เป็นต้น  ลักษณะพระพิมพ์เป็นดินดิบ ลักษณะศิลปะแบบศรี
วิชัยส่วนมากเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  จึงมักพบพระรูปพระโพธิสัตว์  เช่น  
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์  พระโพธิสัตว์ไวโรจนะ  และศิลปวัตถุที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ในลัทธิไวษณพนิกาย  ส่วนในยุคลพบุรีนั้น ได้ถูกปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์
รูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง  และทางโบราณคดีก าหนดเรียกว่าศิลปะสมัยลพบุรี  ซึ่งได้รับ
อิทธิพลของพุทธศาสนาลัทธิมหายานส่งผ่านจากกัมพูชา  พระพิมพ์ส่วนใหญ่มักแสดงภาพพระพุทธรูป
หลายองค์ หรือพระพุทธรูปกับพระโพธิสัตว์รวมอยู่ในพิมพ์เดียวกัน  ปรากฏพระพุทธรูปนาคปรก พระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระนางปรัชญาปารมี รวมอยู่ในพิมพ์เดียวกันทั้ง ๓ องค์  นิยมเรียกเป็น
สามัญว่าพระตรีกาย  และได้ค้นพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์หลายองค์ที่เป็นศิลปกรรมแบบขอม  
พระเครื่องสมัยลพบุรี คือ พระร่วงหลังรางปืน พระร่วงหลังลายผ้า พระหูยาน พระยอดขุนพล พระ
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นารายณ์ทรงปืน  การถ่ายโอนจากยุคสมัยยังคงมีหลักฐานปรากฏให้พบเห็นหลากหลาย  ส่วนในยุคหิริ
ภุญไชยนั้น ก าเนิดขึ้นอยู่ในช่วงระหว่างยุคสมัยทวารวดียังคงมีอิทธิพลอยู่   พระเครื่องที่ได้รับความ
นิยมก็มีประวัติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาณาจักรหิริภุญไชยหรือจังหวัดล าพูนด้วย  ที่กล่าวถึงคือ พระ
รอด  ที่ได้ชื่อเรียกว่าพระรอดเรียกตามนามพระฤาษีนารทะหรือฤาษีนารอด  ชาวบ้านเรียกว่าแม่พระ
รอดหรือพระรอดหลวง  ในต านานกล่าวถึงพระรอดไว้ว่า  เป็นพระพิมพ์เนื้อดินเผาที่มีขนาดเล็กที่สุด
ในบรรดาพระเครื่องเมืองล าพูน  เป็นพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี  ในต านานเล่าไว้
ว่า พระสุกกทันตฤาษีและวาสุเทพฤาษีที่มีก าลังฤทธิ์จ านวน ๑๐๘ ตน  ประกอบพิธีสร้างพระพิมพ์ชุด
สกุลล าพูนขึ้นมา  ได้เอาดินจากสถานที่ส าคัญรวมกับรากไม้ที่เป็นยาได้มากถึง ๑,๐๐๐ ชนิด แล้วน ามา
บดผสมกันให้ละเอียด  ปลุกเสกด้วยเวทมนต์พระคาถา  ศิลปะของหิริภุญไชยได้พัฒนาสืบต่อจากยุค
ทวารวดีและยุคของลพบุรี  เนื่องจากพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ของหิริภุญไชยเป็นราชธิดาของเจ้า
เมืองลพบุรี  
     ล าดับต่อมาเป็นยุคเชียงแสน (ล้านนา) พระพิมพ์แบบเชียงแสนดูไม่เคร่งขรึมไม่
เข้มแข็งหนักแน่นเป็นชายชาตรี  แต่ดูเป็นแบบสตรี   แต่พอมาถึงยุคสุโขทัย พบว่า การนับถือ
พระพุทธศาสนาก็เป็นลัทธิหินยานอย่างลังกา  ซึ่งแตกต่างจากพุทธศาสนามหายานที่เคยมีอยู่เดิม  
ศิลปกรรมสมัยสุโขทัยจึงเปลี่ยนไปจากเดิม  พุทธลักษณ์มีพระพักตร์ยาวรีแบบผลมะตูม รัศมีเป็นรูป
เปลว พระอุระผายกว้าง ล าพระองค์เรียวได้สัดส่วน  ด้านรูปแบบพระพิมพ์นิยมพิมพ์ปางลีลา  และมี
ชื่อเรียกต่างกันออกไปตามแหล่งที่พบ เช่น พระก าแพงศอก พระก าแพงซุ้มกอ พระนางพญา พระ
ยอดอัฐารส  ยุคนี้พระพิมพ์ขุดค้นพบในจังหวัดสุโขทัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น พิษณุโลก ก าแพงเพชร 
จัดเข้าสกุลศิลปะสุโขทัย  ส่วนในยุคอู่ทอง พบหลักฐานมากที่สุดในบริเวณรอบเกาะเมืองอยุธยา ลพบุรี 
สุพรรณบุรี สรรค์บุรี พบหลักฐานข้อมูลว่าพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองเป็นต้นแบบการสร้างพระผงสุพรรณ  
ศิลปะอู่ทองถูกครอบง าผ่านทางศาสนาและความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดจากทวารวดี ลพบุรีจนถึงยุค
ของอาณาจักรสุโขทัย  เห็นได้จากพ้ืนที่อู่ทองที่อยู่ท่ามกลางอาณาจักรละโว้และต่อติดกับอาณาจักร
สุโขทัย 
      ต่อมายุคอยุธยา พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นมาแสดงให้เห็นรูปแบบศิลปะที่รับมาจาก
ภายใน เช่น สมัยทวารวดี ลพบุรี และสุโขทัย  รับจากภายนอก เช่น พม่าสมัยพุกาม อินเดียแบบปาละ 
การเป็นราชธานีที่มีช่วงระยะเวลายาวนานท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ตนเอง เรียกว่า ศิลปะสมัยอยุธยา  
พระเครื่องพบมากในกรุวัดต่าง ๆ ไม่เพียงเฉพาะอยุธยาที่มีชื่อเสียง  แต่ยังมีที่สุพรรณบุรี และ
พิษณุโลก คือ พระผงสุพรรณ พระขุนแผนเคลือบ พระนางพญา พระชุดกิมตึ๋ง พระสี่กร พระมอญ
แปลง พระปรกชุมพล พระประค ารอบ พระมเหศวร พระโดดร่ม  นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพิมพ์ท า
เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆบนแผ่นเดียวกันเรียกว่า พระแผง หรือพระก าแพงห้าร้อย มักนิยมท าพระ
พิมพ์เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับอยู่ภายในเรือนแก้ว  
     ส่วนในยุครัตนโกสินทร์ พบว่า ยังคงตามแบบอย่างของกรุงศรีอยุธยาตามศิลปะ
ช่างไทยโดยตลอด  กรรมวิธีการสร้างสืบทอดต่อจากสมัยกรุงศรีอยุธยา  ทั้งกรรมวิธีเทคนิคการสร้าง 
กรรมวิธีพิธีปลุกเสกเวทย์มนตร์คาถาให้เกิดพลังอ านาจอาถรรณพ์ คือ เมตตามหานิยม แคล้วคลาด 
ปราบศัตรู ลาภสักการะ  ต่อมาก็แยกอาถรรณพ์ไปอีกมากมาย  ทั้งนี้เพราะสมัยอยุธยานิยมสร้างพระ
พิมพ์เพ่ืออาถรรณพ์อย่างแพร่หลาย  มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงเพ่ิมพูนในด้านอาถรรณพ์อีกเป็นจ านวน
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มากข้ึน  และในยุคนี้มีการสร้างพระเครื่องมากมายนับไม่ถ้วน เช่น สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) สมเด็จพุฒา
จารย์ (มา) สมเด็จพระสังฆราช (สุก) หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อ
ปาน วัดบางเหี้ย เป็นต้น   ซึ่งพระเครื่องได้รับอิทธิพลแบบอย่างตกทอดจากอยุธยา คือ อยุธยาเสนา 
อยุธยาโจฬะรุ่นหลัง อยุธยาปาณทยะ และอยุธยาวิชัยนคร  ต่อมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเป็นต้นมา  การสร้างพระเครื่องก็แตกต่างจากยุคก่อนมาก  มีการ
สร้างพระพิมพ์แบบภาพเหมือนของเกจิอาจารย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้ว  การสร้างก็รุดหน้า
ทันสมัยด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  จึงสร้างได้สวยงามเรียบร้อยสมบูรณ์และรวดเร็ว  แต่การ
สร้างก็พยายามเลียนแบบสกุลศิลปะที่ได้รับความนิยมมาแต่ดั้งเดิม  และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ราว
สมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ ที่เริ่มมีจัดสร้างหรือปั๊มเหรียญพระขึ้นมา  เท่าที่เห็นจะเป็นเหรียญ
หลวงปู่หรือพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง  ส่วนมากจัดสร้างเหรียญพิมพ์พระพุทธรูปใหญ่ที่ส าคัญ อาทิ วัดพ
นัญเชิง วัดมงคลบพิตร  ในคราวแรกเหรียญเกิดจากรูปแบบของชาวตะวันตก คือเหรียญตราสัญลักษณ์
ต่าง ๆ พอตอนหลังกลายเป็นเหรียญรูปพระ เหรียญวัตถุมงคลที่ระลึก  นอกจากนั้นพระเครื่องกับพระ
พิมพ์มีความต่างกัน  พระพิมพ์แต่เดิมไม่ได้ท าเป็นพระเครื่อง  พระเครื่องหมายถึงพระเครื่องรางของ
ขลัง  พระเครื่องรางของขลังในสมัยอยุธยายังไม่มี  มีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ ๔ หรือ ๕  
การสร้างมีมาช้านานแล้วแต่ไม่ใช่พระเครื่อง  นอกจากนั้นยังมีพวกเล่นแร่แปรธาตุ คือ พวกที่จัดสร้าง
ปรอท  นี้เป็นแนวคิดเรื่องกายสิทธิ์ของชาวจีนผสมกับพวกพระพิมพ์ มีสีแวววาว  พระเหรียญเกิดขึ้น
จากการหล่อโลหะและการปั๊ม  ส่วนพระโบราณจะไม่ใช้วิธีการปั๊ม  แต่ใช้วิธีการกดพิมพ์หรือวิธีการท า
แบบลอยตัว แต่ก็ได้รับการพัฒนาด้านพุทธศิลป์ที่เป็นพระพุทธรูปแบบบริสุทธิ์มากขึ้น  ซึ่งพุทธศิลป์มี
ความเป็นพระมากกว่าเป็นเทพหรือผีหรือมากกว่า “รูปสักการะ” แต่ก็มีลักษณะความเป็นถิ่นปะปนอยู่  
ท าให้สามารถจัดรูปแบบของศิลปะออกเป็นยุคสมัยได้  จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาได้ว่า สมัย
รัตนโกสินทร์มีการสร้างพระเครื่องมากที่สุด  ด้วยความสามารถจากการปั๊มด้วยเครื่องจักร  ส าหรับ
พระเครื่องที่นิยม คือ พระสมเด็จวัดระฆัง เหรียญหลวงพ่อเอ่ียม เหรียญหลวงพ่อจง เหรียญหลวงปู่
แหวน เหรียญหลวงพ่อคูณ และที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกเหนือจากพระเกจิอาจารย์คือจตุ
คามรามเทพ   
     ส่วนในเรื่องวัตถุประสงค์การสร้างพระเครื่องนั้น แต่ละครั้งหรือแต่ละยุคสมัย
เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยที่เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา  พระเครื่อง
ในฐานะสื่อสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ได้รับการยอมรับและถูกผลิตซ้ าเพ่ือตอกย้ าให้เห็นความเชื่อความ
ศรัทธาอย่างต่อเนื่อง  จากร่องรอยหลักฐานที่ค้นพบมีวัตถุประสงค์การสร้างแตกต่างกันออกไป คือ 
การสร้างเพ่ือเป็นของที่ระลึก   การสร้างเพ่ือสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา การสร้างเพ่ือปรมัตถ
ประโยชน์แก่ผู้ตาย การสร้างเพ่ือประกอบบุญกุศลและเป็นพุทธบูชา การสร้างเพ่ือเป็นเครื่องรางของ
ขลัง การสร้างในโอกาสพิเศษ การสร้างพระเครื่องในเชิงพาณิชย์  และถ้าหากกล่าวถึงกลุ่มผู้สร้าง 
พบว่า กลุ่มผู้สร้างพระเครื่องเริ่มตั้งแต่ประชาชน ชนชั้นผู้ปกครองหรือกษัตริย์ พระสงฆ์เกจิอาจารย์ 
รัฐบาลนักการเมือง นักธุรกิจ ส่วนวัตถุมวลสารในการสร้างพบว่ามีดิน ผง ว่าน ชิน โลหะ 
    ๕.๑.๑.๒  พัฒนาการแนวคิดของพระเครื่องในสังคมไทย  
     พัฒนาการแนวคิดของพระเครื่องในสังคมไทย  ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบาย
สรุปให้เห็น ๓ ด้าน ดังนี้ 



๑๖๘ 
 

       ๕.๑.๑.๒.๑  ด้านวัตถุมวลสาร  
       การสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าในยุคแรกนั้นสร้างรูปภาพบนผืน
แผ่นผ้า แล้วพัฒนาแนวคิดมาสู่การน าดินมาปั้นหรือกดให้เป็นรูปตามต้องการ  ซึ่งวัสดุที่เป็นดินนั้นหา
ง่ายมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์จักซ้ือจัดหา  ทุกชนชั้นฐานะสามารถท าได้  พระเนื้อดิน
นับเป็นพระที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุด  แนวคิดการใช้วัสดุดินก็พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย  ดินนั้นเมื่อ
พิมพ์เป็นรูปแล้วก็พัฒนาแนวคิดเรื่องของความคงทน  ปรากฏพบว่ามีทั้งดินดิบและดินเผาซึ่งความ
คงทนจะแตกต่างกัน  หากเป็นดินเผาจะมีความคงทนไม่ยุ่ยสลายได้ง่ายเหมือนดินดิบ  แต่แนวคิดของ
การสร้างด้วยดินดิบไม่นิยมเผาก็ยังปรากฏพบว่า  ที่ไม่นิยมเผาเพราะในส่วนผสมของดินนั้นได้น าอัฐิ
ธาตุของผู้วายชนม์มาผสมรวมอยู่ด้วย  อัฐิธาตุนั้นโดนเผามาแล้วเมื่อน ามาผสมเพ่ือก่อรูปพระพิมพ์จึง
ไม่นิยมเผา  เป็นแนวคิดไม่เผาซ้ าหลายรอบ  แนวคิดได้ปรับเปลี่ยนจากการน าดินที่มีอยู่ทั่วไปมาเป็น
ดินจากสถานที่ส าคัญรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และต้องผสมกับวัตถุมวลสารที่มีความเชื่อเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ดินผสมว่าน ดินผสมเกสร ดินผสมผงวิเศษ เป็นต้น  การสร้างพระพิมพ์จากดินจึง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดตามยุคสมัย  ต่อมาแนวคิดการสร้างพระพิมพ์ด้วยดินก็ได้ขยายผลสู่การน าวัสดุอ่ืน
เข้ามาใช้ร่วมด้วย  จากเหตุผลแนวคิดให้ความคงทนและคุณค่าทางศิลปะคุณค่าทางด้านจิตใจ  เรื่อง
วัตถุมวลสารยังพบพัฒนาการแนวคิดอีกว่า  พระที่สร้างต้องมีความดีในและดีนอกดีในหมายถึงวัตถุดิบ
ที่น ามาสร้างต้องล้วนเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีมงคล  ดีนอกหมายถึงต้องผ่านการปลุกเสกอย่างดี ผ่าน
พิธีกรรมที่ถูกต้องและเข้มขลังโดยพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทย์วิทยาคุณสูง  รวมถึงผู้ท าพิธีอันจะก่อ
เกิดความเข้มขลังให้กับพระเครื่อง 
      ๕.๑.๑.๒.๒  ด้านพุทธลักษณะ 
       พระพิมพ์เป็นชุดความคิดที่สื่อผ่านเรื่องเล่าของเหตุการณ์ส าคัญตาม
พุทธประวัติ  พระพิมพ์จึงมีพุทธลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าและปรากฏในอิริยาบถต่าง ๆ ทั้ง
ยืน เดิน นั่ง นอน ตามเหตุการณ์เกี่ยวข้อง  บางพุทธลักษณะมีการสื่อซ้ า บางพุทธลักษณะปรากฏกับ
สัญลักษณ์ตามคติความเชื่อของท้องถิ่น เช่น นาค พระนารายณ์ กษัตริย์ เป็นต้น  บางพิมพ์ก็ปรากฏรูป
พระพุทธเจ้า ๑ องค์ บางพิมพ์ปรากฏเป็นพระแผงรวมกัน ๓ องค์ ๕ องค์ หรือมากกว่านี้  พระพิมพ์ใน
ยุคทวารวดีปรากฏพุทธลักษณะในอิริยาบถนั่ง คือ กระท ายมกปาฏิหาริย์ แสดงธรรม นาคปรก สมาธิ
ใต้ซุ้มโพธิ์ ตรัสรู้  อิริยาบถเดินหรือลีลา คือ เสด็จลงจากดาวดึงส์  พุทธลักษณะเป็นต้นแบบที่ส่งผลให้
เกิดการเรียกชื่อรุ่นหรือเรียกชื่อปางต่าง ๆ ตามมาด้วย  และเป็นต้นแบบแนวคิดสู่การพัฒนาการทาง
แนวคิดที่ส่งผลให้เกิดพุทธลักษณะเพ่ิมมากขึ้น  ส่วนในยุคสมัยศิลปะลพบุรีมีการปะปนผสมผสาน
แนวคิดระหว่างพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ซึ่งอ านาจความรุ่งเรืองสะท้อนผ่านพัฒนาการ
แนวคิดของกลุ่มศิลปะขอม  เช่น ปรากฏในเรื่องของพญานาคหรือนาคปรก เรื่องของสิงห์ และเรื่อง
ของการประดับองค์พระ  พุทธลักษณะในสมัยลพบุรีพบว่า  พุทธลักษณะปรากฏเป็นปางมารวิชัย
ประทับนั่งภายในซุ้ม ภายในซุ้มมีฐานและสิงห์แบกอยู่  และยังมีรูปปางมารวิชัย ๓ องค์ ประทับอยู่ใน
ซุ้ม  มีพระองค์เล็ก ๆ อยู่ในซุ้มเล็กขนาบ ๒ ข้าง  บางครั้งปรากฏรูปสมาธิ ๓ องค์ เรียงเป็นแถวอยู่
ข้างล่าง   นอกจากนั้นยังปรากฏพบพุทธลักษณะนาคปรกอยู่กลางระหว่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
และนางปรัชญาปารมี  และยังมีพระนาคปรกอยู่ภายในซุ้มแบบองค์เดียว  พระพิมพ์บางองค์มี
พระพุทธรูปองค์เดียวหรือ ๓ องค์ปรากฏ  มีลักษณะความเป็นมหายานยิ่งขึ้น  ที่พบอีกคือพระพุทธรูป



๑๖๙ 
 

มีลวดลายเครื่องประดับหรือเครื่องทรงปรากฏ  พุทธลักษณะได้รับการพัฒนาแนวคิดจากยุคสู่ยุค  มีทั้ง
แบบปรากฏซ้ ารวมถึงการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมให้เห็นมาก  การพัฒนาแนวคิดผ่านพุทธลักษณะนั้น
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของสังคมและยุคสมัย  การออกแบบพุทธลักษณะไม่เพียงแต่สร้างให้
เหมือนจริง  แต่เป็นสัญลักษณ์สะท้อนให้เห็นความจริง ความดี และความงามอีกด้วย 
      ๕.๑.๑.๒.๓  ด้านพุทธศิลป์ 
       การสร้างพระเครื่องที่ปรากฏเห็นด้านพุทธศิลป์ ได้พบพัฒนาการ
แนวคิดที่ส าคัญตามล าดับ คือ ยุคแรก  ประมาณปี พ.ศ.๒๓๕  มีการเริ่มน าเข้าที่นครปฐมปัจจุบัน  มี
การสร้างด้วยรูปแบบศิลปะคันธาระ ในช่วงยุคต้นของทวารวดี  ซึ่งมีการผสมผสานกับแนวคิดและ
ศิลปะท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างหลากหลาย  ยุคที่สอง  ประมาณปี พ.ศ.๘๐๐  ก็พัฒนามาเป็นรูปแบบ
ศิลปะคุปตะ ที่ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับผีเป็นฐาน  พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่คน  จึงมี
ลักษณะรูปทรงออกมาเป็นหยาบ ๆ โดยมีฐานคิดจินตนาการของรูปสักการะ แม้จะมีความอ่อนช้อยแต่
อยู่ในลักษณะหยาบ  ยุคที่สาม  ประมาณปี พ.ศ.๑๒๐๐-๑๖๐๐  ได้ใช้แบบศิลปะปาละ  ซึ่งมีความ
อ่อนช้อยมากขึ้น  มีรายละเอียดขององค์พระและองค์ประกอบต่าง ๆ มากขึ้น  มีสัดส่วนความเป็นคน
มากขึ้น ในยุคนี้เรียกว่ายุคทวารวดี  แต่ในขณะเดียวกันก็มีการแทรกศิลปะอินเดียใต้ เรียกว่าอมราวดี
เข้ามาอีกดว้ย  ซึ่งเป็นช่วงปลายทวารวดี และในยุคที่สี่  ประมาณ พ.ศ.๑๓๐๐-๑๘๐๐  เป็นยุคการเกิด
อาณาจักรศรีวิชัย  ศิลปะมีความเป็นระเบียบอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น  แต่พอเข้ามาในยุคทวารวดีตอน
ปลายต่อกับยุคลพบุรี  ได้มีการปรับรูปแบบการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือเชื่อมต่อกับแนวคิดฮินดู  มีทั้ง
การเชื่อมความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือปางหนึ่งของพระนารายณ์  หรือเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดู  
และมีการสร้างพระพุทธรูปแบบเทพเจ้า  มีเครื่องทรงแบบกษัตริย์  ควบคู่ไปกับการสร้างเทวรูปทั้งใน
ยุคปาปวน และยุคบายนตามล าดับ 
    ๕.๑.๑.๓  การแพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย 
     การแพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทยมีประวัติความเป็นมาสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
      ๕.๑.๑.๓.๑  แพร่กระจายผ่านการนับถือศาสนาและความเชื่อ   
       พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดียไปสู่ประเทศ
ต่าง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์  ในชั้นเดิมท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบนี้  การยอมรับอยู่ในลักษณะผนวกกับความเชื่อที่มีอยู่
เดิม  ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะปะปนผสมผสาน  การแพร่กระจายอยู่ในลักษณะการ
ขยายตัวตามพ้ืนที่ความเชื่อที่นับถือพุทธศาสนา  ต่อมาเมื่อพ้ืนที่ทางความเชื่อถูกทับซ้อนด้วยอ านาจ
การปกครองของยุคสมัย  ความเชื่อที่มีอยู่เดิมก็ได้ถูกผลิตซ้ าทางความเชื่อจากยุคสู่ยุคจนปรากฏ
หลักฐานทางโบราณคดีว่าศิลปะของยุค  การแพร่กระจายจึงปรากฏให้พบหลักฐานตามพ้ืนที่ทางความ
เชื่อ  ซึ่งสะท้อนผ่านตัววัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความคิดและพฤติกรรมที่ติดตัวมากับบุคคล  เมื่อ
บุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะตามไปถึงที่นั้น  และต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบ คือ ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคมที่ดีและสะดวก  
 
 



๑๗๐ 
 

      ๕.๑.๑.๓.๒  แพร่กระจายผ่านเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ 
       การรับรู้เรื่องปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องมีจุดเริ่ม
จากความกลัวที่มีอยู่ในความรู้สึกของคนในสังคม  ซึ่งความกลัวนั้นอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภาวะทาง
สงคราม การเดินทาง การสู้รบหลบภัย โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น  เหตุการณ์เหล่านี้ท าให้คนในสังคมขาด
ความเชื่อมั่นหวาดวิตกกังวลกับภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นกับตน จึงต้องแสวงหาที่พ่ึงเพ่ือเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งขึ้น  พระเครื่องจึงได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานะท่ีพ่ึงจิตใจ  สังคมมีความ
เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีอ านาจเหนือมนุษย์  ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง  ถึงแม้ว่าเรื่องราวของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นค าสอนของศาสดาก็ตาม  แต่สังคมก็มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอ านาจเหนือมนุษย์ 
หากย้อนถึงเมื่อครั้งสมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุ โขทัย  การสร้างพระพิมพ์ยังมี
วัตถุประสงค์การสร้างเพ่ือสืบทอดพระศาสนา เพ่ือเป็นพุทธบูชา รวมถึงเพ่ือปรมัตถ์ประโยชน์และอุทิศ
บุญให้กับผู้ตาย  ซึ่งยังไม่มีฐานะเป็นเครื่องรางของขลังหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์   ต่อมาในช่วงตอนปลายของ
กรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นคนในสังคมได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามและการเกิดโรค
ระบาด   ท าให้คนในสังคมหวาดวิตกกังวลถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ต้องแสวงหาสิ่ง
พ่ึงพาเพ่ือพกพาความมั่นคงเชื่อมั่นให้กับตนเอง  อีกทั้งในช่วงดังกล่าวสถูปเจดีย์ที่เก็บบรรจุพระพิมพ์
ไว้หลายแห่งได้พังทลายหรือมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่  ท าให้คนในสังคมหันมาสนใจพระพิมพ์ที่พบ
ตามซากสถูปเจดีย์  เก็บไปครอบครองเพ่ือเป็นเครื่องเคารพสักการบูชา  พระพิมพ์ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายและมีการเสาะแสวงหาจากแหล่งต่าง ๆ ตามสถูปเจดีย์  มีทั้งพระกรุแตกหรือบางครั้งมี
การลักลอบตกพระ  ตั้งข้อสังเกตได้ว่า ที่นิยมพระพิมพ์เพราะมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่แสดง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เมื่อครั้งเกิดโรคร้ายระบาด  สามารถน าพระพิมพ์ไปแช่น้ ามนต์รักษาโรคได้ด้วยการ
ดื่มหรืออาบ  อีกทั้งเมื่อมีภาวะสงครามก็เกิดเหตุการณ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ชีวิตรอดพ้นปลอดภัย  
เรื่องเล่าจึงเป็นสื่อกระตุ้นตอกย้ าให้คนในสังคมหันมานิยมสะสมพระพิมพ์มากขึ้น 
      ๕.๑.๑.๓.๓  แพร่กระจายผ่านอิทธิพลค่านิยม 
       ค่านิยมการสะสมพระพิมพ์พบว่า เริ่มในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์  
เจตนารมณ์ที่ส าคัญซึ่งบรรดานักสะสมพระพิมพ์หรือพระเครื่องที่เป็นชาวพุทธสนใจสะสมพระพิมพ์
หรือพระเครื่องไว้ในครอบครอง เช่น สะสมไว้เพ่ือเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพระธรรมของพระพุทธ
องค์อยู่ตลอดเวลา  การที่มีความรู้สึกสัมผัสกับองค์พระพิมพ์เล็ก ๆ  จะเป็นด้วยการห้อยอยู่ที่คอ  หรือ
อยู่ในตลับ  ในกระเป๋าเสื้อ  หรือกลัดติดอยู่กับเสื้อก็ตาม  ขณะใดที่เกิดสัมผัส  ย่อมก่อเกิดสติใน
ธรรม  สะสมไว้เพ่ือการศึกษาทางโบราณคดีและสกุลศิลปะ  การสะสมพระพิมพ์ของบุคคลกลุ่มนี้  มุ่ง
สืบสาวเรื่องราวเบื้องหลังของการสร้างพระพิมพ์   ที่ไม่ปรากฏว่ามีการบันทึกการสร้างไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาของพระพิมพ์ที่ค้นพบ  คนกลุ่มนี้จึงต้องใช้วิชาความรู้
จากหลายสาขามาศึกษาวิจัยค้นคว้าหาเหตุผล  ท าให้ทราบความจริงเบื้องหลังของพระพิมพ์ได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในอดีต  ดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานเอกสารอธิบายสรุปผลให้ทราบกันใน
ปัจจุบัน   สะสมไว้เพ่ือการธุรกิจ  นักการค้าผู้สะสมแลกเปลี่ยนและซื้อหา  เพ่ือน าพระพิมพ์มา
แลกเปลี่ยนให้เช่าบูชาเป็นธุรกิจ  ปัจจุบันนี้แพร่หลายมากในร้านค้าของเก่าและตลาดพระศูนย์พระ
เครื่องทั่วไปอย่างแพร่หลาย  นอกจากค่านิยมในการสะสมแล้วยังพบอีกว่า  มีค่านิยมในการใช้เป็น
เครื่องประดับ  ตั้งข้อสังเกตพบว่า  คนไทยนิยมใส่สายสร้อยคอเป็นเครื่องประดับ  และก็พบว่านิยม
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๑๗๑ 
 

ห้อยพระเครื่องกับสายสร้อยคอ  จะใช้เมื่อออกเดินทางท าธุระนอกบ้าน  พระที่น ามาห้อยจะนิยมเข้า
กรอบเพ่ือป้องกันความชื้นจากการสัมผัส  การห้อยคอบางครั้งเป็นค่านิยมของการโชว์ด้วยว่า ผู้ห้อย
พระมีรสนิยมในพระประเภทใด  ความนิยมระดับใด  ราคานิยมเท่าไหร่  การแพร่กระจายผ่านค่านิยม
พบอีกว่า  ค่านิยมแจกพระเครื่องในงานต่าง ๆ เช่น งานฉลองถาวรวัตถุในวัด งานท าบุญอายุ งานกฐิน 
งานผ้าป่า งานศพ เป็นต้น  พระเครื่องที่แจกมีจ านวนมากบางทีอาจมากกว่าผู้ร่วมงานในครั้งนั้น ๆ  
ท าให้พระเครื่องได้แพร่กระจายสู่กลุ่มคนในสังคมอีกวิธีหนึ่งด้วย 
      ๕.๑.๑.๓.๔ แพร่กระจายผ่านการจัดตั้งสมาคมชมรม 
       การจัดตั้งสมาคมชมรมพระเครื่องในประเทศไทยก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายของพระเครื่อง  และการจัดตั้งสมาคมชมรมพระเครื่องก็ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก ตั้งข้อสังเกตได้จากมีสมาคมชมรมพระเครื่องทุกจังหวัดในประเทศไทย  การจัดงาน
ประกวดพระเครื่องในแต่ละปีของกลุ่มสมาคมชมรมพระเครื่อง เป็นการจัดงานประกวดพระเครื่อง 
การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ทั่วทั้งประเทศ  และพบว่าการจัดแต่ละครั้งจะ
ใช้สถานที่หน่วยงานราชการ สถานที่ท่องเที่ยวหรือการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรื ออ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ของวัด และยังพบอีกว่า การจัดแต่ละครั้งคณะผู้ด าเนินการจัดงานไม่ได้มีพระสงฆ์
หรือพระเกจิอาจารย์เข้าไปเกี่ยวข้อง   
      ๕.๑.๑.๓.๕  แพร่กระจายผ่านสื่อ 
       สื่อเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในยุคของข้อมูลข่าวสาร  และมีอิทธิพล
บทบาทสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และผู้บริโภคสามารถเลือกรับสื่อได้ตามต้องการ  พระ
เครื่องในประเทศไทยได้มีพ้ืนที่แสดงทางสื่อเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นนิตยสารที่
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระเครื่อง  มีความหนาของเล่มเพียง ๘ หน้ากระดาษ  เนื้อหาได้น าเสนอ
เกี่ยวกับพระเครื่องที่ได้รับความนิยมทางพุทธอาคม ประสบการณ์ทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์  เนื้อหายัง
กล่าวถึงประวัติพระเครื่องที่สร้างขึ้น ประวัติพระเกจิอาจารย์ รวมทั้งชื่อของเจ้าของพระเครื่อง  และใน
ปี พ.ศ.๒๔๙๕ ประจน กิติประวัติ หรือใช้นามแฝงว่าตรียัมปวาย  ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพระเครื่อง
ขึ้นเป็นครั้งแรก  หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อวงการพระเครื่องเป็นอย่างมาก  เป็น
จุดเริ่มต้นในการจัดพระเครื่องเข้าเป็นชุด เรียกว่า เบญจภาคี  เริ่มแรกเป็นเพียงไตรภาคี คือ มี ๓ องค์
เท่านั้น ประกอบด้วยพระสมเด็จวัดระฆัง พระนางพญาพิษณุโลก และพระรอดล าพูน  ล าดับต่อมาเพ่ิม
พระซุ้มกอก าแพงเพชร และพระผงสุพรรณสุพรรณบุรีเข้าไป  สื่อได้ให้ความสนใจพระเครื่องจนมีพ้ืนที่
แสดงมากขึ้น  อีกทั้งกลุ่มผู้บริโภคสื่อประเภทพระเครื่องก็ได้อาศัยสืบค้นข้อมูลมากขึ้น  พ้ืนที่ของพระ
เครื่องที่ปรากฏในสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร รายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น และยังท า
ให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจรับจ าน ารับเช่าซื้อพระเครื่องผ่านระบบนายทุนหรือระบบธนาคารอีกด้วย   
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องได้กระจายสู่สังคมด้วยผ่านระบบสื่อเป็นส าคัญ  ท าให้พระเครื่อง
ได้รับความนิยมและเริ่มมีราคาสูงขึ้นตามกระแสสื่อที่โฆษณา  มีการวางแผงตั้งโต๊ะเป็นตลาดพระ
เครื่องให้ผู้สนใจได้คัดเลือกจับจองเป็นเจ้าของในลักษณะเช่าซื้อแลกเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ราวปี พ.ศ.๒๔๙๗ 
เป็นต้นมา  และได้ปรับขยายพ้ืนที่ตลาดพระเครื่องออกไปสู่ลานโพธิ์วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์  และ
แพร่กระจายสู่พ้ืนที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน าหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ทั่วประเทศไทย 



๑๗๒ 
 

  ๕.๑.๒.  ที่มาและความหมาย 
  การศึกษาที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องจ านวน ๕๑๔ ชื่อ สามารถสรุปได้ ๒ 
ประเด็น ดังนี้  
            ๕.๑.๒.๑  ที่มาของชื่อพระเครื่อง  
     ผู้วิจัยพบว่าที่มาของชื่อพระเครื่องสามารถแบ่งออกได้เป็น ๑๐ กลุ่ม ดังนี้  
       ๕.๑.๒.๑.๑ ที่มาจากนามพระพุทธเจ้าและสาวก เช่น พระกริ่งสิทธัต
โถ เหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธ พระเจ้าห้าพระองค์ พระพุทธคุณนาม พระมหาบุรุษลักษณะ พระ
พุทธโสธร สมเด็จพระศาสดา พระพุทธสิหิงค์ พระชินสีห์ พระพุทธชินราช พระพุทธนิโรคันตราย พระ
อุปคุต พระสีวลี พระสังกัจจายน์ เป็นต้น 
       ๕.๑.๒.๑.๒ ที่มาจากลักษณะปาง เช่น พระกริ่ง (เรียกว่าปางหมอยา) 
พระก าแพงนาคปรก พระก าแพงลีลา พระก าแพงเปิดโลก พระเชียงแสนปรกโพธิ พระเชียงแสนลีลาส 
พระปางซ่อนหา พระพิมพ์สมาธิซุ้มประภามณฑลข้างรัศมี พระนั่งพาน พระนางพญาสมาธิ นางพญา
สะดุ้งกลับ และพบอีกว่า ปางนาคปรกและปางลีลามีหลากรุ่นหลายแบบ เช่น พระนาคปรกกรุเมืองเก่า 
พระนาคปรกใบมะขาม พระพิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่  พระนาคปรกแสงอรุณ พระก าแพงลีลากรุเมืองเก่า 
พระลีลาข้างเม็ดพิมพ์ใหญ่ พระพิมพ์ลีลาหนังตะลุง พระลีลาเชยคาง พระลีลาสสุพรรณกรุเก่า พระ
ลีลาสสุโขทัยกรุเมืองเก่า พระลีลาสเรือนแก้วกรุเมืองเก่า     
       ๕.๑.๒.๑.๓ ที่มาจากวัตถุมวลสาร เช่น พระก าแพงสัมฤทธิ์ พระ
ก าแพงชินทุ่งเศรษฐี พระก าแพงดินเผา พระผงสุพรรณ พระผงด า พระแร่บางไผ่ พระว่านหน้าทองค า 
พระว่านหน้าเงิน พระผงว่านอุดมโชคปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ พระอาหารกรุอัมพวา พระเหรียญเงิน 
พระเหรียญทองค า พระผงจินดามณีจุ่มรักพิมพ์ซุ้มระฆัง พระผงแช่น้ ามนต์ซุ้มเรือนแก้ว พระผง
สุพรรณพิมพ์หน้ากลาง พระผงของขวัญวัดปากน้ ารุ่น ๑ พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่วัดพระศรีรัตนม
หาธาตุ พระผงรูปเหมือนรุ่นแรกพระอาจารย์ฝั้น พระผงเจ้าสัววัดกลางบางแก้ว พระผงรูปเหมือนรุ่น
แรกหลวงปู่เพ่ิม พระผงหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรกหลังปั๊มลายมือ พระผงรุ่นแรกพิมพ์พระคง พระผล
สุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มศิลปะอู่ทอง พระผงสมเด็จหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค พระผงวัดรังษีวัดรังษี
สุทธาวาส พระผงพิมพ์สมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อพานสุขกาโม พระชินเล็กสุโขทัย พระชินกรุอู่ทอง พระ
ชินหน้าทองค ากรุสุโขทัย พระว่านนครจ าปาศักดิ์กรุนอกเมือง 
       ๕.๑.๒.๑.๔ ที่มาจากสถานที่ เช่น ก าแพงทุ่งเศรษฐี กรุวัดลิงขบ กรุ
น้ า กรุท่าเรือนครศรีธรรมราช คลองตะเคียน ถ้ าเสือ ถ้ าลั่นทม ท่ากระดาน ท่ามะปราง ท้ายย่าน นาง
วัดโพธิ นครโกษา นางพญาวัดโพธิ บึงพระยาสุเรนทร์ บ้านกล้วย บึงสามพัน ปรุหนังเพชรบุรี ปรกวัด
พระธาตุ ผงสุพรรณ พิมพ์เมืองสรรค์ พิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิจิตรผงด า พิจิตรหลังผ้า พิจิตรเรือนแก้ว 
พิจิตรสองพ่ีน้อง พิจิตรท่ามะปราง มเหศวรพิษณุโลก ร่วงกรุน้ า ร่วงวัดปู่บัว ลีลาสสุพรรณ ลีลาส
สุโขทัย วัดท้ายตลาด วัดพลับ วัดมหรรณพ วัดวิหารกรอ วัดค้างคาว วัดโคนอน วัดสามจีน วัดไก่ วัด
เงิน วัดปืน วัดป่ามะม่วง วัดปากน้ า วัดกระโจมทอง วัดสามปลื้ม วัดบางระก า สกุลล าพูน สุพรรณยอด
โถ เหรียญพระปฐมเจดีย์ 
       ๕.๑.๒.๑.๕ ที่มาจากเหตุการณ์ส าคัญ เช่น พระมงคลบพิตรประชุม
คณาจารย์ พระยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ๖ รอบ เหรียญ
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มหาราชเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์กาญจนาภิเษกโครงการหลวง เหรียญ
พลังแผ่นดินหนึ่งในสยาม พระกริ่งยอดแห่งฟ้าศิรากาศมงคลชุดค้มเกล้า 
       ๕.๑.๒.๑.๖ ที่มาจากลักษณะเด่น เช่น พระก าแพงสามเหลี่ยม พระ
ก าแพงเม็ดขนุน พระก าแพงพัน พระก าแพงงบน้ าอ้อย พระก าแพงกล้วยปิ้ง พระก าแพงข้างหยิก พระ
ก าแพงขาโต๊ะ พระก าแพงพลูจีบ พระก าแพงกลีบบัว พระก าแพงห้าร้อย พระก าแพงเม็ดทองหลาง 
พระซุ้มกอ พระซุ้มยอ พระซาวแปด พระเตาทุเรียน พระทรงเทริด พระใบเสมา พระใบพุดชา พระ
ใบขนุน พระพิจิตรเรือนแก้ว พระพิจิตรสองพ่ีน้อง พระเม็ดน้อยหน่า พระหูไห พระหูยาน พระกริ่ง
ตั๊กแตน พระเศียรโล้น พระปิดตา พระปิดตามหาอุตม์ยันต์ยุ่ง พระพิมพ์ซุ้มแหลม เหรียญพญาเต่า
เรือน เหรียญแตงโมเนื้อทองค า พระสิบสองกรุเก่าล าพูน เหรียญจตุรพักตรพรหมามหามงคล พระ
พิมพ์ซุ้มกอห่อทองค า พระกะลาราหูอมจันทร์ 
       ๕.๑.๒.๑.๗ ที่มาจากนามพระสงฆ์และราชทินนาม เช่น หลวงพ่อแก้ว 
หลวงพ่อแขก หลวงพ่อจุก หลวงพ่อโชติ หลวงพ่อด า หลวงพ่อโต หลวงพ่อปาน หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อ
หม่น หลวงพ่อลี หลวงปู่ภู พ่อท่านเขียว พระอาจารย์น า หลวงปู่ทวด พระอุปัชฌาย์คง พ่อท่านซัง 
พระอาจารย์ฝั้น หลวงพ่อรุ่ง หลวงพ่อแดง หลวงพ่อจง หลวงพ่อฉุย หลวงปู่เพ่ิม หลวงพ่อชม หลวง
ปู่ศุข หลวงปูเจือ หลวงพ่อน้อย หลวงพ่อเทียม หลวงปู่ไข่ หลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อคง พ่อท่านช้าง 
หลวงพ่อเชย หลวงพ่อเกิด หลวงพ่อผัน หลวงพ่อดี หลวงพ่อแช่ม พ่อท่านคลิ้ง หลวงพ่อย้อย หลวงปู
สรวง หลวงปู่แหวน หลวงพ่อคูณ หลวงพ่อวัดมะขามเฒ่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดป่า พระสมเด็จ
พระสังฆราชไก่เถื่อน พระสมเด็จปิลันทน์ พระสมเด็จอรหังสมเด็จพระสังฆราชสุก พระสมเด็จอรหัง
สมเด็จพระญาณสังวร พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระเทพมงคลรังษี พระวิสุทธิรังสี พระ
สมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดเกศโย พระสมเด็จบางขุนพรหม 
       ๕.๑.๒.๑.๘ ที่มาจากนามบุคคล เช่น พระรอด พระมเหศวร พระร่วง 
พระง่ัว พระนางพญา พระขุนไกร พระขุนแผน พลายเพชร พลายบัว หนุมาน 
       ๕.๑.๒.๑.๙ ที่มาจากสมญานาม เช่น เหรียญเจ้าสัว เหรียญกิ๊กโก๋ 
มหาจักรพรรดิ พระยอดธง พระยอดขุนพล พระนางพญา พระรอด เทวดาเล่นดิน 
       ๕.๑.๒.๑.๑๐ ที่มาจากศิลปะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เช่น พระขอม 
พระเขมร พระคันธารราฐ พระอู่ทอง พระเชียงแสน 
 ๕.๑.๒.๒  ความหมายของช่ือพระเครื่อง 
 ผู้วิจัยพบว่า การซ่อนแฝงและตีความความหมายของชื่อพระเครื่องสามารถจัดเป็น ๒ 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้   
     ๕.๑.๒.๒.๑ โครงสร้างความหมายที่มีองค์ประกอบ คือ  ชื่อพระเครื่องแต่ละชื่อ
มี โครงสร้างทางความหมายแบบ ๑ องค์ประกอบ ถึง แบบ ๕ องค์ประกอบขึ้นไป สรุปผลได้ดังนี้ 
        ๕.๑.๒.๒.๑.๑ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๑ องค์ประกอบ คือ 
ชื่อพระเครื่องที่สื่อถึงความหมายเพียง ๑ ความหมาย เช่น กริ่ง กรุน้ า ขุนไกร ขุนแผน ซุ้มกอ ซุ้มยอ 
นางพญา วัดปากน้ า เป็นต้น 
        ๕.๑.๒.๒.๑.๒ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๒ องค์ประกอบ คือ 
ชื่อพระเครื่องที่สื่อถึงความหมายเพียง ๒ ความหมาย ซึ่งแต่ละความหมายอาจสัมพันธ์กันหรือไม่
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สัมพันธ์กัน เช่น กริ่งธิเบต กริ่งหน้าตั๊กแตน ก าแพงนาคปรก ก าแพงพัน ก าแพงกล้วยปิ้ง ขุนแผนไข่ผ่า
ซีก เชียงแสนปรกโพธิ์ นางพญาวัดโพธิ์ สมเด็จโต เป็นต้น  
        ๕.๑.๒.๒.๑.๓ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๓ องค์ประกอบ คือ 
ชื่อพระเครื่องที่สื่อถึงความหมายเพียง ๓ ความหมาย ซึ่งแต่ละความหมายอาจสัมพันธ์กันหรือไม่
สัมพันธ์กัน เช่น กริ่งสมเด็จพระสังฆราช ก าแพงชินทุ่งเศรษฐี สมเด็จโตวัดระฆังโฆษิตาราม หลวงปู่
ทวดวัดช้างให้ สมเด็จจิตรลดามหาจักรพรรดิ์ กริ่งพุทธโสธรหน้าใหญ่ เป็นต้น 
        ๕.๑.๒.๒.๑.๔ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๔ องค์ประกอบ คือ 
ชื่อพระเครื่องที่สื่อถึงความหมายเพียง ๔ ความหมาย ซึ่งแต่ละความหมายอาจสัมพันธ์กันหรือไม่
สัมพันธ์กัน เช่น หลวงปู่สรวงเทวดาเล่นดิน เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หลวงปู่ทวดเตารีด
พิมพ์ใหญ่ ปิดตาเนื้อผงคลุกรักพิมพ์เส้นด้าย ผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นต้น 
             ๕.๑.๒.๒.๑.๕ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๕ องค์ประกอบขึ้นไป 
คือ ชื่อพระเครื่องที่สื่อถึงความหมายตั้งแต่ ๕ ความหมายขึ้นไป ซึ่งแต่ละความหมายอาจสัมพันธ์กัน
หรือไม่สัมพันธ์กัน เช่น หลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลั่นวัดพระ
ญาติการาม หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่พิมพ์เศียรโตรุ่นน้ าท่วม สมเด็จอรหังสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวร
นิเวศวิหาร ก าแพงซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะกรุวัดพิกุล นางพญาสมาธิหลวงพ่อสุ่นวัดปากน้ าแหลมสิงห์ 
เป็นต้น 
  ๕.๑.๓.  ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย   
  การศึกษาข้อมูลชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย  สรุปได้
ดังนี้   
                   ๕.๑.๓.๑  ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อดั้งเดิม 
          ๕.๑.๓.๑.๑ ความเชื่อเกี่ยวกับผี คือ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเป็น
ความเชื่อดั้งเดิมที่พบ หากกล่าวถึงความส าคัญและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคมแล้ว  
จากข้อมูลที่ศึกษาสามารถแบ่งคติความเชื่อเรื่องผีออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) ผีบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไป
แล้ว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา เป็นต้น  และ ๒) ผีที่มีอยู่แล้วโดยไม่ทราบว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด 
เช่น   ผีบ้าน ผีเมือง ผีป่า ผีเขา ผีไร่ ผีนา ผีฟ้า ผีแถน หรือแม้กระทั่งผีปอบ ผีกระสือ ผีพราย  และ
กลุ่มผีที่มีอยู่แล้วจะแสดงอ านาจผ่านความเชื่อความเข้าใจว่า ผีเข้า ผีสิ ง ผีอ า ผีหลอก เป็นต้น  จาก
ข้อมูลการศึกษาคติความเชื่อเรื่องผีที่สะท้อนผ่านชื่อพระเครื่องพบว่า    การซ่อนแฝงไว้ซึ่งคติความเชื่อ
เรื่องผียังปรากฏในชื่อพระเครื่อง เช่น พระขุนแผนผงพรายกุมาร พระขุนแผนพรายคู่  
   ๕.๑.๓.๑.๒ ความเชื่อเกี่ยวกับนาค คือ คติความเชื่อเกี่ยวกับนาคใน
สังคมไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน  รับรู้คติความเชื่อเกี่ยวกับนาคผ่านข้อมูลทางวัฒนธรรมของ
สังคม เช่น ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านประเพณี ด้านพิธีกรรม ด้านไสยศาสตร์ และด้านศา
สนวัตถุทางศาสนา เป็นต้น  พระเครื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเชื่อ เรื่องนาค คือ พระพิมพ์นาค
ปรกพระธาตุนาดูน  เป็นพระพิมพ์พระแผงที่ขุดค้นพบที่อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  เป็นพระ
พิมพ์ศิลปะในยุคสมัยทวารวดี  เป็นเขตพ้ืนที่เมืองเก่าโบราณที่เรียกว่านครจ าปาศรี  ช่วงหลังต่อมาใน
ยุคของสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ก็ปรากฏว่ามีการสร้างพระพิมพ์นาคปรกอีกมากมายหลายรุ่น  ที่
ได้รับกระแสนิยม เช่น พระนาคปรกใบมะขามวัดท้ายตลาดกรุงเทพมหานคร พระนาคปรกใบมะขาม



๑๗๕ 
 

วัดปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท  พระนาคปรกใบมะขามวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานคร  พระนาค
ปรกใบมะขามวัดเสด็จสมุทรสงคราม พระนาคปรกใบมะขามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร พระปรก
วัดพระธาตุ พระพิมพ์ปรกโพธิ์ เป็นต้น 
       ๕.๑.๓.๑.๓ ความเชื่อเกี่ยวกับยักขเทวดา คือ คติความเชื่อเกี่ยวกับ
ยักขเทวดาในสังคมไทยได้ให้ความส าคัญในฐานะผู้พิทักษ์รักษา  จากคติความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวัณ
ได้เชื่อมโยงผสมผสานเข้าสู่ยักขเทวดาผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา  ซึ่งดั้งเดิมคติความเชื่อของ
สังคมไทยก็ได้ผูกติดอยู่กับเรื่องผี เรื่องพราหมณ์อยู่ก่อนแล้ว  จากนั้นยักขเทวดาก็ได้ปรับตัวเข้ากับคติ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในช่วงต่อมา  ชื่อพระเครื่องที่เกี่ยวข้องกับยักขเทวดา คือ 
เหรียญท้าวเวสสุวัณ  เหรียญจตุรพักตรพรหม และเหรียญพระพรหมได้รับความนิยมแพร่หลาย เช่น 
เหรียญดีเข้มขลังจตุรพักตรมหาพรหมทีโอทีของวัดมณีชลขัณฑ์ลพบุรี เหรียญจตุรพักตรพรหมมหา
มงคลหลวงปู่ดู่หลวงปู่สีอยุธยา  เหรียญมหาพรหมสี่หน้ารุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราชหลวงปู่หหมุนศรี
สะเกษ 
    ๕.๑.๓.๒  ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู 
     ๕.๑.๓.๒.๑ ความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวร คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพระ
อิศวรในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น พบว่า พระอิศวรหรือพระศิวะเป็นหนึ่งในตรีมูรติผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุด  
มี ๓ องค์ตามความเชื่อ  อีก ๒ องค์ ได้แก่ พระพรหมและพระวิษณุ คติความเชื่อในสังคมไทยได้สร้าง
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เคารพแทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวรมีชื่อเรียกว่าปลัดขิกนั่นเอง  ปลัดขิกของ
ไทยมีกระแสนิยมจากหลักฐานที่แน่ชัดว่ามาจากศิวลึงค์ตามความเชื่อของไศวะนิกาย  ดังนั้นสัญลักษณ์
สากลที่เป็นสิ่งแทนพระศิวะที่รับรู้ร่วมกัน คือ แท่งศิวลึงค์  พบหลักฐานได้ตามเทวสถานทั้งโบราณและ
ปัจจุบัน จากเทพตามความเชื่อที่มีอยู่เดิมได้ถูกน้ ามาใช้ในการเรียกชื่อพระเครื่องที่เป็นคติความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาหลายชื่อ เช่น พระมเหศวร พระหลวงพ่อยิดปลัดขิกบินได้ ปลัดขิกวัดสะแก
พระนครศรีอยุธยา ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือวัเขาชะโงกฉะเชิงเทรา ปลัดขิกวัดสัตหีบชลบุรี ปลัดขิกหลวง
ปู่ทิมวัดระหารไร่ระยอง ปลัดขิกหลวงพ่อไสววัดปรีดารามนครปฐม ปลัดขิกหลวงพ่อกลั่นวัดอินทราวา
สอ่างทอง ปลัดขิกหลวงพ่อฟักวัดนิคมประชาสรรค์ประจวบคีรีขันธ์ ปลัดขิกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอก
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  และจากข้อมูลการสร้างปลัดขิกก็พบว่ามีการสร้ างพระเครื่องขึ้นในคราว
เดียวกัน เช่น ปลัดขิกเหรียญเสมาหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกประจวบคีรีขันธ์ ปลัดขิกหลวงเหลือ 
ปลัดขิกหลวงปู่อ๋ี เป็นต้น  ซึ่งพระเกจิอาจารย์จะสร้างพระเครื่องเพ่ือพกพาติดตัวตามความเชื่อด้วย
     ๕.๑.๓.๒.๒ ความเชื่อเกี่ยวกับพระนารายณ์ คือ คติความเชื่อเกี่ยวกับ
พระนารายณ์ในสังคมไทยรับรู้ความเชื่อผ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดี ๒ เรื่องหลัก คือ รามเกียรติ์ 
และมหากาพย์มหาภารตะ  ซึ่งเรื่องที่สองเป็นมหากาพย์ขนาดใหญ่เรื่องราวยาวมาก  และเมื่อกล่าวถึง
พระนารายณ์กับคติความเชื่อในสังคมไทยพบว่ามีปรากฏร่องรอยหลักฐานจากรูปสลักพระนารายณ์ท า
ด้วยศิลาที่อ าเภอไชยาสุราษฎร์ธานี ปราสาทพนมรุ้งบุรีรัมย์ ปราสาทหินพิมายนครราชสีมา พระ
ปรางค์สามยอดลพบุรี เทวสถานเมืองศรีเทพเพชรบูรณ์ เป็นต้น และพบข้อมูลที่เป็นชื่อพระเครื่อง เช่น 
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑรุ่นบารมีมหาเศรษฐี เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูรุ่น
มหาบารมีมหาเศรษฐี เหรียญสมเด็จพระนารายณ์เนื้อทองค า เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดอนุสาวรีย์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เหรียญพระนารายณ์เปิดโลก เหรียญพระนารายณ์เนื้อสามกษัตริย์ พระ



๑๗๖ 
 

นารายณ์ยืน พระนารายณ์ตรีมูรติ พระนารายณ์เปิดโลกพันมือ พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหูเจ้า
คุณธงชัย เป็นต้น   
       ๕.๑.๓.๒.๓ ความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพระ
พิฆเนศซึ่งได้ตั้งชื่อพระเครื่องหรืออาจเป็นเครื่องรางของขลังด้วยโดยใส่ชื่อของพระพิฆเนศเข้าไป
เกี่ยวข้องกับพระเกจิอาจารย์ เช่น  พระพิฆเนศเนื้อโลหะเก่าด้านหลังหลวงพ่อแก่หุ้มทรงกลม พระ
พิฆเนศเทพแห่งความรู้ทั้งมวล  เหรียญพระพิฆเนศวร์ ๑๒ นักษัตร พระพิฆเนศแกะจากหินแอมมิทีส 
พระพิฆเนศประทานพร พระพิฆเนศหลังสลักโอม พระพิฆเนศฝังพลอยสลับสี พระพิฆเนศเนื้อโลหะ
กรอบทอง พระพิฆเนศน าโชค พระพิฆเนศล้อมเพชร เป็นต้น  จากที่ยกตัวอย่างตั้งข้อสังเกตและ
อธิบายได้ว่า  พระพิฆเนศได้รับกระแสนิยมจากคติความเชื่อในสังคมไทยอย่างมาก  พบได้จากการ
สร้างและตั้งชื่อแล้วจะมุ่งเน้นความมีคุณค่าราคาจากองค์ประกอบ เช่น กรอบทอง ฝังล้อมเพชร โลหะ
กรอบทอง พลอยสลับสี เป็นต้น      
     ๕.๑.๓.๓  ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
      ๕.๑.๓.๓.๑ ความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ คือ พระโพธิ์สัตว์ที่แสดง
เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามากถึง ๕๐๐ ชาติ หรือที่รับรู้และเรียกว่า
นิทานชาดก ๕๐๐ ชาติ  และที่ปรากฏพบในพระไตรปิฎกจ านวน ๕๔๗ ชาติ   แต่ละชาติเกิดเป็นพระ
โพธิสัตว์ที่บ าเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์อ่ืนหรือคนอ่ืน  การตั้งชื่อพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นความ
เชื่อเรื่องของพระโพธิสัตว์ในสังคมไทยนั้น เช่น พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม หรือเรียกอีก
อย่างว่าเทพเจ้าแห่ งดอนยายหอมนครปฐม  คติความเชื่อที่ สั งคมไทยได้รับรู้และเชื่อตาม
พระพุทธศาสนาแบบคติความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ตามแบบมหายาน  คติความเชื่อเรื่องพระ
โพธิสัตว์ตามพุทธศาสนาแบบมหายานนี้  พบในกลุ่มคนจีนที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย  และกลุ่ม
ชาวจีนมีจ านวนมากกว่าชาติอ่ืน ๆ ที่เข้ามาอยู่เมืองไทย  คติความเชื่อเรื่องของพระโพธิสัตว์ก็ปรากฏ
พบในชื่อเรียก อาทิเช่น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) พระสมัตรภัทรโพธิสัตว์ พระนางศิ
ตาตปัตร นางวสุธระ พระนางปรัชญาปาริมิตา พระนาคารชุนะ พระนางตารา พระจุณทีโพธิสัตว์ พระ
จันทรประภาโพธิสัตว์ 
      ๕.๑.๓.๓.๒ ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า คือ คติความเชื่อเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้าในฐานะรูปสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพระเครื่อง  ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายิ่งถูก
สร้างขึ้นมาเพ่ือสื่อแทนความเคารพรวมถึงเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น  ตั้งข้อสังเกตได้จากชื่อพระเครื่อง
ที่สัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า    
       ๕.๑.๓.๓.๓ ความเชื่อเกี่ยวกับอนาคตพระพุทธเจ้า คือ ความเชื่อ
เกี่ยวกับอนาคตของพระพุทธเจ้าที่รับรู้ในสังคมไทยตามความเชื่อเรื่องพระเจ้า ๕ พระองค์ มีชื่อว่า
พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม และพระศรีอริยเมตเตยโย  ดังนั้นพุทธศาสนา
ปัจจุบันอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔  และ พ.ศ. ๕๐๐๐ จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาที่
ชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรย 
ในการสร้างรูปเคารพในลักษณะของพระเครื่องก็ได้สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องสัมพันธ์กับความเชื่อ
เรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตที่เรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรยหรือเรียกให้สั้ นลงว่าพระศรีอาริย์ เช่น 
เหรียญพระศรีอริยเมตไตรยวัดไลย์ลพบุรี  สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗ มีความสัมพันธ์ทางความเชื่อเรื่อง



๑๗๗ 
 

ของพระพุทธเจ้าในอนาคต  และประวัติของวัดไลย์ทราบว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  
มีลวดลายปูนปั้นที่เล่าเรื่องของทศชาติชาดกและปฐมสมโพธิ  แต่การสร้างพระศรีอาริย์ไม่ทราบแน่ชัด
ว่าสร้างครั้งแรกเมื่อยุคใด  แต่สันนิษฐานว่าสร้างมาในยุคแรกของการสร้างวัด จนถึงช่วงรัชกาลที่ ๕ 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดได้ถูกไฟป่าไหม้  ท าให้พระศรีอาริย์ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารช ารุด  จึงได้รับ
องค์พระมาปฏิสังขรณ์ที่กรุงเทพมหานครแล้วส่งกลับไปประดิษฐานในวิหารดังเดิม  ส าหรับเหรียญ
พระศรีอาริย์ของวัดไลย์ได้สร้างข้ึนตามแนวเชื่อที่มีต่อพระศรีอาริย์ในวิหาร  ส่วนนี้สะท้อนให้เห็นความ
เชื่อของพระศรีอาริย์ในสังคมไทยมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยแล้ว  นอกจากนั้นยังมีเหรียญพระศรีอา
ริย์หลวงปู่ทวด  ซึ่งลูกศิษย์ผู้นับถือหลวงปู่ญา หลสวงปู่สวน หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ร่วมกันสร้างพระศรี
อริยเมตไตรยเพ่ือหาทุนสร้างพระเจดีย์ศรีอุบล   
    ๕.๑.๓.๔  ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ลัทธิพิธีในสังคมสมัยใหม่  
   ๕.๑.๓.๔.๑ ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าพ่อ คือ ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าพ่อในสังคมไทย
พบว่า พระเครื่องที่เป็นวัตถุมงคลตามความเชื่อของสังคมไทยหรือรวมถึงต่างประเทศนั้น  มีขีดจ ากัด
ในเรื่องของชื่อและสื่อสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก รวมถึงพระเกจิอาจารย์  แต่ใน
สังคมสมัยใหม่มีการยอมรับนับถือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มของเจ้าพ่อ  ซึ่งค าว่าเจ้าพ่อไม่ได้สื่อถึงเรื่อง
ความเป็นนักเลงที่ยิ่งใหญ่ หรือสื่อในทางที่ไม่ดี  แต่เจ้าพ่อตามความเชื่อในสังคมสมัยใหม่  สื่อถึงความ
ยิ่งใหญ่ในความศักดิ์สิทธิ์  ในสังคมได้ให้ความส าคัญสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือ งอยู่
แล้ว  แต่ปรากฏว่ามีคติความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อที่แยกย่อยออกไปตามท้องถิ่น เช่น การเคารพนับถือ
เหรียญเจ้าพ่อพญาแลของชาวจังหวัดชัยภูมิ เหรียญเจ้าพ่อหนองลี เหรียญเจ้าพ่อเสือ เหรียญเจ้าพ่อยี่
กอฮงกรุงเทพมหานคร เหรียญเจ้าพ่อศาลสูงเมืองลพบุรี เหรียญเจ้าพ่อพระวอเวียงระแหงเมืองตาก 
เหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เหรียญเจ้าพ่อเขาใหญ่นครราชสีมา เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ
เมืองลพบุรี เหรียญเจ้าพ่อธงชัยนครราชสีมา เหรียญเจ้าพ่อติ๊ปปาละ เหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองเมือง
บุรีรัมย์ เหรียญกะไหล่ทองเจ้าพ่อลีตี้ เหรียญเจ้าพ่อมเหสักข์ เมืองขอนแก่น เหรียญเจ้าพ่อพระปลง
สระแก้ว เหรียญเจ้าพ่อประตุผาล าปาง เหรียญเจ้าพ่อเทพารักษ์นครสวรรค์  เหรียญเจ้าพ่อเขาตก 
เหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนครสวรรค์ เหรียญเจ้าพ่อช้างเผือก เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้างจังหวัดล าพูน 
เหรียญเจ้าพ่อหลวงภูคา เหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ เหรียญเจ้าพ่อศรีสงครามนครพนม เหรียญเจ้า
พ่อตาธรรมยาพิจิตร เหรียญเจ้าพ่อเสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร เหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี   
   ๕.๑.๓.๔.๒ ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าแม่ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิเจ้าแม่ใน
สังคมไทยพบว่า คติความเชื่อเดิมของสังคมไทยปรากฏว่ามีเพศหญิงหรือแม่เข้าไปเกี่ยวข้องหลายเรื่อง 
เช่น แม่น้ าก็มีแม่พระคงคง ดินก็มีพระแม่ธรณี ข้าวก็มีแม่โพสพ ต้นไม้ก็มีแม่นางไม้หรือเจ้าแม่ตะเคียน
หรือนางตานี เป็นต้น  ชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ าโขงก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่สองนาง 
ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูก็มีความเชื่อกับเจ้าแม่อุมา และเจ้ากาลี คนจีนก็มีความเชื่อ
เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น  แต่ในพระพุทธศาสนาก็มีชื่อเรียกที่
แสดงลักษณะว่าเป็นเพศหญิงเหมือนกัน แต่ไม่เรียกว่าเจ้าแม่  นั่นคือ สมเด็จนางพญา 
 
 



๑๗๘ 
 

  ๕.๑.๓.๕  ชื่อพระเครื่องกับภาพสะท้อนความซับซ้อนของระบบความเชื่อ
ทางศาสนาในสังคมไทย 
      ๕.๑.๓.๕.๑ ความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทย
แบบดั้งเดิม   จากการศึกษาความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยแบบดั้งเดิม 
สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
         ๕.๑.๓ .๕ .๑ .๑ ความซับซ้อนเรื่องไสยศาสตร์ คือ จาก
การศึกษาถึงความซับซ้อนเรื่องไสยศาสตร์ที่สะท้อนผ่านชื่อพระเครื่องในสังคมไทย พบว่า การสร้าง
พระเครื่องและตั้งชื่อพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นแนวเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ เช่น พระขุนแผน พราย
กุมาร  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่สังคมไทยรับรู้ผ่านวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนว่า ตัวละครที่ชื่อ
ขุนแผนนั้นเด่นเรื่องของคุณไสย์  และในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนมีการกล่าวถึงไสยศาสตร์มากท่ีสุด   
         ๕.๑.๓.๕.๑ .๒ ความซับซ้อนเรื่องวิทยาคม   คือ ความ
ซับซ้อนเรื่องวิทยาคมในสังคมไทย พบได้จากวิถีชีวิตที่ต้องพ่ึงพาอาศัยคาถาอาคมหรือวิทยาคม เช่น 
การใช้คาถาอาคมป้องกันภัยจากภูตผีปีศาจ การใช้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การใช้เพ่ืออ านาจต่อรองกับ
ธรรมชาติ รวมถึงการใช้เพ่ือปลุกเสกเครื่องรางของขลัง เป็นต้น  
         ๕.๑.๓.๕.๑.๓ ความซับซ้อนเรื่องผีสางเทวดา คือ ความ
ซับซ้อนเรื่องผีสางเทวดาในสังคมไทยพบว่า ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณของสังคมไทยได้ผสมผสานกับ
พุทธศาสนาอย่างกลมกลืน แต่เราอาจจะพอแยกให้เห็นว่าส่วนใดเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา และ
ส่วนใดเป็นความเชื่อเรื่องภูตผี  
         ๕.๑.๓.๕.๑ .๔ ความซับซ้อนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ จาก
ข้อมูลที่ศึกษาความซับซ้อนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในสังคมไทยครั้งนี้  อธิบายได้ว่าความเชื่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางสังคมเพราะความเชื่อได้สร้างและรักษากฎระเบียบ ในสังคมได้  
หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ ในขณะที่ผู้ที่ท าตามกฎระเบียบจะมีชีวิตที่มั่นคง
และเป็นสุข  ทั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและศาสนาเปรียบเสมือนตัวชี้วัดความสามัคคีและการ
พ่ึงพาอาศัยกัน  
         ๕.๑.๓.๕.๑.๕ ความซับซ้อนศาสนา คือ ความซับซ้อนเรื่อง
ของศาสนาในสังคมไทย พบว่า  จากข้อมูลที่มีผู้ศึกษาและสรุปเป็นภาพรวมอธิบายได้ว่า  ในสังคมไทย
มีการเปิดกว้างยอมรับนับถือในสิ่งที่เข้ามาใหม่และปรับให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่เดิม  ความซับซ้อนของการ
นับถือศาสนาของคนไทย โดยจะพิจารณาจากข้อมูลที่เป็นศิลปะ สถาปัตยกรรม พิธีกรรม และ
พฤติกรรมของผู้คน ในความเป็นจริง สิ่งที่น่าสนใจก็คือความซับซ้อนทางศาสนาที่ประกอบด้วย ศาสนา
พุทธ ศาสนาฮินดู  
      ๕.๑.๓.๕.๒ ความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทย
แบบใหม่ คือ ในสังคมไทยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องนึกถึงวัดในพระพุทธศาสนาและ
องค์ประกอบที่มีอยู่ในวัด เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ พระธาตุ หรือสถานที่รับรู้ร่วมกันว่ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ประกอบอยู่  วัดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่ียวข้องกับความเชื่อประเพณีพิธีกรรมทั้งในด้านศาสนา
และไสยศาสตร์  วัดมีความสัมพันธ์ทางสังคมและท าให้เกิดส านึกร่วมว่าเป็นพวกเดียวกัน  และวัดยัง
เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่ใช้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน  ที่กล่าวแล้วว่าบริเวณ



๑๗๙ 
 

ของวัดย่อมมีองค์ประกอบให้เห็น เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ พระธาตุ หรือสถานที่รับรู้ร่วมกันว่ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ประกอบอยู่  และอธิบายถึงอ านาจบทบาทอุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยที่
ซ่อนแฝงอยู่ชื่อพระเครื่อง 
 
๕.๒  อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเรื่องวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทางความ
เชื่อในสังคมไทยในครั้งนี้  แบ่งการอภิปรายผลเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้าน
ภาษา ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านอุดมการณ์ และชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านความเชื่อ
และศาสนา ดังนี้ 
  ๕.๒.๑  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านลักษณะการใช้ภาษา 
  จากที่ศึกษาชื่อพระเครื่องกับลักษณะทางภาษาอภิปรายผลได้ว่า ชื่อพระเครื่องมีที่มาและ
ความหมายที่สะท้อนให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาจ าแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
    ๕.๒.๑.๑  กลุ่มที่มีชื่อตามที่มาและความหมายจากองค์ประกอบพระเครื่อง  
     กลุ่มที่มีการตั้งชื่อตามองค์ประกอบที่โดดเด่น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุศรา สว่างศรี (๒๕๔๙ : ๖๕-๗๔) ได้กล่าวถึงชื่อพระเครื่อง พบว่า ชื่อพระเครื่องเกิดจากปัจจัย
ประกอบ คือ ๑) ชื่อเรียกตามสถานที่พบ เช่น  พระถ้ าเสือ  พบที่ถ้ าเสือ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยที่ถ้ า
เป็นสถานที่ชาวบ้านพบเสืออยู่ในถ้ านี้  พระนางพญาก็จะระบุว่าวัดนางพญา  ขุนแผนก็จะระบุว่าวัด
บ้านกร่างหรือวัดพระรูป  ๒) เรียกชื่อตามลักษณะเด่น  เช่น  ลักษณะองค์พระมีพระกรรณยาวก็
เรียกชื่อว่า พระหูยาว  องค์พระประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ เรียกว่า พระปรกโพธิ์  พระที่อยู่ในอิริยาบถลีลา
เรียกชื่อว่าพระก าแพงเขย่ง  และจะต้องระบุสถานที่พบต่อท้ายอีก  เช่น พระก าแพงเขย่งสุพรรณ พระ
ก าแพงสวรรค์  นอกจากนั้นยังมีพระร่วงหลังรางปืน  ๓) เรียกชื่อตามรูปทรง  เช่น  ลักษณะมีรูปทรง
คล้ายสิ่งไหนก็เรียกชื่อตามสิ่งนั้น  พระก าแพงกลีบบัว  พระก าแพงเม็ดขนุน  พระก าแพงซุ้มกอ  ๔) 
เรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้ในการสร้าง  เช่น  ผงและเกสร เป็นวัสดุส าคัญในการก่อรูป เรียกชื่อว่าพระผง  
พระเกสร  ๕) เรียกชื่อตามจ านวนพระ  เช่น  การสร้างจ านวนเท่าใดก็เรียกตามนั้น  มีพระก าแพงห้า
ร้อย  ๖) เรียกชื่อตามความเชื่อในพุทธคุณ  เช่น  พระคง  พระนางพญาเสน่ห์จันทร์  พระเงี้ยวทิ้งปืน  
พระโดดร่ม  ๗) เรียกชื่อตามผู้สร้าง  เช่น  พระสมเด็จวัดระฆังฯ หลวงพ่อคูณ  หลวงปู่เอ่ียม  ๘) 
เรียกชื่อตามผู้ใช้  เช่น  พระสวนเรียกใหม่ว่าพระมเหศวร  ๙) เรียกชื่อตามสิ่งที่นิยมในสมัย  เช่น  พระ
ชุดกิมตึ๋ง  ที่กล่าวมาพบว่า  การเรียกชื่อพระเครื่องมีหลักใหญ่ ๆ อยู่ที่พระคล้ายสิ่งใดหรือมีลักษณะ
อย่างไรก็เรียกไปตามนั้น  การเรียกชื่อพระเครื่องบางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักประติมานวิทยา  
ปรากฏมีพระหลายแบบที่เรียกชื่อผิดไป  เช่น  พระนารายณ์ทรงปืน  ค าว่า  ปืน  ในสมัยโบราณ
หมายถึงธนูหรืออาวุธ  เหตุที่เรียกว่าพระนารายณ์ทรงปืนก็เพราะเห็นรูปที่ประทับยืนทางขวาของพระ
นาคปรก  เป็นพระสี่กร  จึงเรียกว่าพระนารายณ์  ที่จริงแล้วเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  สองพระ
หัตถ์บนถือลูกประค ากับคัมภีร์  สองพระหัตถ์ล่างถือดอกบัวกับน้ าอมฤต  สร้างตามคติพระรัตนตรัย
แบบมหายาน  ส่วนพระก าแพงเขย่ง  อากัปกิริยาเขย่งที่จริงแล้วเป็นอริยาบถลีลาจากพุทธประวัติตอน
เสด็จจากสวรรค์ดาวดึงส์ 
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     จากที่ศึกษาการตั้งชื่อพระเครื่องในครั้งนี้จึงอภิปรายผลได้ว่า  การตั้ งชื่อพระ
เครื่องนั้นต้องอาศัยปัจจัยองค์ประกอบที่ส าคัญและสัมพันธ์เชื่อมโยงให้รับรู้การสื่อถึงที่มาและ
ความหมายในสิ่งเดียวกัน  แต่เป็นที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่า ชื่อพระเครื่องมี ๒ ลักษณะ คือ ๑) พระเครื่องที่
สร้างไว้ในยุคก่อนนั้นไม่มีการตั้งชื่อในตอนสร้าง  แต่จะมาตั้งชื่อเมื่อขุดค้นพบในภายหลัง  แล้วตั้งชื่อ
ตามปัจจัยองค์ประกอบ  และ ๒) พระเครื่องที่เตรียมการตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าก่อนสร้าง  ในลักษณะที่ ๒ 
นี้เป็นที่นิยมและพบในยุคสมัยปัจจุบัน  การสร้างแต่ละครั้งอยู่ในลักษณะของกระบวนการด าเนินการ
สร้างที่มีรูปแบบวิธีพิธีกรรมและขั้นตอนที่ชัดเจน  ในลักษณะที่ ๒ นี้ก็ต้องอาศัยปัจจัยองค์ประกอบที่
ส าคัญและสัมพันธ์เช่นเดียวกัน   
    ๕.๒.๑.๒  กลุ่มที่มีชื่อตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคม 
     กลุ่มที่มีการตั้งชื่อตามบริบทของสังคมว่ามีกระแสนิยมอย่างไร  จากที่ศึกษา
พบว่า  เรื่องของการตั้งชื่อสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมไทยอยู่ในกระแสนิยมหลักคือ สื่อความหมายถึงชื่อที่
ดีมีความเป็นสิริมงคล  ในสรรพสิ่งนั้นรวมถึงชื่อพระเครื่องด้วย  จากงานศึกษาของสมชาย ส าเนียงงาม 
(๒๕๔๗ : ๒๗๒-๒๗๕) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลของความเชื่อเกี่ยวกับสิริ
มงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย ผลการศึกษาพบว่า ชื่อของคนไทยสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริ
มงคลและกาลกิณี โดยแสดงออกทั้งทางรูปค าและความหมายของชื่อ  ทางรูปค าพบว่าใช้ตามต ารา
ทักษาปกรณ์เป็นต าราโหราศาสตร์ที่นิยมเป็นหลักในการตั้งชื่อ คือ เลี่ยงอักษรกาลกิณีประจ าวันเกิด 
เลือกอักษรเดชหรืออักษรศรีน าหน้าชื่อ และตั้งชื่อให้มีความสัมพันธ์กับชื่อพ่อแม่  ส่วนทางความหมาย
ของชื่อนั้น พบว่า เลือกใช้ค าที่มีความหมายเป็นสิริมงคลกับชื่อ ที่เด่นมากได้แก่ ความหมายที่สื่ อถึง
ความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง ความรู้ความสามารถ เกียรติยศ และอ านาจ ส่วนชื่อคน
สมัยก่อน สะท้อนความเชื่อน้อยกว่าชื่อคนกลุ่มอายุอ่ืน  และมีแนวโน้มว่าชื่อคนในกลุ่มอายุที่ลดลงจะ
สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีมากขึ้น  โดยจะใช้ชื่อที่เลี่ ยงอักษรกาลกิณีและมี
ความสัมพันธ์กับชื่อพ่อแม่มากขึ้น  ทางด้านความหมายพบว่า  ชื่อคนในสมัยก่อนสะท้อนความเชื่อว่า
กิริยาอาการและคุณสมบัติของเจ้าของชื่อถือเป็นสิริมงคลมากที่สุด การตั้งชื่อของคนไทยมีความเชื่อใน
เรื่องของสิริมงคลและกาลกิณีสะท้อนให้เห็นวีธีคิดในการตั้งชื่อด้วย 
     จากที่ศึกษาชื่อพระเครื่องตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคมยังพบอีก
ว่า  ในสังคมไทยให้ความส าคัญในการตั้งชื่อพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังด้วย  ดังที่มีงานศึกษา
ของพรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ (๒๕๕๒ : ๗๖-๑๑๗) ได้ศึกษาเรื่องการตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย  ผลการศึกษาพบว่า การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพมีที่มา
และความหมายสื่อถึงความเชื่อเรื่องอ านาจบารมีมากที่สุด รองลงมาคือความเชื่อด้านมั่งค่ังร่ ารวย และ
กระแสความนิยมจตุคามรามเทพก็อาศัยองค์ประกอบอ่ืน เช่น รูปแบบสวย มวลสารดี พิธีกรรมเด่น ผู้
เสกขลัง ผู้สร้างน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ชัดเจน ชื่อรุ่นโดนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีโค้ดและหมายเลข
ก ากับ และสุดท้ายคือท าลายบล็อก  ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบกระแสหลักของความนิยมในจตุคาม
รามเทพ  นอกจากนั้นกลุ่มที่มีชื่อตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคม ยังพบอีกว่า บริบททาง
สังคมในด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในยุคสมัย  ก็เป็นปัจจัย
ให้เกิดการตั้งชื่อพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวข้อมูลผ่านการรับรู้จากชื่อพระเครื่องอีกด้วย 
ดังเช่นผลการศึกษาของณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ (๒๕๕๔ : ๖๙-๑๙๙) ได้ศึกษาเรื่องพระเครื่องกับ
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สังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึง พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธ
พาณิชย์ ซึ่งสรุปการศึกษาได้ว่า ผู้คนในสังคมไทยให้ความสนใจและมีกระแสนิยมเรื่องพระเครื่องอย่าง
มาก  เริ่มตั้งแต่อดีตและผลการศึกษาถึง พ.ศ.๒๕๕๐ ภาพรวมของคติความเชื่อที่ปรากฏในสังคมไทย
จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา การระบาดของอหิวาตกโรค แนวคิดการสร้างเหรียญที่ระลึก และการนิยมในการ
สะสมโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นอิทธิพลจากค่านิยมการสร้างพระพิมพ์มาสู่การสร้างพระเครื่องอย่างต่อเนื่อง  
พอช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นเหตุการณ์ส าคัญท าให้เกิดแนวคิดความนิยมในพระเครื่องกลับกลาย
บทบาทหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนับเป็นจุดบ่งชี้ให้เกิดแนวคิดแนวเชื่อเปลี่ยนไปในสังคมไทย 
     ชื่อพระเครื่องตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคมยังพบอีกว่า มีการ
สื่อความหมายถึงระบบความเชื่อมั่นคาดหวังทางเศรษฐกิจ  หรือความอยู่ดีมีสุข หรือความมั่งมีศรีสุข
มากขึ้น  การตั้งชื่อพระเครื่องจึงมีการใส่ค าใส่ความหมายที่สื่อถึงเรื่องเศรษฐกิจมากข้ึน  ทั้งนี้เพื่อสื่อให้
สนองตอบกระแสนิยมหลักของสังคม  จึงพบว่า มีการตั้งชื่อพระเครื่องที่สื่อถึงความต้องการเฉพาะด้าน 
เช่น ด้านการอยู่ยงคงกระพัน ด้านโชคลาภ ด้านมหานิยม ด้านบุญบารมี ด้านยศฐานันดรศักดิ์ ด้านมั่ง
มีศรีสุข ด้านค้าดีขายดี เป็นต้น  การตั้งชื่อพระเครื่องจึงสนอบตอบกระแสนิยมของบริบททางสังคม
มากขึ้น  ส่วนการตั้งชื่อพระเครื่องที่ไม่สื่อถึงความต้องการเฉพาะด้านก็ปรากฏพบในกลุ่มของการผลิต
ซ้ าจากพระเครื่องที่มีชื่อเสียงกระแสนิยมอยู่ก่อนแล้ว  
    ตามที่อภิปรายผลชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านภาษาพบว่า ภาษาที่
ปรากฏในการตั้งชื่อพระเครื่องถือว่าเป็นสิ่งแรกที่จะสื่อให้สังคมรับรู้ การให้จ านวนพยางค์จ านวนค า
ต้องสัมพันธ์กับการสร้างค าสร้างความหมายในทางสังคม ซึ่งภาษาในการตั้งชื่อนั้นต้องสะดุดหู มีสัมผัส
คล้องจองน่าสนใจ จดจ าได้ง่าย หรือโดดเด่น เป็นต้น  และพบว่าชื่อพระเครื่องมีกลุ่มค านาม ค าสรรพ
นาม และมีค าวิเศษณ์เพ่ือมาขยายให้มีความหมายชัดเจนขึ้นอีก  ในงานศึกษาของธนันท์ เศรษฐพันธ์ 
(๒๕๓๖ : ๑๓-๑๕) ได้แนวคิดว่า การใช้ภาษาในสังคมโดยตัวมันเองเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งของ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรม  การใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์มีปัจจัยอยู่เบื้องหลัง  ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ 
ผู้พูด (Sender) ผู้ฟัง (Reciever) รูปแบบสาร (Massage Form) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
สัญลักษณ์ (Code) หัวข้อของการสื่อสาร (Topic) ฉากหรือสถานการณ์ (Setting) หากศึกษาตามโครง
ร่างนี้จะช่วยให้เข้าใจคติชนเรื่องของการะบวนการสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น  ส่วนอคิน รพีพัฒน์ 
(๒๕๕๑ : ๗๗-๗๘. อ้างอิงจาก Geertz. ๑๙๗๓) กล่าวไว้ว่า ความหมายที่ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ 
(symbol) ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น การจะรู้จักตีความวัฒนธรรมได้ก็ด้วยอาศัยการตีความหมาย  แปลหรือ
ดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่ได้สร้างออกมา  เพ่ือสร้างการสื่อสารสร้างความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อชีวิต  สัญลักษณ์ในความหมายเป็นได้ทั้งการกระท า เหตุการณ์ 
คุณลักษณะ หรือความสัมพันธ์ที่ใช้เป็นสื่อแนวความคิด (conception)  แนวคิดนั้นคือความหมายของ
สัญลักษณ์ ที่มาของวัฒนธรรมคือสัญลักษณ์ที่ได้รวบรวมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย   สัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ในการด าเนินชีวิตทางสังคม  หากไม่มีคนก็ไม่มีวัฒนธรรม หากไม่มีวัฒนธรรมก็ไม่มีมนุษย์  มนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิตที่ต้องการความหมาย  เป็นนัยของความเป็นระเบียบ จุดมุ่งหมาย เหตุผล และความอยู่รอด 
Geertz ยังได้เสนอวิธีวิทยาในการตีความสัญลักษณ์ไว้ ๒ วิธี คือ การบรรยายรูปแบบของสัญลักษณ์ให้
ชัดเจน และการตีความรูปแบบนั้นในบริบทโครงสร้างของความหมายที่มีรูปแบบของสัญลักษณ์  การ
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ลองใช้ ๒ วิธีนี้ร่วมกันเป็นการข้ามไปข้ามมาระหว่างสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน  การตีความสัญลักษณ์ 
Geertz ให้ความลุ่มลึกท่ีเป็นผลิตผลของจินตนาการความรู้สึกของสังคมอยู่ด้วย    
    ๕.๒.๒.  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านอุดมการณ์  
  ในการอภิปรายผลชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านอุดมการณ์นั้น พบว่า ชื่อพระเครื่อง
ได้ซ่อนแฝงอุดมการณ์ทางสังคมอย่างซับซ้อน  สามารถจ าแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
    ๕.๒.๒.๑  กลุ่มทางโลกุตตระ  
     การสื่อถึงอุดมการณ์ความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร  ข้ามพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดในโลกของความเป็นมนุษย์  ในกลุ่มนี้จะมุ่งถึงการเข้าถึงหลักธรรมตามความเชื่อและศาสนา  
จะถือปฏิบัติมุ่งเน้นประโยชน์ให้เกิดกับคนอ่ืนเสมอ  เมื่อมีคุณอันประเสริฐเป็นต้นแบบในการเอา
เยี่ยงอย่างก็จะเสริมแรงให้มนุษย์ในสังคมเดินตามแนวทางด้วยการปฏิบัติตาม  ซึ่งพบว่า การมี
อุดมการณ์สู่โลกหน้าคือโลกของนิพพาน  หรือรวมถึงโลกสวรรค์ โลกของพระศรีอาริยเมตไตรย  ซึ่ง
อุดมการณ์อย่างนี้จะตัดขาดไม่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ในโลกของมนุษย์  แต่จะมุ่งตรงต่อความหลุดพ้น  และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ถึงความหลุดพ้นมี
หลากหลายวิธี  แต่ที่เด่นชัดจะมุ่งสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนอ่ืนเป็นหลัก  จากที่ศึกษาสามารถ
อภิปรายผลได้จากข้อมูลเรื่องการสร้างพระเครื่องเพ่ือเป็นพุทธบูชา หรือสืบทอดพระศาสนา หรือเพ่ือ
ปรมัตถ์ประโยชน์ให้กับผู้ตายไปแล้ว เป็นต้น  และอุดมการณ์ที่สื่อผ่านภาษาใช้เรียกชื่อพระเครื่องก็ไม่
ปรากฏว่าข้องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม  แต่จะมี
เพียงอุดมการณ์หลักท่ีมุ่งต่อความสุขในโลกหน้าหรือเข้าสู่นิพพานตามหลักค าสอนเท่านั้น 
    ๕.๒.๒.๒  กลุ่มทางโลกียะ 
     การสื่อถึงอุดมการณ์ที่อยู่ในโลกของมนุษย์ว่าจะอยู่ด้วยการพ่ึงพิงอาศัยสิ่งใดที่มี
อ านาจสามารถดลบันดาลสิ่งที่พึงประสงค์ได้  พระเครื่องในฐานะที่สังคมรับรู้ผ่านความเชื่อว่ามีความ
ขลังความศักดิ์สิทธิ์จึงถูกคัดเลือกให้เป็นที่พ่ึงพิงที่ดีที่สุด  การพ่ึงพิงอยู่ในลักษณะขอให้คุ้มครอง
ประทานพรดลบันดาลในสิ่งที่ปรารถนาให้ส าเร็จ  ซึ่งเป็นความต้องการที่จะให้สนองตอบต่อความ
เป็นอยู่ของวิถีชีวิตผู้คนในสังคม  จึงปรากฏพบว่า  การสร้างพระเครื่องและการตั้งชื่อพระเครื่องจะสื่อ
ความหมายถึงเรื่องของความอยู่ดีมีสุข มั่งมีศรีสุข ความแคล้วคลาดคงกระพันชาตรี ความร่ ารวย เป็น
ต้น  เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อผ่านชื่อเรียกพระเครื่องทั้งสิ้น  การสื่อค าสื่อ
ความหมายจากชื่อพระเครื่องพบว่า จะมีการสร้างค าและความหมายที่สนองตอบความคาดหวังของ
สังคมในปัจจุบันว่า  สิ่งใดเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันหรือปลุกกระแสนิยมใหม่ ๆ ขึ้นมา  และยิ่งใน
ปัจจุบันยิ่งมีความสลับซับซ้อนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ชื่อพระเครื่องจึงปรากฏลักษณะการใช้ค าเพ่ือสื่อ
ความหมายให้หลากหลาย  เรียกได้ว่าเป็นอุดมการณ์หลักและอุดมการณ์รองหรือย่อยท่ีสะท้อนผ่านชื่อ
พระเครื่อง  
     อุดมการณ์จึงสามารถอภิปรายผลได้ว่า เป็นกรอบการคิดของมนุษย์ที่ยึดโยงอยู่
กับภาษา ความคิด การแยกแยะ จินตภาพของความคิด และระบบภาพตัวแทนซึ่งชนชั้นและกลุ่ม
สังคมต่าง ๆ ใช้เพ่ือท าความเข้าใจ ให้ความหมาย สร้างจินตนาการ และหาวิธีท าความเข้าใจสังคม  
อย่างไรก็ตาม  อุดมการณ์ประกอบขึ้นจากระบบความคิดที่หลากหลาย  จะยังคงสร้างความชอบธรรม
ด้วยการท าหน้าที่เป็นกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้สังคมยึดถือปฏิบัติ  อุดมการณ์เป็นตัวกลางสร้าง
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ความเชื่อทางสังคม  และอุดมการณ์ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินความถูกผิดต่อการแสดงพฤติกรรมของ
กลุ่มต่าง ๆ ดังที่พบใน บทความของกีรติ  บุญเจือ (๒๕๓๔ : ๑-๕)  ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับศาสนา 
ปรัชญา และอุดมการณ์ในสังคมไว้ว่า  อุดมการณ์คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์แต่ละคน  ซึ่ง
เป้าหมายนั้นก็ต้องมีวิถีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ  มนุษย์สามารถเข้าใจเป้าหมาย  ก าหนดเป้าหมาย และ
สามารถเลือกวิธีปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคนได้  มีผลการศึกษาของกฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์ 
(๒๕๔๓ : ๑๑-๑๒) ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ทางภาษาไว้ว่า  ภาษากับอุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ยิ่ง  ผู้ใช้ภาษาไม่เพียงเพ่ือเล่าเรื่องราว ชี้แจงข้อมูล หรือโต้เถียงคัดค้าน  แต่ยังใช้ภาษาในฐานะเป็น
เครื่องมือของอุดมการณ์  ภาษาเป็นสื่อถ่ายทอดความคิดความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีต่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์อ่ืน  นักวิชาการได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ผ่านงานเขียน พบว่า  
สื่อสาธารณะประเภทหนังสือพิมพ์ไม่ได้รายงานความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว  แต่หนังสือพิมพ์
มีมุมมองและอุดมการณ์ในการเสนอข่าว  สื่อมวลชนอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบสามารถสื่อความคิดความ
เชื่อให้คนหมู่มากได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว    หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งส าคัญที่สร้างกระแส  กระแส
อาศัยภาษาเป็นตัวน าพา  ในกระบวนการเสนอข่าว  อุดมการณ์เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอด  และภาษามี
บทบาทสูงในการสื่ออุดมการณ์นี้และเกิดขึ้นทุกวัน  หนังสือพิมพ์จึงสร้างทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ
ในการหล่อหลอมชี้น าพฤติกรรมของคนในสังคม 
  ๕.๒.๓.  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและศาสนา 
  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและศาสนานั้น  สามารถอภิปรายผลได้ ๓ 
ประเด็น ดังนี้ 
    ๕.๒.๓.๑ ความเป็นสากลของความเชื่อและศาสนา  คือ  ความเป็นสากลในเรื่อง
ของความเชื่อและศาสนาที่มีจุดก าเนิดเหมือนกันหรือคล้ายกันจนบางครั้งถ้าไม่ศึกษาก็จะแยกจากกัน
ไม่ขาด  หรือแม้แยกแล้วแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกัน  การศึกษาครั้งนี้พบว่า  ทุกความเชื่อทุกศาสนา
พยายามหาค าตอบในสิ่งที่เชื่อว่ามีอยู่เหนือธรรมชาติ  และธรรมชาติมีอ านาจมีบทบาทต่อความเป็นอยู่
ของโลกมนุษย์  สามารถดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้  ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย  ดังที่พบ
ในการศึกษาของเพ็ญนิภา อินทรตระกูล (๒๕๓๕ : ๘) ได้กล่าวว่า ศาสนาเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่อยู่
เบื้องหลัง  ความวิตกกังวลมีลักษณะคล้ายอารมณ์กลัวที่ไม่รู้สาเหตุ  เกิดเป็นภาวะที่ไม่พึงพอใจมี
แนวความคิดอยากหนีให้พ้น  อยู่ในภาวะขาดความม่ันใจ  เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจากภาวะในจิต  ยังผลให้
มนุษย์หาทางออกหรือทางรอดด้วยการเข้าหาแนวปฏิบัติทางศาสนา  ยอมรับความเชื่อถือศรัทธาทาง
ศาสนาซึ่งช่วยลดภาวะวิตกกังวลได้  สรุปแล้วศาสนาเป็นระบบสัญลักษณ์ (Symbolism) ที่เป็น
สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่พ่ึงพิงความศักดิ์สิทธิ์และความขลัง  สอดคล้องกับแนวคิดของยศ 
สันตสมบัติ (๒๕๓๗ : ๓๑) กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานซึ่งได้รับการตอบสนองจากสังคม 
โดยแบ่งความต้องการออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑)ความต้องการทางร่างกายและจิตใจ ๒)ความ
ต้องการตอบสนองร่วมกันของสมาชิกในสังคม และ ๓)ความต้องการเชิงสัญลักษณ์  ส่วนนิยพรรณ 
วรรณศิริ (๒๕๔๐ : ๗-๑๕) ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่งอ่ืน ๆ ต้องยึด
หลักว่า วัฒนธรรมคือความคิดและพฤติกรรมที่ติดตัวมากับบุคคล  เมื่อบุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะ
ตามไปถึงที่นั้น  และต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบ คือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการ
คมนาคมที่ดีและสะดวก  และแนวคิดของ ศิราพร ณ ถลาง (๒๕๕๒ : ๓๖๐-๒๕๐) ได้กล่าวถึงแนวคิด



๑๘๔ 
 

ทางคติชนไว้ว่า มีบทบาทในการอธิบายก าเนิดและอัตลักษณะของกลุ่มชน  ในสังคมของกลุ่มชนจะ
ปรากฏเรื่องของประเพณีพิธีกรรมเป็นส่วนที่รวมพลังเพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน  พิธีกรรม
เป็นกลไกสร้างความเป็นอัตลักษณ์และท าให้มนุษย์มีความมั่นคงทางจิตใจ  พิธีกรรมมักเกี่ยวข้องกับ
อ านาจเหนือธรรมชาติคอยช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ขาดความมั่นใจ  สมาชิกในสังคมมักใช้เรื่องเล่า
ประเภทต านานในการอธิบายเหตุผลและอ้างเพ่ือประกอบพิธีกรรม  ขณะเดียวกันต านานเป็นส่วนของ
นามธรรมแต่พิธีกรรมเป็นส่วนของรูปธรรม  ต านานมีความส าคัญและขาดไม่ได้ในสังคมดั้งเดิม เพราะ
ต านานบรรจุรหัสของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ืออธิบายพิธีกรรมและก าหนดศีลธรรม  ต านาน
ไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นเรื่องเล่าที่มีพลัง มีบทบาททางความเชื่อ ศีลธรรม และเกิดภูมิปัญญา
ให้กับมนุษย์ในสังคมด้วย   
    ๕.๒.๓.๒ การผสมผสานกลมกลืนของความเชื่อและศาสนา  คือ การยอมรับนับ
ถือผ่านความเชื่อและศาสนาที่มีอยู่เดิมและเข้ามาใหม่ให้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว  จากที่
ศึกษาอภิปรายผลได้ว่า พระเครื่องเป็นสื่อสัญลักษณ์ทางความเชื่อและพุทธศาสนา  แต่ก็ด้วยบริบท
ทางสังคมที่มีความเชื่อเรื่องผี เรื่องพราหมณ์อยู่ก่อนแล้ว เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาปะทะสังสรรค์ใน
พ้ืนที่เดียวกัน  ก็เกิดการผสมกลมกลืนกัน  ข้อมูลพบได้จากชื่อพระเครื่องทั้งที่มีชื่อสื่อถึงผี พราหมณ์ 
และพุทธอยู่รวมกัน   ผลการศึกษาของอมรา  พงศาพิชญ์ (๒๕๔๑ : ๔๕-๕๐)  ซึ่งได้แสดงมุมมองเรื่อง
ดังกล่าวไว้ว่า  พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดียไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย
อาคเนย์  ในชั้นเดิมท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  เช่น  ในประเทศจีนก็มีลัทธิเต๋า 
ขงจื้อ รวมอยู่กับความเชื่อทางไสยศาสตร์อีกด้วย  ส่วนใหญ่ในแถบนี้มีความเชื่อทางไสยศาสตร์อยู่ก่อน
นานแล้ว  เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบนี้  ซึ่งมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่และผลที่
ได้รับ คือ คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  แต่การยอมรับอยู่ในลักษณะผนวกกับความเชื่อ
ที่มีอยู่เดิม  ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะรวม คือ ๑)ความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึง
การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรม  ๒)ความเชื่อของพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อในหลักธรรม  
และ ๓)ความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ  สอดคล้องกับ
การศึกษาของศิราพร ฐิตะฐาน (๒๕๔๕ : ๑๗-๑๘)  ได้กล่าวถึงการกลมกลืนระหว่างความเชื่อเรื่อง
พุทธ พราหมณ์ และผีที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิม  ซึ่งเหตุการณ์ความเชื่อเช่นนี้มักเกิดกับการ
นับถือพุทธศาสนา  เช่นเดียวกับ พระครูปริยัติสารการ (๒๕๕๑ : ๔๓-๗๖) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพุทธ 
พราหมณ์ ผี ที่มีอ านาจต่อความเชื่อของคนอีสานพบว่า ความเชื่อของสังคมอีสานปรากฏในค าสอน
ของพุทธศาสนาเป็นส าคัญ  แสดงออกในเห็นในเรื่องของพิธีกรรมและประเพณีที่ผสมกลมกลืน
เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว   
    ๕.๒.๓.๓ การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไร้พรมแดนของความเชื่อและศาสนา คือ  
ความเชื่อและศาสนาที่สังคมใดสังคมหนึ่งยอมรับนับถือนั้น  ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในระยะเวลาอันสั้น ๆ 
แต่ถูกยอมรับนับถือด้วยผ่านการพิสูจน์จากสังคมอย่างยาวนานและต่อเนื่อง  ดังนั้นในช่วงระยะเวลา
อันยาวนานและต่อเนื่องจึงปรากฏให้เห็นยุคสมัยที่ถูกยอมรับนับถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลาย ๆ 
ส่วนที่สังคมยอมรับเข้ามา  ปรากฏทั้งที่เป็นความเชื่อและศาสนาดั้งเดิมและปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลให้
เข้ากับยุคสมัย  และที่ศึกษาจากข้อมูลในอดีตและเชื่อมโยงถึงปัจจุบัน  ยิ่งพบได้ว่า  การไร้พรมแดน
ทางความเชื่อและศาสนานั้นมีอยู่ในสังคมจริง  ดังเช่นความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ เรื่ องผี เรื่อง



๑๘๕ 
 

ศาสนา พบว่า สามารถเข้าอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไร้พรมแดน หรือแม้แต่ถูกสร้างให้อยู่ในชุดความ
เชื่อและศาสนาเดียวกันที่ปรากฏในสัญลักษณ์พุทธศาสนา กล่าวคือปรากฏพบในพระเครื่องว่ามีการน า
สัญลักษณ์ของผี พราหมณ์ พุทธเข้าอยู่รวมกัน  ผลการศึกษาของปฐม หงษ์สุวรรณ (๒๕๕๔ : ๓๘๓-
๔๐๖) ได้กล่าวถึงชนชาติไทกับความเชื่อและพิธีกรรมไว้ว่า ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นข้อมูลทางคติชน
ประเภทหนึ่ง  ถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลประเภท Customary Folklore อันเป็นแบบแผนทางสังคมที่
เป็นความคิดความเชื่อของกลุ่มคนในแต่ละสังคม  ความเชื่อและพิธี กรรมเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน  
ประเพณีพิธีกรรมที่ด าเนินในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมของผู้คนล้วนเกิดจากความคิดความเชื่อทางศาสนา
แทบทั้งสิ้น  บางครั้งความเชื่อและพิธีกรรมถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สร้างการเชื่อมโยงผูกพัน
ระหว่างผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ในกรณีของชนชาติไทพบว่านักวิชาการไทยและต่างประเทศที่
สนใจประเด็นไทศึกษามากยิ่งขึ้น  ต่างก็ศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
ความเชื่อและพิธีกรรมที่มีอยู่ในสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชนในดินแดนต่าง ๆ ทั้งในแง่บทบาท 
ความหมาย และหน้าที่ของความเชื่อและพิธีกรรม  นอกนั้นยังสนใจศึกษาในแง่โลกทัศน์ ค่านิยม และ
พฤติกรรมของคนในสังคมที่สะท้อนผ่านกิจกรรมทางความเชื่อและพิธีกรรม  นอกจากนั้นความเชื่อ
และพิธีกรรมของกลุ่มชนชาติไทมีหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแต่รูปแบบที่มองเห็นได้ง่ายทั่วไป เช่น การ
เซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ มีผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีเขา ผีน้ า ผีท่า เป็นต้น ความเชื่อและ
พิธีกรรมเรื่องขวัญ มีขวัญข้าว ขวัญวัวขวัญควาย ขวัญบ้านขวัญเมือง  หรือแม้กระทั่งการกราบไหว้
ต้นไม้หรือสัตว์สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์  ทั้งนี้มีความเชื่อว่าท าให้เกิดความมั่นคงและสร้างความอบอุ่นทาง
ใจให้เกิดขึ้นกับผู้คนชาวเมือง  การปฏิบัติเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับลัทธิความเชื่อทางศาสนาด้วย  
องค์ประกอบของความเชื่ออันได้แก่ ๑) มีสิ่งเคารพบูชาสูงสุด ๒) มีความเชื่อและศรัทธา ๓) มีความ
ขลัง ๔) มีความศักดิ์สิทธิ์และข้อห้าม ๕) มีพิธีกรรมหรือแสดงออกถึงความเชื่อมั่น ๖) มีกฎเกณฑ์หรือ
แนวปฏิบัติ และ ๗) มีผู้สืบทอดและประกอบพิธี 
   
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะมีการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
  ๕.๓.๑ ควรมีการศึกษาที่มาและการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของชื่อพระ
เครื่องในแต่ละสังคมของกลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาว่ามีที่มาของชื่อพระเครื่องอย่างไรบ้าง 
และการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมว่ามีอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของแต่ละ
สังคมวัฒนธรรมที่มีความเชื่อและศาสนาที่สัมพันธ์กันได้ 
    ๕.๓.๒ ควรมีการศึกษาต านานพระเครื่องที่ปรากฏในสังคมวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา  เพ่ือให้เห็นแนวคิดแนวเชื่อในมุมมองที่หลากหลายผ่านการรับรู้เรื่อง
ต านานพระเครื่องในสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป และให้เห็นว่าต านานพระเครื่องมีอิทธิพล
บทบาทสัมพันธ์กับวิถีชีวิตทางสังคมในด้านใดบ้าง 
    ๕.๓.๓ ควรมีการศึกษาการตั้งชื่อรุ่นพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังใน
สังคมไทยเพ่ือให้เห็นลักษณะด้านการใช้ภาษากับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและมีความเชื่อมโยงถึง
ระบบสัญญะและมายาคติทางสังคมที่มีคติความเชื่อและพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง 
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           .  ศาสตร์และสื่อแห่งวัฒนธรรมศึกษา.  กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรส 
 โปรดักส์, ๒๕๔๔.   
           .  แนวพินิจใหม่ในการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๓.   
           . “การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์.” ใน สื่อกับศาสนา.  รวบรวม 
 และจัดพิมพ์โดยกิตติ กันภัย.  กรุงเพทฯ : ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์  
           ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.   
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หิมวิมาน.  สายธารแห่งนักคดิทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 
 สื่อสารศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนภาพพิมพ์, ๒๕๕๓.   
กิติกร  มีทรัพย์.  ความสุขทางใจจากการสะสมพระเครื่อง.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช;  
 ปีที่ ๑๐, ฉบับที่ ๑, ๒๕๔๐.   
กีรติ  บุญเจือ.  ศาสนา ปรัชญา และอุดมการณ์ในสังคม.  กรุงเทพฯ : วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช;  
 ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๑, หน้า ๑-๕, ๒๕๓๔.  



๑๘๗ 

กุสุมา  สุ่มมาตร์.  การปรับเปลี่ยนชื่อวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด.  วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. 
 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒.   
เกริกเกียรติ  ไพบูลย์ศิลปะ.  ก าเนิดและวิวัฒนาการของพระเครื่องในสังคมไทยตั้งแต่สมัย 
 ก่อนกรุงศรีอยุธยาถึงปัจจุบัน.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  ๒๕๔๙.   
เกรยีงไกร  เกิดศิริ.  ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, ๒๕๕๑.   
เกษร  สิทธินิ้ว.  ศรัทธาและเงินตราในโลกธุรกิจพระเครื่อง.  สารคด;ี มกราคม : ๖๗-๖๘, ๒๕๔๙.   
แก้ว  ชิดตะขบ.  พระเครื่อง.  กรุงเพทฯ : ส านักพุทธ, ๒๕๔๙.   
ขจรพรรณ  สวยฉลาด.  เลือกวัตถุมงคลให้เหมาะกับราศีเกิด.  กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 
  ๒๕๕๖.   
คลังพระเครื่อง.  ใน นิตยสารคลังพระเครื่อง.  กรุงเทพฯ : ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙๕ ; กุมภาพันธ์, ๒๕๕๕. 
จรูญศรี มูลสวัสดิ์.  การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของชาวล้านนาในจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาและภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์  
 มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๕.   
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐.  กรุงเทพฯ :  
 อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐.   
จิตร  บัวบุศย์.  ประวัติย่อพระพิมพ์ในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : อ าพลพิทยา, ๒๕๑๔.   
จิน ฮี ยู.  การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีและการใช้ภาษาในการตั้งชื่อละครโทรทัศน์และ 
 ภาพยนตร์เกาหลี.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑.   
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต.  วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์.  กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.   
จุไรรักษ์  ศรีวัฒนา.  การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อและเนื้อหาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาภาษาไทย  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕.   
เจริญชัย  ไชยกูลวงศ์สันติ์.  อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อทัศนคติและการตัดสินใจเช่าบูชา 
 พระเครื่องของพุทธศาสนิกชนที่นิยมพระเครื่องในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ 
           มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒.   
เจษฎา  วิวัฒน์ภัทรกุล.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการพระเครื่องย่านเยาวราช.   
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘.   
เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง และอมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.  รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง.  กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์ขอคิดด้วยคน, ๒๕๔๗.   
ฉัตรชัย  เมืองฤทธิ์.  เหตุผลในการตัดสินใจเช่าซื้อพระเครื่องของเซียนพระในเขตกรุงเทพมหานคร.  
 รัฐปศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  ชลบุรี : สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา,  
 ๒๕๕๐.   
 



๑๘๘ 

ชนกพร  พัวพัฒนกุล.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ 
 ดวงชะตา : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์.  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   
ชัยวัฒน์  หอวรรณภากร.  การสื่อความหมายและอุดมการณ์ในเพลงมหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธ์ 
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.   
ชาตรี  ประกิตนนทการ.  พระพุทธขินราชในประวัติศาสตร์การสร้างความเป็นไทย.  ใน  
 “เมืองโบราณ” ๓๒,๓ : ๔, กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๙.   
ชายเดี่ยว พัฒนาสุวรรณ, และไชยา พัฒนาสุวรรณ.  พระก าลังแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ :  
 อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๑.   
ชิเกฮารุ  ทานาเบ้.  พิธีกรรมและระบบความเชื่อ เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงมานุษยวิทยา 
 ของอานันท์  กาญจนพันธุ์.  ใน “ข้ามพรมแดนความรู้แห่งสังคมศาสตร์ไทย; วารสารทาง 
           วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ ; ๙๕-๑๑๑, ๒๕๕๑. 
ชุติมา  บุญอยู่.  วิเคราะห์โครงสร้างภาษาและกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์ไทย ในช่วง ๒ ทศวรรษ  
 (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๕).  ศิลปศาสตรมหาบัฑิต.  สงขลา : สาขาวิชาภาษาไทย 
             มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๙.   
เชิด  เจริญรัมย์, พระมหา.  พระเครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีของนักวิชาการ 
 พระพุทธศาสนาในสถาบันอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑.   
ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร.  วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์  
 และความเป็นอ่ืน.  กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตต ารา มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๓.   
           .  สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร์.  
 พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิภาษา, ๒๕๕๕.   
เซียนเก่ง  ภควัท.  เล่นพระง่าย ๆ เข้าใจได้ด้วยตนเอง.  กรุงเทพฯ : นานาส านักพิมพ์, ๒๕๕๖.   
ฌัง-ปัปติสต์ ปาลเลกัวซ์.  เล่าเรื่องกรุงสยาม.  แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร.  กรุงเทพฯ :  
 ศรีปัญญา, ๒๕๔๙.   
เฒ่าวายุ  คันเคียว.  อภินิหารพระเครื่อง.  กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต จ ากัด, ๒๕๕๓.    
ณัฐกฤต  ดิฐวิรุฬห์.  การสร้างความหมายทางวัฒนธรรมภายใต้เจตจ านงของอุดมการณ์รัฐ.   
 กรุงเทพฯ : ใน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ; ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑, ๒๕๕๐.   
ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ์.  พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปี พ.ศ.๒๕๕๐ :  
 การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. 
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔.   
ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.  ต านานพระพุทธเจดีย์.  กรุงเทพฯ :  
 ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๓.   
           .  จดหมายเหตุประพาสต้นรัชกาลที่ ๕.  กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, ๒๕๑๙.   
           .  ความทรงจ า.  กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๖.   



๑๘๙ 

ตรียัมปวาย, นามแฝง.  ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ เล่ม ๑ เรื่องพระสมเด็จ.  พระนคร :    
 ปริสหอุปกรณ์การพิมพ์, ๒๔๙๗.   
ทศพล  จังพาณิชย์กุล.  พระพุทธรูป มรดกล้ าค่าของเมืองไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัทคอมม่าดีไซน์ 
 แอนด์พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๔๕. 
           .  พระพุทธรูป เล่ม ๒ มรดกล้ าค่าของเมืองไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัท 
 คอมม่าดีไซน์ แอนด์พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๔๖.   
ทัศนีย์  มีวรรณ.  การสร้างและการบริโภคสัญญะในปรากฏการณ์ชีวจิตและการท าหน้าที่ 
 ของสือ่มวลชน.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  ๒๕๔๒.    
ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒.  กรุงเทพฯ :  
 องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔.   
           .  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ เล่ม ๒.   
 กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔.   
เทพชู  ทับทอง.  ชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์นครธน, ๒๕๑๗.   
ธชา  จุลินทร.  พระพุทธชินราช : สุดยอดพระเครื่องแห่งอินโดจีน.  กรุงเทพฯ : คอมม่า, ๒๕๓๗.   
ธนันท์  เศรษฐพันธ์.  การใช้เรื่องเล่าผีปู่แสะย่าแสะ : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวบ้านป่าจี้. 
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖.   
ธวัช  ปุณโณทก.  “ความเชื่อพ้ืนบ้านอันสัมพันธ์วิถีชีวิตในสังคมอีสาน”.  ใน วัฒนธรรม 
             พื้นบ้านคติความเชื่อ.  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
ธนกฤต  ลอยสุวรรณ.  การศกึษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ าแม่กลอง 
 และท่าจีน กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา.  ศิลปะศาตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : 
            สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖.   
ธนากิต.  ประวัติพระพุทธรูปปางต่าง ๆ.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๔.   
ธัญญรัตน์  กีรติวินทกร.  กลวิธีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.  วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙.   
ธัญญลักษณ์  ศรีเมืองคุณ.  พระเครื่องเมืองเลย : กรณีศึกษาพระเครื่องพระญาณทีปาจารย์ 
 วัดศรีอภัย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  เลย : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, ๒๕๕๑.   
ธัญญา  สังขพันธานนท์.  วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ : วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในวรรณคดีไทย.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  พิษณุโลก :  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๖.                   
           .  วรรณคดีสีเขียว กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย. 
 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์นาคร, ๒๕๕๖.   
           .  วรรณกรรมวิจารณ์.  กรุงเทพฯ : นาคร, ๒๕๓๙.   
 



๑๙๐ 

ธันวดี  สุขประเสริฐ.  การตั้งชื่อสีลิปสติกเพื่อการค้า.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙.   
ธิดา  สารยา.  ทวารวดี ต้นประวัติศาสตร์ไทย.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๕.   
           .  ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๕๔.   
ธิดารัตน์  ดวงสินธุ์.  พุทธปรัชญา : การศึกษาพุทธปฏิมาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา 
 ในสังคมอีสาน.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
 ๒๕๕๓.   
ธีรารัตน์  บุญกองแสน.  การศึกษาการตั้งชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกัน.  วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาปละวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ 
 การพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓.   
เธียรชาย  อักษรดิษฐ์.  ต านานพระเจ้าเลียบโลก การศึกษาพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ล้านนา ภูมินาม ต านาน ผู้คน.  กรุงเทพฯ :  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,  
 ๒๕๕๒.   
นงเยาว์  ชาญณรงค์.  ศาสนากับสังคม.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕.   
นฤมล  ตุงคะโหตร.  การตั้งชื่อวัดในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗.   
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.  แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย.   
 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ; ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๔๗, หน้า ๑๗๓-๑๙๗ : 
  มกราคม-เมษายน, ๒๕๖๐.   
นารีรัตน์ เลิศชัยวรกุล.  การศึกษาเปรียบเทียบการตั้งชื่อหมู่บ้านในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
 ๒๕๔๘.   
นิติ  กสิโกศล.  ๓๐ ปี สถาบันไทยคดีศึกษา.  กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, ๒๕๔๔.   
           .  พระเครื่อง : ความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดศีึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗.    
นิติพันธุ์  ศิริทรัพย์.  พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. 
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔.   
นิธิ  เอียวศรีวงศ์.  ยุคสมัยไม่เชื่ออย่าลบหลู่.  กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
 พับลิชชิ่งจ ากัดมหาชน, ๒๕๔๑.   
           .  พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.   
 กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๔๔.   
นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ.  มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐.    
บรรจบ  พันธุเมธา.  ลักษณะภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๑. 
 
 



๑๙๑ 

บงกช  สาวิมาน.  การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย.   
          วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๓.   
บริษัท อนันตา พับลิชชิ่ง จ ากัด.  เปิดต านานพุทธาคมพระสมเด็จฯและพระผงยอดนิยม.   
 กรุงเทพฯ : อนันตา, ๒๕๕๖.   
บุญยงค์  เกศเทศ.  ศาสตร์และศิลป์แห่งภาษา.  กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, ๒๕๓๕.   
บุศรา สว่างศรี.  พุทธพาณิชย์ : พระเครื่อง.  กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙.   
ปฐม  หงษ์สุวรรณ.  ต านานพระธาตุของชนชาติไท : ความส าคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
 พุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิม.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ ์
          มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
           .  “แนวทางและวิธีวิทยาการศึกษาต านานในมิติวัฒนธรรมศึกษา,” ใน 
 กาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยต านานกับวัฒนธรรม.  หน้า ๒-๔๕.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
           แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.   
           .  มองข้อมูลทางคติชนผ่านกรอบคิดในมิติทางสังคมศาสตร์.  
 ใน “กาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยต านานกับวัฒนธรรม”.  กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.   
           .  คติชนกับชนชาติไท.  มหาสารคาม : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
 ๒๕๕๔.   
           .  ต านานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและ 
 ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.   
           .  นานมาแล้ว : มีเรื่องเล่า นิทาน ต านาน ชีวิต.  กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   
ปณิสญา  อธิจิตตา.  การประกอบสร้างอุดมการณ์ทุนนิยมในละครโทรทัศน์ไทย.  วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เชียงใหม่ : สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
 ๒๕๕๕.   
ปรมินท์  จารุวร.  ความขัดแย้งและการประนีประนอมในต านานปรัมปราไทย.  โครงการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ.  กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
ประคอง  นิมมานเหมินทร์.  (๒๕๔๓).  “พระพุทธเจ้าในต านานและนิทานพ้ืนบ้านไทย-ไท,”  ใน 
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเรื่องวรรณกรรมพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ : 
 ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.   
ประจวบ  จันทร์หมื่น.  อุดมการณ์อ านาจในฮีต-คองของคนอีสาน.  ใน วัฒนธรรมศิลปสาร  
 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ; มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๒.   
ประจักษ์  น้ าประสานไทย.  อุดมการณ์ Ideology.  ชลบุรี : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ ๒๐, ฉบับที่ ๓๔ ; ๔-๒๐, ๒๕๕๕.   
 



๑๙๒ 

ประชุม  กาญจนวัฒน์.  พระเครื่องเลื่องชื่อ.  กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๑๖.   
           .  สามสมเด็จ.  กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, ๒๕๒๓.   
ประภาภรณ์  รัตโน.  การน าเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวัน.   
 วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
ประมวล  ศรีทอง.   พระเครื่อง.  รายงานวิจัยประกอบรายวิชาโลกทัศน์ท้องถิ่น. 
 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๖.   
ประลอง  เรืองฤทธิ์.  บูชาพระเครื่องให้ถูกวิธี เพื่อความม่ังมี คงกระพัน.  กรุงเทพฯ :  
 อาศรมปัญญา, ๒๕๕๕.   
ปริยัติสารการ, พระครู.  รูปแบบการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมความเชื่อพื้นฐานระหว่าง 
 พุทธ พราหมณ์ และผี ต่อความม่ันคงของคนอีสาน.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. 
 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑.   
ปริศนา  ฟองศรัณย์.  การใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อภาพยนตร์จีน.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
 มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐.   
ปรีชา  ช้างขวัญยืน.  วิพากษ์การใช้ภาษาไทย รวมบทความจากคอลัมน์ ปากกาขนนก สังเกต 
             ภาษาและจับตาภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.   
ปรีชา  วงศาสุลักษณ์.  บทบาทของสื่อมวลชนที่เสริมสร้างคุณค่าให้กับพระเครื่องพระบูชา.   
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖.   
ผาสุก  อินทราวุธ.  พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน.  กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, ๒๕๔๓.   
พ.สุวรรณ.  หลักบูชาพระประจ าวันเกิด เสริมดวงชะตาม่ันคง.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บ้านมงคล, 
 ๒๕๔๑.   
พยัพ  ค าพันธุ์.  พระท่าพระจันทร์.  กรุงเทพฯ : ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๓ ; กุมภาพันธ์, ๒๕๕๕.   
พัชรี  ดินฟ้า.  ประเพณีความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการ 
 ด ารงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีน ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์.  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์,  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ ๙  
 ฉบับที่ ๒ หน้า ๔๕-๕๙, ๒๕๕๗. 
เพ็ญนิภา  อินทรตระกูล.  การนับถือผีของชาวไทยด าบ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว อ าเภอ 
            เชียงคานจังหวัดเลย.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาสารคาม : วิชาเอกไทยคดีศึกษา  
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๕. 
พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ และถาวร  เกียรติทับทิว.  รายงานการวิจัยเรื่องพระเครื่องกับสังคมไทย. 
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๑.   
           .  พระเครื่องกับสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะ 
 กรณีผลกระทบที่มีต่อภาวะความเป็นอยู่ทางสังคมของคนไทย.  กรุงเทพฯ :  
         ใน “วารสารพัฒนบริหารศาสตร์”. ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๑ ; ๑๑๑, ๒๕๔๕.   
 
 



๑๙๓ 

พรรณศริิ  แจ่มอรุญ, และคณะ.  การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบ้าน 
 ในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
 เฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๕๗.   
พรสรัญ  แสงปรีดีกรณ์.  การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
 ภาษากับวัฒนธรรมไทย.  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : 
 สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
พัชรี  ดินฟ้า.  ประเพณีความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพในปัจจุบันที่มีผลต่อการ 
 ด ารงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีน ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์.   
 ใน “วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย”.  ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ; ๔๕-๕๘, ๒๕๕๗.   
พร้อม สุทัศน์ ณ อยุธยา.  ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และพระพิมพ์.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.   
 พระนคร :  โรงพิมพ์เจริญธรรม, ๒๕๑๒.   
พระเครื่อง พระเกจิ.  กรุงเทพฯ : ปีที ่๑๙ ฉบับที่ ๒๓๔ ; กุมภาพันธ์, ๒๕๕๕.    
พลธรรม์  จันทร์ค า.  พญานาค : อุดมการณ์ที่เมืองค าชะโนดสู่กระบวนการท าให้เป็นสินค้า. 
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ :  สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.   
พินัย  ศักดิ์เสนีย์.  นามานุกรมพระเครื่อง.  กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, ๒๕๑๐.   
           .  นามานุกรมพระเครื่อง (ฉบับแรกของไทย) สารคดีพระเครื่องฉบับ 
 กระเป๋าของดีเมืองไทย.   กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, ๒๕๑๐.   
ไพศาล  เอกบุญเขต.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเช่าพระเครื่องของผู้บริโภคที่ศูนย์ 
 พระเครื่องตลาดนัดจตุจักร.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย  
 ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗.    
ฟาง ฟาง.  การตั้งชื่อคนไทยและการตั้งช่ือคนจีน : การศึกษาเปรียบเทียบ.  วิทยานิพนธ์  
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ :  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
 ๒๕๕๔.   
ภาสกร  จูฑะพุทธิ.  พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เล่ม ๑.  กรุงเพทฯ : ภาษิต, ๒๕๔๔.   
ภูมิฤกษ์, พระมหา  บุญตา.  อุดมการณ์โพธิสัตว์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม.  วิทยานิพนธ์  
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗.   
มณี  พยอมยงค์.  วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ ใน “ชุดไทยศึกษา เล่ม ๑”.  กรุงเทพ ฯ : 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
มงเซเญอร์  ปาลเลกัวซ์.  เล่าเรื่องกรุงสยาม.  แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร.  กรุงเทพฯ :  
 ศรีปัญญา, ๒๕๔๙.   
มาซาฮิโระ ฮารุจิ.  บทบาทของนิตยสารพระเครื่องในการส่งเสริมพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย.  
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   
 
 



๑๙๔ 

เมธี เมธาสิทธิ สุขส าเร็จ.  พระพุทธรูปไม้.  ใน “พุทธศิลป์ล้านนา : คุณค่า ศรัทธา และการอนุรักษ์”  
 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ :  
 วนิดาการพิมพ์, ๒๕๕๕.      
ยศ  สันตสมบัติ.  มนุษย์กับวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐.    
ยอช  เซเดส์.  ต านานพระพิมพ์.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๘.  กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๑๒.   
           .  ต านานอักษรไทย ต านานพระพิมพ์ การขุดค้นที่พงตึกและศิลปะไทยสมัย 
 สุโขทัย.  แปลโดยหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล.  กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๒๖.   
           .  ต านานอักษรไทย ต านานพระพิมพ์ ขุดค้นที่พงตึกฯลฯ และศิลปะสุโขทัย. 
   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๖.   
รติการณ์  สุขเกษม.  ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  สงขลา :  
 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔.   
รอบทิศ  ไวยสุศรี.  การศึกษาวิเคราะห์พระเครื่องในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม.  
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  
รังสรรค์  ต่อสุวรรณ.  พระเงินล้าน.  กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, ๒๕๕๖.                
รัตนาวดี  ส าราญสุข.  วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนและ 
 รายการชวนออนไลน์.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 
 ๒๕๔๒.   
รุจิเรข  บุรวิชเกษตรกร.  การตั้งชื่อของคนไทด าหมู่บ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว 
 อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  ขอนแก่น : 
 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๕. 
ลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ.  แนวนิยมในการตั้งชื่อร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ 
 การศึกษามหาบัณฑิต.  มหาสารคาม : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
 ๒๕๔๑.   
ลีลา  จันสว่าง.  การศึกษาความเชื่อมโยงของสื่อ สังคมและอุดมการณ์ชาตินิยมกระแสหลัก 
             ผ่านสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง “ทวิภพ”.  ศิลปศาตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม่ : 
 สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖.   
วชิรา  ปริญญาพรหม.  วิเคราะห์สมญานามในหนังสือพิมพ์รายวัน.  วิทยานิพนธ์  
 การศึกษามหาบัณฑิต.  มหาสารคาม : สาขาวิชาภาษาไทย  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 
วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ.  หนังกวาง ไม้ฝาง ช้าง ของป่า การค้าอยุธยา สมัยพุทธศตวรรษ 
 ที่ ๒๒-๒๓.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๕๐.   
 



๑๙๕ 

วรางคณา  สว่างตระกูล.  การศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อของคนไทยในกรุงเทพมหานคร. 
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐.   
วรีศา  แก้วสุทิน.  พฤติกรรมการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.   
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓.   
วัชรกร  รัตนกิจ.  พระเครื่อง : การสื่อสารกับการบริโภคเชิงสัญญะ.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. 
 กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐.   
วัฒนาพร  นนลือชา.  อุดมการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับไสยศาสตร์ 
 ในละครโทรทัศน์แนวผี.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  
 ขอนแก่น : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๗.   
วัสสานะ (นามแฝง).  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๔ ภาค ไหว้แล้วดีเสริมบารมีมหามงคล.   
 กรุงเทพฯ : นานาส านักพิมพ์, ๒๕๕๕.   
วิริยา  อุทธิเสน.  การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ าชี 
            ตอนกลางกรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา.  ศิลปะศาตรมหาบัณฑิต. 
 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖.   
วิชุตา  ทองค ากัลยา.  ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อเรือหลวงไทย.  วิทยานิพนธ์  
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
 ๒๕๕๒.   
วิพัฒน์  ทองค าพันธุ์.  ลักษณะการประกอบอาชีพของคนให้เช่าพระเครื่องและเครื่องราง 
 บนบาทวิถี.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙.   
วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน.  การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย.  วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔.   
วิโรจน์  อรุณมานะกุล.  ทฤษฎีภาษาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : ส านักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕.   
วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์.  ภาษาและภาษาศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ ๕.  กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๓.   
วีระพงษ์  อินทรพานิช.  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของ 
 ผู้ประกอบการในตลาดพระเครื่อง : กรณีศึกษาพระเครื่องหลวงปู่ทวด วัดช้างให้  
          จังหวัดปัตตานี.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
 ๒๕๔๘.   
ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม.  รัฐปัตตานี ใน ศรีวิชัย เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์.  
 กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๘.   
           .  พระเครื่องในเมืองสยาม.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๙.   
           .  แอ่งอารยธรรมอีสาน.  กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐.   
           .  ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ.  พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
 กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๖.   
 



๑๙๖ 

ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม.  ความหมายของภูมิวัฒนธรรม การศึกษาจากภายในและส านึก 
 ของท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๕๑.   
           .  พระเครื่องในเมืองสยาม.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๕.   
ศักดิ์ชัย  สายสิงห์.  ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย.   
 กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗.    
           .  “พรพุทธรูป,” สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนไทยโดยพระราชพระราชประสงค์ 
 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๐.   
ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา.  พระเครื่อง. ใน “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม ๙”.   
 กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จ ากัด, ๒๕๔๒.   
ศิราพร  ฐิตะฐาน.  ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 ๒๕๔๕.   
           .  ชนชาติไทในนิทาน : แลลอดแว่นคติชนและวรรณกรรมพื้นบ้าน.  กรุงเทพฯ : 
 ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕.   
           .  ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต านาน – นิทานพื้นบ้าน.   
 พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
ศิริพร  ภักดีผาสุก.  ใน “รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง”.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ขอคิดด้วยคน, ๒๕๔๗. 
ศิลปากร, กรม.  ประขุมประกาศรัชกาลที่ ๔.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๔๕๒.   
           .  จดหมายเหตุฟอร์บัง.  พระนคร : โสภณพิพรรฒธนาการ, ๒๔๘๖.   
           .  พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา.   
 พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๒.   
           .  ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๒ จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ ศาสตราจารย์ 
 ยอร์ช เซเดส์ ช าระและแปล.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔.   
           .  เสภาเรื่องขุนช้า-ขุนแผน.  กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, ๒๕๑๓.   
           .  ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑.   
           .  จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔. 
 กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.   
           .  จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑.   
 กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.   
           .  จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖.  กรุงเทพฯ : 
 กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.   
           .  ศิลปะทวารวดี : ต้นก าเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :  
 อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๒.   
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์. พระหล่อ พุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ :  
 บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวชั่น จ ากัด, ๒๕๕๔.   
 
 



๑๙๗ 

ไศลรัตน์  อิสระเสนีย์.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวกับภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อจริง. 
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖.   
ส.มอดินแดง (นามแฝง).  เปิดคัมภีร์ ๑,๐๐๐ ล้าน จุดตายพระเครื่องแท้.  กรุงเทพฯ :  
 แฮปปี้บุ๊ค, ๒๕๕๕.   
ส่งศรี  ประพัฒน์ทอง.  การศึกษาวิจัยพระพิมพ์สมัยอยุธยาที่พบในเกาะเมืองอยุธยา.  
 กรุงเทพฯ : ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๑.   
สมชาย  ส าเนียงงาม.  ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล 
 และกาลกิณีในชื่อของคนไทย.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : 
           จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.   
สมศักดิ์  เจียมธีรสกุล.  ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง.  กรุงเทพฯ : ๖ ตุลาร าลึก, ๒๕๔๔. 
สรพล  โศภิตกุล.  สุดยอดเหรียญพระเครื่อง.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐.   
           .  ส่องเหรียญส่องพระ.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๗.   
สรศัลย์  แพ่งสภา.  หวอ ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : สารคด,ี ๒๕๓๙. 
สายชล  สัตยานุรักษ์.  พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒).  กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๖.   
สายป่าน  ปุริวรรณชนะ.  ต านานประจ าถิ่นริมแม่น้ าและชายฝั่งทะเลภาคกลาง : ความสมานฉันท์ 
 ในความหลากหลาย.  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.  กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๙.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมไทย.  ธนาคารไทย 
 พาณิชย์, ๒๕๔๒.   
สาริสา  อุ่นทานนท์.  การตั้งชื่อของคนลาว : ค าและความหมาย.  ขอนแก่น : วารสารมนุษยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๗(๓) กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๕๓.   
สินทรัพย์  ยืนยาว.  ต านานปราสาทหิน : ความหมายและการสร้างอุดมการณ์ทางสังคม 
 ของกลุ่มชาติพันธุ์อีสานใต้.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาสารคาม : 
 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๕.   
สิริกานต์  สุวรรณผู.  การสื่อสารเพื่อต่อรองทางอุดมการณ์ของวัฒนธรรมค าเมือง :  
 กรณีศึกษาเพลงโฟล์กซองค าเมืองของจรัล มโนเพ็ชร.  วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม่ : สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
 ๒๕๕๔.   
สุกิตติมา  มหาชัยมงคลกุล.  พระเครื่อง ๗๗ จังหวัด แขวนแล้วดี บูชาแล้วรวย.  กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์บ้านธรรมะ, ๒๕๕๔.   
           .  เหรียญดีมีอนาคต.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บ้านธรรมะ, ๒๕๕๔.   
สุขุมภาพ  คัมภีร์.  ความเชื่อในแง่พุทธคุณของพระเครื่องเมืองสยาม ศึกษาจากกรุงเทพ 
 ธุรกิจ โพลล์.  ใน “สุดยอดพระเครื่อง”.  ๑ : ๑ ; กรกฎาคม, ๒๕๓๗.   
 



๑๙๘ 

สุคนธรัตน์  สร้อยทองดี.  การน าเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสาร 
 ส าหรับครอบครัว.  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : 
 สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
สุนันทา  ยามา.  สมัยลพบุรี.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๖.   
สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หม่อมเจ้า.  ศิลปะในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
 ๒๕๓๙.   
           .  พระพุทธรูปอินเดียและความรู้ใหม่เกี่ยวกับโบราณคดีจีน.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
 ๒๕๔๗.   
สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หม่อมเจ้า.  ศิลปะสมัยพลบุรี.  กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
 พับลิชชิ่งจ ากัดมหาชน, ๒๕๔๗.   
          .  ศิลปะอินเดีย.  กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕.   
สุภางค์  จันทวานิช.  ทฤษฎีสังคมวิทยา.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.   
สุภาพรรณ ณ บางช้าง.  พุทธธรรมทีเ่ป็นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลง 
 การปกครอง.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖.   
สุรเดช  โชติอุดมพันธ์.  วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์ วรรณคดีศึกษาในบริบทสังคม 
 และวัฒนธรรม ๒.  กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.   
สุรศักดิ์ จันทราภรณ์, พระ.  ศึกษาพระเครื่องในฐานะสื่อเผยแผ่พุทธธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน. 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, ม.ล.  การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย.   
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๘.   
สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, หม่อมราชวงศ์.  ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : มติชน,  
 ๒๕๓๗.   
สุริยา  รัตนกุล.  พิธีกรรมในศาสนา.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 
 ๒๕๕๕.   
เสาวลักษณ์  อนันตศานต์.  ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
 ๒๕๔๓.   
แสงจันทร์  ศรีประเสริฐ.  ธุรกิจพระเครื่องในมุมมองของแหล่งเงินนอกระบบ.   
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๗.   
ไห่ หนิง เจิ้ง.  การศึกษาการตั้งชื่อภูเขาไทย.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : 
 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕.   
อคิน  ระพีพัฒน์.  วัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีวิทยาของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ. 
  กรุงเทพฯ : ศูนย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑.   
อนัตตยา  คอมิธิน.  การศึกษาการตั้งชื่ออาหารในภาษาไทยตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน.   
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.   



๑๙๙ 

อนุมานราชธน, พระยา.  ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต การเกิด.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แม่ต าผาง, ๒๕๓๑.   
อภิรักษ์  จุฬาศินนท์.  การศึกษาแรงจูงใจบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุตตมะ จังหวัดกาญจนบุรี. 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  ๑) เพ่ือศึกษาที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องใน
สังคมไทย และ ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย  
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลชื่อพระเครื่องจากปกหน้าของนิตยสารลานโพธิ์  โดยคัดเลือกตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๔๔-๒๕๕๘  ฉบับที่ ๘๓๖-๑๑๖๓  รวมทั้งสิ้น ๓๒๘ ฉบับ 
 ผลจากการวิจัยพบว่า  ที่มาของชื่อพระเครื่องมีดังนี้ คือ จากนามพระพุทธเจ้าและสาวก 
จากลักษณะปาง จากวัตถุมวลสาร จากสถานที่ จากเหตุการณ์ส าคัญ จากลักษณะเด่น จากนาม
พระสงฆ์และราชทินนาม จากนามบุคคล จากสมญานาม และจากศิลปะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
ส่วนความหมายของชื่อพระเครื่องพบว่า มีโครงสร้างทางความหมายตั้งแต่องค์ประกอบ ๑ ความหมาย 
จนถึงองค์ประกอบ ๕ ความหมายขึ้นไป  ลักษณะภาษาที่ปรากฏในชื่อพระเครื่องมี  ๓  กลุ่มภาษา คือ 
กลุ่มภาษาไทย กลุ่มภาษาต่างประเทศ และกลุ่มภาษาไทยผสมภาษาต่างประเทศ  ส่วนโครงสร้างการ
สร้างค าของชื่อพระเครื่องพบว่า สร้างค าจากค าประสม ค าสมาส ค าสนธิ และค ายืม  นอกจากนั้น การ
ใช้ภาษายังสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กับชื่อพระเครื่องในด้านเศรษฐกิจ ระบบเครือญาติ เพศ อายุ 
วรรณคดี ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และต านาน 
 ส่วนชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยพบว่า ชื่อพระเครื่อง
มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ความเชื่อดั้งเดิม ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อศาสนาพราหมณ์
ฮินดู ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อทางพุทธศาสนา ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ลัทธิพิธีใน
สังคมสมัยใหม่ และชื่อพระเครื่องกับภาพสะท้อนความซับซ้อนของระบบความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทย  
  
ค าส าคัญ: วิเคราะห์การใช้ภาษา, ชื่อพระเครื่อง, อุดมการณ์ 
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ABSTRACT 
 
 This Research aims were ๑) to study the Characteristics of Giving a name of 
Amulat Buddha in Thai Society and ๒ ) To Analyze the amulet Buddha’s name and 
Believable Ideal Creation in Thai Society.  The Researcher Studied the data of Amulat 
Buddha’s names from Lanpho Magazine by Selecting the Magazines from B.E. ๒๕๔๔-
๒๕๕๘ Volumes No. ๘๓๖-๑๑๖๓, Total ๓๒๘ Volumes .The Researcher Also Brought the 
Lanpho Magazines of Analysis the Amulat Buddha’s name’s. 
 The Results of Study were Found That Back Ground of Amulat Buddha’s 
names were As Follows: from the Buddha’s names and Dispels. Postures Sacred 
Materials, Places, situations , Historical Arts Age. The meaning of Amulat Buddha were 
Found that There were manning Structures consists of ๑ -upto ๕  Factors. The 
Language Characters as appeared  in the Amulat Buddha’s names have ๓ Groups  I.E. 
Thai Language, Foreign Language and mixed Thai and Foreign Languages Group.  The 
Structures of words Making of the Amulat Buddha’s were Found that word Creation 
from compound word, word of mouth Junction and Borrowing words. Moreover, 
Language usage Reflected to see the Relations of Amulat Buddha’s names among 
Economics Relative System, Gender, Age, Literature, Ethnic History and Legend. 
 The Amulat Buddha’s  names and Believable Ideals and Religion in Thai 
Society were Found that the Amulat Buddha’s names mad in Relations to Premature 
Believable Ideals, Hinduism, Buddhism, Ritualism in modern Society and Religion 
system in Thai Society.  
 
Keywords: Analysis of language, named Amulet, Ideological. 
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๑. บทน า 
 
      พระเครื่องเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าที่กลุ่มมนุษย์ได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นมาจากระบบ
ความคิดความเชื่อความศรัทธาของกลุ่มผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนา แต่อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์
สร้างปรากฏกว่ามีการผสมผสานทางความเชื่อรวมถึงบริบททางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอีกด้วย  
พระเครื่องจึงไม่ใช่สื่อสัญลักษณ์แทนความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้น  แต่ปรากฏ
ว่ามีสิ่งซ่อนแฝงซ้อนทับหลากมิติท่ีน่าศึกษาค้นคว้าหาค าตอบเพ่ืออธิบาย 
 ชื่อพระเครื่องก็เป็นอีกประเด็นที่น่าศึกษาค้นคว้าหาค าตอบเพ่ืออธิบายให้เห็นถึงระบบคิด
ที่ปรากฏอยู่  พระเครื่องแต่ละรุ่นในแต่ละยุคสมัยมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างน่าสนใจ  และส่งผลทาง
ความเชื่อกับการเปลี่ยนผ่านในสังคมไทยร่วมสมัยอีกด้วย   
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  
 ๑. เพื่อศึกษาที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องในสังคมไทย 
 ๒. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
  
 ๓.๑ ด้านข้อมูล 
        ๑) ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพระเครื่องจากปกหน้าของนิตยสาร “ลาน
โพธิ์”  ซึ่งเป็นนิตยสารพระเครื่องที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย  โดย
คัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘  ฉบับที่ ๘๓๖-๑๑๖๓  รวม  ๓๒๘  ฉบับ จ านวน ๓๒๘ ชื่อ  
โดยข้อมูลที่ได้รวบรวมจากนิตยสารลานโพธิ์นั้นน ามาจัดแบ่งประเภทตามลักษณะเนื้อหาของการวิจัย   
            ๒) ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดและทฤษฎี  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้จัดกลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องรองรับในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาและน าเสนออย่างเป็นระบบ 
 ๓.๒ เครื่องมือใช้ในงานวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจดบันทึก ถ่ายเอกสาร และรวบรวมรายชื่อจากเอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าสู่การวิเคราะห์  และน าเสนอเพ่ืออ้างอิง 
 ๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การตีความเพ่ือให้เห็นที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องกับ
การสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย   
 ๓.๔ การน าเสนอข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยมุ่งน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเพ่ือให้
เห็นภาพรวมของที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อใน
สังคมไทย  จากนั้นสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 



๒๐๖ 
 

๔. สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑. ที่มาและความหมายของช่ือพระเครื่อง 
         ๑.๑ ที่มาของชื่อพระเครื่อง  
   ๑.๑.๑ ที่มาจากนามพระพุทธเจ้าและสาวก เช่น พระกริ่งสิทธัตโถ เหรียญหล่อ
พิมพ์พระพุทธ พระเจ้าห้าพระองค์ พระชินสีห์ พระพุทธชินราช พระพุทธนิโรคันตราย พระอุปคุต 
พระสีวลี พระสังกัจจายน์ เป็นต้น 
   ๑.๑.๒ ที่มาจากลักษณะปาง เช่น พระกริ่ง พระก าแพงนาคปรก พระก าแพงลีลา 
พระก าแพงเปิดโลก พระเชียงแสนปรกโพธิ พระเชียงแสนลีลาส พระปางซ่อนหา นางพญาสะดุ้งกลับ 
และพบอีกว่า ปางนาคปรกและปางลีลามีหลากรุ่นหลายแบบ เช่น พระนาคปรกกรุเมืองเก่า พระนาค
ปรกใบมะขาม พระพิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เป็นต้น   
 ๑.๑.๓ ที่มาจากวัตถุมวลสาร เช่น พระก าแพงสัมฤทธิ์ พระก าแพงชินทุ่งเศรษฐี 
พระก าแพงดินเผา พระผงสุพรรณ พระแร่บางไผ่ พระว่านหน้าทองค า พระว่านหน้าเงิน พระผงว่าน
อุดมโชค พระอาหารกรุอัมพวา พระเหรียญเงิน พระเหรียญทองค า เป็นต้น  
 ๑.๑.๔ ที่มาจากสถานที่ เช่น ก าแพงทุ่งเศรษฐี กรุวัดลิงขบ กรุน้ า  กรุท่าเรือ
นครศรีธรรมราช คลองตะเคียน ถ้ าเสือ ถ้ าลั่นทม นางวัดโพธิ นครโกษา นางพญาวัดโพธิ บึงพระยา
สุเรนทร์ ปรุหนังเพชรบุรี ปรกวัดพระธาตุ ผงสุพรรณ เป็นต้น 
   ๑.๑.๕ ที่มาจากเหตุการณ์ส าคัญ เช่น พระมงคลบพิตรประชุมคณาจารย์ พระ
ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ๖ รอบ เหรียญมหาราชเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๓ รอบ เหรียญพลังแผ่นดินหนึ่งในสยาม เป็นต้น 
   ๑.๑.๖ ที่มาจากลักษณะเด่น เช่น พระก าแพงสามเหลี่ยม พระก าแพงเม็ดขนุน 
พระก าแพงพัน พระก าแพงงบน้ าอ้อย พระก าแพงกล้วยปิ้ง พระก าแพงข้างหยิก พระก าแพงขาโต๊ะ 
พระก าแพงพลูจีบ พระก าแพงห้าร้อย พระก าแพงเม็ดทองหลาง พระซุ้มกอ พระซุ้มยอ พระซาวแปด 
พระเตาทุเรียน พระทรงเทริด พระเม็ดน้อยหน่า พระหูไห พระหูยาน พระกริ่ งตั๊กแตน พระเศียรโล้น 
พระปิดตามหาอุตม์ยันต์ยุ่ง เป็นต้น     
   ๑.๑.๗ ที่มาจากนามพระสงฆ์และราชทินนาม เช่น หลวงพ่อโต หลวงพ่อปาน 
หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดป่า พระสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน พระสมเด็จอรหัง
สมเด็จพระสังฆราชสุก พระสมเด็จวัดเกศโย พระสมเด็จบางขุนพรหม เป็นต้น 
   ๑.๑.๘ ที่มาจากนามบุคคล เช่น พระรอด พระมเหศวร พระร่วง พระงั่ว พระ
นางพญา พระขุนไกร พระขุนแผน พลายเพชร พลายบัว หนุมาน 
   ๑.๑.๙ ที่มาจากสมญานาม เช่น เหรียญเจ้าสัว เหรียญกิ๊กโก๋ มหาจักรพรรดิ พระ
ยอดธง พระยอดขุนพล พระนางพญา พระรอด เทวดาเล่นดิน 
   ๑.๑.๑๐ ที่มาจากศิลปะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เช่น พระขอม พระเขมร พระ
คันธารราฐ พระอู่ทอง พระเชียงแสน 
 



๒๐๗ 
 

  ๑.๒ ความหมายของชื่อพระเครื่อง 
   ๑.๒.๑ โครงสร้างความหมายที่มีองค์ประกอบ คือ  ชื่อพระเครื่องแต่ละชื่อมี 
โครงสร้างทางความหมายแบบ ๑ องค์ประกอบ ถึง แบบ ๕ องค์ประกอบขึ้นไป สรุปผลได้ดังนี้ 
    ๑.๒.๑.๑ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๑ องค์ประกอบ คือ ชื่อพระเครื่อง
ที่สื่อถึงความหมายเพียง ๑ ความหมาย เช่น กริ่ง กรุน้ า ขุนไกร ขุนแผน ซุ้มกอ ซุ้มยอ นางพญา วัด
ปากน้ า เป็นต้น 
    ๑.๒.๑.๒ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๒ องค์ประกอบ คือ ชื่อพระเครื่อง
ที่สื่อถึงความหมายเพียง ๒ ความหมาย ซึ่งแต่ละความหมายอาจสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กัน เช่น 
กริ่ง    ธิเบต กริ่งหน้าตั๊กแตน ก าแพงนาคปรก ก าแพงพัน ก าแพงกล้วยปิ้ง ขุนแผนไข่ผ่าซีก เชียงแสน
ปรกโพธิ์ นางพญาวัดโพธิ์ สมเด็จโต เป็นต้น  
    ๑.๒.๑.๓ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๓ องค์ประกอบ คือ ชื่อพระเครื่อง
ที่สื่อถึงความหมายเพียง ๓ ความหมาย ซึ่งแต่ละความหมายอาจสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กัน เช่น 
กริ่งสมเด็จพระสังฆราช ก าแพงชินทุ่งเศรษฐี สมเด็จโตวัดระฆังโฆษิตาราม หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ 
สมเด็จจิตรลดามหาจักรพรรดิ์ กริ่งพุทธโสธรหน้าใหญ่ เป็นต้น 
    ๑.๒.๑.๔ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๔ องค์ประกอบ คือ ชื่อพระเครื่อง
ที่สื่อถึงความหมายเพียง ๔ ความหมาย ซึ่งแต่ละความหมายอาจสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กัน เช่น 
หลวงปู่สรวงเทวดาเล่นดิน เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หลวงปู่ทวดเตารีดพิมพ์ใหญ่ ปิดตา
เนื้อผงคลุกรักพิมพ์เส้นด้าย ผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นต้น 
    ๑.๒.๑.๕ โครงสร้างทางความหมายแบบ ๕ องค์ประกอบขึ้นไป คือ ชื่อพระ
เครื่องที่สื่อถึงความหมายตั้งแต่ ๕ ความหมายขึ้นไป ซึ่งแต่ละความหมายอาจสัมพันธ์กันหรือไม่
สัมพันธ์กัน เช่น หลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติกา
ราม หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่พิมพ์เศียรโตรุ่นน้ าท่วม สมเด็จอรหังสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศ
วิหาร ก าแพงซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะกรุวัดพิกุล นางพญาสมาธิหลวงพ่อสุ่นวัดปากน้ าแหลมสิงห์ เป็นต้น 
 ๒. ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย   
  การศึกษาข้อมูลชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย  สรุป
ได้ดังนี้   
                 ๒.๑ ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อดั้งเดิม  การศึกษาชื่อพระเครื่องกับ
อุดมการณ์ความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ความเชื่อเกี่ยวกับผี จากข้อมูลที่ศึกษาสามารถแบ่งคติความเชื่อเรื่องผี
ออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) ผีบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา เป็นต้น  
และ ๒) ผีที่มีอยู่แล้วโดยไม่ทราบว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด เช่น   ผีบ้าน ผีเมือง ผีป่า ผีเขา ผีไร่ ผีนา ผีฟ้า ผี
แถน ผีปอบ ผีกระสือ ผีพราย  และกลุ่มผีที่มีอยู่แล้วจะแสดงอ านาจผ่านความเชื่อว่า ผีเข้า ผีสิง ผีอ า 
ผีหลอก เป็นต้น การซ่อนแฝงไว้ซึ่งคติความเชื่อเรื่องผียังปรากฏในชื่อพระเครื่อง เช่น พระขุนแผนผง
พรายกุมาร พระขุนแผนพรายคู่  
 ๒.๑.๒ ความเชื่อเกี่ยวกับนาค  คติความเชื่อเกี่ยวกับนาคในสังคมไทยตั้งแต่ยุค
อดีตจนถึงปัจจุบัน  รับรู้คติความเชื่อเกี่ยวกับนาคผ่านข้อมูลทางวัฒนธรรมของสังคม เช่น ด้าน



๒๐๘ 
 

วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านประเพณี ด้านพิธีกรรม ด้านไสยศาสตร์ และด้านศาสนวัตถุทาง
ศาสนา เป็นต้น  พระเครื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องนาค คือ พระพิมพ์นาคปรกพระธาตุ
นาดูน  พระนาคปรกใบมะขามวัดท้ายตลาด พระนาคปรกใบมะขามวัดปากคลองมะขามเฒ่า  พระ
นาคปรกใบมะขามวัดกัลยาณมิตร พระนาคปรกใบมะขามวัดเสด็จ พระนาคปรกใบมะขามวัดอนงคา
ราม พระพิมพ์ปรกโพธิ์ เป็นต้น 
    ๒.๑.๓ ความเชื่อเกี่ยวกับยักขเทวดา คติความเชื่อเกี่ยวกับยักขเทวดาใน
สังคมไทยได้ให้ความส าคัญในฐานะผู้พิทักษ์รักษา  จากคติความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวัณได้เชื่อมโยง
ผสมผสานเข้าสู่ยักขเทวดาผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา  ซึ่งดั้งเดิมคติความเชื่อของสังคมไทยก็ได้ผูก
ติดอยู่กับเรื่องผี เรื่องพราหมณ์อยู่ก่อนแล้ว  จากนั้นยักขเทวดาก็ได้ปรับตัวเข้ากับคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในช่วงต่อมา  ชื่อพระเครื่องที่เกี่ยวข้องกับยักขเทวดา คือ เหรียญท้าวเวสสุวัณ  
เหรียญจตุรพักตรพรหม  
  ๒.๒ ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู คือ ชื่อพระเครื่องกับ
อุดมการณ์ความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู  ผู้ศึกษาได้จ าแนกเนื้อหาที่ได้เพ่ืออธิบายเป็น ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๒.๑ ความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวร คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวรในศาสนา
พราหมณ-์ฮินดูนั้น พบว่า พระอิศวรหรือพระศิวะเป็นหนึ่งในตรีมูรติผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุด  มี ๓ องค์ตาม
ความเชื่อ  อีก ๒ องค์ ได้แก่ พระพรหมและพระวิษณุ คติความเชื่อในสังคมไทยได้สร้างสัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์เคารพแทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวรมีชื่อเรียกว่าปลัดขิกนั่นเอง   
  ๒.๒.๒ ความเชื่อเกี่ยวกับพระนารายณ์ คือ คติความเชื่อเกี่ยวกับพระนารายณ์
ในสังคมไทยรับรู้ความเชื่อผ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดี ๒ เรื่องหลัก คือ รามเกียรติ์ และมหากาพย์
มหาภารตะ  ซึ่งเรื่องที่สองเป็นมหากาพย์ขนาดใหญ่เรื่องราวยาวมาก  และเมื่อกล่าวถึงพระนารายณ์
กับคติความเชื่อในสังคมไทยพบว่ามีปรากฏร่องรอยหลักฐานจากรูปสลักพระนารายณ์ท าด้วยศิลาที่
อ าเภอไชยาสุราษฎร์ธานี ปราสาทพนมรุ้งบุรีรัมย์ ปราสาทหินพิมายนครราชสีมา พระปรางค์สามยอด
ลพบุรี เทวสถานเมืองศรีเทพเพชรบูรณ์ เป็นต้น และพบข้อมูลที่เป็นชื่อพระเครื่อง เช่น เหรียญพระ
นารายณ์ทรงครุฑรุ่นบารมีมหาเศรษฐี เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูรุ่นมหาบารมีมหา
เศรษฐี เหรียญสมเด็จพระนารายณ์เนื้อทองค า พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหูเจ้าคุณธงชัย เป็นต้น   
    ๒.๒.๓ ความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศซึ่งได้
ตั้งชื่อพระเครื่องหรืออาจเป็นเครื่องรางของขลังด้วยโดยใส่ชื่อของพระพิฆเนศเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระ
เกจิอาจารย์ เช่น  พระพิฆเนศเนื้อโลหะเก่าด้านหลังหลวงพ่อแก่หุ้มทรงกลม พระพิฆเนศเทพแห่ง
ความรู้ทั้งมวล  เหรียญพระพิฆเนศวร์ ๑๒ นักษัตร พระพิฆเนศแกะจากหินแอมมิทีส พระพิฆเนศ
ประทานพร พระพิฆเนศได้รับกระแสนิยมจากคติความเชื่อในสังคมไทยอย่างมาก  พบได้จากการสร้าง
และตั้งชื่อแล้วจะมุ่งเน้นความมีคุณค่าราคาจากองค์ประกอบ เช่น กรอบทอง ฝังล้อมเพชร โลหะกรอบ
ทอง พลอยสลับสี เป็นต้น     
    ๒.๓ ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา คือ ชื่อพระเครื่อง
กับอุดมการณ์ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  ผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูลที่ค้นพบออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๓.๑ ความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ คือ พระโพธิ์สัตว์ที่แสดงเรื่องราวของ
พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามากถึง ๕๐๐ ชาติ หรือที่รับรู้และเรียกว่านิทานชาดก 
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๕๐๐ ชาติ  และที่ปรากฏพบในพระไตรปิฎกจ านวน ๕๔๗ ชาติ   แต่ละชาติเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ที่
บ าเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์อ่ืนหรือคนอ่ืน  การตั้งชื่อพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่อง
ของพระโพธิสัตว์ในสังคมไทยนั้น เช่น พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม หรือเรียกอีกอย่างว่า
เทพเจ้าแห่งดอนยายหอมนครปฐม คติความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์ตามพุทธศาสนาแบบมหายานนี้  พบ
ในกลุ่มคนจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย เช่น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) พระ
สมัตรภัทรโพธิสัตว์ พระนางศิตาตปัตร นางวสุธระ พระนางปรัชญาปาริมิตา พระนาคารชุนะ พระนาง
ตารา พระจุณทีโพธิสัตว์ พระจันทรประภาโพธิสัตว์ 
    ๒.๓.๒ ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า คือ คติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
ในฐานะรูปสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพระเครื่อง  ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายิ่งถูกสร้างขึ้นมา
เพ่ือสื่อแทนความเคารพรวมถึงเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น  ตั้งข้อสังเกตได้จากชื่อพระเครื่องที่สัมพันธ์
กับพระพุทธเจ้า    
    ๒.๓.๓ ความเชื่อเกี่ยวกับอนาคตพระพุทธเจ้า คือ ความเชื่อเกี่ยวกับอนาคต
ของพระพุทธเจ้าที่รับรู้ในสังคมไทยตามความเชื่อเรื่องพระเจ้า ๕ พระองค์ มีชื่อว่าพระกกุสันโธ พระโก
นาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม และพระศรีอริยเมตเตยโย  ดังนั้นพุทธศาสนาปัจจุบันอยู่ในยุคของ
พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔  และ พ.ศ. ๕๐๐๐ จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาที่ชื่อว่าพระศรีอริย
เมตไตรย  ในการสร้างรูปเคารพในลักษณะของพระเครื่องก็ได้สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องสัมพันธ์
กับความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตที่เรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรยหรือเรียกให้สั้นลงว่ าพระศรีอา
ริย์  
  ๒.๔ ชื่อพระเครื่องกับอุดมการณ์ลัทธิพิธีในสังคมสมัยใหม่ คือ ชื่อพระเครื่องกับ
อุดมการณ์ลัทธิพิธีในสังคมสมัยใหม่  ผู้วิจัยจ าแนกข้อมูลศึกษาและน ามาอธิบาย ได้ดังต่อไปนี้   
 ๒.๔.๑ ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าพ่อ คือ ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าพ่อในสังคมไทยพบว่า พระ
เครื่องที่เป็นวัตถุมงคลตามความเชื่อของสังคมไทยนั้น  มีขีดจ ากัดในเรื่องของชื่อและสื่อสัญลักษณ์แทน
พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก รวมถึงพระเกจิอาจารย์  แต่ในสังคมสมัยใหม่มีการยอมรับนับถือสิ่งที่
เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มของเจ้าพ่อ  ซึ่งค าว่าเจ้าพ่อไม่ได้สื่อถึงเรื่องความเป็นนักเลงที่ยิ่งใหญ่ หรือสื่อในทาง
ที่ไม่ดี  แต่เจ้าพ่อตามความเชื่อในสังคมสมัยใหม่  สื่อถึงความยิ่งใหญ่ในความศักดิ์สิทธิ์  ปรากฏว่ามีคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อที่แยกย่อยออกไปตามท้องถิ่น เช่น การเคารพนับถือเหรียญ เจ้าพ่อพญาแล 
เหรียญเจ้าพ่อหนองลี เหรียญเจ้าพ่อเสือ เหรียญเจ้าพ่อยี่กอฮงกรุงเทพมหานคร เหรียญเจ้าพ่อศาลสูง
เมืองลพบุรี เหรียญเจ้าพ่อพระวอเวียงระแหงเมืองตาก เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง เหรียญเจ้าพ่อเขาใหญ่
นครราชสีมา เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬเมืองลพบุรี เหรียญเจ้าพ่อธงชัยนครราชสีมา เหรียญเจ้าพ่อติ๊
ปปาละ  เหรียญเจ้าพ่อมเหสักข์ เหรียญเจ้าพ่อเทพารักษ์  เหรียญเจ้าพ่อเขาตก เหรียญเจ้าพ่อ
ช้างเผือก เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้างจังหวัดล าพูน เหรียญเจ้าพ่อศรีสงครามนครพนม เหรียญเจ้าพ่อตาธรรม
ยาพิจิตร เหรียญเจ้าพ่อเสาชิงช้า   
 ๒.๔.๒ ลัทธิเกี่ยวกับเจ้าแม่ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิเจ้าแม่ในสังคมไทย
พบว่า คติความเชื่อเดิมของสังคมไทยปรากฏว่ามีเพศหญิงหรือแม่เข้าไปเกี่ยวข้องหลายเรื่อง เช่น 
แม่น้ าก็มีแม่พระคงคง ดินก็มีพระแม่ธรณี ข้าวก็มีแม่โพสพ ต้นไม้ก็มีแม่นางไม้หรือเจ้าแม่ตะเคียนหรือ
นางตานี เป็นต้น  ชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ าโขงก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่สองนาง ความเชื่อ
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ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็มีความเชื่อกับเจ้าแม่อุมา และเจ้ากาลี คนจีนก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่
กวนอิม เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น  แต่ในพระพุทธศาสนาก็มีชื่อเรียกที่แสดงลักษณะ
ว่าเป็นเพศหญิงเหมือนกัน แต่ไม่เรียกว่าเจ้าแม่  นั่นคือ สมเด็จนางพญา  
 ๒.๕ ชื่อพระเครื่องกับภาพสะท้อนความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาใน
สังคมไทย คือ การศึกษาถึงชื่อพระเครื่องกับภาพสะท้อนความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนา
ในสังคมไทยนั้น  ผู้ศึกษาจ าแนกข้อมูลที่พบออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ ความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยแบบดั้งเดิม   
จากการศึกษาความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยแบบดั้งเดิม สามารถจ าแนก
ข้อมูลออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
    ๒.๕ .๑.๑ ความซับซ้อนเรื่องไสยศาสตร์ คือ จากการศึกษาถึงความ
ซับซ้อนเรื่องไสยศาสตร์ที่สะท้อนผ่านชื่อพระเครื่องในสังคมไทย พบว่า การสร้างพระเครื่องและตั้งชื่อ
พระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นแนวเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ เช่น พระขุนแผน พรายกุมาร  ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลที่สังคมไทยรับรู้ผ่านวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนว่า ตัวละครที่ชื่อขุนแผนนั้นเด่นเรื่องของคุณ
ไสย์  และในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนมีการกล่าวถึงไสยศาสตร์มากที่สุด   
    ๒.๕.๑.๒ ความซับซ้อนเรื่องวิทยาคม  คือ ความซับซ้อนเรื่องวิทยาคมใน
สังคมไทย พบได้จากวิถีชีวิตที่ต้องพ่ึงพาอาศัยคาถาอาคมหรือวิทยาคม เช่น การใช้คาถาอาคมป้องกัน
ภัยจากภูตผีปีศาจ การใช้เพ่ือรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การใช้เพ่ืออ านาจต่อรองกับธรรมชาติ รวมถึงการใช้
เพ่ือปลุกเสกเครื่องรางของขลัง เป็นต้น  
    ๒.๕.๑.๓ ความซับซ้อนเรื่องผีสางเทวดา คือ ความซับซ้อนเรื่องผีสาง
เทวดาในสังคมไทยพบว่า ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณของสังคมไทยได้ผสมผสานกับพุทธศาสนาอย่าง
กลมกลืน แต่เราอาจจะพอแยกให้เห็นว่าส่วนใดเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา และส่วนใดเป็นความ
เชื่อเรื่องภูตผี  
    ๒.๕.๑.๔ ความซับซ้อนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ จากข้อมูลที่ศึกษาความ
ซับซ้อนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในสังคมไทยครั้งนี้  อธิบายได้ว่าความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็นที่
ยึดเหนี่ยวทางสังคมเพราะความเชื่อได้สร้างและรักษากฎระเบียบในสังคมได้  หากใครฝ่าฝืน
กฎระเบียบก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ ในขณะที่ผู้ที่ท าตามกฎระเบียบจะมีชีวิตที่ มั่นคงและเป็นสุข
  ทั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและศาสนาเปรียบเสมือนตัวชี้วัดความสามัคคีและการ
พ่ึงพาอาศัยกัน  
    ๒.๕.๑.๕ ความซับซ้อนศาสนา คือ ความซับซ้อนเรื่องของศาสนาใน
สังคมไทย พบว่า  จากข้อมูลที่มีผู้ศึกษาและสรุปเป็นภาพรวมอธิบายได้ว่า  ในสังคมไทยมีการเปิดกว้าง
ยอมรับนับถือในสิ่งที่เข้ามาใหม่และปรับให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่เดิม  ความซับซ้อนของการนับถือศาสนา
ของคนไทย โดยจะพิจารณาจากข้อมูลที่เป็นศิลปะ สถาปัตยกรรม พิธีกรรม และพฤติกรรมของผู้คน 
ในความเป็นจริง สิ่งที่น่าสนใจก็คือความซับซ้อนทางศาสนาที่ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู  
   ๒.๕.๒ ความซับซ้อนของระบบความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยแบบใหม่ 
คือ ในสังคมไทยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องนึกถึงวัดในพระพุทธศาสนาและ
องค์ประกอบที่มีอยู่ในวัด เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ พระธาตุ หรือสถานที่รับรู้ร่วมกันว่ามีความ



๒๑๑ 
 

ศักดิ์สิทธิ์ประกอบอยู่  วัดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่ียวข้องกับความเชื่อประเพณีพิธีกรรมทั้งในด้านศาสนา
และไสยศาสตร์  วัดมีความสัมพันธ์ทางสังคมและท าให้เกิดส านึกร่วมว่าเป็นพวกเดียวกัน  และวัดยัง
เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่ใช้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน  ที่กล่าวแล้วว่าบริเวณ
ของวัดย่อมมีองค์ประกอบให้เห็น เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ พระธาตุ หรือสถานที่รับรู้ร่วมกันว่ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ประกอบอยู่  และอธิบายถึงอ านาจบทบาทอุดมการณ์ทางความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยที่
ซ่อนแฝงอยู่ชื่อพระเครื่อง 
 
๕. อภิปรายผล 
 
 บทความวิจัยครั้งนี้ แบ่งการอภิปรายผลเป็น ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
  ๑.ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านลักษณะการใช้ภาษา 
  ชื่อพระเครื่องมีท่ีมาและความหมายที่สะท้อนให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาจ าแนกออกเป็น 
๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๑.๑ กลุ่มท่ีมีชื่อตามที่มาและความหมายจากองค์ประกอบพระเครื่อง  
     กลุ่มที่มีชื่อตามที่มาและความหมายจากองค์ประกอบพระเครื่อง พบว่า มีการ
ตั้งชื่อพระเครื่องตามองค์ประกอบที่โดดเด่น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา สว่างศรี (๒๕๔๙ : 
๖๕-๗๔) ได้กล่าวถึงชื่อพระเครื่องว่า ชื่อพระเครื่องเกิดจากปัจจัยประกอบ คือ ๑) ชื่อเรียกตามสถานที่
พบ เช่น  พระถ้ าเสือ  พบที่ถ้ าเสือ จังหวัดสุพรรณบุรี  พระนางพญาก็จะระบุว่าวัดนางพญา  ขุนแผนก็
จะระบุว่าวัดบ้านกร่างหรือวัดพระรูป  ๒) เรียกชื่อตามลักษณะเด่น  เช่น  ลักษณะองค์พระมีพระ
กรรณยาวก็เรียกชื่อว่า พระหูยาว  องค์พระประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ เรียกว่า พระปรกโพธิ์  พระที่อยู่ใน
อิริยาบถลีลาเรียกชื่อว่าพระก าแพงเขย่ง  และจะต้องระบุสถานที่พบต่อท้ายอีก  เช่น พระก าแพงเขย่ง
สุพรรณ พระก าแพงสวรรค์  นอกจากนั้นยังมีพระร่วงหลังรางปืน  ๓) เรียกชื่อตามรูปทรง  เช่น  
ลักษณะมีรูปทรงคล้ายสิ่งไหนก็เรียกชื่อตามสิ่งนั้น  พระก าแพงกลีบบัว  พระก าแพงเม็ดขนุน  พระ
ก าแพงซุ้มกอ  ๔) เรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้ในการสร้าง  เช่น  ผงและเกสร เป็นวัสดุส าคัญในการก่อรูป 
เรียกชื่อว่าพระผง  พระเกสร  ๕) เรียกชื่อตามจ านวนพระ  เช่น  การสร้างจ านวนเท่าใดก็เรียกตามนั้น  
มีพระก าแพงห้าร้อย  ๖) เรียกชื่อตามความเชื่อในพุทธคุณ  เช่น  พระคง  พระนางพญาเสน่ห์จันทร์  
พระเงี้ยวทิ้งปืน  พระโดดร่ม  ๗) เรียกชื่อตามผู้สร้าง  เช่น  พระสมเด็จวัดระฆังฯ หลวงพ่อคูณ  หลวง
ปู่เอ่ียม  ๘) เรียกชื่อตามผู้ใช้  เช่น  พระสวนเรียกใหม่ว่าพระมเหศวร  ๙) เรียกชื่อตามสิ่งที่นิยมใน
สมัย  เช่น  พระชุดกิมตึ๋ง  การเรียกชื่อพระเครื่องมีหลักใหญ่ ๆ อยู่ที่พระคล้ายสิ่งใดหรือมีลักษณะ
อย่างไรก็เรียกไปตามนั้น  การเรียกชื่อพระเครื่องบางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักประติมานวิ ทยา  
ปรากฏมีพระหลายแบบที่เรียกชื่อผิดไป  เช่น  พระนารายณ์ทรงปืน  ค าว่า  ปืน  ในสมัยโบราณ
หมายถึงธนูหรืออาวุธ  เหตุที่เรียกว่าพระนารายณ์ทรงปืนก็เพราะเห็นรูปที่ประทับยืนทางขวาของพระ
นาคปรก  เป็นพระสี่กร  จึงเรียกว่าพระนารายณ์  ที่จริงแล้วเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิ เตศวร  สองพระ
หัตถ์บนถือลูกประค ากับคัมภีร์  สองพระหัตถ์ล่างถือดอกบัวกับน้ าอมฤต  สร้างตามคติพระรัตนตรัย
แบบมหายาน  ส่วนพระก าแพงเขย่ง  อากัปกิริยาเขย่งที่จริงแล้วเป็นอริยาบถลีลาจากพุทธประวัติตอน
เสด็จจากสวรรค์ดาวดึงส์ 



๒๑๒ 
 

     จากที่ศึกษาการตั้งชื่อพระเครื่องในครั้งนี้จึงอภิปรายผลได้ว่า  การตั้งชื่อพระ
เครื่องนั้นต้องอาศัยปัจจัยองค์ประกอบที่ส าคัญและสัมพันธ์เชื่อมโยงให้รับรู้การสื่อถึงที่มาและ
ความหมายในสิ่งเดียวกัน  แต่เป็นที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่า ชื่อพระเครื่องมี ๒ ลักษณะ คือ ๑) พระเครื่องที่
สร้างไว้ในยุคก่อนนั้นไม่มีการตั้งชื่อในตอนสร้าง  แต่จะมาตั้งชื่อเมื่อขุดค้นพบในภายหลัง  แล้วตั้งชื่อ
ตามปัจจัยองค์ประกอบ  และ ๒) พระเครื่องที่เตรียมการตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าก่อนสร้าง  ในลักษณะที่ ๒ 
นี้เป็นที่นิยมและพบในยุคสมัยปัจจุบัน   
   ๑.๒ กลุ่มท่ีมีชื่อตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคม 
     กลุ่มที่มีการตั้งชื่อตามบริบทของสังคมว่ามีกระแสนิยมอย่างไร  จากที่ศึกษา
อภิปรายผลได้ว่า  เรื่องของการตั้งชื่อสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมไทยอยู่ในกระแสนิยมหลักคือ สื่อความ
หมายถึงชื่อที่ดีมีความเป็นสิริมงคล  ในสรรพสิ่งนั้นรวมถึงชื่อพระเครื่องด้วย  จากงานศึกษาของ
สมชาย ส าเนียงงาม (๒๕๔๗ : ๒๗๒-๒๗๕) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลของ
ความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย ผลการศึกษาพบว่า ชื่อของคนไทยสะท้อน
ความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณี โดยแสดงออกทั้งทางรูปค าและความหมายที่สื่อถึงความดีงาม 
ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง ความรู้ความสามารถ เกียรติยศ และอ านาจ  ส่วนชื่อคนสมัยก่อน 
สะท้อนความเชื่อน้อยกว่าชื่อคนกลุ่มอายุอ่ืน  และมีแนวโน้มว่าชื่อคนในกลุ่มอายุที่ลดลงจะสะท้อน
ความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีมากขึ้น  โดยจะใช้ชื่ อที่เลี่ยงอักษรกาลกิณีและมีความสัมพันธ์
กับชื่อพ่อแม่มากขึ้น  ทางด้านความหมายพบว่า  ชื่อคนในสมัยก่อนสะท้อนความเชื่อว่ากิริยาอาการ
และคุณสมบัติของเจ้าของชื่อถือเป็นสิริมงคลมากที่สุด การตั้งชื่อของคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของสิริ
มงคลและกาลกิณีสะท้อนให้เห็นวีธีคิดในการตั้งชื่อด้วย 
    จากที่ศึกษาชื่อพระเครื่องตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคมยังพบอีก
ว่า  ในสังคมไทยให้ความส าคัญในการตั้งชื่อพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังด้วย  ดังที่มีงานศึกษา
ของพรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ (๒๕๕๒ : ๗๖-๑๑๗) ได้ศึกษาเรื่องการตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย  ผลการศึกษาพบว่า การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพมีที่มา
และความหมายสื่อถึงความเชื่อเรื่องอ านาจบารมีมากที่สุด รองลงมาคือความเชื่อด้านมั่งค่ังร่ ารวย และ
กระแสความนิยมจตุคามรามเทพก็อาศัยองค์ประกอบอ่ืน เช่น รูปแบบสวย มวลสารดี พิธีกรรมเด่น ผู้
เสกขลัง ผู้สร้างน่าเชื่อถือ  นอกจากนั้นกลุ่มที่มีชื่อตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคม ยังพบ
อีกว่า บริบททางสังคมในด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในยุค
สมัย  ก็เป็นปัจจัยให้เกิดการตั้งชื่อพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวข้อมูลผ่านการรับรู้จากชื่อพระ
เครื่องอีกด้วย  การตั้งชื่อพระเครื่องจึงมีการใส่ค าใส่ความหมายที่สื่อถึงเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น  ทั้งนี้
เพ่ือสื่อให้สนองตอบกระแสนิยมหลักของสังคม  จึงพบว่า มีการตั้งชื่อพระเครื่องที่สื่อถึงความต้องการ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านการอยู่ยงคงกระพัน ด้านโชคลาภ ด้านมหานิยม ด้านบุญบารมี ด้านยศฐานันดร
ศักดิ์ ด้านมั่งมีศรีสุข ด้านค้าดีขายดี เป็นต้น  การตั้งชื่อพระเครื่องจึงสนอบตอบกระแสนิยมของบริบท
ทางสังคมมากขึ้น  และพบในกลุ่มของการผลิตซ้ าจากพระเครื่องที่มีชื่อเสียงกระแสนิยมอยู่ก่อนแล้ว  
 
 
 



๒๑๓ 
 

  ๒. ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านอุดมการณ์  
  ในการอภิปรายผลชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านอุดมการณ์นั้น พบว่า ชื่อพระ
เครื่องได้ซ่อนแฝงอุดมการณ์ทางสังคมอย่างซับซ้อน  สามารถจ าแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑ กลุ่มทางโลกุตตระ  
     การสื่อถึงอุดมการณ์ความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร  ข้ามพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดในโลกของความเป็นมนุษย์  ในกลุ่มนี้จะมุ่งถึงการเข้าถึงหลักธรรมตามความเชื่อและศาสนา  
และการมีอุดมการณ์สู่โลกหน้าคือโลกของนิพพาน  หรือรวมถึงโลกสวรรค์ โลกของพระศรี อาริย
เมตไตรย  ซึ่งอุดมการณ์อย่างนี้จะตัดขาดไม่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของมนุษย์  แต่จะมุ่งตรงต่อความหลุดพ้น  และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ถึงความ
หลุดพ้นมีหลากหลายวิธี  แต่ที่เด่นชัดจะมุ่งสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้ นกับคนอ่ืนเป็นหลัก  จากที่
ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้จากข้อมูลเรื่องการสร้างพระเครื่องเพ่ือเป็นพุทธบูชา หรือสืบทอดพระ
ศาสนา หรือเพ่ือปรมัตถ์ประโยชน์ให้กับผู้ตายไปแล้ว เป็นต้น  และอุดมการณ์ที่สื่อผ่านภาษาใช้
เรียกชื่อพระเครื่องก็ไม่ปรากฏว่าข้องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคม  แต่จะมีเพียงอุดมการณ์หลักที่มุ่งต่อความสุขในโลกหน้าหรือเข้าสู่นิพพานตามหลักค า
สอนเท่านั้น 
   ๒.๒ กลุ่มทางโลกียะ 
     พระเครื่องในฐานะที่สังคมรับรู้ผ่านความเชื่อว่ามีความขลังความศักดิ์สิทธิ์จึงถูก
คัดเลือกให้เป็นที่พ่ึงพิงที่ดีที่สุด  การพ่ึงพิงอยู่ในลักษณะขอให้คุ้มครองประทานพรดลบันดาลในสิ่งที่
ปรารถนาให้ส าเร็จ  ซึ่งเป็นความต้องการที่จะให้สนองตอบต่อความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตผู้คนในสังคม  
จึงปรากฏพบว่า  การสร้างพระเครื่องและการตั้งชื่อพระเครื่องจะสื่อความหมายถึงเรื่องของความอยู่ดี
มีสุข มั่งมีศรีสุข ความแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรี ความร่ ารวย เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนแต่เป็น
การสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อผ่านชื่อเรียกพระเครื่องทั้งสิ้น  การสื่อค าสื่อความหมายจากชื่อพระ
เครื่องพบว่า จะมีการสร้างค าและความหมายที่สนองตอบความคาดหวังของสังคมในปัจจุบันว่า  สิ่งใด
เป็นกระแสนิยมในปัจจุบันหรือปลุกกระแสนิยมใหม่ ๆ ขึ้นมา  และยิ่งในปัจจุบันยิ่งมีความสลับซับซ้อน
ในสังคมมากยิ่งขึ้น  ชื่อพระเครื่องจึงมีลักษณะการใช้ค าเพ่ือสื่อความหมายให้หลากหลาย  เรียกได้ว่า
เป็นอุดมการณ์หลักและอุดมการณ์รองหรือย่อยที่สะท้อนผ่านชื่อพระเครื่อง  
  ๓. ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและศาสนา 
  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและศาสนานั้น  สามารถอภิปรายผลได้  ๓ 
ประเด็น ดังนี้ 
   ๓.๑ ความเป็นสากลของความเชื่อและศาสนา  คือ  ความเป็นสากลในเรื่องของ
ความเชื่อและศาสนาที่มีจุดก าเนิดเหมือนกันหรือคล้ายกันจนบางครั้งถ้าไม่ศึกษาก็จะแยกจากกันไม่
ขาด  หรือแม้แยกแล้วแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกัน  ทุกความเชื่อทุกศาสนาพยายามหาค าตอบในสิ่งที่เชื่อ
ว่ามีอยู่เหนือธรรมชาติ  และธรรมชาติมีอ านาจมีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์  สามารถดล
บันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้  ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย  ซึ่งเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจากภาวะในจิต  
ยังผลให้มนุษย์หาทางออกหรือทางรอดด้วยการเข้าหาแนวปฏิบัติทางศาสนา  ยอมรับความเชื่อถือ
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ศรัทธาทางศาสนาซึ่งช่วยลดภาวะวิตกกังวลได้  สรุปแล้วศาสนาเป็นระบบสัญลักษณ์ (Symbolism) ที่
เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่พ่ึงพิงความศักดิ์สิทธิ์และความขลัง  
    ๓.๒ การผสมผสานกลมกลืนของความเชื่อและศาสนา  คือ การยอมรับนับถือผ่าน
ความเชื่อและศาสนาที่มีอยู่เดิมและเข้ามาใหม่ให้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว  จากที่ศึกษา
อภิปรายผลได้ว่า พระเครื่องเป็นสื่อสัญลักษณ์ทางความเชื่อและพุทธศาสนา  แต่ก็ด้วยบริบททางสังคม
ที่มีความเชื่อเรื่องผี เรื่องพราหมณ์อยู่ก่อนแล้ว เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาปะทะสังสรรค์ในพ้ืนที่
เดียวกัน  ก็เกิดการผสมกลมกลืนกัน  ข้อมูลพบได้จากชื่อพระเครื่องทั้งที่มีชื่อสื่อถึงผี พราหมณ์ และ
พุทธอยู่รวมกัน   ผลการศึกษาของอมรา  พงศาพิชญ์ (๒๕๔๑ : ๔๕-๕๐)  ซึ่งได้แสดงมุมมองเรื่อง
ดังกล่าวไว้ว่า  พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดียไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย
อาคเนย์  ในชั้นเดิมท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  เช่น  ในประเทศจีนก็มีลัทธิเต๋า 
ขงจื้อ รวมอยู่กับความเชื่อทางไสยศาสตร์อีกด้วย  ส่วนใหญ่ในแถบนี้มีความเชื่อทางไสยศาสตร์อยู่ก่อน
นานแล้ว  เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบนี้  ซึ่งมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่และผลที่
ได้รับ คือ คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  แต่การยอมรับอยู่ในลักษณะผนวกกับความเชื่อ
ที่มีอยู่เดิม  ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะรวม คือ ๑)ความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึง
การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรม  ๒)ความเชื่อของพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อในหลักธรรม  
และ ๓)ความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ  สอดคล้องกับ
การศึกษาของศิราพร ฐิตะฐาน (๒๕๔๕ : ๑๗-๑๘)  ได้กล่าวถึงการกลมกลืนระหว่างความเชื่อเรื่อง
พุทธ พราหมณ์ และผีที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิม  ซึ่งเหตุการณ์ความเชื่อเช่นนี้มักเกิดกับการ
นับถือพุทธศาสนา   
    ๓.๓ การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไร้พรมแดนของความเชื่อและศาสนา คือ  ความเชื่อ
และศาสนาที่สังคมใดสังคมหนึ่งยอมรับนับถือนั้น  ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในระยะเวลาอันสั้น ๆ แต่ถูก
ยอมรับนับถือด้วยผ่านการพิสูจน์จากสังคมอย่างยาวนานและต่อเนื่อง  ดังนั้นในช่วงระยะเวลาอัน
ยาวนานและต่อเนื่องจึงปรากฏให้เห็นยุคสมัยที่ถูกยอมรับนับถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลาย ๆ ส่วน
ที่สังคมยอมรับเข้ามา  ปรากฏทั้งที่เป็นความเชื่อและศาสนาดั้งเดิมและปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลให้เข้ากับ
ยุคสมัย  และที่ศึกษาจากข้อมูลในอดีตและเชื่อมโยงถึงปัจจุบัน  ยิ่งพบได้ว่า  การไร้พรมแดนทางความ
เชื่อและศาสนานั้นมีอยู่ในสังคมจริง  ดังเช่นความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ เรื่ องผี เรื่องศาสนา 
พบว่า สามารถเข้าอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไร้พรมแดน หรือแม้แต่ถูกสร้างให้อยู่ในชุดความเชื่อและ
ศาสนาเดียวกันที่ปรากฏในสัญลักษณ์พุทธศาสนา กล่าวคือปรากฏพบในพระเครื่องว่ามีการน า
สัญลักษณ์ของผี พราหมณ์ พุทธเข้าอยู่รวมกัน  ผลการศึกษาของปฐม หงษ์สุ วรรณ (๒๕๕๔ : ๓๘๓-
๔๐๖) ได้กล่าวถึงชนชาติไทกับความเชื่อและพิธีกรรมไว้ว่า ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นข้อมูลทางคติชน
ประเภทหนึ่ง  ถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลประเภท Customary Folklore อันเป็นแบบแผนทางสังคมที่
เป็นความคิดความเชื่อของกลุ่มคนในแต่ละสังคม  ความเชื่อและพิธี กรรมเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน  
ประเพณีพิธีกรรมที่ด าเนินในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมของผู้คนล้วนเกิดจากความคิดความเชื่อทางศาสนา
แทบทั้งสิ้น  บางครั้งความเชื่อและพิธีกรรมถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สร้างการเชื่อมโยงผูกพัน
ระหว่างผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ในกรณีของชนชาติไทพบว่านักวิชาการไทยและต่างประเทศที่
สนใจประเด็นไทศึกษามากยิ่งขึ้น  ต่างก็ศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
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ความเชื่อและพิธีกรรมที่มีอยู่ในสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชนในดินแดนต่าง ๆ ทั้งในแง่บทบาท 
ความหมาย และหน้าที่ของความเชื่อและพิธีกรรม  นอกนั้นยังสนใจศึกษาในแง่โลกทัศน์ ค่านิยม และ
พฤติกรรมของคนในสังคมที่สะท้อนผ่านกิจกรรมทางความเชื่อและพิธีกรรม  นอกจากนั้นความเชื่อ
และพิธีกรรมของกลุ่มชนชาติไทมีหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแต่รูปแบบที่มองเห็นได้ง่ายทั่วไป เช่น การ
เซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ มีผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีเขา ผีน้ า ผีท่า เป็นต้น ความเชื่อและ
พิธีกรรมเรื่องขวัญ มีขวัญข้าว ขวัญวัวขวัญควาย ขวัญบ้านขวัญเมือง  หรือแม้กระทั่งการกราบไหว้
ต้นไม้หรือสัตว์สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์  ทั้งนี้มีความเชื่อว่าท าให้เกิดความมั่นคงและสร้างความอบอุ่นทาง
ใจให้เกิดขึ้นกับผู้คนชาวเมือง  การปฏิบัติเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับลัทธิความเชื่อทางศาสนาด้วย  
องค์ประกอบของความเชื่ออันได้แก่ ๑) มีสิ่งเคารพบูชาสูงสุด ๒) มีความเชื่อและศรัทธา ๓) มีความ
ขลัง ๔) มีความศักดิ์สิทธิ์และข้อห้าม ๕) มีพิธีกรรมหรือแสดงออกถึงความเชื่อมั่น ๖) มีกฎเกณฑ์หรือ
แนวปฏิบัติ และ ๗) มีผู้สืบทอดและประกอบพิธี  
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะมีการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ๑. ควรมีการศึกษาที่มาและการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของชื่อพระเครื่องในแต่
ละสังคมว่ามีอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของแต่ละสังคมวัฒนธรรมที่มีความเชื่อ
และศาสนาที่สัมพันธ์กันได้ 
 ๒. ควรมีการศึกษาต านานพระเครื่องที่ปรากฏในสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่
นับถือพระพุทธศาสนา  เพ่ือให้เห็นแนวคิดแนวเชื่อในมุมมองที่หลากหลายผ่านการรับรู้เรื่องต านาน
พระเครื่อง และให้เห็นว่าต านานพระเครื่องมีอิทธิพลบทบาทสัมพันธ์กับวิถีชีวิตทางสังคมในด้านใดบ้าง 
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๒๑๗ 
 

ข.ตารางกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
 

การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 

โครงการวิจัยน าผลการวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์ 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
              วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อใน
สังคมไทย  ผู้วิจัยได้ท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
                     ๑. การให้ค าปรึกษาแบบผ่านกลุ่มหรือชมรม ทั้งข้อมูลด้านประวัติ พัฒนาการแนวคิด 
และการแพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย  โดยใช้หลักฐานข้อมูลและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ควบคู่กับการให้ค าปรึกษา  
                   ๒. การน ารูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบผ่านกลุ่มหรือชมรมมาเป็นฐานข้อมูลบริการใน
การวิเคราะห์ที่มาและความหมายของชื่อพระเครื่องที่มีอยู่แล้ว และรวมถึงประยุกต์ใช้ภาษาตั้งชื่อใน
การสร้างพระเครื่องครั้งต่อไป 
                   ๓. การน ารูปแบบการให้ค าปรึกษาไปปรับประยุกต์ใช้กับการให้ค าปรึกษาด้านการใช้
ภาษาในการตั้งชื่อกับสิ่งอ่ืนได ้
                   ๔. การน าข้อมูลออกเผยแพร่ผ่านผลงานทางวิชาการด้านบทความ วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปประกอบบทเรียน รวมถึงการวิเคราะห์หลักแนวคิดและทฤษฏีเพ่ือเปรียบเทียบกับการหาความรู้
เป็นค าตอบจากที่มาและความหมายของศาสตร์อ่ืน ๆ ด้วย 
                   ๕. การน าข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษาอ้างอิงและสืบค้นลักษณะการใช้ภาษาในชื่อ
พระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อว่ามีสิ่งซ่อนแฝงในด้านใดบ้าง  เป็นข้อมูลให้ทราบได้
ว่าสังคมไทยให้ความส าคัญด้านความเชื่อในระดับใด และสามารถเป็นข้อมูลน าสู่การหาค่าเฉลี่ยทาง
ตัวเลขคณิตศาสตร์ด้านความเชื่อได้ 
                    



๒๑๘ 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
              ๖. การน าข้อมูลไปปรับใช้เพ่ือบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ของการสอนรายวิชาประจ า
หลักสูตรการสอนภาษาไทย เช่น การใช้ภาษาไทย หลักภาษาไทย วัฒนธรรมกับภาษา วัฒนธรรมไทย 
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย เป็นต้น  และบูรณาการกับศาสตร์ของหลักสูตรอ่ืน ๆ เช่น ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ปรัชญากับภาษา คติชนวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น 
              ๗. การน ารูปแบบการให้ค าปรึกษาขยายพ้ืนที่การให้บริการด้านข้อมูลและให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนอันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมและ
ประเทศชาติ 
              ๘. การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม โดยแสดงความรู้สึก ทัศนคติ ความนิยม ความคิดเห็น และ
ความเชื่อ ในเชิงวัตถุวิสัย โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิด
จากระบบความเชื่อระดับจิตใต้ส านึกในการเรียนรู้ของบุคคล เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสมและ
ดีกว่า เป็นการบ าบัดรักษาในกระบวนการรับรู้พฤติกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้ที่พิจารณาเหตุผล และ
อารมณอ์ย่างแท้จริง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๙ 
 

ค.ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมทีว่างแผนไว้และกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการมาและผลทีไ่ด้รับของโครงการ 

 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ ผลที่ได้รับจากโครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาประวัติ 
พัฒนาการแนวคิด และ
การแพร่กระจายของ
พระเครื่องในสังคมไทย 

    วิธีด าเนินการวิจัย ผูว้ิจัยมุ่งศึกษาและ
น าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับวิธีวิจัยแบบเชิง
คุณภาพและได้ก าหนดวิธีด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
๑. ด้านข้อมูล 
   ด้านข้อมูล  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการด้าน
ข้อมูล ๒ วิธี ดังนี้ 
         ๑) ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อพระเครื่องจากปกนิตยสาร 
“ลานโพธิ์”  ซึ่งเป็นนิตยสารพระเครื่องที่
ได้รับความนิยมจากผู้อ่านและเก่าแก่ที่สุด
ของประเทศไทย  โดยคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ – ๒๕๕๘  ฉบับที่  ๘๓๖-๑๑๖๓  
รวม  ๓๒๘  ฉบับ จ านวน ๓๒๘ ชื่อ  โดย
ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากนิตยสารลานโพธิ์นั้น
น ามาจัดแบ่งประเภทตามลักษณะเนื้อหา
ของการวิจัย   
          ๒) ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
เป็นกรอบแนวคิดและทฤษฎี  ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดได้จัดกลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องรองรับใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓ ) วิ เค ราะห์ ข้ อมู ลที่ ได้ ม าและ
น าเสนออย่างเป็นระบบ 
๒ เครื่องมือใช้ในงานวิจัย 
      เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยมีการจด
บันทึก ถ่ายเอกสาร และจดรายชื่อเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าสู่การวิเคราะห์  
และมุ่งน าเสนอเพ่ืออ้างอิง 
 
 
 

     ผลที่ได้รับจากโครงการ 
พบว่า ได้ทราบข้อมูลประวัติ
ของพระเครื่องในสังคมไทย
พบหลั กฐานข้อมู ล  และ
สามารถแบ่ งกลุ่มตามยุค
สมัย คือ ทวารวดี ศรีวิชัย 
ลพบุรี หิริภุญไชย เชียงแสน 
สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา และ
รั ต น โ ก สิ น ท ร์   ส่ ว น
พัฒนาการแนวคิด พบว่า 
เริ่ ม ตั้ งแ ต่ ส ร้ า ง เ พ่ื อ เป็ น
พุทธานุสสติหรือสิ่ งของที่
ระลึ ก  เพ่ือ เป็ น พุทธบู ชา 
เ พ่ื อ เป็ น ป ร มั ต ถ์ แ ก่ ผู้ มี
พ ร ะ คุ ณ ที่ ล่ ว ง ลั บ  เ พ่ื อ
ประกอบบุญกุศลบารมี เพ่ือ
โ อ ก า ส พิ เ ศ ษ  จ น ถึ ง
พัฒนาการแนวคิดในเชิงเพ่ือ
ธุรกิจพาณิชย์ นอกจากนั้น
การแพร่กระจายของพระ
เครื่องในสังคมไทย พบว่า มี
การแพร่กระจายผ่านศาสนา
และความเชื่อ ผ่านเรื่องเล่า
ขานปาฏิ ห าริย์ ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ 
ผ่านอิทธิพลค่านิยม ผ่าน
สมาคมหรือชมรม และผ่าน
ทางสื่อ  ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาข้อที่ ๑ 
 



๒๒๐ 
 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ ผลที่ได้รับจากโครงการ 
 ๓ วิเคราะห์ข้อมูล 

       วิ เคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การตีความ
เพ่ือให้ เห็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับที่มาและ
ความหมายของชื่ อพระเครื่องเพ่ือสร้าง
อุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย 
๔ การน าเสนอข้อมูล 
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ผู้วิจัยมุ่งน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการวิเคราะห์ที่มาและ
ความหมายของชื่ อพระเครื่องเพ่ือสร้าง
อุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย  จากนั้น
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

๒. เพ่ือศึกษาที่มาและ
ความห มายของชื่ อ
พ ร ะ เ ค รื่ อ ง ใ น
สังคมไทย 

      ผูว้ิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อพระเครื่องจากปกนิตยสาร “ลานโพธิ์”  
ซึ่งเป็นนิตยสารพระเครื่องที่ได้รับความนิยม
จากผู้อ่านและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย  
โดยคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘  
ฉบับที่ ๘๓๖-๑๑๖๓  รวม  ๓๒๘  ฉบับ 
จ านวน ๓๒๘ ชื่อ  โดยข้อมูลที่ได้รวบรวมจาก
นิตยสารลานโพธิ์นั้นน ามาจัดแบ่งประเภท
ตามลักษณะเนื้อหาของการวิจัย 
      จากนั้นได้น าข้อมูลชื่อพระเครื่องมา
สังเคราะห์หมวดหมู่ตามท่ีมาและความหมาย  
และวิเคราะห์ตามท่ีมาและความหมาย 

    ผลที่ได้รับจากโครงการ
ท าให้ทราบดังนี้  
     ๑ .ที่ ม าข อ งชื่ อพ ระ
เครื่องในด้านมีที่ชื่อมาจาก
นามพระพุทธเจ้าและสาวก 
จากลักษณะปาง จากวัตถุ
มวลสาร จากสถานที่ จาก
เห ตุ ก า รณ์ ส าคั ญ  จ าก
ลั ก ษ ณ ะ เด่ น  จ าก น าม
พระสงฆ์และราชทินนาม 
จากนามบุคคล จากสมญา
นาม และจากศิ ลปะยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์   
      ๒.ความหมายของชื่อ
พ ร ะ เค รื่ อ ง  พ บ ว่ า  มี
โครงสร้างทางความหมาย
ตั้ ง แ ต่ อ งค์ ป ร ะ ก อ บ  1  
จนถึง 5 ความหมายขึ้นไป  
ลักษณะภาษาที่ปรากฏใน
ชื่อพระเครื่องมี  3  กลุ่ม
ภาษา คือ กลุ่มภาษาไทย 
กลุ่ มภ าษาต่ างป ระเทศ 
และภาษาผสมผสาน 



๒๒๑ 
 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ ผลที่ได้รับจากโครงการ 
  ก ลุ่ ม ภ า ษ า ไ ท ย ผ ส ม

ภาษาต่างประเทศ  ส่วน
โครงสร้างการสร้างค าของ
ชื่อพระเครื่องพบว่า สร้าง
ค าจากค าประสม ค าสมาส 
ค า ส น ธิ  แ ล ะ ค า ยื ม  
นอกจากนั้น การใช้ภาษา
ยั ง ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์กับชื่อพระ
เครื่องในด้ าน เศรษฐกิ จ 
ระบบเครือญาติ เพศ อายุ 
วรรณคดี ประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์ และต านาน ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ข้อที่ ๒ 

๓.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ชื่อพระเครื่องกับการ
สร้างอุดมการณ์ทาง
ความเชื่อในสังคมไทย 

   ศึกษาข้อมูลที่มาและความหมายของชื่อ
พระเครื่องแล้ว  น าไปวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิด ดังนี้ 
   ๑.กรอบแนวคิดเก่ียวกับการตั้งชื่อ 
   ๒.กรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษา
และการสร้างความหมาย 
   ๓.กรอบแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ทาง
ภาษา 
   ๔.กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา 
และสังคม 
   จากนั้นได้วิ เคราะห์ชื่อพระเครื่องและ
น าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของชื่อพระเครื่องกับการสร้าง
อุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย  จากนั้น
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

     ผลที่ได้รับจากโครงการ
ท า ให้ ท ร าบ ถึ ง ชื่ อ พ ร ะ
เค รื่ อ ง กั บ ก า ร ส ร้ า ง
อุดมการณ์ทางความเชื่อใน
สังคมไทย พบว่า ชื่อพระ
เครื่องมีความสัมพันธ์กับ
อุดมการณ์ความเชื่อดั้งเดิม 
ชื่ อ พ ร ะ เ ค รื่ อ ง กั บ
อุดมการณ์ความเชื่อศาสนา
พราหมณ์ ฮินดู  ชื่ อพ ระ
เครื่องกับอุดมการณ์ความ
เชื่อทางพุทธศาสนา ชื่ อ
พระเครื่องกับอุดมการณ์
ลัทธิพิธีในสังคมสมัยใหม่ 
และชื่อพระเครื่องกับภาพ
สะท้อนความซับซ้อนของ
ระบบความเชื่อและศาสนา
ในสังคมไทย   

 
 



๒๒๒ 
 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ ผลที่ได้รับจากโครงการ 
     

 
ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาข้อที่ ๓ 
    นอกจากนั้น ยังสามารถ
น าผลที่ได้จากงานวิจัยไป
พัฒ นาปรับประยุ กต์ ใช้
ประกอบหน่วยการเรียนรู้
ข อ งก า ร ส อ น ร าย วิ ช า
ประจ าหลักสูตรการสอน
ภ าษ าไท ย  เช่ น  การใช้
ภาษาไทย หลักภาษาไทย 
วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ ภ า ษ า 
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย 
ภาษาศาสตร์ภ าษาไทย 
เป็นต้น  และบูรณาการกับ
ศาสตร์ของหลักสูตรอ่ืน ๆ 
เช่ น  ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย ปรัชญากับภาษา คติ
ชนวิทยา สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็นต้น 
     จากที่ กล่ าวแล้ ว  ยั ง
สามารถปรับประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบการให้ค าปรึกษา
ขยายพ้ืนที่การให้บริการ
ด้ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า แ ก่
ห น่ ว ย งาน ข อ งรั ฐ แ ล ะ
เอกชนอันจะเกิดประโยชน์
ต่อองค์กรทุกภาคส่วนของ
สั งคมและประเทศชาติ 
รวมถึงการให้ค าปรึกษา
แ บ บ ก ลุ่ ม  โ ด ย แ ส ด ง
ความรู้สึก ทัศนคติ ความ 

 
 



๒๒๓ 
 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ ผลที่ได้รับจากโครงการ 
     

 
นิยม ความคิด เห็น และ
ความเชื่อ ในเชิงวัตถุวิสัย 
โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิ งคุณภาพ ซึ่ งเกิดจาก
ระบบความเชื่อระดับจิตใต้
ส านึ กในการเรียนรู้ของ
บุ ค ค ล  เ พ่ื อ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม
แ ล ะ ดี ก ว่ า  เ ป็ น ก า ร
บ าบัดรักษาในกระบวนการ
รับ รู้ พ ฤติ ก รรม  ซึ่ ง เป็ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ รู้ ที่
พิ จ า รณ า เห ตุ ผ ล  แ ล ะ
อารมณ์อย่างแท้จริง 

 
 



๒๒๔

ง.เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทางความ
เชื่อในสังคมไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีการจดบันทึก ถ่ายเอกสาร และจดรายชื่อเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าสู่การวิเคราะห์  และมุ่งน าเสนอเพ่ืออ้างอิง  ส่วนข้อมูลชื่อพระเครื่องได้รวบรวมจากที่
ปรากฏบนปกหน้าของนิตยสารลานโพธิ์ ฉบับที่ ๘๓๖ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ฉบับที่ ๑๑๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
รวมทั้งสิ้น  ๓๒๘  ฉบับ  มีดังนี ้

๑ การรวบเรียงข้อมูลชื่อพระเครื่องที่ปรากฏบนปกหน้าของนิตยสารลานโพธิ์ ดัง
ตัวอย่างนี้ 

ที่มา: นิตยสารลานโพธิ์ ฉบับที่ ๘๓๖ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ 

ที่มา: นิตยสารลานโพธิ์ ฉบับที่ ๘๓๗ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ 



๒๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: นิตยสารลานโพธิ์ ฉบับที่ ๘๓๘ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: นิตยสารลานโพธิ์ ฉบับที่ ๘๓๙ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 
 



๒๒๖ 

 

  ๒ ตารางจดบันทึกข้อมูลชื่อพระเครื่องที่ปรากฏบนปกหน้าของนิตยสารลานโพธิ์  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ฉบับท่ี/ปี พ.ศ. ชื่อพระเครื่อง ข้อมูลสัมพันธ์ 

ฉบับที่ ๘๓๖ 
สิงหาคม ๒๕๔๔ 

พระพิม พ์นางพญ า วัดสุ ดสวาสดิ์ 
พิษณุโลก พิมพ์เข่าตรง 

 

ฉบับที่ ๘๓๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๔ 

พระปิดตา พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดโมลี
โลกยาราม พระกรุวัดท้ายตลาด  

 

ฉบับที่ ๘๓๘ 
กันยายน ๒๕๔๔ 

พระก าแพงเม็ดขนุน เนื้อเขียว กรุวัด
พระบรมธาตุ ก าแพงเพชร 

 

ฉบับที่ ๘๓๙ 
กันยายน ๒๕๔๔ 

สมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   

ฉบับที่ ๘๔๐ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ 

พระนางพญา พิษณุโลก พิมพ์เข่าตรง   

ฉบับที่ ๘๔๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ 

พระพิมพ์อัฎฐารส กรุวัดวิหารทอง 
พิษณุโลก 

 

ฉบับที่ ๘๔๒ 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
๒๕๔๔ 

พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้นอก
ตัน 

 

ฉบับที่ ๘๔๓ 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
๒๕๔๔ 

พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่  

ฉบับที่ ๘๔๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๔ 
 

พระสมเด็จ จิตรลดา พระเครื่อง สุด
ยอดมหามงคลจากมหาราชาบารมี ผู้
ท ร งพ ร ะ คุ ณ อั น ป ร ะ เส ริ ฐ แ ห่ ง
อาณาจักรสยาม  

 

ฉบับที่ ๘๔๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๔ 

เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองค า   

ฉบับที่ ๘๔๖ 
มกราคม ๒๕๔๕ 

พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   

 
 
 
 
 



๒๒๗ 

 

ฉบับท่ี/ปี พ.ศ. ชื่อพระเครื่อง ข้อมูลสัมพันธ์ 
ฉบับที่ ๘๔๗ 
มกราคม ๒๕๔๕ 

เหรียญ เสมา วัดหนั ง รุ่น  ๑  พ .ศ .
๒๔๖๗ ยันต์สี่ พิมพ์ ๔ จุด เนื้อเงิน 

 

ฉบับที่ ๘๔๘ 
กุ ม ภ า พั น ธ์ 
๒๕๔๕ 
 

พระร่วง หลังรางปืน กรุวัดพระศรี
มหาธาตุ สวรรคโลก สุโขทัย  

 

ฉบับที่ ๘๔๙ 
กุ ม ภ า พั น ธ์ 
๒๕๔๕ 
 

เหรียญหล่อ อรุณเทพบุตร หลวงพ่อ
บ่าย วัดช่องลม สมุทรสงคราม 
 

 

ฉบับที ๘๕๐ 
มีนาคม ๒๕๔๕ 

เหรียญเจ้าสัว เนื้อทองแดง หลวงปู่บุญ 
วัดกลางบางแก้ว เอกลาภอันไม่เสื่อม
คลาย 

 

ฉบับที่ ๘๕๑ 
มีนาคม ๒๕๔๕ 
 

เหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 
พรรษา ๖ รอบ เนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 
๙๙.๙๙%  

 

ฉบับที่ ๘๕๒ 
เมษายน ๒๕๔๕ 
 

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ อานุภาพ
ความศักดิ์สิทธิ์นิจนิจนิรันดรย้อนไปนับ
ร้อยปี ถึงวันนี้ยังคงอยู่ 

 

ฉบับที่ ๘๕๓ 
เมษายน ๒๕๔๕ 
 

พ ระสม เด็ จ  บ างขุ น พ รห ม  พิ ม พ์
เส้นด้าย 

 

ฉบับที่ ๘๕๔ 
พ ฤ ษ ภ า ค ม 
๒๕๔๕ 
 

พระคง ล าพูน พุทธศิลป์ อันงดงาม
ภายใต้โพธิ์บัลลังก์ 

 

ฉบับที่ ๘๕๕ 
พ ฤ ษ ภ า ค ม 
๒๕๔๕ 
 

พระชัยวัฒน์ พระพุทธ ศิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราช แพ วัดสุทัศนเทพวราราม  

 

   
 
 



๒๒๘ 

 

                 ๓ ตารางสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลชื่อพระเครื่องที่ปรากฏบนปกหน้าของนิตยสาร
ลานโพธิ์ มีดังนี ้
 

 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑ ๘๓๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

 
พระพิมพ์นางพญา  พิมพ์เข่าตรง วัดสุดสวาสดิ์ 

พิษณุโลก 
๒ ๘๓๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

 
พระปิดตา พิมพ์ขัดสมาธิ
ราบ 

พระพิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดโมลีโลกยา
ราม หรือวัด
ท้ายตลาด 

๓ ๘๓๘ กันยายน 
๒๕๔๔ 
 

พระก าแพงเม็ดขนุน เนื้อ
เขียว 

พระพิมพเ์นื้อเขียว  วัดพระบรม
ธาตุ 
ก าแพงเพชร 

๔ ๘๓๙ กันยายน 
๒๕๔๔ 
 

พระสมเด็จวดัระฆัง  พระพิมพ์ใหญ ่ วัดระฆังโฆสิ
ตาราม 

๕ ๘๔๐ ตลุาคม ๒๕๔๔ 
 

พระนางพญา  พิมพ์เข่าตรง พิษณุโลก 

๖ ๘๔๑ ตลุาคม ๒๕๔๔ พระพิมพ์อัฎฐารส  พระเนื้อชินเขียว พิมพ์หกช้ัน 
อกตัน 

วัดวิหารทอง
พิษณุโลก 

๗ ๘๔๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔ 
 

พระสมเด็จวดัเกศไชโย  พระพิมพ์หกช้ันอกตันและ
พิมพ์เจ็ดช้ันอกตัน 

วัดเกศไชโย 

๘ ๘๔๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔ 
 

พระวัดพลับ  พิมพ์ตุ๊กตาใหญ ่ วัดพลับ 

๙ ๘๔๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
 

พระสมเด็จจิตรลดา  เป็นพระที่มสี่วนผสมของมวล
สารในส่วนพระองค์ เช่น
ดอกไม้แห้ง เส้นพระเกศา 

ประดิษฐาน ณ 
ฐานพระ
พุทธนวราช
บพิตร 
พระราชวัง
จิตรดา 

๑๐ ๘๔๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
 

เหรียญพระพุทธชินราช  เหรียญเนื้อทองค า วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ 
พิษณุโลก 



๒๒๙ 

 

 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๑ ๘๔๖ มกราคม ๒๕๔๕ พระสมเด็จวดัระฆัง พิมพ์

ใหญ่ 
พระพิมพ์ใหญ ่ วัดระฆังโฆษิ

ตาราม 
๑๒ ๘๔๗ มกราคม ๒๕๔๕ 

 
พระเสมาวัดหนัง รุ่น ๑ เหรียญรุ่น ๑ พ.ศ.๒๔๖๗ ยันต์

สี่ พิมพ์ ๔ จุด เนื้อเงนิ 
วัดหนัง 

๑๓ ๘๔๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๕ 
 

พระร่วงหลังรางปืน  พระพิมพ ์ กรุวัดพระศรี
มหาธาตุ 
สวรรคโลก 
สุโขทัย 

๑๔ ๘๔๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๕ 

เหรียญหล่ออรณุเทพบตุร 
หลวงพ่อบ่าย 

เหรียญหล่อหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม 
สมุทรสงคราม 

๑๕ ๘๕๐ มีนาคม ๒๕๔๕ เหรียญเจ้าสัว เนื้อทองแดง  เหรียญหลวงปู่บญุ หล่อเนื้อ
เงินผสม และ ทองแดงผสม 

วัดกลางบาง
แก้ว 

๑๖ ๘๕๑ มีนาคม ๒๕๔๕ 
 

เหรียญที่ระลึก เฉลมิพระ
เกียรติ ๗๒ พรรษา ๖ รอบ  

เนื้อทองแดงบริสุทธ์ิ 
๙๙.๙๙% 

กรุงเทพมหาน
คร 

๑๗ ๘๕๒ เมษายน ๒๕๔๕ 
 

พระสมเด็จวดัระฆัง พิมพ์
ใหญ่ 

พระพิมพ์ใหญ ่ วัดระฆังโฆษิ
ตาราม 

๑๘ ๘๕๓ เมษายน ๒๕๔๕ 
 

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พระพิมพ์เส้นด้าย วัดบางขุน
พรหม 

๑๙ ๘๕๔ พฤษภาคม 
๒๕๔๕ 

พระคง  พระพิมพ์ พระเครื่องที่มพีุทธ
ศิลป์งดงามภายใต้โพธ์ิบลัลังก ์

ล าพูน 

๒๐ ๘๕๕ พฤษภาคม 
๒๕๔๕ 

พระชัยวัฒน์ พระพุทธศิ
ริวัฒน ์

สมเด็จพระสังฆราช แพให้
สร้างขึ้น 

วัดสุทัศนเทพว
ราราม 

๒๑ ๘๕๖ มิถุนายน 
๒๕๔๕ 

พระผงยาจินดามณี จุ่มรัก 
พิมพ์ซุ้มระฆัง 

พระพิมพ์ซุ้มระฆัง โดยหลวงปู่
บุญ 

วัดกลางบาง
แก้ว 

๒๒ ๘๕๗ มิถุนายน 
๒๕๔๕ 

พระกริ่งบาเค็ง พระกริ่ง เนื้อออกกระแสเงิน
ขาวและกระแสเหลือง 
ตลอดจนเหลืองอมแดง 

แบบสร้างจาก
บริเวณ พนม
บาเค็ง 
ประเทศเขมร 

๒๓ ๘๕๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๕ 

พระคันธารราฐ สมเด็จ
พระสังฆราชแพ 

พระพิมพ์ใหญ ่ วัดสุทัศนเทพว
ราราม  

๒๔ ๘๕๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๕ 

พระพิมพ์นาคปรก  พระพิมพ์ใหญ ่ กรุวัดปืน 
ลพบุร ี



๒๓๐ 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๒๕ ๘๖๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ 

 
พระหลวงพ่อปาน  พระพิมพ์ขี่ครุฑ วัดบางนมโค 

อยุธยา 
๒๖ ๘๖๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ 

 
พระกรุท่าเรือ  เนื้อดินเผา นครศรีธรรมร

าช 
๒๗ ๘๖๒ กันยายน 

๒๕๔๕ 
 

เหรียญพ่อท่านเขียว รุ่นแรก เหรียญพ่อท่านเขียว รูปไข่ รุ่น
แรก 

วัดหรงบน 
นครศรีธรรมร
าช 

๒๘ ๘๖๓ กันยายน 
๒๕๔๕ 
 

เหรียญพระอาจารย์น า แก้ว
จันทร์  

เหรียญทองค า วัดดอนศาลา 
อ.ควนขนุน 
พัทลุง 

๒๙ ๘๖๔ ตลุาคม ๒๕๔๕ 
 

พระสมเด็จซุ้มเรือนแก้ว รุ่น
แรก 

พระผงพิมพ์ รุ่นแรก วัดประดู่
ฉิมพล ี

๓๐ ๘๖๕ ตลุาคม ๒๕๔๕ พระกริ่งชินบัญชร  พระรูปหล่อ รุ่นแรก เนื้อผง วัดละหารไร่ 
ระยอง 

๓๑ ๘๖๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ 

พระพิมพ์ขุนแผน  พระพิมพ์ เนื้อดิน  กรุวังมะสระ
พิษณุโลก 

๓๒ ๘๖๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ 

พระสมเด็จวดัระฆัง พิมพ์
ใหญ่ 

พระพิมพ์ใหญ ่ วัดระฆัง บาง
ขุนพรม 

๓๓ ๘๖๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
 

พระขุนแผน  พระพิมพ์ไขผ่่าซีก กรุวัดพระรูป 
สุพรรณบุร ี

๓๔ ๘๖๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
 

พระปิดตาลอยองค์ เนื้อชิน
ตะกั่ว พิมพ์แขนชิด 

เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์แขนชิด 
หลวงปู่ศุข 

วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า 
ชัยนาท 

๓๕ ๘๗๐ มกราคม ๒๕๔๖ พระก าแพงเม็ดขนุน  พระพิมพ์บรรจุลงไว้ในกรุ ณ 
เจดีย์โบราณบรเิวณ ทุ่งเศรษฐี 

ก าแพงเพชร 

๓๖ ๘๗๑ มกราคม ๒๕๔๖ พระยอดขุนพล เนื้อทองค า พระพิมพ์ เนื้อทองค า กรุวัดมหาธาตุ 
สรรคบุรี 
ชัยนาท 

๓๗ ๘๗๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๖ 

หลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ ่ พระพิมพ์ใหญ่  วัดช้างให ้

๓๘ ๘๗๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๖ 

พระปิดตา หลวงปู่ยิ้ม  พระหล่อรูปหลวงปู่ยิม้ วัดหนองบัว 
กาญจนบุร ี

๓๙ ๘๗๔ มีนาคม ๒๕๔๖ พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศ
วิหาร 

พระพิมพบ์ัวแหลมและบัว
เหลี่ยม พระพุทธรูป ศลิปะศรี
วิชัย 

วัดบวรนิเวศ
วิหาร 

๔๐ ๘๗๕ มีนาคม ๒๕๔๖ พระกรุ วัดเงิน พิมพ์สังกัจ
จายน์ ไมม่ีห ู

พระเครื่อง เนื้อผง พิมพ์มีห ู วัดเงิน 
คลองเตย 



๒๓๑ 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๔๑ ๘๗๖ เมษายน ๒๕๔๖ พระนางก าแพงกลีบบัวพิมพ์

เกศแฉก 
พระพิมพ์เกศแฉก กรุวัดพิกุล  

ก าแพงเพชร 
๔๒ ๘๗๗ เมษายน ๒๕๔๖ พระผง สุพรรณ พิมพ์หน้า

กลาง 
พระพิมพ์หน้ากลาง เนื้อแดง กรุวัดพระศรี

รัตนมหาธาตุ 
สุพรรณบุร ี

๔๓ ๘๗๘ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ 

พระปิดตา เนื้อผง หัว
บานเย็น 

เนื้อผง หัวบานเย็น ของเจ้า
คุณเฒ่า 

วัดหนงั 

๔๔ ๘๗๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ 
 

พระสุพรรณหลังผาล  พระพิมพ์ผง กรุวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ 
สุพรรณบุร ี

๔๕ ๘๘๐ มิถุนายน 
๒๕๔๖ 
 

พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด  พระพิมพ์ชะลดู โดย หลวงปู่
บุญ 

วัดกลางบาง
แก้ว นครชัย
ศรี นครปฐม 

๔๖ ๘๘๑ มิถุนายน 
๒๕๔๖ 

พระกริ่งทักษิณชินวโร พระกริ่ง ศิลปะศรีวิชัย วัดดอนศาลา 
อ. ควนขนุน 
จ. พัทลุง 

๔๗ ๘๘๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ 

พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อชิน เนื้อชิน  กรุวัดใหญ่ชัย
มงคลอยุธยา 

๔๘ ๘๘๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ 

พระพิมพ์ลลีาเชยคางข้าง
เม็ด พิมพ์ใหญ ่

พระพิมพ์ใหญ ่ วัดมหาธาตุ 
ก าแพงเพชร 

๔๙ ๘๘๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 

เหรียญหล่อพระพุทธชินราช 
พิมพ์เข่าลอย 

เหรียญหล่อพระพุทธชินราช 
พิมพ์เข่าลอย 

วัดดอนยาย
หอม 

๕๐ ๘๘๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ พระสมเด็จวดัระฆัง พิมพ์
ใหญ่ 

พระพิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทอง วัดระฆัง 

๕๑ ๘๘๖ กันยายน 
๒๕๔๖ 

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว  พระพิมพ์ลากซุง วัดเครือวัลย์ 
ชลบุร ี

๕๒ ๘๘๗ กันยายน 
๒๕๔๖ 

เหรียญพระอุปัชฌาย์คง  เหรียญหล่อหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม 
สมุทรสงคราม 

๕๓ ๘๘๘ ตลุาคม ๒๕๔๖ 
 

พระปิดตา  พิมพ์หูกระต่าย หลังยันต์ เนื้อ
แร่ หลวงพ่อน้อย 

วัดธรรมศาลา 
นครปฐม 

๕๔ ๘๘๙ ตลุาคม ๒๕๔๖ พระสมเด็จวดัระฆัง พิมพ์
ฐานแซม  

พระพิมพ์มฐีานแซม วัดระฆัง 

๕๕ ๘๙๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๖ 

เหรียญพ่อท่านซัง  เหรียญเกจิอาจารย ์ วัดวัวหลุง 
นครศรีธรรมร
าช พ.ศ.
๒๔๘๐ 



๒๓๒ 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๕๖ ๘๙๑ พฤศจิกายน 

๒๕๔๖ 
พระสมเด็จบางขุนพรหม  พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ยืน และ 

พิมพ์หน้าหมอน หรือ พิมพ์
สามเหลี่ยม 

วัดบางขุน
พรหม 

๕๗ ๘๙๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ รูปหล่อหลวงพ่อเงิน  พิมพ์นิยม วัดบางคลาน 
พิจิตร 

๕๘ ๘๙๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ พระยอดขุนพล  พระเครื่อง เนื้อชิน ท่ากระดาน 
กาญจนบุร ี

๕๙ ๘๙๔ มกราคม ๒๕๔๗ พระสังกัจจายน์พ่อท่านคลิ้ง  พระเถระ ผู้มีความบรสิุทธ์ิผดุ
ผ่อง ด้วยศีลาจารวัตรอันงาม
สง่าน่าเลื่อมใส 

วัดถลุงทอง 
นครศรีธรรมร
าช 

๖๐ ๘๙๕ มกราคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อจุก  พุทธศิลปะคลา้ยกับ ศิลปะปา
ละ 

วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ 
ลพบุร ี

๖๑ ๘๙๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๗ 

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎ ิ บางขุนพรหม  

๖๒ ๘๙๗ กุมภาพันธ์
๒๕๔๗ 
 

พระพุทธชินราช อินโดจีน  พระหล่อแบบโบราณ วัดสุทัศนเทพว
ราราม ราช
วรมหาวิหาร 

๖๓ ๘๙๘ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 

พระสมเด็จ พิมพ์ขาโต๊ะ  พระเนื้อผง แช่น้ ามนต์ รุ่นแรก 
หลวงปู่โต๊ะ 

วัดประดู่
ฉิมพล ี

๖๔ ๘๙๙ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 

เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวง
พ่อเดิม  

เหรียญเสมารุ่นแรก พ.ศ.
๒๔๗๐  

วัดหนองโพ 
นครสวรรค ์

๖๕ ๙๐๐ เมษายน ๒๕๔๗ พระเปิม  พุทธศิลป์แห่งความสมบูรณ์
พูนสุข 

ล าพูน 

๖๖ ๙๐๑ เมษายน ๒๕๔๗ พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้ง
กลับ  

เนื้อ ยาวาสนาจินดามณี ชุบ
รัก 

วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศรี นครปฐม 

๖๗ ๙๐๒ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ 

พระนางพญาสามพี่น้อง  พระเครื่องเนื้อดิน ก าแพงเพชร 

๖๘ ๙๐๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ 

ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ  พระพิมพเ์นื้อทองค า วัดสุทัศนเทพว
ราราม 
วรมหาวิหาร 

๖๙ ๙๐๔ มิถุนายน 
๒๕๔๗ 

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว  พระพิมพ์ลั่กกั๊ก และพิมพ์
บายศรี เนื้อผง 

วัดเครือวัลย์ 
ชลบุรี  

๗๐ ๙๐๕ มิถุนายน 
๒๕๔๗ 

พระหลวงพ่อโต  พิมพ์สมาธ ิ กรุบางกระทิง 
อยุธยา 

๗๑ ๙๐๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ 

พระหลวงพ่อทวด  เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.
๒๔๙๗ 

วัดช้างให้ 
ปัตตาน ี

 



๒๓๓ 

 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๗๒ ๙๐๗ กรกฎาคม 

๒๕๔๗ 
พระผงของขวัญ  เนื้อผงมงคลประกอบด้วย 

ดอกมะลิแห้ง และผงพุทธคุณ 
ตลอดจนเส้นเกศาของ หลวง
พ่อวัดปากน้ า 

วัดปากน้ า รุ่น 
๑ 

๗๓ ๙๐๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 

พระรูปเหมือนปั๊ม ก้นระฆัง 
หลวงพ่อพรหม  

พระหล่อรูปเหมือน วัดช่องแค อ.
ตาคลี 
นครสวรรค ์

๗๔ ๙๐๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ พระสมเด็จหลวงปู่ภู  พิมพ์แซยิด แขนหักศอก วัดอินทรวิหาร 
๗๕ ๙๑๐ กันยายน 

๒๕๔๗ 
 

หลวงพ่อทวด  พิมพ์ใหญ่ เตารดี หลัง
ตัวหนังสือ พ.ศ.๒๕๐๕ 

วัดช้างให้ 
ปัตตาน ี

๗๖ ๙๑๑ กันยายน 
๒๕๔๗ 

เหรียญพระอาจารยฝ์ั้น อา
จาโร  

เหรียญรุ่นแรกพระผง วัดป่าอุดมสม
พร สกลนคร 

๗๗ ๙๑๒ ตลุาคม ๒๕๔๗ 
 

พระพุทธวิถีนายก  เหรียญพัดยศ เนื้อเงิน วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศรี นครปฐม 

๗๘ ๙๑๓ ตลุาคม ๒๕๔๗ 
 

พระพิมพ์ ซุ้มแหลม แขนหัก
ศอก  

เนื้อผงผสมว่าน หลวงปู่บญุ วัดกลางบาง
แก้ว 

๗๙ ๙๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ 

พระก าแพงซุ้มกอ  เนื้อสีเขียว กรุวัดพิกุล 
ก าแพงเพชร 

๘๐ ๙๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ 
 

พระรูปเหมือน ใบโพธิ์  พระรูปเหมือนเจ้าคุณนรรัต
นราชมานิต ใบโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ 
พ.ศ.๒๕๑๓ พ.ศ.๒๕๑๓ เนื้อ
ทองค า 

วัดเทพศิรินท
ราวาส 
กรุงเทพฯ 

๘๑ ๙๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อภู่   พระปิดตา พิมพ์เศียรมน หลัง
ยันต์เฑาะว ์

วัดนอก 

๘๒ ๙๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เหรียญพระครูพรหมสร 
(รอด)  

เหรียญพิมพ์รูปพระครูพรหม
สร (รอด) 

วัดบ้านไพ อ.
โนนสูง 
นครราชสมีา 

๘๓ ๙๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ พระกริ่งคลองตะเคียน  พิมพ์หน้าเล็ก ไหล่ยก วัดคลอง
ตะเคียน 

๘๔ ๙๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ พระกริ่งพระพุทธโสธร  พิมพ์หน้าใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๐๐ วัดโสธร  
ฉะเชิงเทรา 

๘๕ ๙๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๘ 

เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่  เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นจิ๊กโก๋
ใหญ่ 

วัดดอนยาย
หอม นครปฐม 



๒๓๔ 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๘๖ ๙๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๘ 
พระสมเด็จจิตรลดา  หรือ พระก าลังแผ่นดิน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงสร้างขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์
ของพระองค์เอง  

ประดิษฐานไว้
บนกลีบบัว
ของฐาน
ด้านหน้า พระ
พุทธนวราช
บพิตร 

๘๗ ๙๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘ พระปิดตา แร่บางไผ่  เนื้อโลหะ วัดโมลี 
นนทบุรี 

๘๘ ๙๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ พระสมเด็จพระศาสดา  พระผงพิมพ์ พ.ศ.๒๕๑๖ วัดบวรนิเวศ
วิหาร 

๘๙ ๙๒๔ เมษายน ๒๕๔๘ พระกริ่งเวชคามมะขามเรียง  พระกริ่ง สรา้งโดยหลวงพ่อ
ตาบ 

วัดมะขามเรียง 

๙๐ ๙๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ 
 

เหรียญพระพุทธชินราช  รุ่นอินโดจีน พ.ศ.๒๔๘๕ วัดสุทัศนเทพว
ราราม 
กรุงเทพฯ 

๙๑ ๙๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ 

รูปหล่อโบราณพระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร  

รูปหล่อพระอาจารย์ฝั้น อาจา
โร 

วัดป่าอุดมสม
พร 

๙๒ ๙๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ 

พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ
วิหาร 

พระกริ่ง เฉลมิพระ
ชนมพรรษาห้ารอบ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วัดบวรนิเวศ
วิหาร 

๙๓ ๙๒๘ มิถุนายน 
๒๕๔๘ 
 

เหรียญรุ่นแรก พระ
ครูพิศฺษฐ์อรรถการ  

เหรียญรุ่นแรก พ่อท่านคล้าย 
วาจาศักดิ์สิทธ์ิ 

วัดสวนขัน 
นครศรีธรรมร
าช 

๙๔ ๙๒๙ มิถุนายน 
๒๕๔๘ 

พระสิบทัศน ์ พระเครื่องสร้างจากหิน
แม่พิมพ ์โดยหลวงพ่อเงิน 

วัดดอนยาย
หอม นครปฐม 

๙๕ ๙๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๘ 
 

พระพุทธสิหิงค์  พระพิมพ์ชุดไตรภาคี เจ้าคณุ
นรฯ 

วัดเขาบาง
ทราย พิมพ์
ใหญ่ 

๙๖ ๙๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๘ 

พระนางพญาเสน่ห์จันทร์  พระเครื่อง สุโขทัย 

๙๗ ๙๓๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ เหรียญหลวงพ่อรุ่ง  เหรียญพระเกจิอาจารย ์ วัดท่ากระบือ 
จ.สมุทรสาคร 

๙๘ ๙๓๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ พระปิดตา  พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร 
หลวงปู่โต๊ะ 

วัดประดู่
ฉิมพล ี

๙๙ ๙๓๔ กันยายน 
๒๕๔๘ 
 

เหรียญเพิ่ม-เงิน หน้าวัว 
มฤคทายวัน 

รูปทรงแบบ หน้าวัวหลวงปู่
เพิ่มและหลวงพ่อเงินปลุกเสก
ขึ้น 

หลวงปู่เพิ่ม 
วัดมฤคทายวัน 
หลวงพ่อเงิน 
วัดยายหอม 

 



๒๓๕ 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๐๐ ๙๓๕ กันยายน 

๒๕๔๘ 
พระกริ่งไพรีพินาศ  มีสองพิมพ์ คือ พิมพ์บัวแหลม 

และบัวเหลี่ยม 
วัดบวรนิเวศ
วิหาร 

๑๐๑ ๙๓๖ ตลุาคม ๒๕๔๘ รูปหล่อหลวงพ่อแดง  รูปหล่อ เนื้อทองค า วัดทุ่งคอก 
๑๐๒ ๙๓๗ ตลุาคม ๒๕๔๘ พระพิมพ์ ขุดสระใหญ่  พระพิมพห์ลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว 
๑๐๓ ๙๓๘ พฤศจิกายน 

๒๕๔๘ 
พระขุนแผน  พระพิมพ์อกใหญ ่ กรุบ้านกร่าง 

สุพรรณบุร ี
๑๐๔ ๙๓๙ พฤศจิกายน 

๒๕๔๘ 
พระชินสีห์ ชินเงิน  พระเครื่องเนื้อชิน กรุวัดพระศรี

รัตนมหาธาตุ 
พิษณุโลก 

๑๐๕ ๙๔๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
 

พระมเหศวร  พระกรุพิมพ์หลังซุ้มระฆัง วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ 
สุพรรณบุร ี

๑๐๖ ๙๔๑ ธันวาคม๒๕๔๘ พระนาคปรกใบมะขาม  พระเครื่องขนาดจิ๋ว วัดท้ายตลาด 
๑๐๗ ๙๔๒ มกราคม ๒๕๔๙ 

 
พระสมเด็จวดัระฆัง พิมพ์ใหญ่ จักรพรรดิแห่งพระ

เครื่อง 
วัดระฆังโฆสิ
ตาราม 

๑๐๘ ๙๔๓ มกราคม ๒๕๔๙ 
 

เหรียญหลวงพ่อจง  เนื้อทองแดงกะไหลเ่งิน วัดหน้าต่าง
นอก  

๑๐๙ ๙๔๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙ 

เหรียญหลวงพ่อฉุย  เหรียญเกจิอาจารย ์ วัดคงคาราม 
เพชรบุร ี

๑๑๐ ๙๔๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙ 

พระผงสุพรรณ  พิมพ์หน้าแก ่ วัดพระศรีรัต
นมหาธาต ุ

๑๑๑ ๙๔๖ มีนาคม ๒๕๔๙ พระสมเด็จปลิันทน์  พิมพ์ซุ้มประต ู วัดระฆังโฆสิ
ตาราม 

๑๑๒ ๙๔๗ มีนาคม ๒๕๔๙ พระพุทธโสธร  พิมพ์หน้ากาก เป็น
พระพุทธรูปปั๊มครึ่งซีกขนาด
บูชา ตั้งบนฐานสี่เหลีย่ม
ภายในบรรจุด้วยทรายปลุก
เสก 

วัดโสธร 
ฉะเชิงเทรา 

๑๑๓ ๙๔๘ เมษายน ๒๕๔๙ พระสังกัจจายน์  พิมพ์มีห ู กรุวดัเงิน 
คลองเตย 

๑๑๔ ๙๔๙ เมษายน ๒๕๔๙ พระขุนแผนเคลือบ  ปิดทอง กรุวัดใหญ่ชัย
มงคล อยุธยา 

๑๑๕ ๙๕๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๙ 

พระรอด  พิมพ์ใหญ ่ กรุวัดมหาวัน 

๑๑๖ ๙๕๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๙ 

พระชัยวัฒน์  โดยหลวงปู่บุญ วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม 



๒๓๖ 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๑๗ ๙๕๒ มิถุนายน 

๒๕๔๙ 
พระนางพญา  พิมพ์ทรงสังฆาฎ ิ พิษณุโลก 

๑๑๘ ๙๕๓ มิถุนายน 
๒๕๔๙ 

พระสมเด็จอรหัง  พิมพ์ใหญ่สมเด็จพระสังฆราช 
(สุก) 

กรุงเทพมหาน
คร 

๑๑๙ ๙๕๔ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ 
 

พระกริ่ง ๗ รอบ  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม
หลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเท
ทองขณะที่ทรงผนวช ณ วัด
บวรนิเวศวิหาร 

วัดบวรนิเวศ
วิหาร 

๑๒๐ ๙๕๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ 

หลวงพ่อเงิน  เหรียญเสมา รุ่นแรก วัดดอนยาย
หอม นครปฐม 

๑๒๑ ๙๕๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 

เหรียญมหาราช  สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีระลึกใน 
พระราชพิธี เฉลมิพระ
ชนมพรรษา ครบ ๓ รอบ ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ริมขอบด้านซ้ายมีอักษร
โบราณเขียนว่า ROYAL MINT 
ด้านหลังเหรียญ เป็นตราพระ
บรมราชจักรีวงศ์ เบื้องบนมี
ข้อความ อนุสรณ์มหาราช 
เบื้องล่างมีข้อความว่า เฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ ๓ รอบ 
๕ ธันวาคม ๒๕๐๖ 

กรุงเพทมหา
นคร 

๑๒๒ ๙๕๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ พระพุทธนิธโรคันตราย  พระเครื่องขนาดเล็กเนื้อ
ทองค าประดับเพชร  

กรุงเทพมหาน
คร 

๑๒๓ ๙๕๘ กันยายน 
๒๕๔๙ 
 

หลวงปู่เพิ่ม  เหรียญรุ่นแรก วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม 

๑๒๔ ๙๕๙ กันยายน 
๒๕๔๙ 

พระขุนแผนผงพรายกุมาร  ผงพรายกุมาร มงคลวตัถุของ
หลวงปู่ทิม 

วัดละหารไร่ 
ระยอง 

๑๒๕ ๙๖๐ ตลุาคม ๒๕๔๙ พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์  สร้างขึ้นเพื่อน ารายได้
สนับสนุน โครงการหลวง ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กรุงเทพมหาน
คร 

๑๒๖ ๙๖๑ ตลุาคม ๒๕๔๙ พระกริ่งชินบัญชร  พระพิมพ์ของ หลวงปู่ทิม เนื้อ
ทองค า 

วัดละหารไร่ 
ระยอง 

๑๒๗ ๙๖๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ 

พระพิมพ์เมด็ขนุน แห่งกรุง
รัตนโกสินทร ์

พระยี่สิบห้าพทุธศตวรรษ เนื้อ
แร่ 

กรุงเทพมหาน
คร 



๒๓๗ 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๒๘ ๙๖๓ พฤศจิกายน 

๒๕๔๙ 
พระยอดขุนพลบเุรงนอง  พระพิมพ์ของหลวงพ่ออุตตมะ 

รุ่นแรก 
วัดวังก์วิเวกา
ราม 

๑๒๙ ๙๖๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ พระกริ่งยอดแห่งฟ้า  พระกริ่งศิรากาศ และวตัถุ
มงคลชุดมลูนิธิ คุ้มเกล้า 

กรุงเทพมหาน
คร 

๑๓๐ ๙๖๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พระซุ้มยอ  พระก าแพงซุ้มยอ เนื้อชิน กรุ วัดพระ
บรมธาตุ 
ก าแพงเพชร 

๑๓๑ ๙๖๖ มกราคม ๒๕๕๐ พระพุทธชินราช  รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎสิั้น กรุงเทพมหาน
คร 

๑๓๒ ๙๖๗ มกราคม ๒๕๕๐ เหรียญเจ้าสัว  เนื้อทองค า ต าหรับหลวงปู่บุญ วัดกลางบาง
แก้ว 

๑๓๓ ๙๖๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๐ 

พระก าแพงซุ้มกอ  พิมพ์ขนมเปี๊ยะ กรุวัดพิกุล 

๑๓๔ ๙๖๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๐ 

หลวงปู่บุญ พระพิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน
เผา  

วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศร ี

๑๓๕ ๙๗๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เหรียญหลวงพ่อชม  เหรียญเกจิอาจารย์รุ่นเก่า วัดพุทไธ
ศวรรย์ 
พระนครศรีอยุ
ธยา 

๑๓๖ ๙๗๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จตุคามรามเทพ  เนื้อไม้ปัดเงิน พิมพ์ใหญ่ รุ่น
แรก พ.ศ.๒๕๓๐ 

กรุงเทพมหาน
คร 

๑๓๗ ๙๗๒ เมษายน ๒๕๕๐ 
 

พระนางพญาสมาธิ  พระพิมพ์เนื้อตะกั่ว ของหลวง
พ่อสุ่น 

วัดปากน้ า
แหลมสิงห์ 
จันทบุร ี

๑๓๘ ๙๗๓ เมษายน ๒๕๕๐ พระหลวงปู่ศุข วัดมะขาม
เฒ่า 

พิมพ์สมาธิ ซุ้มประภามณฑล 
มีรัศมี เนื้อทองแดง 

วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า จ.
ชัยนาท 

๑๓๙ ๙๗๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ 

เหรียญหลวงปู่เจือ ปิยสีโล  เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองค า  วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม 

๑๔๐ ๙๗๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ 

จตุคามรามเทพ  พิมพ์ใหญ่ รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๓๐ 
เนื้อไม้ปัดทอง 

กรุงเทพมหาน
คร 

๑๔๑ ๙๗๖ มิถุนายน 
๒๕๕๐ 

เหรียญปิดตาพังพกาฬ เหรียญปิดตาพังพกาฬ เครา
ยาว เนื้อนวโลหะ พ.ศ.๒๕๓๒ 

ทุ่งสง 

๑๔๒ ๙๗๗ มิถุนายน 
๒๕๕๐ 

พระกรุท่าเรือ  พระกรสุมัยศรีวิชัย นครศรีธรรมร
าช 



๒๓๘ 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๔๓ ๙๗๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๐ 
จตุคามรามเทพ รุ่นเจดียร์าย เนื้อผงว่าน ดินเผาเคลือบสี

เหลือง พ.ศ.๒๕๔๕ 
- 

๑๔๔ ๙๗๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ 

พระผงว่านอุดมโชค ปฐม
อรหันต์สุวรรณภมูิ  

พระผง เนื้อดินเผาเคลือบเขยีว 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

วัดพระ
มหาธาตุ
วรมหาวิหาร 
นครศรีธรรมร
าช 

๑๔๕ ๙๘๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 

พระหลวงพ่อทวด  เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ 
A พ.ศ.๒๔๙๗ 

วัดช้างให ้

๑๔๖ ๙๘๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ พระพิมพ์ พระพุทธสิหิงค์  พระพิมพ์ เนื้อก้นครกสองสี 
รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๓๐ 

 

๑๔๗ ๙๘๒ กันยายน 
๒๕๕๐ 
 

จตุคามรามเทพ  เนื้อไม้ช็อกโกแลต พิมพ์เล็ก 
ปัดทอง รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๓๐ 

- 

๑๔๘ ๙๘๓ กันยายน 
๒๕๕๐ 

พระนางตรา เนื้อดิน พระพิมพ์ ปางนาคปรกเนื้อดิน
เผา 

กรุวัดนางตรา 
นครศรีธรรมร
าช 

๑๔๙ ๙๘๔ ตลุาคม ๒๕๕๐ พระสมเด็จบางขุนพรหม  พระพิมพ์สังฆาฎ ิ กรุวัดใหม่
อมตรส 
กรุงเทพ 

๑๕๐ ๙๘๕ ตลุาคม ๒๕๕๐ พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ ่ พิมพ์ใหญ ่ วัดระฆังโฆสิ
ตาราม 
กรุงเทพฯ 

๑๕๑ ๙๘๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ 

พระอาจารย์น า ชินวโร 
(แก้วจันทร์) 

เหรียญรุ่นแรก รุ่นเดยีวของ 
พระอาจารย์น า แก้วจันทร์ 
เนื้อเงิน 

วัดดอนศาลา 
พัทลุง 

๑๕๒ ๙๘๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ 

พระรูปหล่อหลวงพ่อน้อย  รุ่นแรก เนื้อแร ่ วัดธรรมศาลา 
จ.นครปฐม 

๑๕๓ ๙๘๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ พระกริ่งนเรศวร เมืองงาย พระกริ่งชุดแรกท่ีมีการใช้
เทคนิคการเททองแบบ เหวี่ยง 
โดยใช้การ ฉีด ข้ีผึ้งขึ้นหุ่น 

เมืองงาย 

๑๕๔ ๙๘๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ พระกริ่งธรรมศาสตร์ ๕๐ ปี สร้างขึ้นเมื่อคราวฉลองอายุ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ครบ ๕๐ ปี โดย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จเททองเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ 

กรุงเทพมหาน
คร 



๒๓๙ 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๕๕ ๙๙๐ มกราคม ๒๕๕๑ พระกริ่งสิทธัตโถ  พระกริ่ง ท่ี สมเด็จ

พระสังฆราช (อยู่ ญาโนทัย) 
วัดสระเกศ ได้ประทานช่ือและ
เป็นประธานเททองเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๘ 

วัดบรมนิวาส
ราชวรวิหาร 
กรุงเทพ 

๑๕๖ ๙๙๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
 

พระราหูอมจันทร์ กะลาแกะ พระปลุกเสกของ หลวงพ่อ
น้อย 

วัดศีรษะทอง 
จ.นครปฐม 

๑๕๗ ๙๙๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก วัดป่าอุดมสม
พร จ.
สกลนคร 

๑๕๘ ๙๙๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

เหรียญหลวงพ่อพรหม 
ถาวโร  

เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก กะไหล่
ทอง วัตถุมงคลของ หลวงพ่อ
พรหม ถาวโร 

วัดช่องแค จ.
นครสวรรค ์

๑๕๙ ๙๙๔ มีนาคม ๒๕๕๑ พระกริ่งเมฆิยะ  พระกริ่งที่สร้างขึ้นในงานฉลอง
อายุของ ท่านเจ้าคุณพระ
เขมทัสสสีมานคุณ ( เอี่ยม 
เมฆิยะ ) 

วัดเขาบาง
ทราย จ.ชลบุรี  

๑๖๐ ๙๙๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล  เหรียญเศรษฐี หล่อโบราณ 
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 

วัดบูรพาราม 
จ.สุรินทร ์

๑๖๑ ๙๙๖ เมษายน ๒๕๕๑ 
 

เหรียญห้าเหลี่ยม หลวงพ่อ
มุ่ย  

เหรียญรุ่นแรก กะไหล่ทอง วัดดอนไร่ จ.
สุพรรณบุร ี

๑๖๒ ๙๙๗ เมษายน ๒๕๕๑ พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่
สุข  

เนื้อตะกั่ว ปี พ.ศ.๒๕๑๓ วัดโพธิ์ทราย
ทอง บุรีรัมย ์

๑๖๓ ๙๙๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ 

พระยอดขุนพล กรุเสมาสาม
ช้ัน 

พระพิมพ ์ เพชรบุร ี

๑๖๔ ๙๙๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ 
 

เหรียญหลวงพ่อทวด  รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่
เงิน พ.ศ.๒๕๐๐ 

วัดช้างให ้

๑๖๕ ๑๐๐๐ มิถุนายน 
๒๕๕๑ 

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรง
เจดีย์  

จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง เป็น
ประธานแห่งเบญจภาค ี

วัดระฆัง 

๑๖๖ ๑๐๐๑ มิถุนายน 
๒๕๕๑ 

พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์ใหญ ่ วัดประสาท
บุญญาวาส 

๑๖๗ ๑๐๐๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ 
 

พระผงเจา้สัว  พระพิมพ์ เจ้าสัว ปี พ.ศ.
๒๕๓๕ 

วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม 

๑๖๘ ๑๐๐๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ 

พระพิมพ์สมเด็จวดัระฆัง  พระพิมพ์ สมเด็จวดัระฆัง 
พิมพ์ใหญ ่

วัดระฆัง 



๒๔๐ 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๖๙ ๑๐๐๔ สิงหาคม 

๒๕๕๑ 
เหรียญศิรมิงคล เสาร์ห้า เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก 

ทรงระฆัง 
สุสานไตร
ลักษณ์ ล าปาง 

๑๗๐ ๑๐๐๕ สิงหาคม 
๒๕๕๑ 

รูปหล่อพ่อท่านเขียว  รูปหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดหรงบน 
ปากพนัง 
นครศรีธรรมร
าช 

๑๗๑ ๑๐๐๖ กันยายน 
๒๕๕๑ 

พระกรุวัดชนะสงคราม  พิมพ์ปิดตา วัดชนะ
สงคราม 
กรุงเทพ 

๑๗๒ ๑๐๐๗ กันยายน 
๒๕๕๑ 

เหรียญเมตตาหลวงปู่สิม  เนื้อทองค า วัดถ้ าผาปล่อง 
จ.เชียงใหม่ 

๑๗๓ ๑๐๐๘ ตุลาคม 
๒๕๕๑ 

เหรียญหลวงพ่อเทียม  รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดกษัตราธิ
ราช 
พระนครศรีอยุ
ธยา 

๑๗๔ ๑๐๐๙ ตุลาคม 
๒๕๕๑ 
 

พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ตัว ท 
พ.ศ.๒๕๐๕ 

วัดช้างให้ 
ปัตตาน ี

๑๗๕ ๑๐๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ 

พระยันต์ยุ่ง  พิมพ์เล็ก พันยันต์อ านาจ
พยัคฆ ์

วัดมัชฌิมาราม 
( วัดหนอง
หวาย ) จ.
สุราษฏร์ธาน ี

๑๗๖ ๑๐๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑ 

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน  พิมพ์นิยม วัดบางคลาน 
พิจิตร 

๑๗๗ ๑๐๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๑ 

เหรียญพลังแผ่นดินหนึ่งใน
สยาม  

เป็นเหรยีญที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้น 

กรุงเทพมหาน
คร 

๑๗๘ ๑๐๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๑ 

พระครโูกวิทสมุทรคุณ  เหรียญรุ่นแรก วัดจุฬามณี 
สมุทรสงคราม 

๑๗๙ ๑๐๑๔ มกราคม 
๒๕๕๒ 
 

พระพิมพ์ลลีาหนังตะลุง  พระพิมพ์หลวงปู่บุญ วัดกลางบาง
แก้ว นครชัย
ศรี นครปฐม 

๑๘๐ ๑๐๑๕ มกราคม 
๒๕๕๒ 

พระปิดตามหาอุตม์  พิมพ์หกเหลี่ยม หลังตะแกรง 
เนื้อผงลงรักน้ าเกลี้ยง ปิดทอง 
พ.ศ.๒๔๙๕ พระวรพรต
ปัญญาจารย์ ( เฮีย้ง ) 

วัดอรัญญิกา
วาส ( วัดป่า ) 
ชลบุร ี

๑๘๑ ๑๐๑๖ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๒ 

เหรียญนั่งพาน เนื้อเงิน ปี พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงปู่ทิม อิสริ
โก 

วัดละหารไร่ 
จ.ระยอง 

 



๒๔๑ 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๘๒ ๑๐๑๗ กมุภาพันธ์ 

๒๕๕๒ 
พระรอด พิมพ์ใหญ ่ พิมพ์ใหญ ่ กรุวัดมหาวัน 

จ.ล าพูน 
๑๘๓ ๑๐๑๘ มีนาคม 

๒๕๕๒ 
เหรียญบัว ๑๑ ดอก  เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ ของ ครู

บาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา 
ล้านนา 

๑๘๔ ๑๐๑๙ มีนาคม 
๒๕๕๒ 
 

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ไข่ 
อินฺทสโร  

เหรียญรุ่นแรก วัดบพิตรพิมุข 
( วัดเชิงเลน ) 
กรุงเทพ 

๑๘๕ ๑๐๒๐ เมษายน 
๒๕๕๒ 

เหรียญขันน้ ามนต์ หลวงปู่
ทิม อิสริโก 

เหรียญขันน้ ามนตห์ลวงปู่ทิม 
วัตถุมงคล ของ หลวงปู่ทิม 

วัดละหารไร่ 
ระยอง 

๑๘๖ ๑๐๒๑ เมษายน 
๒๕๕๒ 

พระพิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่  
 

เนื้อดินเผา สีช็อกโกแลต 
หลวงปู่บุญ 

วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม 

๑๘๗ ๑๐๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

พระสมเด็จวดัระฆัง พิมพ์
ใหญ่ (เอ) 

จักรพรรแห่งพระเครื่อง วัดระฆัง  

๑๘๘ ๑๐๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 
 

พระพิมพ์ เศียรโล้น สะดุ้ง
กลับ  

เนื้อดินเผา หลวงปู่บุญ วัดกลางบาง
แก้ว 

๑๘๙ ๑๐๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๒ 

เหรียญบาตรน้ ามนต์ 
เจริญก้าวหน้า สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย ์

เหรียญแห่งความ
เจริญก้าวหน้า ของสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย ์

วัดเทพศิรินท
ราวาส 

๑๙๐ ๑๐๒๕ มิถุนายน 
๒๕๕๒ 

พระปิดตา กรมหลวงชุมพร
ฯ  

สร้างถวาย หลวงปู่ศุข วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า 
ชัยนาท 

๑๙๑ ๑๐๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ 
 

เหรียญรุ่นแรก เนื้อเงิน  เหรียญหลวงพ่อพรหมพ.ศ.
๒๔๙๒ 

วัดขนอนเหนือ 
อยุธยา 

๑๙๒ ๑๐๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ 
 

พระปิดตา รุ่นแรก พระพิมพ์ พระปดิตา รุ่นแรก
ของหลวงปู่เพิ่ม 

วัดกลางบาง
แก้ว นครปฐม 

๑๙๓ ๑๐๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๒ 

พระกริ่งหลวงพ่อจาด  พิมพ์ใหญ ่ วัดบางกะเบา  

๑๙๔ ๑๐๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๒ 
 

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลั่น  เหรียญเกจิอาจารย ์ วัดพระญาติกา
ราม 
พระนครศรีอยุ
ธยา 

๑๙๕ ๑๐๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒ 

เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่น
แรก 

เนื้อทองแดง หลวงพ่อหลิว วัดสนามแย้ จ.
นครปฐม 



๒๔๒ 

 

ที ่ ฉบับที ่ ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๑๙๖ ๑๐๓๑ กันยายน 

๒๕๕๒ 
พระร่วงนั่ง พิมพ์รัศม ี พิมพ์นั่งมีรัศมี เนื้อชิน ตะกั่ว

สนิมแดง ยุคทวาราวด ี
กรุวัดกลาง 
นครปฐม 

๑๙๗ ๑๐๓๒ ตุลาคม 
๒๕๕๒ 

เหรียญแตงโม เนื้อทองค า หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตร
ลักษณ์ จ.
ล าปาง 

๑๙๘ ๑๐๓๓ ตุลาคม 
๒๕๕๒ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง  รุ่นแรกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม 
สมุทรสงคราม 

๑๙๙ ๑๐๓๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ 

พระพิมพ์นางพญาสะดุ้ง
กลับ  

พระพิมพ์ หนึ่งใน เบญจภาคี
จิ๋ว หลวงปู่เจือ เนื้อดินเผา 

วัดกลางบาง
แก้ว จ.
นครปฐม 

๒๐๐ ๑๐๓๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ 

พระขุนแผน พิมพ์พลายคู ่ พระพิมพ์พลายคู ่ กรุบ้านกร่าง 
สุพรรณบุร ี

๒๐๑ ๑๐๓๖ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 
 

พระกริ่งชัยมงคล เสาร์ห้า  เนื้อนวะพิเศษของหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ อ.
สามชุก จ.
สุพรรณบุร ี

๒๐๒ ๑๐๓๗ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 

เหรียญพ่อท่านซัง รุ่นแรก  เหรียญเกจิอาจารย์ภาคใต้ รุ่น
แรก พ.ศ.๒๔๘๐ 

วัดวัวหลุง อ.
ร่อนพิบูลย์ 
นครศรีธรรม 
ราช 

๒๐๓ ๑๐๓๘ มกราคม 
๒๕๕๒ 

เหรียญเจ้าสัว เนื้อเงิน เนื้อเงิน พ.ศ.๒๔๗๔ หลวงปู่
บุญ 

วัดกลางบาง
แก้ว อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม 

๒๐๔ ๑๐๓๙ มกราคม 
๒๕๕๓ 

พระปิดตา พิมพ์สังกัจจายน์  พระพิมพ์ โดยหลวงพ่อเฒ่ายิ้ม วัดศรีอุปลา
ราม (วัดหนอง
บัว) จ.
กาญจนบุร ี

๒๐๕ ๑๐๔๐ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๓ 

พระท่ากระดาน หนองบัว หลวงปู่เหรยีญปลุกเสก วัดศรีอุปลา
ราม (วัดหนอง
บัว)กาญจนบุร ี

๒๐๖ ๑๐๔๑ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๓ 

พระสิวลี เนื้อผงใบลาน เนื้อผงใบลาน วัดประดู่
ฉิมพล ี

๒๐๗ ๑๐๔๒ มีนาคม 
๒๕๕๓ 

เหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธ  หลวงพ่ออิ่ม สิริปํญโญ วัดหัวเขา 
สพุรรณบุร ี

๒๐๘ ๑๐๔๓ มีนาคม 
๒๕๕๓ 
 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเชย  เหรียญรุ่นแรก วัดโชติทายกา
ราม อ.ด าเนิน
สะดวก จ.
ราชบุร ี

 
 



๒๔๓ 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๒๐๙ ๑๐๔๔ เมษายน 

๒๕๕๓ 
พระพิมพ์ยี่สบิห้าพุทธ
ศตวรรษ  

เนื้อทองค าและเนื้อเงิน - 

๒๑๐ ๑๐๔๕ เมษายน 
๒๕๕๓ 

เหรียญพระพุทธวิถีนายก  รุ่นสอง หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบาง
แก้ว 

๒๑๑ ๑๐๔๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

พระปิดตา เมตตา หลังแบบ โดยหลวงพ่อหลิม วัดน้อย ชลบุร ี

๒๑๒ ๑๐๔๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

เหรียญพระครูวินัยธรรม  เหรียญพิมพ์ บล็อกวัด วัดพวงมาลัย 
สมุทรสงคราม 

๒๑๓ ๑๐๔๘ มิถุนายน 
๒๕๕๓ 

เหรียญ (กริ่ง) กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์  

เหรียญเกจิอาจารย ์ วัดราชบพิธฯ 

๒๑๔ ๑๐๔๙ มิถุนายน 
๒๕๕๓ 

พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ
ฯ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระยาปวเรศวริยาลงกรณ ์

วัดบวรนิเวศฯ 

๒๑๕ ๑๐๕๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ 

เหรียญหลวงพ่อวัดบ้าน
แหลม  

รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐ พิมพ์คาง
กลม เนื้อฝาบาตร 

วัดบ้านแหลม 

๒๑๖ ๑๐๕๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ 

พระขุนแผนเคลือบ  พระพิมพ์ พิมพ์อกใหญ่ ฐาน
เตี้ย 

กรุวัดใหญ่ชัย
มงคล อยุธยา 

๒๑๗ ๑๐๕๒ สิงหาคม 
๒๕๕๓ 

เหรียญหลวงพ่อทองศุข  เหรียญเกจิอาจารย ์ วัดโตนดหลวง  

๒๑๘ ๑๐๕๓ สิงหาคม 
๒๕๕๓ 

พระพิมพ์กลีบบัว เนื้อผง เนื้อผงวิเศษของ หลวงพอ่ขัน วัดนกกระจาบ 
อยุธยา 

๒๑๙ ๑๐๕๔ กันยายน 
๒๕๕๓ 

เหรียญหลวงพ่อเกิด รุ่นแรก รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก ่ วัดสะพาน 
นครนายก  

๒๒๐ ๑๐๕๕ กันยายน 
๒๕๕๓ 

เหรียญรุ่นแรก เนื้อชนวน  เหรียญพระอาจารย์น า แก้ว
จันทร์ 

วัดดอนศาลา 
พัทลุง 

๒๒๑ ๑๐๕๖ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

เหรียญหลวงพ่อฉุย พิมพ์ไม่
มีไส ้

พิมพ์ไม่มไีส ้ วัดคงคาราม 
เพชรบุร ี

๒๒๒ ๑๐๕๗ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

พระพิมพ์เปิดโลก  เนื้อดินปางเปิดโลก กรุเตาทุเรียง 
สุโขทัย 

๒๒๓ ๑๐๕๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

เหรียญพระครูวิมลคุณากร 
(ศุข) 

เกจิอาจารย์ขลังแห่งลุ่มน้ า
เจ้าพระยา 

วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า 
ชัยนาท  

๒๒๔ ๑๐๕๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

เหรียญรูปเหมือนสีเ่หลีย่ม 
หน้าใหญ่ หลวงพ่อพริ้ง 

รูปเหมือนสี่เหลี่ยม หน้าใหญ่ 
รุ่นแรก ปี ๒๕๐๔ 

วัดโบสถ์โก่ง
ธนู ลพบุรี  

๒๒๕ ๑๐๖๐ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 
 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผัน  เหรียญรุ่นแรก วัดราษฎร์
เจริญ [วดัแปด
อาร์] จ.สระบุร ี

 
 
 



๒๔๔ 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๒๒๖ ๑๐๖๑ ธันวาคม 

๒๕๕๓ 
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน บาง
คลาน 

พิมพ์ขี้ตา ๔ ชาย "แชมป์
จังหวัดพิจิตร" 

บางคลาน 

๒๒๗ ๑๐๖๒ มกราคม 
๒๕๕๔ 

พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก 
หลวงปู่เพิ่ม  

พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก วัดกลางบาง
แก้ว นครปฐม 

๒๒๘ ๑๐๖๓ มกราคม 
๒๕๕๔ 

เหรียญหลวงพ่อจง รุ่นแรก พิมพ์หยดน้ า เนื้อทองแดง
กะไหล่ทอง พ.ศ.๒๔๘๘ 

- 

๒๒๙ ๑๐๖๔ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๔ 

เหรียญหลวงพ่อดิ่ง รุ่นแรก รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๘๑ วัดบางวัว 
ฉะเชิงเทรา  

๒๓๐ ๑๐๖๕ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๔ 
 

พระพิมพ์สมเด็จ หลัง
ประทุน  

พระเครื่องเนื้อผงตระกูลพิมพ์
พระแบบ โดยสมเด็จหลวงปู่
อ้น 

วัดบางจาก 
สมุทรสงคราม 

๒๓๑ ๑๐๖๖ มีนาคม 
๒๕๕๔ 

เหรียญหลวงพ่อแช่ม  พิมพ์สองหู วัดตาก้อง อ.
เมือง จ.
นครปฐม 

๒๓๒ ๑๐๖๗ มีนาคม 
๒๕๕๔ 

พระปิดตา มหาอุตม์ ยันต์ยุ่ง  เนื้อแร่ หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยาย
หอม นครปฐม 

๒๓๓ ๑๐๖๘ เมษายน 
๒๕๕๔ 

พระหลวงพ่อโต บางกระทิง พระกรุ เนื้อดิน พิมพม์ารวิชัย 
ลงรัก 

กรุบางกระทิง 
อยุธยา 

๒๓๔ ๑๐๖๙ เมษายน 
๒๕๕๔ 

เหรียญรุ่นแรก พระครโูศภน
กัลยาณวัตร  

เหรียญรุ่นแรก วัด
กัลยาณมิตร 
กรุงเทพ 

๒๓๕ ๑๐๗๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม  พระเนื้อดิน พิมพ์ทรงขี่ ไก่หาง
รวม  

วัดบางนมโค 
อ.เสนา 
พระนครศรีอยุ
ธยา 

๒๓๖ ๑๐๗๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

พระกริ่งคลองตะเคียน  พิมพ์นิยม หน้าใหญไ่หลย่ก อยุธยา 

๒๓๗ ๑๐๗๒ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

พระผงหลวงพ่อวัดไร่ขิง  รุ่นแรก หลังปั๊มลายมือ พ.ศ.
๒๔๙๖ 

นครปฐม 

๒๓๘ ๑๐๗๓ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นสาม พิมพ์รัดประคดเต็ม เนื้ออัล
ปาก้า พ.ศ.๒๕๐๔ 

วัดช้างให ้

๒๓๙ ๑๐๗๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

รูปหล่อพระอาจารย์ฝั้น อา
จาโร  

รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ วัดป่าอุดมสม
พร สกลนคร 

๒๔๐ ๑๐๗๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 
 

หนุมานไม้แกะ หลวงปู่ทิม 
อิสริโก 

หลวงปู่ทิม อิสรโิก ปลุกเสก วัดละหารไร่ 
อ.บ้านค่าย จ.
ระยอง 



๒๔๕ 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๒๔๑ ๑๐๗๖ สิงหาคม 

๒๕๕๔ 
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ ่ พิมพ์ใหญ ่ วัดระฆังโฆสิ

ตาราม ธนบรุ ี
๒๔๒ ๑๐๗๗ สิงหาคม 

๒๕๕๔ 
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง  พระพิมพ์ วัดนางพญา 

อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

๒๔๓ ๑๐๗๘ กันยายน 
๒๕๕๔ 

พระสมเด็จ บางขุนพรหม  พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร วัดใหม่อมตรส 
บางขุนพรหม 
กรุงเทพ 

๒๔๔ ๑๐๗๙ กันยายน 
๒๕๕๔ 

เหรียญพ่อท่านคลิ้ง จันทสิริ  เนื้อทองค า พ.ศ.๒๕๒๐ วัดถลุงทอง 
ร่อนพิบูลย์ 
นครศรีธรรมร
าช 

๒๔๕ ๑๐๘๐ ตุลาคม 
๒๕๕๔ 

พระสิบสอง กรุเก่า ล าพูน พระพิมพ ์ ล าพูน 

๒๔๖ ๑๐๘๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ 

รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อ
ย้อย  

รูปหล่อ รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๑ 
พิมพ์ ๑ จีวร ๓ ชาย 

วัดอัมพวัน 
เสาให้ สระบรุ ี

๒๔๗ ๑๐๘๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ 

พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ พระประธาน เนื้อ
เขียวหินครก 

วัดพระสิงห์ 
เชียงใหม ่

๒๔๘ ๑๐๘๓ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 
 

เหรียญหลวงปูส่รวง เทวดา
เล่นดิน  

รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า พ.ศ.
๒๕๔๐ 

- 

๒๔๙ ๑๐๘๔ มกราคม 
๒๕๕๕ 

พระผงรุ่นแรก พิมพ์พระคง  พระผงพิมพ์ รุ่นแรก พ.ศ.
๒๔๗๐ หลวงปู่โตะ๊ 

วัดประดู่
ฉิมพลี 
กรุงเทพมหาน
คร 

๒๕๐ ๑๐๘๕ มกราคม 
๒๕๕๕ 

เหรียญหลวงปู่แหวน สจุิณฺ
โณ  

รุ่นทูลเกล้า จ.ศ.๑๓๓๘ พ.ศ.
๒๕๑๙ 

วัดดอยแม่ปั๋ง 
เชียงใหม ่

๒๕๑ ๑๐๘๖ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทโธ  

รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๒ วัดบ้านไร่ ต.
กุลพิมาน อ.
ด่านขุนทด จ.
นครราชสมีา 

๒๕๒ ๑๐๘๗ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแจ๋ 
ติสสโร  

เหรียญรุ่นแรก พิมพ์หนา้แก่ 
หลวงพ่อแจ๋ ติสสโร พ.ศ.
๒๕๐๒ 

วัดโพธิ์เฉลมิ
รักษ์ อ.บางน้ า
เปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา 

๒๕๓ ๑๐๘๘ มีนาคม 
๒๕๕๕ 

พระพิมพ์สมาธิ ซุ้ม
ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อ
ชินเงิน จารขอบ หลวงปู่ศุข 

เนื้อชินเงิน จารขอบ หลวง
ปู่ศุข 

วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า 
ชัยนาท 

 



๒๔๖ 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๒๕๔ ๑๐๘๙ มีนาคม 

๒๕๕๕ 
หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์
ใหญ่ 

เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ พ.ศ. 
๒๔๙๗ 

วัดช้างให้ อ.
โคกโพธ์ิ จ.
ปัตตาน ี

๒๕๕ ๑๐๙๐ เมษายน 
๒๕๕๕ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพริ้ง 
พิมพ์เชียงแสน 

เหรียญรุ่นแรก พิมพ์เชียงแสน 
พ.ศ. ๒๔๘๓ 

วัดบางปะกอก 
กรุงเทพมหาน
คร 

๒๕๖ ๑๐๙๑ เมษายน 
๒๕๕๕ 

พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร ่ พิมพ์เศียรโต รุ่นน้ าท่วม พ.ศ.
๒๕๑๗ เนื้อตะกั่ว 

วัดละหารไร ่

๒๕๗ ๑๐๙๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้า
หนุ่ม 

ศิลปะอู่ทอง แตกกรุ พ.ศ.
๒๔๕๖ ณ 

วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ 
สุพรรณบุร ี

๒๕๘ ๑๐๙๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

พระปิดตา จัมโบส้อง เนื้อผง
เกสรหลวงปู่โตะ๊ 

เนื้อผงเกสร หลวงปู่โต๊ะ พ.ศ.
๒๕๒๑ 

วัดประดู่
ฉิมพลี ธนบุร ี

๒๕๙ ๑๐๙๔ มิถุนายน 
๒๕๕๕ 

เหรียญทองค า พ่อท่านแก่น 
ธมฺมสาโร  

รุ่นไตรมาส พ.ศ.๒๕๒๑ วัดทุ่งหล่อ อ.
ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรม 
ราช 

๒๖๐ ๑๐๙๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕ 

พระปิดตายันต์ยุ่ง พิมพ์ฐาน
บัว เศียรแหลม 

พิมพ์ฐานบัว เศียรแหลม เนื้อ
สัมฤทธ์ิ หลวงพ่อทับ อินทโชติ 

วัดสุวรรณา
ราม ( ทอง ) 
บางกอกน้อย 

๒๖๑ ๑๐๙๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

พระปรกใบมะขาม พิมพ์เล็ก 
สองเข็ม 

พิมพ์เล็ก สองเข็ม เนื้อเมฆพดั 
หลวงปู่ใจ 

วัดเสด็จ 
สมุทรสงคราม 

๒๖๒ ๑๐๙๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อ
โอภาสี  

เหรียญรุ่นแรก พิมพ์ยันต์ใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

อาศรมบางมด 
ธนบุรี 

๒๖๓ ๑๐๙๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 
 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อวงศ์  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อวงศ์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ 

วัดมะกอก 
ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 

๒๖๔ ๑๐๙๙ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

ท้าวเวสสุวณั พิมพ์ฐานผ้า
ทิพย์ 

พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เจ้าคณุศรีสัจ
ญาณมุนี สนธิ ์

วัดสุทัศนเทพว
ราราม 

๒๖๕ ๑๑๐๐ กันยายน 
๒๕๕๕ 

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก 
พิมพ์เส้นด้าย 

เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์เส้นด้าย 
๒๔๘๑ พระโสภณสมาจาร ( 
เหรียญ สุวณฺณโชติ ) 

วัดศรีอุปลา
ราม ( หนอง
บัว ) 
กาญจนบุร ี

๒๖๖ ๑๑๐๑ กันยายน 
๒๕๕๕ 

พระสมเด็จ พิมพ์ฐานหมอน 
กรุเจดยี์เล็ก 

พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์
ฐานหมอน 

กรุเจดยี์เล็ก 
วัดใหม่อมตรส 
บางขุนพรหม
กรุงเทพมหาน
คร 

 



๒๔๗ 

 

 

 

ที ่ ฉบับที ่ ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๒๖๗ ๑๑๐๒ ตุลาคม 

๒๕๕๕ 
เหรียญเจ้าคณุเฒ่า วดั
จอมทอง  

พระเกจิอาจารย์ พระธรรมุ
เทศาจารย์ ( มุ่ย ธมมฺปาโล ) 

วัดราชโอรสา
ราม บางขุน
เทียน 
กรุงเทพฯ 

๒๖๘ ๑๑๐๓ ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

พระนางพญาพิมพ์สังฆาฏิ 
พิษณุโลก 

พระพิมพ ์ พิษณุโลก 

๒๖๙ ๑๑๐๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัว
แหลม 

พิมพ์บัวแหลม พ.ศ.๒๔๙๖ วัดบวรนิเวศ
วิหาร 
กรุงเทพฯ  

๒๗๐ ๑๑๐๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

เหรียญพ่อท่านจันทร์ สุเมโธ  เนื้อทองค า พ.ศ.๒๕๒๑ วัดทุ่งเฟื้อ อ.
เชียรใหญ่ 
นครศรีธรรมร
าช 

๒๗๑ ๑๑๐๖ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 
 

เหรียญหล่อรุ่นแรก หลวง
พ่อทา  

เหรียญหล่อ รุ่นแรก  วัดพะเนียง
แตก อ.เมือง 
จ.นครปฐม 

๒๗๒ ๑๑๐๗ ธันวาคม 
๒๕๕๕ 

พระผงสมเดจ็ หลวงพ่อ
พรหม  

รุ่นฟ้าผ่า ปี ๒๕๑๒ เนื้อแก่ผง วัดช่องแค จ.
นครสวรรค ์

๒๗๓ ๑๑๐๘ มกราคม 
๒๕๕๖ 

พระนาคปรกใบมะขาม 
หลวงปู่ศุข  

เนื้อสัมฤทธิ์กลับด า พ.ศ.
๒๔๖๑ 

วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า 
ชัยนาท 

๒๗๔ ๑๑๐๙ มกราคม 
๒๕๕๖ 

เหรียญพระโพธิจักร เนื้อเงิน เนื้อเงิน พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านพ่อลี 
ธมมธโร 

วัดอโศการาม 
สมุทรปราการ 

๒๗๕ ๑๑๑๐ กมุภาพันธ์  
๒๕๕๖ 

พระขุนแผน พิมพ์ทรงพล
ใหญ่ 

พิมพ์ทรงพลใหญ ่ กรุวัดบ้าน
กร่าง อ.ศรี
ประจันต์ จ.
สุพรรณบุรี   

๒๗๖ ๑๑๑๑ กมุภาพันธ์  
๒๕๕๖ 

เหรียญเจ้าสัว เนื้อแร่
ศักดิ์สิทธ์ิ 

เนื้อแร่ศักดิส์ิทธ์ิ พระครูพิจติร
สรคณุ ( พร ปภากโร ) 

วัดบางแก้ว อ.
นครชัยศรี จ.
นครปฐม   

๒๗๗ ๑๑๑๒   มีนาคม  
๒๕๕๖ 

หลวงพ่อทวด รุ่นเตารีด 
พิมพ์ใหญ่ เอ 

เนื้อนวโลหะ หลังตัวเลข-ช่ือ
วัด "ฉ" 

วัดช้างให้ 
ปัตตาน ี

๒๗๘ ๑๑๑๓   มีนาคม  
๒๕๕๖ 

รูปหล่อป๊ัมโบราณ รุ่นแรก 
หลวงพ่อปี้ 

รูปหล่อป๊ัมโบราณ รุ่นแรก 
พ.ศ.๒๕๐๔ 

วัดลานหอย 
อ.บ้านด่าน
ลานหอย จ.
สุโขทัย 



๒๔๘ 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๒๗๙ ๑๑๑๔   เมษายน  

๒๕๕๖ 
 

พระร่วงนั่งหลังลิม่  พระพิมพ์ประทับนั่ง กรุวัดช้างล้อม 
อ.ศรีสัชนาลยั 
จ.สุโขทัย 

๒๘๐ ๑๑๑๕   เมษายน  
๒๕๕๖ 

เหรียญจตรุพักตรพรหมา 
มหามงคล  

สร้างโดย อาจารย์เฮง ไพรยวัล 
ฆราวาส ขมังขลัง แห่งอยุธยา 

อยุธยา 

๒๘๑ ๑๑๑๖  พฤษภาคม  
๒๕๕๖ 

พระนาคปรก แสงอรุณ  สร้างโดย สมเด็จพระมหาวีร
วงศ์ (ติสฺโส อ้วน) พ.ศ.๒๔๙๕ 

วัดบรมนิวาส
ราชวรวิหาร 
กรุงเทพฯ 

๒๘๒ ๑๑๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ 

พระพิมพ์ซุ้มกอ ห่อทองค า  โดยพระครสูุวิชานวรวุฒิ 
(หลวงพ่อปี้ ทินโน) พ.ศ.
๒๕๐๕ 

วัดลานหอย 
สุโขทัย 

๒๘๓ ๑๑๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖ 

รูปหล่อหลวงพ่อเตียง รุ่น
แรก 

รูปหล่อ รุ่น แรก พ.ศ.๒๔๙๗ วัดเขารูปช้าง 
อ.เมือง จ.
พิจิตร 

๒๘๔ ๑๑๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๖ 

พระขุนแผนเคลือบปิดทอง  เนื้อดินผสมผงเป็นพิเศษ กรุวัดใหญ่ชัย
มงคล อยุธยา 

๒๘๕ ๑๑๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน บาง
คลาน  

รูปหล่อพิมพ์ขี้ตาห้าชาย วัดหิรัญญา
ราม (วังตะโก) 
ต.บางคลาน 
อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

๒๘๖ ๑๑๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 

พระกริ่งบางแขม “อุตรการ
บดี”  

พระกริ่งพระครูอุตรการบดี 
ยิ้วจนฺทสโร 

วัดบางแขม อ.
เมือง จ.
นครปฐม   

๒๘๗ ๑๑๒๒  สิงหาคม 
๒๕๕๖ 

เหรียญรุ่นแรกพระครูเกษม
สุตคณุ (ชุ่ม)  

เหรียญรุ่นแรก ปี พ.ศ.๒๔๙๖ วัดกุฏิบางเค็ม 
อ าเภอเขาย้อย 
จังหวัด
เพชรบุรี   

๒๘๘ ๑๑๒๓  สิงหาคม 
๒๕๕๖ 

พระชัยวัฒน์ พิมพ์บัวฟัน
ปลา (มารวิชัย)  

โดยพระพุฒาจารย์ (มา อินฺทส
โร) 

วัดจักรวรรดิ
ราชาวาสวร
มหาวิหาร ( 
สามปลื้ม ) 
กรุงเทพฯ 

๒๘๙ ๑๑๒๔  กันยายน 
๒๕๕๖ 

เหรียญพระครูมหาชัย
บริรักษ์ (เชย)  

รุ่นแรก ปี ๒๔๙๔ วัดเจษฎาราม 
ต.มหาชัย อ.
เมือง จ.
สมุทรสาคร   



๒๔๙ 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๒๙๐ ๑๑๒๕  กันยายน 

๒๕๕๖ 
เหรียญหลวงปูส่รวง เทวดา
เล่นดิน  

รุ่นแรก เนื้อทองแดง พ.ศ.
๒๕๔๐   

ภูตะแบง 

๒๙๑ ๑๑๒๖  ตลุาคม 
๒๕๕๖ 

รูปเหมือนปัม๊หลวงพ่อเดมิ 
วัดหนองโพ 

เนื้อโลหะผสม พิมพ์นิยม เอ 
พ.ศ.๒๔๘๔   

วัดหนองโพ 

๒๙๒ ๑๑๒๗  ตลุาคม 
๒๕๕๖ 

พระปิดตาธรรมโฆษณ์  โดยพระครูธรรมโฆษิต (คง 
โกกนุตฺโต) พ.ศ.๒๔๘๔ 

วัดธรรมโฆษณ์ 
อ.สิงหนคร จ.
สงขลา   

๒๙๓ ๑๑๒๘  พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ 

พระลลีาข้างเมด็ พิมพ์ใหญ่  พระพิมพใ์หญ ่ กรุวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ 
สุพรรณ   

๒๙๔ ๑๑๒๙  พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ 

เหรียญพระครูพิพัฒน์สิริธร 
(คง สิริมโต)  

รุ่นแรก เสาร์ห้า ปี พ.ศ.๒๕๑๖ วัดบ้านสวน 
อ.ควนขนนุ จ.
พัทลุง   

๒๙๕ ๑๑๓๐  ธันวาคม 
๒๕๕๖ 

พระสมเด็จอรหัง   พระพิมพ์สมเด็จ อรหัง ปี พ.ศ.
๒๕๑๙ ของ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สร้างขึ้นจากผงวิเศษตามคติ
แบบ สมเด็จอรหัง 

วัดบวรนิเวศ
วิหาร  

๒๙๖ ๑๑๓๑  ธันวาคม 
๒๕๕๖ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อชุ่ม 
จนฺทสโร  

เหรียญรุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๓ วัดอุทุมพรทา
ราม (ท่า
มะเดื่อ) อ.
บ้านโป่ง จ.
ราชบุรี  

๒๙๗ ๑๑๓๒  มกราคม 
๒๕๕๗ 

รูปหล่อรุ่นแรก พระอาจารย์
น า ชินวโร  

รูปหล่อรุ่นแรก เนื้อชนวน
พิเศษ พ.ศ.๒๕๑๙ 

วัดดอนศาลา 
อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง 

๒๙๘ ๑๑๓๓  มกราคม 
๒๕๕๗ 

พระปิดตา พระครูไพศาล
ธรรมวาที (ห้อย)  

พระพิมพ์ วัดหอมเกรด็ 
อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 

๒๙๙ ๑๑๓๔  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 

เหรียญพระเทพมงคลรังษี ( 
ดี พุทฺธโชติ)  

รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๐๘ วัดเทวสังฆา
ราม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุร ี

๓๐๐ ๑๑๓๕  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 

พระผงวัดรังษี  พระพิมพ์ผง พ.ศ.๒๔๓๗ วัดรังษี
สุทธาวาส 
กรุงเทพมหาน
คร 



๒๕๐ 

 

 

ที ่ ฉบับที ่ ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๓๐๑ ๑๑๓๖  มีนาคม 

๒๕๕๗ 
 

กะลา ราหูอมจันทร์  ราหูอมจันทร์ ที่แกะจาก
กะลามะพร้าว โดยครูบาตา 
(นันทา นฺนโท) 

วัดทุ่งม่านใต้ 
อ.เมือง จ.
ล าปาง 

๓๐๒ ๑๑๓๗  มีนาคม 
๒๕๕๗ 
 

เหรียญหลวงพ่อทวด  เนื้อเงินลงยาแดง รุ่น ๓ พ.ศ.
๒๕๐๔ 

วัดช้างไห้ จ.
ปัตตาน ี

๓๐๓ ๑๑๓๘  เมษายน 
๒๕๕๗ 

เหรียญหลวงพ่อทบ  เนื้อเงินลงยาน้ าเงิน รุ่นแรก ปี 
พ.ศ. ๒๔๘๓ 

วัดทรงธรรม  

๓๐๔ ๑๑๓๙  เมษายน 
๒๕๕๗ 

เหรียญอภินิหาร หลวงพ่อ
พาน สุขกาโม  

หลวงพ่อพาน สุขกาโม ผูส้ร้าง
เหรียญ รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๙ 

วัดโป่งกะสัง 
อ.กุยบุรี จ.
ประจวบครีีขัน
ธ์ 

๓๐๕ ๑๑๔๐  พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 
 

รูปหล่อเนื้อเงิน หลวงพ่อ
พันธ์  

รูปหล่อเนื้อเงิน รุ่นแรก พ.ศ.
๒๕๑๐ 

วัดบางสะพาน 
พิษณุโลก  

๓๐๖ ๑๑๔๑  พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 
 

รูปหล่อพระครูธรรมภาณ
โกศล  

รูปหล่อ หลวงปู่เอ็ม รุ่นปาก
หวอ เป็นเนื้อโลหะผสม 

วัดคลองโป่ง 
อ.ศรีส าโรง จ.
สุโขทัย 

๓๐๗ ๑๑๔๒  มิถนุายน 
๒๕๕๗ 

พระขุนแผนพรายกุมาร 
พิมพ์ใหญ ่

โดยพระครภูาวนาภริัต (หลวง
ปู่ทิม อิสริโก) 

วัดละหารไร่ 
อ.บ้านค่าย จ.
ระยอง 

๓๐๘ ๑๑๔๓ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

รูปหล่อเนื้อทองค า หลวง
พ่อต๊วน  

พระรูปหล่อเนื้อทองค า วัดสวรรคา
ราม ( ต้นหัด ) 
อ.สวรรคโลก 
จ.สุโขทัย 

๓๐๙ ๑๑๔๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 

รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อ
หมุน  

พิมพ์อุสั้น หน้ายิ้ม พ.ศ.๒๕๑๖ วัดเขาแดง
ตะวันออก อ.
เมือง จ.พัทลุง 

๓๑๐ ๑๑๔๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง  เหรียญรุ่นแรก พระครสูาธิตสุ
ตาการ พ.ศ.๒๔๘๑ 

วัดท่าหลวงพล 
อ.โพธาราม จ.
ราชบุร ี

๓๑๑ ๑๑๔๖ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

พระแก้วมรกต รุ่นแรก 
(อิตาลี) หลวงพ่อเจียง  

เป็นรุ่นท่ีสั่งจาก อิตาลี
พระเทพสังวรวิมล ( เจียง 
วณฺณสรมหาเถระ ) 

วัดเจรญิสุขา
รามวรวิหาร 
อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 

๓๑๒ ๑๑๔๗ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

รูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง พ.ศ.
๒๕๑๕ พิมพ์นยิม (มือตะแกง) 

วัดสามเรือน 
จ.พิษณุโลก 



๒๕๑ 

 

 

 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๓๑๓ ๑๑๔๘ กันยายน 

๒๕๕๗ 
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อโด่ 
อินทโชโต  

พระรูปหล่อรุ่นแรก พ.ศ.
๒๕๐๓ 

วัดนามะตมู อ.
พนัสนิคม จ.
ชลบุร ี

๓๑๔ ๑๑๔๙ กันยายน 
๒๕๕๗ 

พระผงพิมพ์ สมเด็จ รุ่นแรก  พ.ศ.๒๔๙๔ โดยหลวงพ่อพาน 
สุขกาโม 

วัดโป่งกะสัง 
ประจวบครีีขัน
ธ์ 

๓๑๕ ๑๑๕๐ ตุลาคม 
๒๕๕๗ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อ
หมุน ยสโร  

พิมพ์หน้ายาว พ.ศ.๒๕๑๖ วัดเขาแดง อ.
เมือง จ.พัทลุง 

๓๑๖ ๑๑๕๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ 
 

พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อชาน
หมากจุ่มรัก 

 เนื้อชานหมากจุ่มรัก ปี พ.ศ.
๒๕๑๗ 

วัดอินทาราม 
นนทบุรี 

๓๑๗ ๑๑๕๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 

รูปหล่อโบราณเปียกทอง 
หลวงพ่อแจง  

พ.ศ.๒๔๙๓ ( ไม่มีอดุ ) วัดเกาะแก้ว 
พิษณุโลก  

๓๑๘ ๑๑๕๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม  เหรียญพระเกจิอาจารย์ พ.ศ.
๒๔๙๗ 

วัดจันทนาราม 
ต.ห้วยกรด อ.
สรรคบุรี จ.
ชัยนาท 

๓๑๙ ๑๑๕๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อ
เหมือน นนทสโร  

เหรียญพระเกจิอาจารย์ พ.ศ.
๒๔๘๓ 

วัดนาวง ( โรง
หีบ ) อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

๓๒๐ ๑๑๕๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ 

พระกริ่งมหายันต์  พระกริ่ง พ.ศ.๒๕๒๑ วัดสุทัศนเทพว
ราราม 
กรุงเทพฯ 

๓๒๑ ๑๑๕๖ มกราคม 
๒๕๕๘ 

พระสมเด็จ พิมพ์พระ
ประธาน  

พระพิมพ์ ฝังตะกรุดสาม
กษัตริย์ หลวงพ่อมุ่ย 

วัดดอนไร่ อ.
สามชุก จ.
สุพรรณบุร ี

๓๒๒ ๑๑๕๗ มกราคม 
๒๕๕๘ 

พระสมเด็จพมิพ์ใหญ่
ประธาน  

พระพิมพ์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๐๒ 
หลวงพ่อล าภู คงฺคปญโฺญ 

วัดใหม่อมตรส 
บางขุนพรหม 

๓๒๓ ๑๑๕๘ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๘ 

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อ
อุตตมะ  

เหรียญรุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๑ วัดวังก์วิเวกา
ราม อ.สังขละ 
จ.กาญจนบุร ี

๓๒๔ ๑๑๕๙ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๘ 
 

เหรียญพระครูสิงคิคณุธาดา 
(ม่วง)  

เหรียญพระเกจิอาจารย ์ วัดบ้านทวน 
อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุร ี

๓๒๕ ๑๑๖๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ 

พระสมเด็จพมิพ์ใหญ่ 
ประธาน  

พ.ศ.๒๕๑๓ โดยหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง อ.
เมือง จ.พัทลุง 



๒๕๒ 

 

 
 
 

ที ่ ฉบับท่ี ชื่อพระเคร่ือง ลักษณะ แหล่งที่มา 
๓๒๖ ๑๑๖๑ มีนาคม 

๒๕๕๘ 
 

พระกริ่งใหญ่ หนุมานใต้ฐาน  พ.ศ.๒๔๘๒ โดยหลวงพ่อแฉ่ง 
 

วัดบางพัง 
นนทบุรี 

๓๒๗ ๑๑๖๒ เมษายน 
๒๕๕๘ 

เหรียญรุ่นแรก พระวิสุทธิ
รังษี  

พิมพ์ยันต์เบี่ยง พ.ศ.๒๔๗๒ วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
กาญจนบุร ี

๓๒๘ ๑๑๖๓ เมษายน 
๒๕๕๘ 

พระพิมพ์สมเด็จ “โอ๊กใหญ่”  พระพิมพ์ พ.ศ.๒๕๐๑ หลวงปู่
ล าภู คงคฺปัญโญ 

วัดใหม่อมตรส 
บางขุนพรหม 
กรุงเทพฯ 



๒๕๓ 
 

จ.แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
สัญญาเลขที่        ว. ๑๐๖/๒๕๕๙ (MCU RS ๖๑๐๗๕๙๑๐๖) 
ชื่อโครงการ         วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทาง 
                        ความเชื่อในสังคมไทย 
                        Analysis of language,  named Amulet  Creating Ideological belief in 
                        Thai Society. 
หัวหน้าโครงการ    พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. (ณัฐพล เกตุธมฺโม) 
                         Phrakhru Khamphidhammanuwat, Ph.D. (Nattaphon  Kedudammo) 
                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
                         Mahachulalongkornrajavidyalaya University  Khon Kaen Campus 
                         โทรศัพท์. ๐๘-๗๘๖๕-๕๕๑๔, โทรสาร ๐๔๓-๒๘๓๓๙๙                                     
                         E-mail: Suphot2711@hotmail.com               
 
๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
              พระเครื่องในฐานะเป็นวัตถุบูชาที่สื่อถึงความเชื่อ และเป็นสัญลักษณ์รูปแทนพระพุทธเจ้าที่กลุ่ม
มนุษย์ได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นมาจากระบบความคิดความเชื่อของกลุ่มผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนา รวมถึงการ
ผสมผสานทางความเชื่อกับลัทธิบูชาวิญญาณ ตลอดถึงผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
และแนวคิดทางไสยศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์อีกด้วย อมรา  พงศาพิชญ์  ได้แสดงมุมมองเรื่องดังกล่าวไว้ว่า  
พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดียไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์  ชั้นเดิมของ
ท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว  เช่น  ประเทศจีนก็มีความเชื่อในลัทธิเต๋า ขงจื้อ รวมอยู่กับ
ความเชื่อทางไสยศาสตร์อีกด้วย  ส่วนใหญ่ในแถบนี้มีความเชื่อทางไสยศาสตร์อยู่ก่อนนานแล้ว  เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบนี้  โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่ และผลที่ได้รับคือคนส่วนใหญ่
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  แต่การยอมรับอยู่ในลักษณะผนวกกับความเชื่อที่มีอยู่เดิม  ระบบของความ
เชื่อจึงอยู่ในลักษณะรวม คือ ๑)ความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่ง
กรรม  ๒)ความเชื่อของพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อในหลักธรรม  และ ๓)ความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่ง
เกี่ยวกับอิทธิพลของผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ   อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็เป็นพ้ืนที่ส าคัญที่พระพุทธศาสนา
ได้แผ่กระจายเข้ามา  แต่ด้วยความคิดความเชื่อในชั้นเดิมเพียงเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า  
               จากประวัติและต านานการสร้างพระพุทธรูปในยุคแรก เริ่มมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นรูปบูชาแทน
พระพุทธเจ้า และมีขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  ต่อมาได้พัฒนากลายมาเป็นการสร้างพระเครื่อง
ที่มีขนาดเล็กลงเพ่ือบรรจุในพระธาตุเจดีย์  การสร้างพระเครื่องนั้นได้สร้างตามโอกาสพิเศษ และมีก าหนด
จ านวนที่สร้างตามคติการสร้าง นอกจากนั้นยังได้กระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกด้วย 
จากที่มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว  พระพุทธรูปขนาดเล็กก็เป็นที่นิยมสร้างเพ่ือบรรจุไว้ในพระเจดีย์
เพ่ือเป็นพุทธบูชา  และพระพุทธรูปขนาดเล็กนิยมเรียกขานกันมาตั้งแต่มีการค้นพบใหม่ ๆ ว่า “พระเครื่อง” 
หรือ “พระเครื่องราง” เหตุผลเพราะสามารถอาราธนาพกพาติดตัวไปได้ทุกที่ และสะดวกในการพกพาด้วย  



 ๒๕๔ 

เช่น  มัดรวมกับผ้าประเจียดห่อให้มิดชิดแล้วผูกคอ หรือผูกต้นแขนส าหรับป้องกันภัยอันตราย  โดยเฉพาะ
เวลาเข้าสู่สงครามเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการสู้รบอย่างมั่นใจ    จุดประสงค์หลักเพ่ืออาราธนาไว้ป้องกัน
ตนเอง  อนึ่งพระเครื่องที่ค้นพบในแต่ละภูมิภาคนั้น  ความจริงคนโบราณสร้างขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชา และสร้าง
ไว้ให้ครบตามความเชื่อ  ไม่ประสงค์ให้ใครไปขุดหรือกะเทาะออกมาแล้วเก็บเป็นสมบัติส่วนตัว  แต่ที่พระ
เครื่องหลุดออกมาจากกรุต่าง ๆ มาจากสาเหตุเกิดภัยพิบัติขึ้นในสังคม  ท าให้สังคมขาดที่พ่ึงขาดความมั่นใจ
และขาดความปลอดภัย  จึงพากันเสาะแสวงหาขวัญก าลังใจจากวัตถุมงคลประเภทพระเครื่อง  อีกอย่างพระ
เจดีย์หรือสถูปบรรจุพระเครื่องเหล่านั้นเก่าแก่เต็มที  เกิดพังทลายไปตามกาล  จึงท าให้พระเครื่องหลุดออกมา  
แล้วมีคนไปพบเข้าโดยบังเอิญจึงได้เก็บเอามาบูชาที่บ้าน  เรียกว่า “พระกรุแตก”  ต่อมามีประสบการณ์ด้าน
การแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นกับผู้ครอบครอง  ท าให้เกิดความต้องการครอบครองเป็นเจ้าของ  นักแสวงหา
พระเครื่องจึงพากันขุดกรุบ้าง แลกเปลี่ยนกันบ้าง เช่าบูชาบ้าง  รวมถึงพัฒนาเทคนิคความรู้ด้านพระเครื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
               การประดิษฐ์สร้างพระเครื่องก็เพ่ือบรรจุในสถูปหรือพระเจดีย์เพ่ือสืบต่อพระศาสนา  คตินิยมที่
สร้างนับตามจ านวนพระธรรมขันธ์บ้าง นับตามคติอย่างอ่ืนบ้าง  เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีพิธีปลุกเสก พิธี
บวงสรวงตามต ารับของโบราณจารย์ทุกประการ  ซึ่งการสร้างพระเครื่องผู้ เป็นประธานในการจัดสร้างจะเป็น
กษัตริย์หรือบุคคลชั้นสูงของสังคม  เมื่อสร้างขึ้นแล้วก็น าไปบรรจุในสถูป หรือพระมหาเจดีย์เป็นอนุสรณ์ใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น ทรงขึ้นครองราชย์ ทรงสถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นพยานชัยชนะทางสงคราม 
อุทิศถวายบุรพมหากษัตริย์และราชวงศ์ เพ่ือฉลองพระบรมธาตุ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น ผลงานวิจัย
จากวิทยานิพนธ์ของบุศรา สว่างศรี ได้ศึกษาและสรุปได้ว่า  ค าว่า “พระพิมพ์”  สื่อการรับรู้ด้วยพระพุทธรูปที่
มีขนาดเล็ก  สร้างขึ้นด้วยการกดประทับด้วยแม่พิมพ์  ในอินเดียเรียกว่า “Saccha” “Sacchaya” หรือ 
“Sacchaha” เป็นภาษาปรากฤต  ส่วนภาษาสันสกฤตเรียกว่า “Sat-chaya”  ทุกค ามีความหมายว่า 
“รูปภาพที่สมบูรณ์” ขณะที่ธิเบตเรียกว่า “Thsa-thsa”  มีความหมายว่า “ความสมบูรณ์ที่เป็นหนึ่ง”  ซึ่งค า
ว่า Thsa-thsa เป็นค าเลียนเสียงขณะเวลาที่ดินเหนียวถูกกดอัดไปในแม่พิมพ์ระหว่างกระบวนการสร้าง  ส่วน
ค าว่า “พระเครื่อง” สื่อถึงพระพิมพ์ที่ลงพระพุทธคุณและอาคมเพ่ือพกติดตัวหรือห้อยคอ  พระเครื่องมีทั้งรูป
พระพุทธและรูปพระสงฆ์ ที่ส าคัญพระพิมพ์เมื่อสร้างแล้วจะเก็บไว้ในสถานที่ส าคัญ เช่น ใต้ฐานเจดีย์ หรือ
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  ตามซากโบราณสถาน  ส่วนใหญ่ไม่ทราบผู้สร้าง  แต่สามารถระบุอายุการสร้างได้ตามรูปแบบ
ศิลปะที่ปรากฏ  องค์พระมักปรากฏเป็นรูปพระพุทธ  มีชื่อที่เรียกจ าเพาะว่า “พระพิมพ์”  ตามลักษณะการ
สร้าง  ส่วน “พระเครื่อง” จากหลักฐานพบว่าเริ่มมีในสมัยรัตนโกสินทร์  สร้างขึ้นเพ่ือแจกจ่ายหรือเพ่ือเป็น
อนุสรณ์  
            ส่วนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่อง  มีผลงานของพินัย  ศักดิ์เสนีย์ ได้รวบรวมข้อมูลพระ
เครื่องในประเทศไทยไว้ ๒ เล่ม คือ นามานุกรมพระเครื่อง (ฉบับแรกของไทย) ไม่ปรากฏปีพิมพ์ และนามานุ
กรมพระเครื่องที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ปีพ.ศ.๒๕๑๐  จากนามานุกรมพระเครื่องทั้ง ๒ เล่ม ได้บันทึกข้อมูลพระ
เครื่องในกรุโบราณรวมถึงพระคณาจารย์ที่ได้รับความนิยม  โดยเริ่มจากหมวด ก  มีพระก าแพงสามเหลี่ยมกรุ
ก าแพง  พระก าแพงนาคปรกกรุเมืองเก่า  พระก าแพงเม็ดขนุนกรุก าแพง  จนถึงหมวด  อ มีพระอุปคุตกรุขอม  
พระอรัญญิกกรุพิษณุโลก  พระอู่ทองสมาธิกรุเมืองเก่า  เป็นต้น  นอกจากนั้นอรรคเดช  กฤษณะดิลก  ได้
รวบรวมข้อมูลปทานุกรมพระเครื่องชุดเบญจภาค Benjapakee  และได้ให้ความหมายของพระเบญจภาคไว้  
๕  ความหมาย  คือ  ๑)เบญจ  แปลว่า  ๕  ภาคี  แปลว่า  ผู้มีส่วนร่วม  มีความหมายรวมว่า  การน าเอาพระ  
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๕  องค์มารวมกัน  อันได้แก่  พระสมเด็จวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร  พระรอดวัดมหาวันล าพูน  พระผง
สุพรรณสุพรรณบุรี  พระนางพญาพิษณุโลก และพระซุ้มกอก าแพงเพชร  ๒)หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕ สมัย  คือ  
พระรอดสมัยทวาราวดี  สร้างโดยฤาษีนารอด  พระผงสุพรรณสมัยอู่ทอง  สร้างโดยฤาษีพิราลัย  พระซุ้มกอ
สมัยสุโขทัย  สร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้เป็นกษัตริย์กรุงสุโขทัย  พระนางพญาสมัยอยุธยา  สร้างโดย
พระวิสุทธิกษัตริย์และสมเด็จพระนเรศวร  และพระสมเด็จวัดระฆังสมัยรัตนโกสินทร์  สร้างโดยสมเด็จพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี)  ๓)หมายถึงพระเจ้าที่ประกอบไปด้วย ๕ พระองค์  เป็นของดีแต่ละพ้ืนถิ่น  ๔)หมายถึง
สุดยอดในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์  จนมีความเชื่อว่าสมเด็จวัดระฆังมีพุทธคุณด้านคลาดแคล้ว
และมหานิยม  พระรอดมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรี คลาดแคล้ว  พระผงสุพรรณมีพุทธคุณด้านคง
กระพันชาตรีและเมตตามหานิยม  พระซุ้มกอมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีโชคลาภและเงินทอง  และ ๕)
หมายถึงการรวมตัวของธาตุทั้ง ๕  อันได้แก่  ธาตุดินได้แก่พระสมเด็จวัดระฆัง  ธาตุน้ าได้แก่พระรอด  ธาตุลม
ได้แก่พระผงสุพรรณ  ธาตุไฟได้แก่พระนางพญา  และธาตุทองได้แก่พระซุ้มกอ   นอกจากนั้น ประชุม  กาญ
จนวัฒน์  ได้รวบรวมข้อมูลของสามสมเด็จไว้ว่า  ปฐมพระเครื่องของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีเรื่อง
เล่าว่า  หลังจากท่ีได้เดินทางกลับจากเมืองก าแพงเพชรแล้ว  ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๕  ระยะเริ่มต้นท่านได้อาศัย
พิมพ์จากพระโบราณกรุต่าง ๆ มาเป็นแบบ  และยังได้แกะแม่พิมพ์ใหม่โดยอาศัยเค้าของพิมพ์เดิมก็มี  ซึ่งแต่ละ
พิมพ์ล้วนมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วทั้งนั้น  พระเครื่องที่สร้างระยะแรก ๆ สมเด็จได้สร้างไว้มากถึง ๗๓ พิมพ์  และ
จากประวัติการสร้างมี ๓ วัด  คือ  ๑)สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม  ประมาณ พ.ศ.๔๐๙-๒๔๑๔  ๒)สมเด็จวัด
ใหม่อมตรสหรือที่เรียกว่าสมเด็จวัดบางขุนพรหม  เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ และ ๓)สมเด็จเกศไชโย  
เป็นพระกรุสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔  สร้างเมื่อครั้งสมเด็จพ านักอยู่วัดระฆังโฆสิตาราม  แต่น ามาบรรจุไว้ที่วัดไชโย
วรวิหาร  
               นอกจากนั้น สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๙  ได้กล่าวถึงพระเครื่องไว้ว่า พระเครื่อง
มาจากค าว่า “พระเครื่องราง” หมายถึง พระพิมพ์หรือพระหล่อโลหะ  มีรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าหรือพระ
สาวก  เป็นพระขนาดเล็กที่ใช้ห้อยคอได้สะดวก  ค าว่า “พระเครื่องราง” จึงไม่ได้หมายถึงพระพิมพ์ทั่ว ๆ ไป 
ซึ่งมีขนาดใหญ่  อันใช้ตั้งบนหิ้งบูชา  แต่หมายถึงพระพิมพ์องค์เล็ก ๆ ที่เอาเข้าพิธีปลุกเสกด้วยเวทย์มนต์คาถา
แล้วสามารถบันดาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ใช้  พระเครื่องมีต้นก าเนิดจากพระพิมพ์  และหากจะสืบถึงถิ่น
เดิมเริ่มแรกคือ มีก าเนิดขึ้นที่อินเดีย  แล้วนิยมสร้างกันสืบมาในดินแดนแหลมอินโดจีน รวมทั้งในประเทศไทย
ด้วย   จากที่กล่าวมาแสดงให้ทราบว่า  พระเครื่องเป็นรูปเคารพที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่
ความคิดความเชื่อในชั้นหลังได้ประดิษฐ์สร้างพระสาวก และรวมถึงพระอริ ยะสงฆ์เกจิอาจารย์เพ่ิมอีกด้วย
   จากงานวิทยานิพนธ์หลายเรื่องให้ความส าคัญกับการศึกษาพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์
การสร้างพระเครื่องในปัจจุบัน  เช่น  ผลงานของมาซาฮิโระ  ฮารุจิ  ศึกษาเรื่องบทบาทของนิตยสารพระ
เครื่องในการส่งเสริมพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย  พบว่า  นิตยสารพระเครื่องในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท  คือ  ประเภทให้ความรู้  และประเภทที่รวบรวมแบบพระเครื่อง  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์นิตยสารพระ
เครื่องที่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน  ทั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นกลไกทางตลาดพุทธพาณิชย์และความ
เชื่อ  พบว่า  ๑)สื่อทุกอย่างเป็นการสร้างขึ้นจากอุดมการณ์  ๒)สื่อสร้างความจริง  ๓)สื่อมีนัยทางการตลาด  
๔)  สื่อประกอบด้วยข้อความทางมโนคติวิทยาและค่านิยม   ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นบทบาท
ของนิตยสารพระเครื่องว่า  นิตยสารพระเครื่องพยายามจะชักน าความคิดของผู้อ่านในเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่อง  
และท าให้ศรัทธานั้นเพ่ิมมากขึ้นด้วยการสร้างโลกแห่งทัศนคติขึ้นว่า  พระเครื่องมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์  



 ๒๕๖ 

และสามารถท าให้อภินิหารนั้นเกิดขึ้นได้จริง  ตามหลักแนวคิดสื่อทุกอย่างเป็นการสร้างขึ้นและสื่อสร้างความ
จริง  และเน้นในเรื่องของพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องอย่างหลากหลายตามหลักทางมโนคติ  สะท้อนให้ เห็น
อุดมการณ์ว่า  ส่งผลให้ธุรกิจทางพระเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นิตยสารมีบทบาทต่อตลาดพระเครื่องใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ซึ่งส่งผลให้ขยายตลาดพระเครื่องที่มีขนาดเล็กไปสู่ตลาดขนาดใหญ่และมาตรฐาน
ได้  สืบเนื่องจากยอดจ าหน่ายนิตยสารพระเครื่องเพ่ิมขึ้นด้วย  จะเห็นว่าจากงานวิจัยเล่มนี้ได้ศึกษาพบถึง
อุดมการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากยุคอุดมการณ์ดั้งเดิมในการสร้างครั้งแรก  งานวิทยานิพนธ์ของฉัตรชัย  เมืองฤทธิ์
เรื่อง เหตุผลในการตัดสินใจเช่าซื้อพระเครื่องของเซียนพระในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  พฤติกรรมการเช่า
พระเครื่องในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประชากรศาสตร์  ประกอบด้วยเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายได้ต่อเดือน  และสถานภาพ  พบว่า  การเช่าพระเครื่องมีในกลุ่มของเพศชายมากกว่าเพศหญิง  อายุตั้งแต่ 
๓๑- ๔๐  ปีมากที่สุด  การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ปรากฏในกลุ่มผู้มีรายได้
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป  สถานภาพของผู้เช่าพระเครื่องอยู่ในกลุ่มของสถานภาพโสด  นอกจากนั้นผู้เช่า
พระเครื่องที่ตัดสินใจเช่าจากปัจจัย เช่น  ตัดสินใจเพราะมีมวลสารที่ต้องการ  มีรูปทรงทางพุทธศิลป์  มี
คุณภาพ  เกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกมีชื่อเสียงได้รับความนิยม  พระเครื่องมีความสมบูรณ์  เป็นรุ่นยอดนิยม  มี
รายละเอียดชัดเจน  มีหลายแบบให้เลือก  มีทัศนคติในระดับดี  มีการรับประกัน  มีการออกใบรับประกัน  
ส่วนด้านราคามีความเหมาะสมกับความสมบูรณ์ขององค์พระ  ราคาเหมาะสมกับรุ่น  กับพิมพ์   และ
พฤติกรรมการเช่าบูชา  เช่น  มีงบประมาณเพียงพอ  เข้าร้านที่เคยไว้ใจ  เช่าเพราะศรัทธา  และเช่าบูชาใน
วันหยุด  พระเครื่องที่มีผู้เช่ามากที่สุดคือเหรียญพระเกจิอาจารย์  
   วัชรกร  รัตนกิจ ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง พระเครื่อง : การสื่อสารกับการบริโภคเชิงสัญญะ  ได้
กล่าวผลการวิจัยไว้ว่า  การศึกษากลุ่มผู้บริโภคพระเครื่องในฐานะเป็นสื่อวัตถุมีความศักดิ์สิทธิ์  โดยเลือกศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี  โดยพิจารณากระบวนการสื่อสารรวมถึงบริบททางสังคม  โดย
อาศัยทฤษฎีเชิงตรรกวิทยาบริโภคของโบดริยาร์ดเป็นกรอบแนวคิด  ผลการวิจัยพบว่า  การบริโภคเชิงการใช้
ประโยชน์มากที่สุด  รองลงมาคือการบริโภคเชิงสัญลักษณ์  อันดับสามคือการบริโภคเชิงแลกเปลี่ยน  และ
ผลการวิจัยว่า  ท้ายที่สุดเมื่อพระเครื่องเปลี่ยนจากความศักดิ์สิทธิ์  และกลายเป็นสินค้ามากขึ้น  สินค้านั้นจะ
พยายามขายสัญญะให้กับผู้บริโภค  แต่ทว่าพระเครื่องเป็นสินค้าที่มีความเชื่อ  เป็นสินค้าที่มีศาสนาหล่อเลี้ยง  
ซึ่งก็พบว่ามีผู้บริโภคเชิงสัญญะอยู่จริง  เช่น  พระเครื่องรุ่นเบญจภาคี  หรือพระเครื่องวัดระฆัง  ถ้ามีพระรุ่นนี้
จะดูดีกว่ารุ่นอ่ืน  แต่ตรงนี้ไม่ใช่สาระของคนเล่นพระ  เพราะถึงสาระส าคัญจะเป็นไปตามรูปแบบของ
ตรรกวิทยาการบริโภคที่ค้นพบ  คือ ๑)ตรรกวิทยาการบริโภคเชิงประโยชน์จากพระเครื่อง  ๒)ตรรกวิทยาการ
บริโภคเชิงสัญลักษณ์  ๓)ตรรกวิทยาการบริโภคเชิงแลกเปลี่ยน  ซึ่งเป็นแบบแผนการบริโภคพระเครื่อง  คือยัง
เสพเพ่ือประโยชน์ใช้สอยพระเครื่องยังเป็นปัจจัยส าคัญ  แม้ว่าพระเครื่องจะมีการขายสัญญะก็จริง  แต่ไม่ใช่ว่า
คุณค่าอ่ืน ๆ ถูกลดคุณค่าลง  คือระบบทุนนิยมนั้นไม่สามารถมาท าลายคุณค่าอ่ืน ๆ ได้หมด  เวลาพูดถึงพุทธ
พาณิชน์นั้นเป็นเสี้ยวหนึ่ง  แต่ยังมีค าว่าพุทธอยู่  ตรงนั้นไม่ได้หายไป   เรื่องสัญลักษณ์เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ  
เป็นตัวแทนของพระศาสนา  แม้กลุ่มอ่ืน ๆ จะเสพพระเครื่องทั่วไป  ก็ยังเสพในฐานะเครื่องบูชาระดับหนึ่ง  
ถึงแม้พระเครื่องเป็นสินค้า  แต่ก็เป็นสินค้าท่ีมีมิติความศักดิ์สิทธิ์ก ากับอยู่ 
   อย่างไรก็ตาม พระเครื่องได้ก่อรูปขึ้นจากพลังอ านาจความคิดความเชื่อและแพร่กระจายสู่พ้ืนที่
ของผู้ เคารพนับถืออย่างต่อเนื่อง  มีการสะสม การเช่าซื้อ การแลกเปลี่ยน การเสาะแสวงหา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดสร้างหลากรุ่นหลายรูปแบบ การผลิตซ้ า  อีกทั้งยังมีกลุ่มหรือชมรมพระเครื่อง มีการ



 ๒๕๗ 

ประกวดแข่งขัน ประมูลราคาอีกด้วย  เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากพลังอ านาจความคิดความเชื่อของผู้เคารพนับถือ
ทั้งสิ้น  พระเครื่องที่สร้างขึ้นมามีมิติความศักดิ์สิทธิ์ก าหนดอยู่  วัฒนธรรมทางภาษาก็ถูกก าหนดสร้างขึ้นมา
เพ่ือเป็นค าเรียกพระเครื่องให้สื่อความหมายแทนอีกด้วย  โดยเฉพาะสังคมไทยมีวัฒนธรรมภาษาที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน  สิ่งต่าง ๆ ถูกก าหนดค าเรียกทั้งสิ้น ดังที่ บุญยงค์ เกศเทศ ได้กล่าวไว้ว่า สังคมไทยนิยมใช้
ภาษาในการตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ  โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ยุคสมัย สังคม ค่านิยม ความเชื่อ และแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่เสมอ   ซึ่งชื่อหรือถ้อยค าภาษาดังกล่าวจะ
เห็นลักษณะวัฒนธรรมอันเป็นภาพรวมได้ และชื่อมักจะเป็นสิ่งแรกที่สะดุดความสนใจของผู้พบเห็น  บ่งบอก
ลักษณะที่เป็นตัวแทนบางประการของสิ่งต่าง ๆ หรือสืบค้นหาประวัติความเป็นมาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ได ้
   จากข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วนั้น  ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีผู้
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ พัฒนาการแนวคิด และการแพร่กระจายของพระเครื่องใน สังคมไทย  ที่มาและ
ความหมายของชื่อพระเครื่องในสังคมไทย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทาง
ความเชื่อในสังคมไทย  จึงเป็นประเด็นที่มาและความส าคัญของการวิจัยในครั้งนี้ 
๒  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
             ๑. เพื่อศึกษาประวัติ พัฒนาการแนวคิด และการแพร่กระจายของพระเครื่องใน สังคมไทย 
 ๒. เพื่อศึกษาท่ีมาและความหมายของช่ือพระเครื่องในสังคมไทย 
 ๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ชื่อพระเครื่องกับการสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย 
 
๓  ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทยใน
ครั้งนี้  แบ่งการสรุปผลเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านภาษา ชื่อพระเครื่องกับ
ความสัมพันธ์ด้านอุดมการณ์ และชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและศาสนา ดังนี้ 
   ๑  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านลักษณะการใช้ภาษา 
   จากที่ศึกษาชื่อพระเครื่องกับลักษณะทางภาษาสรุปผลได้ว่า ชื่อพระเครื่องมีที่มาและความหมายที่
สะท้อนให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาจ าแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
    ๑.๑ กลุ่มท่ีมีชื่อตามที่มาและความหมายจากองค์ประกอบพระเครื่อง  
    กลุ่มที่มีการตั้งชื่อตามองค์ประกอบที่โดดเด่น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา สว่าง
ศรี (๒๕๔๙ : ๖๕-๗๔) ได้กล่าวถึงชื่อพระเครื่อง พบว่า ชื่อพระเครื่องเกิดจากปัจจัยประกอบ คือ ๑) ชื่อเรียก
ตามสถานที่พบ เช่น  พระถ้ าเสือ  พบที่ถ้ าเสือ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยที่ถ้ าเป็นสถานที่ชาวบ้านพบเสืออยู่ใน
ถ้ านี้  พระนางพญาก็จะระบุว่าวัดนางพญา  ขุนแผนก็จะระบุว่าวัดบ้านกร่างหรือวัดพระรูป  ๒) เรียกชื่อตาม
ลักษณะเด่น  เช่น  ลักษณะองค์พระมีพระกรรณยาวก็เรียกชื่อว่า พระหูยาว  องค์พระประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ 
เรียกว่า พระปรกโพธิ์  พระที่อยู่ในอิริยาบถลีลาเรียกชื่อว่าพระก าแพงเขย่ง  และจะต้องระบุสถานที่พบ
ต่อท้ายอีก  เช่น พระก าแพงเขย่งสุพรรณ พระก าแพงสวรรค์  นอกจากนั้นยังมีพระร่วงหลังรางปืน  ๓) 
เรียกชื่อตามรูปทรง  เช่น  ลักษณะมีรูปทรงคล้ายสิ่งไหนก็เรียกชื่อตามสิ่งนั้น  พระก าแพงกลีบบัว  พระ
ก าแพงเม็ดขนุน  พระก าแพงซุ้มกอ  ๔) เรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้ในการสร้าง  เช่น  ผงและเกสร เป็นวัสดุส าคัญ
ในการก่อรูป เรียกชื่อว่าพระผง  พระเกสร  ๕) เรียกชื่อตามจ านวนพระ  เช่น  การสร้างจ านวนเท่าใดก็เรียก
ตามนั้น  มีพระก าแพงห้าร้อย  ๖) เรียกชื่อตามความเชื่อในพุทธคุณ  เช่น  พระคง  พระนางพญาเสน่ห์จันทร์  



 ๒๕๘ 

พระเงี้ยวทิ้งปืน  พระโดดร่ม  ๗) เรียกชื่อตามผู้สร้าง  เช่น  พระสมเด็จวัดระฆังฯ หลวงพ่อคูณ  หลวงปู่เอ่ียม  
๘) เรียกชื่อตามผู้ใช้  เช่น  พระสวนเรียกใหม่ว่าพระมเหศวร  ๙) เรียกชื่อตามสิ่งที่นิยมในสมัย  เช่น  พระชุด
กิมตึ๋ง  ที่กล่าวมาพบว่า  การเรียกชื่อพระเครื่องมีหลักใหญ่ ๆ อยู่ที่พระคล้ายสิ่งใดหรือมีลักษณะอย่างไรก็
เรียกไปตามนั้น  การเรียกชื่อพระเครื่องบางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักประติมานวิทยา  ปรากฏมีพระหลาย
แบบที่เรียกชื่อผิดไป  เช่น  พระนารายณ์ทรงปืน  ค าว่า  ปืน  ในสมัยโบราณหมายถึงธนูหรืออาวุธ  เหตุที่
เรียกว่าพระนารายณ์ทรงปืนก็เพราะเห็นรูปที่ประทับยืนทางขวาของพระนาคปรก  เป็นพระสี่กร  จึงเรียกว่า
พระนารายณ์  ที่จริงแล้วเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  สองพระหัตถ์บนถือลูกประค ากับคัมภีร์  สองพระ
หัตถ์ล่างถือดอกบัวกับน้ าอมฤต  สร้างตามคติพระรัตนตรัยแบบมหายาน  ส่วนพระก าแพงเขย่ง  อากัปกิริยา
เขย่งท่ีจริงแล้วเป็นอริยาบถลีลาจากพุทธประวัติตอนเสด็จจากสวรรค์ดาวดึงส์ 
    จากที่ศึกษาการตั้งชื่อพระเครื่องในครั้งนี้จึงสรุปผลได้ว่า  การตั้งชื่อพระเครื่องนั้นต้อง
อาศัยปัจจัยองค์ประกอบที่ส าคัญและสัมพันธ์เชื่อมโยงให้รับรู้การสื่อถึงที่มาและความหมายในสิ่งเดียวกัน  แต่
เป็นที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่า ชื่อพระเครื่องมี ๒ ลักษณะ คือ ๑) พระเครื่องที่สร้างไว้ในยุคก่อนนั้นไม่มีการตั้งชื่อใน
ตอนสร้าง  แต่จะมาตั้งชื่อเมื่อขุดค้นพบในภายหลัง  แล้วตั้งชื่อตามปัจจัยองค์ประกอบ  และ ๒) พระเครื่องที่
เตรียมการตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าก่อนสร้าง  ในลักษณะที่ ๒ นี้เป็นที่นิยมและพบในยุคสมัยปัจจุบัน  การสร้างแต่ละ
ครั้งอยู่ในลักษณะของกระบวนการด าเนินการสร้างที่มีรูปแบบวิธีพิธีกรรมและขั้นตอนที่ชัดเจน  ในลักษณะที่ 
๒ นี้ก็ต้องอาศัยปัจจัยองค์ประกอบที่ส าคัญและสัมพันธ์เช่นเดียวกัน   
     ๑.๒ กลุ่มท่ีมีชื่อตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคม 
     กลุ่มที่มีการตั้งชื่อตามบริบทของสังคมว่ามีกระแสนิยมอย่างไร  จากที่ศึกษาพบว่า  เรื่อง
ของการตั้งชื่อสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมไทยอยู่ในกระแสนิยมหลักคือ สื่อความหมายถึงชื่อที่ดีมีความเป็นสิริ
มงคล  ในสรรพสิ่งนั้นรวมถึงชื่อพระเครื่องด้วย  จากงานศึกษาของสมชาย ส าเนียงงาม (๒๕๔๗ : ๒๗๒-๒๗๕) 
ได้ศึกษาเรื่องลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคน
ไทย ผลการศึกษาพบว่า ชื่อของคนไทยสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณี โดยแสดงออกทั้งทาง
รูปค าและความหมายของชื่อ  ทางรูปค าพบว่าใช้ตามต าราทักษาปกรณ์เป็นต าราโหราศาสตร์ที่นิยมเป็นหลัก
ในการตั้งชื่อ คือ เลี่ยงอักษรกาลกิณีประจ าวันเกิด เลือกอักษรเดชหรืออักษรศรีน าหน้าชื่อ และตั้งชื่อให้มี
ความสัมพันธ์กับชื่อพ่อแม่  ส่วนทางความหมายของชื่อนั้น พบว่า เลือกใช้ค าที่มีความหมายเป็นสิริมงคลกับชื่อ 
ที่เด่นมากได้แก่ ความหมายที่สื่อถึงความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง ความรู้ความสามารถ เกียรติยศ 
และอ านาจ ส่วนชื่อคนสมัยก่อน สะท้อนความเชื่อน้อยกว่าชื่อคนกลุ่มอายุอ่ืน  และมีแนวโน้มว่าชื่อคนในกลุ่ม
อายุที่ลดลงจะสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีมากขึ้น  โดยจะใช้ชื่อที่เลี่ยงอักษรกาลกิณีและมี
ความสัมพันธ์กับชื่อพ่อแม่มากขึ้น  ทางด้านความหมายพบว่า  ชื่อคนในสมัยก่อนสะท้อนความเชื่อว่ากิริยา
อาการและคุณสมบัติของเจ้าของชื่อถือเป็นสิริมงคลมากที่สุด การตั้งชื่อของคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของสิริ
มงคลและกาลกิณีสะท้อนให้เห็นวีธีคิดในการตั้งชื่อด้วย 
    จากที่ศึกษาชื่อพระเครื่องตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคมยังพบอีกว่า  ใน
สังคมไทยให้ความส าคัญในการตั้งชื่อพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังด้วย  ดังที่มีงานศึกษาของพรสรัญ 
แสงปรีดีกรณ์ (๒๕๕๒ : ๗๖-๑๑๗) ได้ศึกษาเรื่องการตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย  ผลการศึกษาพบว่า การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพมีที่มาและความหมายสื่อถึง
ความเชื่อเรื่องอ านาจบารมีมากที่สุด รองลงมาคือความเชื่อด้านมั่งคั่งร่ ารวย และกระแสความนิยมจตุคามราม



 ๒๕๙ 

เทพก็อาศัยองค์ประกอบอ่ืน เช่น รูปแบบสวย มวลสารดี พิธีกรรมเด่น ผู้ เสกขลัง ผู้ สร้างน่าเชื่อถือ 
วัตถุประสงค์ชัดเจน ชื่อรุ่นโดนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีโค้ดและหมายเลขก ากับ และสุดท้ายคือท าลายบล็อก  
ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบกระแสหลักของความนิยมในจตุคามรามเทพ  นอกจากนั้นกลุ่มที่มีชื่อตามที่มาและ
ความหมายจากบริบททางสังคม ยังพบอีกว่า บริบททางสังคมในด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึง
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในยุคสมัย  ก็เป็นปัจจัยให้เกิดการตั้งชื่อพระเครื่องที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวข้อมูล
ผ่านการรับรู้จากชื่อพระเครื่องอีกด้วย ดังเช่นผลการศึกษาของณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ (๒๕๕๔ : ๖๙-๑๙๙) ได้
ศึกษาเรื่องพระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึง พ.ศ.๒๕๕๐ : การศึกษาคติความเชื่อ 
รูปแบบ และพุทธพาณิชย์ ซึ่งสรุปการศึกษาได้ว่า ผู้คนในสังคมไทยให้ความสนใจและมีกระแสนิยมเรื่องพระ
เครื่องอย่างมาก  เริ่มตั้งแต่อดีตและผลการศึกษาถึง พ.ศ.๒๕๕๐ ภาพรวมของคติความเชื่อที่ปรากฏใน
สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา การระบาดของอหิวาตกโรค แนวคิดการสร้างเหรียญที่ระลึก และการนิยมในการสะสม
โบราณวัตถุ ซึ่งเป็นอิทธิพลจากค่านิยมการสร้างพระพิมพ์มาสู่การสร้างพระเครื่องอย่างต่อเนื่อง  พอช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นเหตุการณ์ส าคัญท าให้เกิดแนวคิดความนิยมในพระเครื่องกลับกลายบทบาทหน้าที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนับเป็นจุดบ่งชี้ให้เกิดแนวคิดแนวเชื่อเปลี่ยนไปในสังคมไทย 
    ชื่อพระเครื่องตามที่มาและความหมายจากบริบททางสังคมยังพบอีกว่า มีการสื่อ
ความหมายถึงระบบความเชื่อมั่นคาดหวังทางเศรษฐกิจ  หรือความอยู่ดีมีสุข หรือความมั่งมีศรีสุขมากข้ึน  การ
ตั้งชื่อพระเครื่องจึงมีการใส่ค าใส่ความหมายที่สื่อถึงเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือสื่อให้สนองตอบกระแส
นิยมหลักของสังคม  จึงพบว่า มีการตั้งชื่อพระเครื่องที่สื่อถึงความต้องการเฉพาะด้าน เช่น ด้านการอยู่ยงคง
กระพัน ด้านโชคลาภ ด้านมหานิยม ด้านบุญบารมี ด้านยศฐานันดรศักดิ์ ด้านมั่งมีศรีสุข ด้านค้าดีขายดี เป็น
ต้น  การตั้งชื่อพระเครื่องจึงสนอบตอบกระแสนิยมของบริบททางสังคมมากขึ้น  ส่วนการตั้งชื่อพระเครื่องที่ไม่
สื่อถึงความต้องการเฉพาะด้านก็ปรากฏพบในกลุ่มของการผลิตซ้ าจากพระเครื่องที่มีชื่อเสียงกระแสนิยมอยู่
ก่อนแล้ว  
       ตามที่สรุปผลชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านภาษาพบว่า ภาษาที่ปรากฏในการตั้งชื่อ
พระเครื่องถือว่าเป็นสิ่งแรกที่จะสื่อให้สังคมรับรู้  การให้จ านวนพยางค์จ านวนค าต้องสัมพันธ์กับการสร้างค า
สร้างความหมายในทางสังคม ซึ่งภาษาในการตั้งชื่อนั้นต้องสะดุดหู มีสัมผัสคล้องจองน่าสนใจ จดจ าได้ง่าย 
หรือโดดเด่น เป็นต้น  และพบว่าชื่อพระเครื่องมีกลุ่มค านาม ค าสรรพนาม และมีค าวิเศษณ์เพ่ือมาขยายให้มี
ความหมายชัดเจนขึ้นอีก  ในงานศึกษาของธนันท์ เศรษฐพันธ์ (๒๕๓๖ : ๑๓-๑๕) ได้แนวคิดว่า การใช้ภาษา
ในสังคมโดยตัวมันเองเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งของพฤติกรรมทางวัฒนธรรม  การใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์มี
ปัจจัยอยู่เบื้องหลัง  ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ ผู้พูด (Sender) ผู้ฟัง (Reciever) รูปแบบสาร (Massage Form) 
ช่องทางการสื่อสาร (Channel) สัญลักษณ์ (Code) หัวข้อของการสื่อสาร (Topic) ฉากหรือสถานการณ์ 
(Setting) หากศึกษาตามโครงร่างนี้จะช่วยให้เข้าใจคติชนเรื่องของการะบวนการสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น  
ส่วนอคิน รพีพัฒน์ (๒๕๕๑ : ๗๗-๗๘. อ้างอิงจาก Geertz. ๑๙๗๓) กล่าวไว้ว่า ความหมายที่ประกอบไปด้วย
สัญลักษณ์ (symbol) ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น การจะรู้จักตีความวัฒนธรรมได้ก็ด้วยอาศัยการตีความหมาย  แปล
หรือดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่ได้สร้างออกมา  เพ่ือสร้างการสื่อสารสร้างความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่มีต่อชีวิต  สัญลักษณ์ในความหมายเป็นได้ทั้งการกระท า เหตุการณ์ คุณลักษณะ หรือ
ความสัมพันธ์ที่ใช้เป็นสื่อแนวความคิด (conception)  แนวคิดนั้นคือความหมายของสัญลักษณ์ ที่มาของ



 ๒๖๐ 

วัฒนธรรมคือสัญลักษณ์ที่ได้รวบรวมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย   สัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตทางสังคม  
หากไม่มีคนก็ไม่มีวัฒนธรรม หากไม่มีวัฒนธรรมก็ไม่มีมนุษย์  มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความหมาย  เป็น
นัยของความเป็นระเบียบ จุดมุ่งหมาย เหตุผล และความอยู่รอด Geertz ยังได้เสนอวิธีวิทยาในการตีความ
สัญลักษณ์ไว้ ๒ วิธี คือ การบรรยายรูปแบบของสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และการตีความรูปแบบนั้นในบริบท
โครงสร้างของความหมายที่มีรูปแบบของสัญลักษณ์  การลองใช้ ๒ วิธีนี้ร่วมกันเป็นการข้ามไปข้ามมาระหว่าง
สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน  การตีความสัญลักษณ์ Geertz ให้ความลุ่มลึกท่ีเป็นผลิตผลของจินตนาการความรู้สึกของ
สังคมอยู่ด้วย    
    ๒  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านอุดมการณ์  
  ในการสรุปผลชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านอุดมการณ์นั้น พบว่า ชื่อพระเครื่องได้ซ่อนแฝง
อุดมการณ์ทางสังคมอย่างซับซ้อน  สามารถจ าแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑ กลุ่มทางโลกุตตระ  
    การสื่อถึงอุดมการณ์ความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร  ข้ามพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใน
โลกของความเป็นมนุษย์  ในกลุ่มนี้จะมุ่งถึงการเข้าถึงหลักธรรมตามความเชื่อและศาสนา  จะถือปฏิบัติมุ่งเน้น
ประโยชน์ให้เกิดกับคนอ่ืนเสมอ  เมื่อมีคุณอันประเสริฐเป็นต้นแบบในการเอาเยี่ยงอย่างก็จะเสริมแรงให้มนุษย์
ในสังคมเดินตามแนวทางด้วยการปฏิบัติตาม  ซึ่งพบว่า การมีอุดมการณ์สู่โลกหน้าคือโลกของนิพพาน  หรือ
รวมถึงโลกสวรรค์ โลกของพระศรีอาริยเมตไตรย  ซึ่งอุดมการณ์อย่างนี้จะตัดขาดไม่เกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของมนุษย์  แต่จะมุ่งตรงต่อความหลุดพ้น  และ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ถึงความหลุดพ้นมีหลากหลายวิธี  แต่ที่เด่นชัดจะมุ่งสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคน
อ่ืนเป็นหลัก  จากที่ศึกษาสามารถสรุปผลได้จากข้อมูลเรื่องการสร้างพระเครื่องเพ่ือเป็นพุทธบูชา หรือสืบทอด
พระศาสนา หรือเพ่ือปรมัตถ์ประโยชน์ให้กับผู้ตายไปแล้ว เป็นต้น  และอุดมการณ์ที่สื่อผ่านภาษาใช้เรียกชื่อ
พระเครื่องก็ไม่ปรากฏว่าข้องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม  
แต่จะมีเพียงอุดมการณ์หลักท่ีมุ่งต่อความสุขในโลกหน้าหรือเข้าสู่นิพพานตามหลักค าสอนเท่านั้น 
    ๒.๒ กลุ่มทางโลกียะ 
     การสื่อถึงอุดมการณ์ที่อยู่ในโลกของมนุษย์ว่าจะอยู่ด้วยการพ่ึงพิงอาศัยสิ่งใดท่ีมีอ านาจ
สามารถดลบันดาลสิ่งที่พึงประสงค์ได้  พระเครื่องในฐานะที่สังคมรับรู้ผ่านความเชื่อว่ามีความขลังความ
ศักดิ์สิทธิ์จึงถูกคัดเลือกให้เป็นที่พ่ึงพิงที่ดีที่สุด  การพึ่งพิงอยู่ในลักษณะขอให้คุ้มครองประทานพรดลบันดาลใน
สิ่งที่ปรารถนาให้ส าเร็จ  ซึ่งเป็นความต้องการที่จะให้สนองตอบต่อความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตผู้คนในสังคม  จึง
ปรากฏพบว่า  การสร้างพระเครื่องและการตั้งชื่อพระเครื่องจะสื่อความหมายถึงเรื่องของความอยู่ดีมีสุข มั่งมี
ศรีสุข ความแคล้วคลาดคงกระพันชาตรี ความร่ ารวย เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างอุดมการณ์ทาง
ความเชื่อผ่านชื่อเรียกพระเครื่องทั้งสิ้น  การสื่อค าสื่อความหมายจากชื่อพระเครื่องพบว่า จะมีการสร้างค าและ
ความหมายที่สนองตอบความคาดหวังของสังคมในปัจจุบันว่า  สิ่งใดเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันหรือปลุก
กระแสนิยมใหม่ ๆ ขึ้นมา  และยิ่งในปัจจุบันยิ่งมีความสลับซับซ้อนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ชื่อพระเครื่องจึง
ปรากฏลักษณะการใช้ค าเพ่ือสื่อความหมายให้หลากหลาย  เรียกได้ว่าเป็นอุดมการณ์หลักและอุดมการณ์รอง
หรอืย่อยท่ีสะท้อนผ่านชื่อพระเครื่อง  
    อุดมการณ์จึงสามารถสรุปผลได้ว่า เป็นกรอบการคิดของมนุษย์ที่ยึดโยงอยู่กับภาษา 
ความคิด การแยกแยะ จินตภาพของความคิด และระบบภาพตัวแทนซึ่งชนชั้นและกลุ่มสังคมต่าง ๆ ใช้เพ่ือท า



 ๒๖๑ 

ความเข้าใจ ให้ความหมาย สร้างจินตนาการ และหาวิธีท าความเข้าใจสังคม  อย่างไรก็ตาม  อุดมการณ์
ประกอบขึ้นจากระบบความคิดที่หลากหลาย  จะยังคงสร้างความชอบธรรมด้วยการท าหน้าที่เป็นกฎเกณฑ์
ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้สังคมยึดถือปฏิบัติ  อุดมการณ์เป็นตัวกลางสร้างความเชื่อทางสังคม  และอุดมการณ์ก็มี
อิทธิพลต่อการตัดสินความถูกผิดต่อการแสดงพฤติกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ดังที่พบใน บทความของกีรติ  บุญเจือ 
(๒๕๓๔ : ๑-๕)  ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับศาสนา ปรัชญา และอุดมการณ์ในสังคมไว้ว่า  อุดมการณ์คือ
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์แต่ละคน  ซึ่งเป้าหมายนั้นก็ต้องมีวิถีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ  มนุษย์สามารถ
เข้าใจเป้าหมาย  ก าหนดเป้าหมาย และสามารถเลือกวิธีปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคนได้  มีผลการศึกษา
ของกฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์ (๒๕๔๓ : ๑๑ -๑๒) ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ทางภาษาไว้ว่า  ภาษากับ
อุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง  ผู้ใช้ภาษาไม่เพียงเพ่ือเล่าเรื่องราว ชี้แจงข้อมูล หรือโต้เถียงคัดค้าน  แต่
ยังใช้ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือของอุดมการณ์  ภาษาเป็นสื่อถ่ายทอดความคิดความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์
หนึ่งที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  นักวิชาการได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ผ่านงานเขียน 
พบว่า  สื่อสาธารณะประเภทหนังสือพิมพ์ไม่ได้รายงานความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว  แต่หนังสือพิมพ์
มีมุมมองและอุดมการณ์ในการเสนอข่าว  สื่อมวลชนอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบสามารถสื่อความคิดความเชื่อให้
คนหมู่มากได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว    หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งส าคัญที่สร้างกระแส  กระแสอาศัยภาษาเป็นตัว
น าพา  ในกระบวนการเสนอข่าว  อุดมการณ์เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอด  และภาษามีบทบาทสูงในการสื่ออุดมการณ์
นี้และเกิดขึ้นทุกวัน  หนังสือพิมพ์จึงสร้างทัศนคติ ความคิด ความเชื่อในการหล่อหลอมชี้น าพฤติกรรมของคน
ในสังคม 
  ๓  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและศาสนา 
  ชื่อพระเครื่องกับความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและศาสนานั้น  สามารถสรุปผลได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
     ๓.๑ ความเป็นสากลของความเชื่อและศาสนา  คือ  ความเป็นสากลในเรื่องของความ
เชื่อและศาสนาที่มีจุดก าเนิดเหมือนกันหรือคล้ายกันจนบางครั้งถ้าไม่ศึกษาก็จะแยกจากกันไม่ขาด  หรือแม้
แยกแล้วแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกัน  การศึกษาครั้งนี้พบว่า  ทุกความเชื่อทุกศาสนาพยายามหาค าตอบในสิ่งที่
เชื่อว่ามีอยู่เหนือธรรมชาติ  และธรรมชาติมีอ านาจมีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์  สามารถดล
บันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้  ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย  ดังที่พบในการศึกษาของเพ็ญนิภา อินทร
ตระกูล (๒๕๓๕ : ๘) ได้กล่าวว่า ศาสนาเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลัง  ความวิตกกังวลมีลักษณะคล้าย
อารมณ์กลัวที่ไม่รู้สาเหตุ  เกิดเป็นภาวะที่ไม่พึงพอใจมีแนวความคิดอยากหนีให้พ้น  อยู่ในภาวะขาดความ
มั่นใจ  เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจากภาวะในจิต  ยังผลให้มนุษย์หาทางออกหรือทางรอดด้วยการเข้าหาแนวปฏิบัติ
ทางศาสนา  ยอมรับความเชื่อถือศรัทธาทางศาสนาซึ่งช่วยลดภาวะวิตกกังวลได้  สรุปแล้วศาสนาเป็นระบบ
สัญลักษณ์ (Symbolism) ที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ พ่ึงพิงความศักดิ์สิทธิ์และความขลัง  
สอดคล้องกับแนวคิดของยศ สันตสมบัติ (๒๕๓๗ : ๓๑) กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานซึ่งได้รับการ
ตอบสนองจากสังคม โดยแบ่งความต้องการออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑)ความต้องการทางร่างกายและจิตใจ ๒)
ความต้องการตอบสนองร่วมกันของสมาชิกในสังคม และ ๓)ความต้องการเชิงสัญลักษณ์  ส่วนนิยพรรณ 
วรรณศิริ (๒๕๔๐ : ๗-๑๕) ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่งอ่ืน ๆ ต้องยึดหลักว่า 
วัฒนธรรมคือความคิดและพฤติกรรมที่ติดตัวมากับบุคคล  เมื่อบุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะตามไปถึงที่นั้น  
และต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบ คือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคมที่ดีและสะดวก  
และแนวคิดของ ศิราพร ณ ถลาง (๒๕๕๒ : ๓๖๐-๒๕๐) ได้กล่าวถึงแนวคิดทางคติชนไว้ว่า มีบทบาทในการ



 ๒๖๒ 

อธิบายก าเนิดและอัตลักษณะของกลุ่มชน  ในสังคมของกลุ่มชนจะปรากฏเรื่องของประเพณีพิธีกรรมเป็นส่วน
ที่รวมพลังเพื่อสร้างความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน  พิธีกรรมเป็นกลไกสร้างความเป็นอัตลักษณ์และท าให้มนุษย์
มีความมั่นคงทางจิตใจ  พิธีกรรมมักเกี่ยวข้องกับอ านาจเหนือธรรมชาติคอยช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ขาดความ
มั่นใจ  สมาชิกในสังคมมักใช้เรื่องเล่าประเภทต านานในการอธิบายเหตุผลและอ้างเพ่ือประกอบพิธีกรรม  
ขณะเดียวกันต านานเป็นส่วนของนามธรรมแต่พิธีกรรมเป็นส่วนของรูปธรรม  ต านานมีความส าคัญและขาด
ไม่ได้ในสังคมดั้งเดิม เพราะต านานบรรจุรหัสของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ืออธิบายพิธีกรรมและก าหนด
ศีลธรรม  ต านานไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นเรื่องเล่าที่มีพลัง มีบทบาททางความเชื่อ ศีลธรรม และเกิดภูมิ
ปัญญาให้กับมนุษย์ในสังคมด้วย   
    ๓.๒ การผสมผสานกลมกลืนของความเชื่อและศาสนา  คือ การยอมรับนับถือผ่านความ
เชื่อและศาสนาที่มีอยู่เดิมและเข้ามาใหม่ให้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว  จากที่ศึกษาสรุปผลได้ว่า พระ
เครื่องเป็นสื่อสัญลักษณ์ทางความเชื่อและพุทธศาสนา  แต่ก็ด้วยบริบททางสังคมที่มีความเชื่อเรื่องผี เรื่อง
พราหมณ์อยู่ก่อนแล้ว เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาปะทะสังสรรค์ในพ้ืนที่เดียวกัน  ก็เกิดการผสมกลมกลืนกัน  
ข้อมูลพบได้จากชื่อพระเครื่องทั้งที่มีชื่อสื่อถึงผี พราหมณ์ และพุทธอยู่รวมกัน   ผลการศึกษาของอมรา  พงศา
พิชญ์ (๒๕๔๑ : ๔๕-๕๐)  ซึ่งได้แสดงมุมมองเรื่องดังกล่าวไว้ว่า  พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอก
ประเทศอินเดียไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์  ในชั้นเดิมท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อน
แล้ว  เช่น  ในประเทศจีนก็มีลัทธิเต๋า ขงจื้อ รวมอยู่กับความเชื่อทางไสยศาสตร์อีกด้วย  ส่วนใหญ่ในแถบนี้มี
ความเชื่อทางไสยศาสตร์อยู่ก่อนนานแล้ว  เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายมายังพ้ืนที่แถบนี้  ซึ่งมีพระสงฆ์
ท าหน้าที่เผยแผ่และผลที่ได้รับ คือ คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  แต่การยอมรับอยู่ในลักษณะ
ผนวกกับความเชื่อที่มีอยู่เดิม  ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะรวม คือ ๑)ความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ที่
กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรม  ๒)ความเชื่อของพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อในหลักธรรม  
และ ๓)ความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งเก่ียวกับอิทธิพลของผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ  สอดคล้องกับการศึกษาของ
ศิราพร ฐิตะฐาน (๒๕๔๕ : ๑๗-๑๘)  ได้กล่าวถึงการกลมกลืนระหว่างความเชื่อเรื่องพุทธ พราหมณ์ และผีที่
ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้ งเดิม  ซึ่ งเหตุการณ์ความเชื่อเช่นนี้มักเกิด กับการนับถือพุทธศาสนา  
เช่นเดียวกับ พระครูปริยัติสารการ (๒๕๕๑ : ๔๓-๗๖) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพุทธ พราหมณ์ ผี ที่มีอ านาจต่อความ
เชื่อของคนอีสานพบว่า ความเชื่อของสังคมอีสานปรากฏในค าสอนของพุทธศาสนาเป็นส าคัญ  แสดงออกใน
เห็นในเรื่องของพิธีกรรมและประเพณีที่ผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันอย่างลงตัว   
    ๓.๓ การปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไร้พรมแดนของความเชื่อและศาสนา คือ  ความเชื่อและ
ศาสนาที่สังคมใดสังคมหนึ่งยอมรับนับถือนั้น  ไม่ได้เกิดข้ึนเพียงในระยะเวลาอันสั้น ๆ แต่ถูกยอมรับนับถือด้วย
ผ่านการพิสูจน์จากสังคมอย่างยาวนานและต่อเนื่อง  ดังนั้นในช่วงระยะเวลาอันยาวนานและต่อเนื่องจึงปรากฏ
ให้เห็นยุคสมัยที่ถูกยอมรับนับถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลาย ๆ ส่วนที่สังคมยอมรับเข้ามา  ปรากฏทั้งที่เป็น
ความเชื่อและศาสนาดั้งเดิมและปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลให้เข้ากับยุคสมัย  และที่ศึกษาจากข้อมูลในอดีตและ
เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน  ยิ่งพบได้ว่า  การไร้พรมแดนทางความเชื่อและศาสนานั้นมีอยู่ในสังคมจริง  ดังเช่นความ
เชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ เรื่องผี เรื่องศาสนา พบว่า สามารถเข้าอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไร้พรมแดน หรือ
แม้แต่ถูกสร้างให้อยู่ในชุดความเชื่อและศาสนาเดียวกันที่ปรากฏในสัญลักษณ์พุทธศาสนา กล่าวคือปรากฏพบ
ในพระเครื่องว่ามีการน าสัญลักษณ์ของผี พราหมณ์ พุทธเข้าอยู่รวมกัน  ผลการศึกษาของปฐม หงษ์สุวรรณ 
(๒๕๕๔ : ๓๘๓-๔๐๖) ได้กล่าวถึงชนชาติไทกับความเชื่อและพิธีกรรมไว้ว่า ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นข้อมูล



 ๒๖๓ 

ทางคติชนประเภทหนึ่ง  ถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลประเภท Customary Folklore อันเป็นแบบแผนทางสังคมที่
เป็นความคิดความเชื่อของกลุ่มคนในแต่ละสังคม  ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน  ประเพณี
พิธีกรรมที่ด าเนินในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมของผู้คนล้วนเกิดจากความคิดความเชื่อทางศาสนาแทบทั้งสิ้น  
บางครั้งความเชื่อและพิธีกรรมถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สร้างการเชื่อมโยงผูกพันระหว่างผู้คนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  ในกรณีของชนชาติไทพบว่านักวิชาการไทยและต่างประเทศที่สนใจประเด็นไทศึกษามากยิ่งขึ้น  
ต่างก็ศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางความเชื่อและพิธีกรรมที่มีอยู่ในสังคม
วัฒนธรรมของกลุ่มชนในดินแดนต่าง ๆ ทั้งในแง่บทบาท ความหมาย และหน้าที่ของความเชื่อและพิธีกรรม  
นอกนั้นยังสนใจศึกษาในแง่โลกทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมของคนในสังคมที่สะท้อนผ่านกิจกรรมทางความ
เชื่อและพิธีกรรม  นอกจากนั้นความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชนชาติไทมีหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแต่รูปแบบที่
มองเห็นได้ง่ายทั่วไป เช่น การเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ มีผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีเขา ผีน้ า ผีท่า 
เป็นต้น ความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญ มีขวัญข้าว ขวัญวัวขวัญควาย ขวัญบ้านขวัญเมือง  หรือแม้กระทั่ง
การกราบไหว้ต้นไม้หรือสัตว์สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์  ทั้งนี้มีความเชื่อว่าท าให้เกิดความมั่นคงและสร้างความอบอุ่น
ทางใจให้เกิดขึ้นกับผู้คนชาวเมือง  การปฏิบัติเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับลัทธิความเชื่อทางศาสนาด้วย  
องค์ประกอบของความเชื่ออันได้แก่ ๑) มีสิ่งเคารพบูชาสูงสุด ๒) มีความเชื่อและศรัทธา ๓) มีความขลัง ๔) มี
ความศักดิ์สิทธิ์และข้อห้าม ๕) มีพิธีกรรมหรือแสดงออกถึงความเชื่อมั่น ๖) มีกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ และ ๗) 
มีผู้สืบทอดและประกอบพิธี 
๔  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
              ๑ การให้ค าปรึกษาแบบผ่านกลุ่มหรือชมรม ทั้งข้อมูลด้านประวัติ พัฒนาการแนวคิด และการ
แพร่กระจายของพระเครื่องในสังคมไทย  โดยใช้หลักฐานข้อมูลและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการให้
ค าปรึกษา  
              ๒ การน ารูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบผ่านกลุ่มหรือชมรมมาเป็นฐานข้อมูลบริการในการวิเคราะห์
ทีม่าและความหมายของชื่อพระเครื่องที่มีอยู่แล้ว และรวมถึงประยุกต์ใช้ภาษาตั้งชื่อในการสร้างพระเครื่องครั้ง
ต่อไป 
              ๓ การน ารูปแบบการให้ค าปรึกษาไปปรับประยุกต์ใช้กับการให้ค าปรึกษาด้านการใช้ภาษาในการ
ตั้งชื่อกับสิ่งอ่ืนได ้
              ๔ การน าข้อมูลออกเผยแพร่ผ่านผลงานทางวิชาการด้านบทความ วิเคราะห์ข้อมูลสรุปประกอบ
บทเรียน รวมถึงการวิเคราะห์หลักแนวคิดและทฤษฏีเพ่ือเปรียบเทียบกับการหาความรู้เป็นค าตอบจากที่มา
และความหมายของศาสตร์อ่ืน ๆ ด้วย 
              ๕ การน าข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษาอ้างอิงและสืบค้นลักษณะการใช้ภาษาในชื่อพระเครื่องกับ
การสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อว่ามีสิ่งซ่อนแฝงในด้านใดบ้าง  เป็นข้อมูลให้ทราบได้ว่าสังคมไทยให้
ความส าคัญด้านความเชื่อในระดับใด และสามารถเป็นข้อมูลน าสู่การหาค่าเฉลี่ยทางตัวเลขคณิตศาสตร์ด้าน
ความเชื่อได้ 
               ๖ การน าข้อมูลไปปรับใช้เพ่ือบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ของการสอนรายวิชาประจ าหลักสูตร
การสอนภาษาไทย เช่น การใช้ภาษาไทย หลักภาษาไทย วัฒนธรรมกับภาษา วัฒนธรรมไทย ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย เป็นต้น  และบูรณาการกับศาสตร์ของหลักสูตรอ่ืน ๆ เช่น ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ปรัชญากับภาษา คติชนวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น       
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              ๗ การน ารูปแบบการให้ค าปรึกษาขยายพ้ืนที่การให้บริการด้านข้อมูลและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนอันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมและประเทศชาติ 
              ๘ การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม โดยแสดงความรู้สึก ทัศนคติ ความนิยม ความคิดเห็น และความเชื่อ 
ในเชิงวัตถุวิสัย โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดจากระบบความเชื่อ
ระดับจิตใต้ส านึกในการเรียนรู้ของบุคคล เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสมและดีกว่า เป็นการบ าบัดรักษา
ในกระบวนการรับรู้พฤติกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้ที่พิจารณาเหตุผล และอารมณ์อย่างแท้จริง 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ   พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร (พระมหาณัฐพล  เกตุธมฺโม / โพไพ) 
วันเกิด   ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ 
สถานที่เกิด  บ้านเลขท่ี ๔  หมู่ ๑๐  บ้านแก่งสนาม  ต าบลวังไชย  อ าเภอบรบือ 
   จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๓๐ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าเทพนิมิต เลขที่ ๒๙๗  หมู่ที ่๑๗  บ้านหนองกุง  ต าบลศิลา   
              อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐  โทร. ๐๘-๗๘๖๕-๕๕๑๔ 
ต าแหน่งสงฆ์  เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต  
ต าแหน่งงาน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการสอนภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (มนุษย์ฯ) 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาภาษาไทย 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 



 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   หลักสูตรการสอนภาษาไทย                                                 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   
ที ่  พิเศษ /๒๕๖๒                                                                  วันที ่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ส่งรายงานวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
 

กราบเรียน/นมัสการ  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร.(ณัฐพล  เกตุธมฺโม)  ต าแหน่ง  
อาจารย์  ส่วนงานหลักสูตรการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  ได้ด าเนินงานวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
เรื่อง “วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพ่ือสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย  Analysis 
of Language, named Amulet creating ldeological belief in Thai Society.”  โดยได้รับการพิจารณา
ตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 บัดนี้  ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแล้ว  จึงส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒๕ เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล  และได้แนบหลักฐาน
เบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดท้าย ๒ อย่าง คือ ๑)หลักฐานการตีพิมพ์ในวารสาร TCI ๒)หลักฐานการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ แก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และขออนุมัติเบิกเงิน งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓  สุดท้าย
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 

 จึงกราบเรียน/นมัสการมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป  
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