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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัย เรื่อง พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
เพื่อศึกษาแนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย และเพื่อวิเคราะหอิทธิพลของ
พระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ เจา
อาวาส  ผูนำชุมชน  นักวิชาการศาสนาและประวัติศาสตรพุทธศิลป ประชาชนผูมานมัสการ
พระพุทธรูปสำคัญ รวมผูใหขอมูลทั้งหมด จำนวน ๑๗ รูป/คน ซ่ึงเปนผูใหขอมูลที่สำคัญ (Key-
Informant) เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ไดแก สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผล
การศึกษาพบวา 
 ๑. ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา 
๑) หลวงพอโสธร ไมไดทำข้ึนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยฝมือเปนชางแบบลานชาง หรือแบบพระลาว 
ครั้งแรกหลอดวยสำริด ภายหลังพอกปูนเสริมใหใหญหุมองคจริงไวภายใน พระพุทธลักษณจึงเปนแบบ
ปูนปน ลงรักปดทองพระวรกายแบบเทวรูป พระพักตรแบบศิลปะลานนา ตามประวัติสรางในสมัยลาน
ชางและลานนา  ๒)  หลวงพ อวัด ไร ขิง ตามตำนานกลาววาได ถูกอัญ เชิญมาจากกรุงเก า 
(พระนครศรีอยุธยา) ลักษณะพุทธศิลปเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลอดวยทองสัมฤทธิ์ พุทธศิลป
สมัยเชียงแสน สันนิษฐานวา เปนฝมือชางสมัยลานนาและลานชาง  ๓) หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน 
เปนหน่ึงในพระพุทธรูป ๓ องคที่ลอยมาตามลำน้ำ และไดลองไปตามลำน้ำเจาพระยา  ชาวบานพากัน
อาราธนาใหข้ึนที่ปากคลองสำโรง ไดอัญเชิญทานข้ึนไปประดิษฐานในวิหาร และอาราธนาประดิษฐาน
ไวในอุโบสถ เพื่อเปนพระประธานของวัดบางพลีใหญใน  ลักษณะพุทธศิลปของหลวงพอโต วัดบางพลี
ใหญใน เปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย (สะดุงมาร) ศิลปะสุโขทัย  ๔)  หลวงพอบานแหลม 
เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระโปรง ขนาดสูงตั้งแต
ปลายน้ิวพระบาทถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทายืนอยูบนแทน มี
พุทธลักษณะเปนศิลปะตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน มีลักษณะพิเศษ คือ 
พระพักตรงดงาม ออนชอยราวกับเทพบุตร สวนพระหัตถเปนคนละชิ้นกับพาหาทำใหสามารถถอด
ออกประกอบได พระบาทไมสวมฉลอง พระบาทแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เรยีกวาพระโพธิสัตวสมัย
อยุธยา พระเกตุมาลาเปนเปลวเพลิงแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สังฆาฏิพาดยาวลงมาถึงพระชงฆ 
จีวรทำแผนเปนแผนแผงอยูเบ้ืองหลัง แทนฐานรองพระบาทน้ันตอนบนทำเปนรูปดอกบัวบานรองรับ
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พระบาท ตอนลางทำเปนฐานยอมุมสิบสอง เปนรูปฐานพระเจดีย ลางสุดทำเปนฐานเทาสิงหมีลวดลาย
วิจิตรบรรจง  
 ๒. แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา  สวนใหญมีความเชื่อวา
พระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถชวยใหบรรลุในสิ่งที่ตนประสงคได โดยชาวพุทธสวนใหญมองวา 
การไดกราบไหวสักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเปนสิริมงคล  และนิยมไปไหวพระพุทธรูปที่มี
ชื่อเสียง ซ่ึงเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์  โดยการเลาลือกันมาอยางน้ีก็ถือวาเปนการถือมงคลตื่นขาวซ่ึงไม
สอดคลองกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังน้ันจึงควรฝกตนใหเขากับหลักการพื้นฐานของ
พระพุทธศาสนา ที่สอนใหพึ่งตนเอง สอนใหทำตนใหเปนที่พึ่งได หรือสามารถพึ่งตนได และสอน
มรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ ซ่ึงในข้ันสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผล ไปสู
ความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ เริ่มตนมรรคาจากการอิงอาศัยปญญาสองนำขององคพระศาสดาผูเปน
กัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลำพังตน โดยไมตองอาศัยการประคับประคองของพระศาสดา 
 ๓. การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย  พบวา  การที่พุทธศาสนิกชนไดมากราบไหวสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซ่ึงเปนเครื่องหมาย
สื่อแทนพระพุทธเจา ไดระลึกนึกถึงพุทธคุณ นึกถึงหลักธรรมคำสอนแลวนอมนำเอามาใชประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยูบนพื้นฐานของปญญาหรือความมีเหตุผล โดยมุงหมายใหเกิดความสงบทาง
ใจ และเกิดสติปญญาในการแกปญหาชีวิต ก็ชื่อวาไดพัฒนาจิตใจ และปญญา สามารถอบรมเจริญ
วิปสสนาซ่ึงเปนหนทางการดับกิเลส หรือความหลุดพนได,  พระพุทธรูปสำคัญเปนสัญลักษณสำคัญ
ของแตละจังหวัด และเปนเครื่องหมายสื่อแทนพระพุทธเจาที่มีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปน
อยางมาก เปนรากฐานแหงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมซ่ึงเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิด 
จนถึงตาย เปนสัญลักษณสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรมที่สรางข้ึนเพื่อแทนองคจริงของ
พระพุทธเจา และแฝงไวดวยปรัชญาและคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซ้ึง นำมาสูความระลึก
ถึงพระพุทธเจาในฐานะเปนบุคคลสำคัญผูเปนบรมครูและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื่อใหพ
นทุกขอันเปนแกนคำสอนของพระพุทธศาสนา   
 
คำสำคัญ : พระพุทธรูปสำคัญ, แนวคิด, คุณคา, อิทธิพล, สังคมไทย 
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ABSTRACT 

   
  This research has three objectives: 1) to study the history and 
characteristics of Buddhist arts of Buddha statues in Thai society 2) to study the 
concepts and value and analysis of important Buddha statues along with 
development of Buddhism in Thai society. The sample population used for this 
research includes 17 people such as abbots, community leaders, religious scholars, 
experts on history of Buddhist arts and devotees who come to pay respect the 
statues. Research tool was in-depth-interview. 
 The result found that;  
 1. History and Characters of important Buddha statues. 1) Luang Phor 
Sothorn was not built in Chachoengsao, but it was built by Lanchang or Laos style. In 
beginning, the statue was made from bronze but later it was covered by concrete to 
enlarge the statues' size. It means that the real statue was inside. Therefore, the 
statue looks like made from concrete and then covered with gold leaves to give a 
divine looks, the face of statue is like Lanna style.  According to history, they were 
made in Lanchang and Lanna period. 2) Luang Phor Wat Raikhing, according to the 
record, it was brought from ancient city (Ayutthaya). The characteristics of Buddha 
statue was win over enemy posture; it was made from bronze, Chiangsan style. Some 
has suggested that the statue was built by Lanna and Lanchang crafts. 3) Luang 
Phor Wat Bangpli Yai, This is the one of three statues that came floating by 
Chaophaya River. People took the statue up at Klong Samrong, kept him inside Vihara, 
later keep in Uposatha Hall as the main of temple. Statue's style was Sukhothai arts 
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with the gesture of Subduing Mara posture (Sadungmara) 4) Luang Phor Wat Banlam, 
This statue was made from bronze with standing and carrying alms bowl posture on 
the base. This is 170 meters in high. The character of statue is like the last Sukhothai 
and the previous Ayutthaya period. Statue's head has special character from another 
statue with a beautiful face of a male angel with movable hands and arms. Statue 
has no shoes. This is a style of Ayutthaya arts with the statue keep wearing clothes. It 
is called Bodhisattava in Ayutthaya period, and the head of statue is like flame, that is 
similar to Sukhothai statue style, the upper robe (Sanghati) was open up and reaches 
to the lap, and the base of statue is made of lotus flowers to place statue's feet. The 
craftsman made 12 corners of the base of statue like pogoda base (Chedi). The 
lowest level of the base of statue is decorated with the beautiful lion feet.  
 2. Concepts and Values found that most of statues were secret. They have 
been helping devotees to get success in the lives and fulfilling wishes. This is the 
reason that people like to come and pay respect to the important Buddha statues. 
This kind of belief is against Buddha's teaching. Buddha taught his disciples to follow 
the Buddhist principles. He taught us the way to get out from suffering, Buddhist have 
to cross the reasonable belief, should consider things with pure wisdom. From 
beginning they may need the wisdom of Buddha as a good friend but later they have 
to stand by themselves.  
 3. Analysis of Influence of important Buddha statues with Buddhist 
development in Thai society. It was found that Buddha statues were the replica of 
the real Buddha. It can make people remember all His quality and teaching. It made 
people to follow his preaching in daily life. It made them spend their lives with 
fundamental wisdom and understanding the things reasonably. They know how to 
solve the problems with wisdom and mindfulness. This is known as the mind 
development. After that they can upgrade themselves with insight meditation 
through the way of eliminating all of suffering. The important statues are the symbols 
of the provinces. They are the replicas of the Buddha who has very high values for 
developing the mind for all Buddhists. Buddha statues are the beginning of tradition 
and culture for Thais from birth to die. These are the symbols of Buddhism. People 
who built the statues have hidden some philosophy and Buddha's teaching. When 
Buddhist remember the Buddha as the great master and He is the symbol of a man 
who teach to get rid of the suffering. That is the main principle of Buddhism. 
 
Keywords: Important Buddha Statue, Concepts, Value, Influence, Thai society. 
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ขอบผูเขารวมพระเถรานุเถระ พระสงฆ นักวิชาการ และพุทธศาสนิกชน ผูใหขอมูลสำคัญทุกทาน ที่ให
ความรวมมอืในกระบวนการวิจัยในทุกดาน ซ่ึงทำใหไดขอมูลอยางครบถวน 
 คุณประโยชนที่จะเกิดข้ึนจากการทำวิจัยในครั้งน้ี  คณะผูวิจัยขอมอบใหเปนความดี
ความชอบแกวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเถรานุเถระ 
พระสงฆ นักวิชาการ พุทธศาสนิกชนที่ใหขอมูลเพื่อการวิจัยทุกทานทุกประการ 
 
 
 

นายภูริทัต  ศรีอราม และคณะ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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คำอธิบายการใชอกัษรยอบอกชื่อคัมภีร 
 

คำยอภาษาไทย 

คำยอเกี่ยวกับพระไตรปฎก 
อักษรยอในรายงานการวิจัยฉบับน้ี ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ การอางอิงใชระบบระบุ เลม ขอ หนา หลังคำยอชื่อคัมภีรดังตัวอยาง 
เชน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๘/๑๕๕. หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ ขอที่ ๒๐๘ 
หนา ๑๕๕ 

พระสุตตันตปฎก 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต ิ (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

 

 
 
 

 



บทที่ ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 

 พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสรูและประกาศพระศาสนาจนมีพุทธบริษัท
เขมแข็งมั่นคงในพระพุทธศาสนาในปลายพุทธกาล  พระมหาสาวกสืบทอดพระธรรมวนัิยมาตามลำดับ
จนถึงปจจุบัน  พระพุทธรัตนะซ่ึงเปนหน่ึงในพระรัตนตรัยที่พุทธศาสนิกชนใหความนับถือเคารพ
สักการะ  เพื่อการบำเพ็ญกัลยาณธรรมในเบ้ืองตน ระดับกลางและระดับสูงมีการระลึกถึงปฏิปทาที่
ทรงเปนแบบแหงการปฏิบัติมีพุทธคุณ ๙ เปนตน 
  ดวยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธรัตนะ  จึงมีการสรางพระพุทธรูปเพื่อเปนที่ระลึกถึง
พระพุทธคุณ  ซ่ึงเปนวัตถุแทนพระองคหรืออาจกลาวไดวาเปนอุบายในการระลึกถึงพระพุทธคุณ  
เพื่อการปรารภบุญกิริยาวัตถุในเบ้ืองตนมีทาน เปนตน  เพื่อการปรารภปฏิปทาแหงพระพุทธองคมีคุณ
แหงศีลอันนำไปสูการประพฤติปฏิบัติตามและเพื่อเปนแบบปฏิบัติตามพุทธปฏิปทาดวยการเจริญจิต
ภาวนาจนถึงการรอบรูในกองสังขารดวยปญญาภาวนาเปนตน 
  ประวัติการสรางพระพุทธรูปน้ัน  หากสืบคนลงไปถึงประวัติความเปนมาแลวจะพบวามี
ตำนานพระแกนจันทรซ่ึงกลาวถึงการสรางพระพุทธรูปวามีข้ึนเปนครั้งแรกตั้งแตในสมัยพุทธกาล  เมื่อ
ครั้งที่พระพุทธองคทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส พระเจาปเสนทิโกศลไมได
ทรงเห็นพระพุทธองคเปนเวลานาน  เกิดความระลึกถึงจึงรับสั่งใหนายชางสรางพระพุทธรูปข้ึนดวยไม
แกนจันทนแดง  แลวประดิษฐานไวเหนืออาสนะที่พระพุทธองคเคยประทับ  ครั้นเมื่อพระพุทธองค
เสด็จกลับมาจากดาวดึงสแลว  ก็ทรงบันดาลใหพระแกนจันทนน้ันเลื่อนหลีกไปจากพระอาสนะ  แต
พระพุทธองคก็ตรัสสั่งใหรักษาพระแกนจันทนน้ันไวใหแกสาธุชนรุนหลังเพื่อเปนตัวอยางพระพุทธรูป
เมื่อพระองคทรงดับขันธปรินิพพานไปแลว0

๑ 
  ตำนานพระแกนจันทนน้ี  มีความขัดแยงกับขอมูลทางประวัติศาสตรคอนขางมาก  ดวยใน
สมัยพระเจาอโศกมีการสรางพุทธเจดียมากมายแตไมปรากฏมีการสรางพระพุทธรูปรวมอยูดวย1

๒  เปน
เพียงการแกะสลักรูปสมมติข้ึนแทนรูปเคารพ  เชน รูปดอกบัวแทนสัญลักษณของการประสูติ  รูปพระ
แทนรูปตนโพธิ์แทนสัญลักษณะของการตรัสรู  รูปกวางหมอบคูหน่ึงหนาธรรมจักรแทนสัญลักษณของ
การแสดงพระปฐมเทศนา  รูปพระสถูปแทนสัญลักษณการปรินิพพาน เปนตน  เพราะในสมัยพระเจา
อโศก  ยังไมมีพุทธศาสนานิกายใดกลาสรางรูปเคารพของพระพุทธเจา  เน่ืองจากเชื่อกันวาเปนการดู
หมิ่นไมใหความเคารพ2

๓ 

 
๑ส.พลายนอย, พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สารคดี, ๒๕๔๕), หนา ๓๓. 
๒ดูรายละเอียดใน  สุจิตต วงษเทศ, อัฟกานิสถาน  แหลงผลิตพระพุทธรูปองคแรกของโลก, 

(กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๕), หนา ๖. 
๓เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๔-๗๕. 



 
๒ 

 

  ประวัติการสรางพระพุทธรูปครั้งแรกอันเปนที่ยอมรับในสมัยพระเจามิลินท (เมนันเดอร) 
กษัตริยอินเดียเชื้อสายกรีกแหงนครสาคละ  แควนคันธารราฐ  ผูมีความสนพระทัยในปรัชญาทาง
ธรรมของทุกศาสนาไดสนทนาธรรมกับพระนาคเสน  ซ่ึงปรากฏขอบันทึกการสนทนาในคัมภีรมิลินท
ปญหา  และเกิดความเลื่อมใสจึงรับสั่งใหสรางพระพุทธรูปข้ึนมาโดยยึดรูปแบบศิลปะกรีก  ซ่ึงตอมา
เรียกศิลปกรรมกรีกผสมอินเดียน้ีวา  “ศิลปะแบบคันธารราฐ” 3

๔ และมีการสรางพระพุทธรูปอันมี
ศิลปะแตกตางกันออกไปตามยุคสมัยจนถึงปจจุบัน 
  พระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในประเทศไทยตั้งแตในรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราช  

โดยแผ เขามาในยุคสมัยของอาณาจักรทวาราวดี  ถาพิจารณาแลวการแผขยายเขามาของ
พระพุทธศาสนาที่มาพรอมกับชาวอินเดียน้ัน ไดนำเอาแบบแผนวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติทั้ ง
พระพุทธศาสนานิกายมหายานและเถรวาท รวมทั้งอิทธิพลของศาสนาพราหมณดวย การผสมผสานน้ี
อาจจะดำเนินตอมาจนในสมัยที่นิกายเถรวาทมั่นคงข้ึน ใน พ.ศ. ๑๖๙๖ เมื่อพระเจาปรักกรมมหาราช
แหงลังกา จัดการทำ สังคยานาพระไตรปฎกเพื่อชำ ระพระธรรมวินัยทำ ใหพระพุทธศาสนาเฟองฟูข้ึน 
พระสงฆของไทย มอญ พมา ไดพากันไปศึกษาแลวนำมาเผยแผในประเทศของตน ตอมาใน พ.ศ. 
๑๘๐๐ พระสงฆไทยไดนำลัทธิลังกาวงศเขามาตั้งที่เมืองนครศรีธรรมราช ตอมาแผขยายมาสุโขทัย จึง
ประดิษฐานมั่นคงตอมา 

  ประวัติศาสตรของชนชาติไทยตามทฤษฎีใหมของนักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีบาง
กลุมมีแนวโนมวา  ชาวไทยไดเคยตั้งหลักแหลงอยูในแหลมทางมากอนที่จะทำการอพยพข้ึนไปทาง
ตอนใตของจีนและในที่สุดก็ถูกจีนผลักดันจากแควนยูนนานหรือฮุนหนำลงมาสูแหลงเดิม  จนสามารถ
รวมตัวกันเปนปกแผนแนนหนา  ดังปรากฏในประวัติศาสตรตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เปนตนมา  
เปนการปลูกฝงรกรากลงในเบาหลอมทางวัฒนธรรมอันประกอบดวยวัฒนธรรมของชาวอินเดีย  มอญ  
ละวา  ขอม  ศรีวิชัย และลังกา  จนมีความเจริญรุงเรืองทั้งในดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมอยูชั่วระยะหน่ึงจึงมีชนชาติไทยอีกสายหน่ึงสรางฐานอำนาจข้ึนและไดตั้งอาณาจักร
ใหมในลุมน้ำเจาพระยาเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมสลายอำนาจลงใน
ตอนตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เพื่อถูกปดลอมทางดานเศรษฐกิจ  ทหารและการเมืองจากกรุงศรีอยุธยา  

ซ่ึงแมอำนาจของสุโขทัยจะมืดมนลง  แตแสงประทีปแหงศิลปะวัฒนธรรมยังมีการสืบทอดมาสูกรุงศรี
อยุธยาโดยมีเมืองพิษณุโลกและเมืองกำแพงเพชรเปนศูนยเชื่อมโยงใหวัฒนธรรมทั้งสองอาณาจักรมี
ความประสานกลมกลืนกันดุจดังศิลปวัฒนธรรมของกรีกที่มีอิทธิพลตออาณาจักรโรมัน หรือ
ศิลปวัฒนธรรมจากเมืองสุธรรมวดีมีอิทธิพลตออาณาจักรพุกามของพมา เปนตน4

๕ 

  สมัยประวัติศาสตรของไทยอันมีสมัยสุโขทัยเปนสมัยแรกเริ่มและจัดเปนยุคทองอันเปน
มรดกวัฒนธรรมที่มีความลุมลึก  ซ่ึงสะทอนใหเห็นปจจัยพื้นฐานทางสังคมที่อุดมสมบูรณอีกดานหน่ึง  
ประกอบกับการสรางพระพุทธรูปของชาวสุโขทัยไมไดมีเฉพาะปูนปนและเน้ือสำริดเทาน้ัน  มีปรากฏ

 
๔สมเกียรติ โลเพชรรัตน, วิเคราะหประวัติการนับถือพุทธและศิลปะพระพุทธรูปในเอเชีย, 

(กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพบัลิชช่ิง, ๒๕๔๖), หนา ๒๑-๒๖. 
๕สงวน  รอดบุญ, พุทธศิลปสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส, ๒๕๓๓), คำนำ. 



 
๓ 

 

พระพุทธรูปขนาดใหญหลายองคที่หลอดวยโลหะที่มีทองคำเปนสวนผสมอยูดวย  ประดิษฐานเปน
พระประธานวัดตางๆ ในกรุงเทพมหานคร เปนตน   
  คุณคาและอิทธิพลดานหน่ึงของพระพุทธรูปที่ทำใหเกิดความเคารพศรัทธาของประชาชน
ในสังคมไทยสวนหน่ึง  คือลักษณะทางดานพุทธศิลปตามยุคสมัยของศิลปวัฒนธรรมไทย  อันแสดงถึง
ยุคสมัยและประวัติความเปนมาในการสรางพระพุทธรูปแตละองค 
  อิท ธิพ ลความ เชื่ อ ในพระพุ ทธรูปด านห น่ึ งเกิดจากการผสมผสานแนวคิ ด ใน
พระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน  รวมกับแนวคิดในลัทธิบูชาบรรพบุรุษ  ลัทธิวิญญาณนิยมที่
เชื่อเรื่องผีสางเทวดา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในธรรมชาติ  รวมทั้งแนวคิดความเชื่อเรื่องไสยศาสตรใน
ศาสนาพราหมณ   
  ความเชื่อในพระพุทธรูปมีปรากฏใหเห็นในเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมี
ประวัติความเปนมายาวนาน  ตัวอยางเชน ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอพระพุทธโสธร  ดัง
ปรากฏในพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับหลวงพอโสธร  ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๕๑ ไวดังน้ี “กลับมาแวะวัดโสธร  ซ่ึง
กรมหลวงดำรง  คิดจะแปลวายะโสธร  จะใหเกี่ยวของแกการที่ไดสรางเมื่อเสด็จกลับจากไปตีเขมร  
แผนดินพระบรมไตรโลกนารถหรือเมื่อใดน้ัน  แตเปนที่สงสัยดวยเห็นไมถนัด  พระพุทธรูปทำดวยศิลา
แลงทั้งน้ัน  องคที่สำคัญวาเปนหมดดีน้ัน  คือองคที่อยูกลางดูรูปตักและเอวงามเปนทำนองเดียวกัน
กับพระพุทธรูปเทวปฏิมากร  แตตอนบนกลายไปเปนฝมือผูที่ไปปนวาลอยน้ำมา  ก็เปนความจริง  
เพราะเปนศิลาคงจะไมไดทำในที่น้ี”5

๖  และในรัชสมัยของพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราถือ
น้ำพิพัฒนสัตยาในพระอุโบสถวัดโสธร  อันเปนที่ประดิษฐานองคพระพุทธโสธรอีกดวย6

๗ 
  พระพุทธปฏิมา หรือพระพุทธรูป คือรูปเปรียบของพระพุทธเจา 7

๘ อันเกิดจากการ
สรางสรรคงานของปฏิมากร ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐาน ประสบการณ สภาพแวดลอม ทั้งเชื้อชาติ ภูมิ
ประเทศ ความรูทางพระพทุธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีอยูเดิมของปฏิมากร ทำใหรูปแบบของพระ
พุทธปฏิมา แตละชนชาติแตละยุคแตละสมัยแตกตางกันออกไป  ซ่ึงพระพุทธปฏิมาถือวาเปนสัมมาสัม
พุทธเจดียหรืออุทเทสิกเจดีย อันมีความสำคัญและมีคุณคายิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนเปนที่สักการบูชา 
เปนสัญญาลักษณของพระพุทธศาสนาและความดีงามทั้งพุทธภาวะที่เปนธรรมกาย และ พระพุทธคุณ 
เปนสื่อในการถายทอดปรมัตถธรรมอันเปนแกนแทของพระพุทธศาสนา การสรางพระพุทธรูปเพื่อเปน
รูปเคารพในระยะเริ่มแรกไดสรางลักษณะทาทางเพื่อระลึกถึงพระพุทธประวัติหรือเหตุการณที่สำคัญ

 
๖วัดโสธรวราราม วรวิหาร, อนุสรณงานสมโภชหลวงพอโสธร พ.ศ. ๒๕๑๘, (กรุงเทพมหานคร : วิจิตร

หัตถกร, ๒๕๑๘) หนา ๔-๕. 
๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๒. 
๘ราชบัณฑิต , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : บารมีพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๒), 

หนา ๗๙๕. 



 
๔ 

 

ซ่ึงพุทธศาสนิกชนรำลึกถึง เชน เมื่อรำลึกถึงเหตุการณกอนตรัสรูก็สรางพระพุทธรูปน่ังซอนพระหัตถ
เปนกิริยาสมาธิ เปนตน8

๙ 
  โดยในปจจุบันมีการสรางสิ่งอันเปนสัญลักษณแทนพระพุทธรูปที่เรียกวา พระเครื่องหรือ
พระพุทธรูปองคเล็กๆ  อันเปนสิ่งแสดงความระลึกนึกถึงและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูมีความเคารพ
ในพระพุทธรูปแตละองคแตกตางกัน เชน บูชาในฐานะเปนเครื่องรางของขลังที่สามารถชวยคุมครอง
ปองกันอันตราย,  พกพาไปไหนเปนที่รักใครของผูที่พบเห็น,  เปนพุทธานุสสติ, เปนกุศโลบายในการ
ปฏิบัติธรรม มีการใหทาน  รักษาศีลและเจริญภาวนา เปนตน9

๑๐ 
  ดวยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกระดับชนชั้นประกอบกับประวัติศาสตรของ
สังคมไทยที่เกี่ยวพันธกับพระพุทธศาสนาจึงมีประวัติการสรางพระพุทธรูปไวสักการะทั่วทุกภูมิภาค  มี
พระพุทธรูปองคสำคัญที่พุทธศาสนิกชนใหความนับถือเคารพกราบไหวและไดรับผลจากความศรัทธา
บูชากราบไหวแตกตางหลากหลาย  ทำใหมีพระพุทธรูปเปนที่เคารพนับถือและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
หลายองคประดิษฐานอยูทั่วภูมิภาคของประเทศไทยในปจจุบัน   
  ดวยขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา มีความจำเปนและเปนประโยชนที่จะศึกษา
ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  ศึกษาแนวคิดและ
คุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  และวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการ
ทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย  อันจะเปนประโยชนในการนำไปเผยแผใหกับสังคมตอไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญใน
สังคมไทย 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 ๑.๒.๓ เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย 
 

๑.๓ ปญหาของการวิจัย 
 
 ๑.๓.๑ ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทยเปน
อยางไร 
 ๑.๓.๒ แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทยเปนอยางไร 

 
๙เสาวณิต วิงวอน, ผศ.ดร. และคณะ, ตำรางพระพุทธรูปปางตางๆ ตามพระมติ สมเด็จพระมหาสมณ

เจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพบัลิชช่ิง จำกัด, ๒๕๕๐) หนา ๒๒๑. 
๑๐รอบทิศ ไวยสุศรี,   การศึกษาวิเคราะหพระเครื่องในฐานะเปนกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม, 

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๑), บทคัดยอ. 



 
๕ 

 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา   
 ๑) ทำการสำรวจพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  ที่มีขอมูลหลักฐานและความเลื่อมใส
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเขาขายของความเปนพระพุทธรูปสำคัญ   
  ๒) ทำการสืบคน ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปตามยุคสมัยของ
พระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย   
 ๓) ศึกษาแนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย   
 ๔) วิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในสงัคมไทย  
  ทำการสำรวจสืบคน จัดแบงไดจำนวน ๔ องค ดังน้ี 
 

ท่ี รายช่ือพระพุทธรูป วัด จังหวัด สมัย 
๑. หลวงพอโสธร วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ลานชาง 
๒. หลวงพอวัดไรขิง วัดไรขิง นครปฐม ประยุกต 
๓. หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน สมุทรปราการ สุโขทัย 
๔. หลวงพอบานแหลม วัดเพชรสมุทร สมุทรสงคราม อยุธยา 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากร   

  ๑) ประชากร ไดแก พระภิกษุ  ประชาชนตัวแทนของผูมีสวนเกี่ยวของกับ
พระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  จำนวน  ๑๗ รูป/คน 
 ๑.๔.๓ พ้ืนท่ีและระยะเวลาการศึกษา   

  ๑) การศึกษาขอมูลภาคสนาม  จัดเก็บขอมูลกับพระภิกษุ  ประชาชนตัวแทนของผูมี
สวนเกี่ยวของกับพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  จำนวน  ๑๗ รูป/คน 
  ๒) ระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๐ เดือน ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง 
๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

๑.๕ กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 
 พระพุทธรูปจัดอยูในอุทเทสิกเจดีย คือเจดียสรางอุทิศพระพุทธเจา  ในโครงการวิจัยน้ี
ศึกษาในขอบขายของพระพุทธรูปสำคัญ  ที่มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา มีคุณคาและอิทธิพลตอ
วิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทย  
  คณะผูวิจัยทำการสำรวจพระพุทธรูปมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา มีคุณคาและอิทธิพล
ตอวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทย  ที่มีขอมูลหลักฐานและความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
เขาขายของความเปนพระพุทธรูปสำคัญ  และคัดเลือกไดจำนวน  ๔ องค  
  ศึกษาประวัติความเปนมา  ลักษณะศิลปะตามยุคสมัย แนวคิดและคุณคาตอวิถีชีวิตของ
ประชาชน  วิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกบัพัฒนาการทางพระพุทธศาสนา  
 



 
๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

๑.๖ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 
 พระพุทธรูปสำคัญ หมายถึง รูปที่สรางข้ึนแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดแก ๑. 
หลวงพอโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. หลวงพอวัดไรขิง วัดไรขิง จังหวัดนครปฐม ๓. 
หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ และ ๔. หลวงพอบานแหลม วัดเพชรสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 พุทธศิลป หมายถึง ศิลปกรรมที่สรางข้ึนเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา มีทั้ งดาน
สถาปตยกรรมอยางเชนอุโบสถ วิหาร ดานประติมากรรมคือพระพุทธรูป และดานจิตรกรรมคือ
ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 
 แนวคิด หมายถึง การกลาวสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงใชความเชื่อ ความรูสึก ทัศนคติ แงคิด ความรู
และประสบการณเขารวมอาจจะเปน บทความ เปนขาว เปนขอเสนอแนะ หรือความคิดจากใครที่
เชี่ยวชาญก็ได  แนวคิดอาจจะถูกหรือผิดก็ได 
 ความเช่ือ หมายถึง ความศรัทธา เคารพนับถือที่คนในสังคมยึดมั่น และยอมรับในสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงอาจมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ไดซ่ึง ในงานวิจัยน้ีหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญ
ดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
 คุณคา หมายถึง สิ่งที่มีประโยชนหรือเปนประโยชนทั้งทางตรงและทางออม 
 อิทธิพล หมายถึง กําลังที่ยังผลใหสําเร็จ อํานาจซ่ึงแฝงอยูในบุคคลหรือรัฐ ซ่ึงสามารถ
บันดาลใหเปนไปตามความประสงค อํานาจที่สามารถบันดาลใหผูอื่นตองคลอยตามหรือทําตาม 
อํานาจที่สามารถบันดาลใหเปนไปไดตาง ๆ  

ศึกษาประวัติความเปนมาและ
ลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูป

สำคัญในสังคมไทย 
๑. พุทธลักษณะ  
๒. อนุพยัญชนะ  
๓. หลักธรรม วิเคราะหอิทธิพลของ

พระพุทธรูปสำคัญกับ
พัฒนาการทาง

พระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย 

 

๑. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ
๒. แบบสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) 
๓. วิเคราะหเน้ือหา 
๔. นำเสนอเชิงพรรณนา 
 ศึกษาแนวคิดและคุณคา

ของพระพุทธรูปสำคัญใน
สังคมไทย 



 
๗ 

 

 

๑.๗  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสืบคน ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะ
ทางศิลปะของพระพุทธรูปสำคัญ  มีดังน้ี 
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๑๑ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ : การบูรณาการภูมิ
ปญญาพื้นบานดานประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนในภาคอีสาน” ผลการวิจัยพบวา ประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาพื้นบานดานประเพณี พิธกีรรม และความเชื่อ ในภาคอีสาน พบวา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ใน
ภาคอีสานสรางข้ึนมาประมาณป พ.ศ. ๑๑๘๐ – ๒๓๕๐ การสรางวัดน้ันคาดวาสรางข้ึนมาประมาณป 
พ.ศ. ๑๑๘๐ – ๒๓๗๖ พรอมกับการสรางหมูบาน โดยมีพระภิกษุ เปนผูคิดสรางวัด สภาพปจจุบัน
และปญหาภูมิปญญาพื้นบานดานประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
พบวา ปจจุบันบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีพิธีกรรมคือ พระสงฆ พราหมณ 
ประชาชน สถานที่จัดงานคือวัด มีวัสดุเครื่องมือเครื่องใชในการจัดงานไดรับการสงเสริมสนับสนุน
งบประมาณจากประชาชน ภาครัฐและเอกชน ในงานประเพณีมีขนบของงาน กำหนดฤดูในการจัด
งาน และวิธีการข้ันตอนในการจัดประเพณีพิธีกรรม ปญหาเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม และความเชื่อ
เกี่ยวกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในภาคอีสานพบวา พระสงฆ คณะกรรมการวัดคณะกรรมการชุมชน มี
นอยไมเพียงพอกับการดูแลและดำเนินกิจกรรมประเพณีพิธีกรรม ดานสถานที่มีบริเวณคับแคบ ดาน
ทุนไมเพียงพอกับคาใชจายที่เกิดข้ึน เครื่องมือเครื่องใชมีจำนวนนอยไมเพียงพอกับจำนวนผูเขารวม
กิจกรรม ผูเคารพนับถือศรัทธาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เชื่อวา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ใหโชคลาภ ความ
ปลอดภัย หายจากโรคภัยไขเจ็บ แคลวคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ใหความอุดมสมบูรณ บุตรธิดา 
และตำแหนงหนาที่การงาน การบูรณาการภูมิปญญาพื้นบานดานประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ
ของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน ในภาคอีสาน ดาน
ศักยภาพการจัดการดานสิ่งดึงดูดใจพบวาพระพุทธรูปแบบปางมารวิชัยและปางหามสมุทร พุทธศิลปมี
ลักษณะเปนแบบลานชาง การจัดประเพณีพิธีกรรมสรงน้ำพระและนมัสการพระ มีการตักบาตร
ประจำวันเกิดตักบาตรรอยแปด ตักบาตรประจำเดือนเกิด การเสี่ยงทายเสีย่งโชค บูชาวัตถุมงคล เพื่อ
ความเปนสิริมงคล บริเวณรอบวัดและในวัดมีทิวทัศนธรรมชาติสวยงาม มีการปลูกไมดอกไมประดับ 
ไมยืนตนมีโตะ มาน่ัง สำหรับน่ังพักผอน รอบพระพุทธรูปมีการจัดอยางเปนระเบียบ พระสงฆสามเณร
มีหนาที่รับสังฆทาน ทำพิธีบา-บน ใหศีล-พร รดน้ำมนต สวนชุมชนมีสวนรวมในการทำโรงทาน ทำ
ความสะอาดและจัดสถานที่ และเขารวมประเพณีพิธีกรรม ศักยภาพการจัดการดานสิ่งอำนวยความ
สะดวกพบวา มีการแจกเอกสารแผนพับ ปายประชาสัมพันธ หนังสือเกีย่วกับประวัติความเปนมาของ
วัดพระพุทธรูป และชุมชน มีที่พักสำหรับพระสงฆ มีศาลา โตะ เกาอี้ น่ังพักผอนบริเวณใกลเคียงมี

 

 ๑๑ชนากานต วิเศษภัย, พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ : การบูรณาการภูมิปญญาพ้ืนบานดานประเพณี 
พิธีกรรม และความเช่ือ เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชนในภาคอีสาน, ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๗), บทคัดยอ. 



 
๘ 

 

โรงแรม ที่พัก รีสอรท สำหรับประชาชนทั่วไป มีการจัดหองน้ำ-หองสวม แยกชาย-หญิง มีอางลาง
หนา-ลางมือ ผาเช็ดมือ รองเทาเปลี่ยนเขาหองน้ำ-หองสวม มีหองน้ำ-หองสวมสำหรับผูสูงอายุและคน
พิการ อาคารสถานที่อยางเปนสัดสวน มีรานจำหนายอาหาร-เครื่องดื่ม รานจำหนายของที่ระลึกวัตถุ
มงคล มีบรเิวณจอดรถกวางขวาง 
 รอบทิศ ไวยสุศรี11๑๒  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหพระเครื่องในฐานะเปนกุศโล
บายในการปฏิบัติธรรม” พบวา  คำวา"พระเครื่อง"น้ัน มาจากคำวา"พระเครื่องราง" หมายถึง
พระพุทธรูปองคเล็กๆ ที่นับถือวาเปนเครื่องคุมครองปองกันอันตราย โดยในสมัยเริ่มแรกน้ัน ถูกสราง
ข้ึนในลักษณะของพระพิมพที่สรางไวเพื่อสืบอายุพระศาสนา แตไมสามารถระบุชัดเจนไดวา ใน
ประเทศไทยน้ัน มีคติความเชื่อในการนำพระพิมพตางๆไปปลุกเสกสรางเปนพระเครื่องกันตั้งแตสมัย
ใดการสรางพระเครื่องใหไดอยางถูกตองสมบูรณตามหลักที่ โบราณาจารยไดวางเอาไวน้ันมี
กระบวนการในการสรางที่ละเอียดซับซอนหลายข้ันตอน การบวงสรวงไหวครูบาอาจารยเพื่อขอบารมี
ใหมาชวยในการสรางพระเครื่อง  การปลุกเสกพระเครื่องดวยการทำสมาธิภาวนาทองบนมนตคาถา
ตางๆ ใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตองการพระเครื่องมีบทบาทอยูในวิถีชีวิตและความเชื่อขิงคนไทย
เปนอยางมาก บางคนบูชาพระเครื่องในฐานะเปนเครื่องรางของขลังที่สามารถชวยคุมครองปองกัน
อันตราย พกพาไปไหนก็เปนที่รักของผูพบเห็น บางคนบูชาพระเครื่องในฐานะเปนปูชนียวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา เปนอนุสสติ เปนสัญลักษณที่ระลึกไวใหผูใชพระเครื่องไดมีโอกาสกราบไหวบูชาระลึก
ถึงพระรัตนตรัย บางคนก็บูชาพระเครื่องในฐานะเปนกุศโลบายในการปฏิบัตธิรรม 
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๑๓  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาสารัตถะตำนานพื้นบานลานนา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารโบราณ” พบวา  ตำนานพระเจาเลียบโลก  เปนตำนานที่กลาวถึง
การเผยแผเขามาของพระพุทธศาสนาในลานนา  โดยกลาวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจา  เพื่อทรง
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  พระเกศาธาตุ  พระพทุธบาทและทรงตรัสพยากรณชื่อบานนามเมือง
รวมถึงอนาคตของพระพุทธศาสนาในทองถ่ิน  มูลเหตุของการเขียนตำนานพระเจาเลียบโลกเปนผลมา
จากเหตุการณ  ววิาทะเกี่ยวกับความขัดแยงเรื่องพระธรรมวินัยของคณะสงฆในลานนาและการสราง
ความสัมพันธระหวางสถาบันทางศาสนาและสถาบันทางการเมือง  โดยการกลาวถึงภูมิสังคมทาง
ศาสนา  กลาวคือการผนวกขอบเขตดินแดนทางการเมืองและศาสนาเขาดวยกัน  ทำใหมีการเขียน
ตำนานและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามากมาย  ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ โดยไดมีการกลาวถึง  
บรรทัดฐานทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม  รวมทั้งการสอดแทรกคติชนวิทยาเกี่ยวกับการ
ยอมรับและความขัดแยงของความเชื่อดั้งเดิมกับพระพุทธศาสนาและจากการศึกษาตำนานพระเจา
เลียบโลกทำใหพบวา  องคประกอบ ๓ ประการ กลาวคือ  ประการแรก  พระธาตุเจดียและพระพุทธ
บาทเปนถาวรวัตถุ  เปนศูนยกลางของความเชื่อศรัทธา  ประการที่สอง  ตำนานเปนเครื่องขัดเกลา

 

 ๑๒รอบทิศ ไวยสุศรี, การศึกษาวิเคราะหพระเคร่ืองในฐานะเปนกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม,  
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๑),  บทคัดยอ. 
 ๑๓ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ,  ศึกษาสารัตถะตำนานพ้ืนบานลานนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจาก
เอกสารโบราณ,  รายงานการวิจัย,  (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๘), 
บทคัดยอ. 



 
๙ 

 

ศรัทธาและประการที่สาม  ธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวเน่ืองกับพระธาตุเปนเครื่องรักษาศรัทธา  
ทายที่สุดคือการสรางสำนึกรวมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของคนในทองถ่ิน  ซ่ึงไดถูกนำมาใช
เปนแนวทางในการเผยแผศาสนา  การสรางประชาคมและการพัฒนาสังคมไปพรอมกัน 
 ประพันธ กุลวินิจฉัย 13

๑๔  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะหเรื่องพระพุทธรูปในฐานะปูชนีย
วัตถุของชาวพุทธ” พบวา  แนวคิดเรื่องการสรางพระพุทธรูปและมีพัฒนาการมาจนปจจุบันน้ันตาม
หลักฐานเอกสารทั้งที่เปนปฐมภูมิและทุติยภูมิเชนพระไตรปฎก อรรถกถาฯและตำราวิชาการตางๆ ที่
สืบคนได ดังน้ี  
 ๑. ในคัมภีรพระไตรปฎกพบคำวารูปปฏิมา สวนในอรรถกถาพบคำวาพระปฏิมาอยูหลาย
ที่แตมีอยูที่หน่ึงมีความหมายที่คลอยตามคำวาSculpture หมายถึงประติมากรรมเชนขอความวา 
เจดีย  คือ พระปฏิมา [พระพุทธรูป] คำในวงเล็บน้ันมาในอรรถกถาซ่ึงมีข้ึนภายหลังพระไตรปฎก
หลายรอยป ในชวงที่พระพุทธโกศาจารยน้ันพระพุทธรูปในลังกาคงไดรับจากอินเดียยตุางๆ แลว หรือ 
ในการทำสังคายนาแตละครั้งคงเพิ่มเติมภาษารวมสมัยในครั้งน้ันๆ ดวย อยางไรก็ตาม คำวารูปปฏิมา
และพระปฏิมาไมใชพระพุทธรูปแตเปน พระเจดียคือรัตนะที่เสมอดวยพระตถาคต  แมเพราะอรรถวา
ทำใหเกิดความเคารพยำเกรง  สวนพระปฏิมาที่พบในที่ตางๆ อีกหลายแหงน้ันเปนขอความอุปมาบาง
เปนรูปพระวรกายของพระพุทธเจาบางเชน ตรัสกับพระวักกลิ หรือตรัสชาดกตางๆ ในอดีตชาติของ
พระเองก็ดี ของพระสาวกก็ดี ที่เทาความถึงเหตุการณตางๆ เชน อานิสงสการทำทานในสมัยของ
พระพุทธเจาองคกอนๆ มา 
 ๒. ในเอกสารประวัติศาสตรหลังพุทธปรินิพพานยืนยันตรงกันวาพระพุทธรูปหรือพุทธ
ศิลปเรืองการสรางพระพุทธรูปน้ันเกิดข้ึนครั้งแรกในอินเดียสมัยคันธาระ โดยไดรับอิทธิพลจากการทำ
รูปปนเทพเจาของชาวกรีกที่เขามายึดครองบางสวนของชมพูทวปีโดยกษัตรยิชาวกรีกทรงพรระนามวา 
เมนันเดอรหรือพระเจามิลินทผูทรงพระปรีชาในการปกครองและศาสนาแตภายหลังทรงยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาเพราะพระธรรมเทศนาของพระอรหันตนาคเสน ดังน้ัน  พระเจามิลินทจึงทรงทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนาเดียวกับพระเจาอโศกมหาราชเชน การสรางถาวรวัตถุตางๆ รวมทั้งพระพุทธรูป
มากมาย ดังน้ันจึงเกิดมีพัฒนาการการทำพระพุทธรูปไวสักการบูชากันมาผานยุคแลวยุคเลาจนได
แพรหลายเขามาถึงประเทศไทยอาทิเชนทวาราวดี  ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา 
รัตนโกสินทรตามลำดับ ตามเอกสารที่ไดสืบคนแลว 
 สุรศิษฐ โรจนนันต 14๑๕  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กรณีศึกษาการวิเคราะหความเสียหายของงาน
เชื่อมพระพุทธรูปทองเหลือง” พบวา  ลักษณะภายนอกของชิ้นงานเชื่อมมีบริเวณรอยเชื่อมไมเต็มดาน
ราก โครงสรางจุลภาคบริเวณรอยเชื่อมประกอบดวยเฟสแอลฟา+บีตา รูพรุน และสารมลทิน ผลการ
วิเคราะหสวนผสมทางเคมีพบวามีสารมลทินประกอบดวยตะกั่ว เหล็ก อะลูมิเนียม และดีบุก ทำให
ความแข็งบริเวณรอยเชื่อมมีคานอยที่สุด สงผลใหความตานทานแรงดึงสูงสุดมีคาลดลง คารอยละการ

 

 ๑๔ประพันธ กุลวินิจฉัย, วิเคราะหเร่ืองพระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของชาวพุทธ,รายงานการวิจัย, 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),  บทคัดยอ. 
 ๑๕สุรศิษฐ โรจนนันต, กรณีศึกษาการวิเคราะหความเสียหายของงานเช่ือมพระพุทธรูปทองเหลือง, 
รายงานการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๖),  บทคัดยอ. 



 
๑๐ 

 

ยืดตัวของชิ้นงานเชื่อมลดลง ชิ้นงานขาดออกจากกันบริเวณรอยเชื่อม ลักษณะผิวการแตกหักของรอย
เชื่อมเปนการแตกแบบเหนียว สรุปไดวาการมีรอยเชื่อมไมเต็มดานราก มีรูพรุนและมีสารมลทินมาก 
เปนสาเหตุของการเสียหาย ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงเปนประโยชนตออุตสาหกรรมงานเชื่อมทองเหลือง 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันการเสียหายตอไป 
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๑๖ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม
ในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” พบวา  ปญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึนภายในเขตโบราณสถานและ
ศาสนา  ซ่ึงสวนใหญมักเกิดข้ึนจากการที่ผูดูแลพื้นที่ดังกลาวขาดความรูความเขาใจในประวัติศาสตร 
และความสำคัญของพื้นที่ จึงนำไปสูการกอสรางเพิ่มเติมและรื้อถอนสิ่งปลูกสรางตางๆ ดวยความ
รูเทาไมถึงการณของผูครอบครอง จึงควรมีแนวทางแกไขใหทุกฝายรวมมือกันอยางจริงจัง โดยชี้ให
ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และรวมกันมีสวนรวมในการดูแลพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ รวมถึงเปดโอกาส
ใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จนนำไปสูการปฏิรูปการ
บริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกตองในที่สุด 
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๑๗ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ตำนานพระพุทธรูปในชุมชนชายแดนไทย-ลาว: 
การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมและบทบาทการสรางความสัมพันธทางสังคม” พบวา  ตำนาน
พระพุทธรูปเปนเรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์กลาวถึงประวัติความเปนมา อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยตลอดจนประเพณี
พิธีกรรมอันเกี่ยวของกับพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานอยูในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ซ่ึงคนในชุมชน
ใหความเคารพศรัทธาและเชื่อวาเปนสัญลักษณศักดิ์สิทธิ์แทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา การถายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปนอกจากจะสื่อความหมายทางวัฒนธรรมแลว พระพุทธรูปยังมีบทบาท
ในการสรางความสัมพันธทางสังคมในชุมชนชายแดนไทย-ลาว อีกทั้งยังสรางเครือขายวัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาในชุมชนอุษาคเนย วิทยานิพนธน้ีมีความมุงหมายเพื่อวิเคราะหการสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมและบทบาทการสรางความสัมพันธทางสังคมในตำนานพระพุทธรูปที่ปรากฏในบริเวณ
ชุมชนชายแดนไทย-ลาว ขอมูลที่ใชในการวิจัยแบงเปน ๒ ประเภท คือ ตำนานพระพุทธรูปทั้งที่เปน
ขอมูลลายลักษณและขอมูล มุขปาฐะ การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยาและมานุษยวิทยา
โดยใชแนวคิดหลักคือ แนวคิดเรื่องภาษาของตำนานปรัมปราและเรื่องเลา (Mythical Language 
and Narrative) แนวคิดเรื่องการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม (the Interpretation of Cultures) 
และ แนวคิด เรื่องชาติพันธุสัมพันธ (Ethnicity) 
 อรวัฒนา ชินพันธ 17๑๘ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการแสดงละครรำแกบนประกอบ
พิธีกรรมความเชื่อ : กรณีการแสดงที่วัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม” พบวา  วัดบานแหลมหรือ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เปนวัดที่ประดิษฐสถานของหลวงพอวัดบานแหลม อัน

 

 ๑๖โชติมา จตุรวงค และคณะ, การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ
, รายงานการวิจัย, (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๓), บทคัดยอ. 
 ๑๗จันทนิภา ดวงวิไล, ตำนานพระพุทธรูปในชุมชนชายแดนไทย-ลาว: การสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมและบทบาทการสรางความสัมพันธทางสังคม,  วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๖), บทคัดยอ. 
 ๑๘อรวัฒนา ชินพันธ, รูปแบบการแสดงละครรำแกบนประกอบพิธีกรรมความเช่ือ : กรณีการแสดงท่ี
วัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม, รายงานการวิจัย, (มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓),  บทคัดยอ. 



 
๑๑ 

 

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงมีประชาชนใหความเคารพบูชาเปนอยางมาก รวมถึงการบนบานศาลกลาวขอ
พรกราบไหวเปนประจำดวยดอกไม ธูปเทียน เครื่องสังเวยตาง ๆ และละครรำแกบนหรือละครแกบน 
ดังน้ันจึงเปนที่มาของคณะละครรำแกบนที่วัดบานแหลมที่มีชื่อเสียงและมีการรับจัดการแสดง เพื่อแก
บนที่วัดบานแหลมเปนประจำจนถึงปจจุบัน คือ คณะ ส. สงวนศรี บรรยายศิลป เดิมใชชื่อคณะวา 
คณะแมหอ วัดปากน้ำ กอตั้งคณะเม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนคณะละครรำแกบนที่เกาแกที่สุด สถานที่
ตั้งอยูเขตตำบลแควออม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนคณะละครแกบนที่เจาคณะสงฆวัด
ปากน้ำเปนผูตั้งชื่อคณะ สวนคณะ ส. ลูกเพชรพินิจ นาฏศิลป เปนคณะละครรำแกบนที่มีสถานที่ตั้ง
คณะอยูเขตตำบลแมกลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กอตั้งคณะเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ และคณะ
ศรีสมปอง บันเทิง เปนคณะที่กอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ สถานที่ตั้งคณะอยูที่ตำบลบางชาง อำเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเจาของคณะและผูแสดงทั้ง ๓ คณะเปนคนจังหวัดสมุทรสงครามโดย
กำเนิด ซ่ึงแตละคณะไดรับการสืบทอดจากมารดาหรือทางสายเลือดในเรื่องศิลปะการแสดงละครรำ
แกบนและข้ันตอนของการจัดพิธีการแกบนใหแกผูที่มาวาจางหรือเจาภาพไดอยางครบถวน 
 พระครูศรีปญญาวิกรม (บุญเรือง ปฺญาวชิโร/เจนทร)18

๑๙ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สัญลักษณ
ทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ผลการศึกษาพบวา คัมภีรพระพุทธศาสนา ทั้งในสวนของ
พระไตรปฎก และอรรถกถา มีการใชสัญลักษณเพื่อการสื่อสารอยูทั่วไป ยกเวนพระอภิธรรมปฎก 
รูปแบบของสัญลักษณมีทั้งสวนที่ไดรับอิทธิพลจากบริบททางสังคม และที่กำหนดข้ึนใชเฉพาะในกลุม
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา สวนที่กำหนดข้ึนใชเฉพาะกลุม มีทั้งที่กำหนดข้ึนแบบอิสระ ใชเฉพาะ
กิจ เฉพาะกรณีและสวนที่กำหนดข้ึนโดยอาศัยธรรมวินัย ซ่ึงถือเปนหลักการที่ใชรวมกันการศึกษา
สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยพบวา มีการนำสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาไปใชใน
สังคมอยางกวางขวาง ครอบคลุมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยรวมไปถึงงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรม วฒันธรรม ประเพณี และพิธีกรรมในแงของอิทธิพลพบวา สัญลักษณใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลตอการสัญลักษณ ในสังคมไทยไมมากนัก แตกลับพบวา 
พระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการสราง หรือการกำหนดสัญลักษณใชในสังคมไทย และสัญลักษณ
เหลาน้ันก็มีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางกวางขวาง ทำนองกลับกัน คติ ความเชื่อของสังคมไทย ก็มี
อิทธิพลสำคัญตอการกำหนดสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับใชสังคมดวยเชนกัน 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองตน  ไดพบวามีเอกสารที่เกี่ยวของกับการสืบคน ศึกษา
ประวัติความเปนมาและลักษณะศิลปะตามยุคสมัยของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พอสมควร  สามารถ
นำมาสังเคราะหเปนองคความรูประกอบในรายการวิจัยได 
 

 

  ๑๙พระครูศรีปญญาวิกรม (บุญเรือง ปฺญาวชิโร/เจนทร), สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), บทคัดยอ. 



 
๑๒ 

 

๑.๘ วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)  คณะผูวิจัยทำการ
สำรวจพระพุทธรูปมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา มีคุณคาและอิทธิพลตอวิถีชีวิตของประชาชนใน
สังคมไทย  ที่มีขอมูลหลักฐานและความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเขาขายของความเปน
พระพุทธรูปสำคัญ  คัดเลือกไดพระพุทธรูปสำคัญ ๔ องค  ประกอบดวย หลวงพอโสธร, หลวงพอวัด
ไรขิง, หลวงพอโต, หลวงพอบานแหลม  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา  ลักษณะศิลปะตามยุคสมัย  
และวิเคราะหประวัติและลักษณะศิลปะตามยุคสมัยของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  โดยมี
รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินการวิจัย  ดังตอไปน้ี 
 ๑.๘.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยเปนการลงพื้นที่
ศึกษาพระพุทธรูปมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา มีคุณคาและอิทธิพลตอวิถีชีวิตของประชาชนใน
สังคมไทย โดยเปนการวิจัย ๒ รูปแบบ ดังน้ี 
 ๑) ขอมูลเชิงเอกสาร 
 สำหรับการกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการ 
ใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 
(documentary research) น้ัน โดยเบ้ืองตนทางผูวิจัยไดดำเนินการกระบวนการศึกษา ตามระเบียบ
วิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ดวยกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิง
เอกสาร (documentary research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับพระพุทธรูปมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา มีคุณคาและอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนในสังคมไทย ไดแก หลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา, หลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม, 
หลวงพอโต จังหวัดสมุทรปราการ, หลวงพอบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๒) ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 สำหรับการกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการ 
ใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยการสัมภาษณน้ัน ในการกำหนด
กระบวนวิธีการวิจัยครั้งน้ี ไดกำหนดใหมีกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางลักษณะเปนการสัมภาษณโดยใชคำถามเหมือนกันทุกคน เปนการสัมภาษณ
แบบปลายเปด ซ่ึงเปนกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ที่มีความยืดหยุนและเปดกวาง โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกโดยผูใหขอมูลเปนเจาอาวาส  ผูนำชุมชน  ประชาชนผูมานมัสการพระพุทธรูปสำคัญ  
นักวิชาการศาสนาและประวัติศาสตรพุทธศิลป โดยลงพื้นที่ ๔ แหง ซ่ึงเปนสถานที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูปสำคัญ ๔ องค ไดแก หลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชงิเทรา, หลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม
, หลวงพอโต จังหวัดสมุทรปราการ, หลวงพอบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 



 
๑๓ 

 

 ๑.๘.๒ ประชากรและผูใหขอมูลสำคัญ 
 ๑) ประชากร 
 สำหรับการกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย ผูวิจัยโดยการใชกระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีไดกำหนดประชากรกลุมเปาหมายไว คือ เจาอาวาส  ผูนำชุมชน  
นักวิชาการศาสนาและประวัติศาสตรพุทธศิลป ประชาชนผูมานมัสการพระพุทธรูปสำคัญ ๔ องค  ผูที่
เกี่ยวของทั้งหมดกับหัวขอการวิจัยครั้งน้ีจำนวน ๑๗ รูป/คน เพื่อใหทราบถึงพระพุทธรูปมี
พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา มีคุณคาและอิทธิพลตอวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทย โดยดำเนิน
กระบวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวธิีการสุมแบบเจาะจง (Purposive random) เน่ืองจากผูวิจัยมี
ขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาการศึกษา จึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informant 
Interview) คือการสัมภาษณ โดยกำหนดตัวผูตอบเปนการเฉพาะเจาะจง เพราะผูตอบเปน
กลุมเปาหมายที่เหมาะสมกับความตองการของผูวิจัย ซ่ึงบุคคลประเภทน้ีเรียกวา “ผูใหขอมูลสำคัญ” 
อันเปนการเลือกตัวอยางที่ผูวิจัยไดดำเนินการพิจารณาเลือกตัวอยางดวยตนเองเพื่อที่จะไดนำขอมูลที่
ไดรับจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาดำเนินการประมวลผลขอมูลอันนำไปสูขอคนพบตอไป 
 ๒) ผูใหขอมูลสำคัญ 
 สำหรับผูใหขอมูลสำคัญในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  เจาอาวาส  ผูนำชุมชน  นักวิชาการ
ศาสนาและประวัติศาสตรพุทธศิลป ประชาชนผูมานมัสการพระพุทธรูปสำคัญ ๔ องค  ประกอบดวย 
หลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา, หลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม, หลวงพอโต จังหวัด
สมุทรปราการ, หลวงพอบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)  จำนวน ๑๗ รูป/คน  ดงัตอไปน้ี 
 ๑. พระราชเสนาบด ี  เจาอาวาสวัดใหญบางพลีใน พระอารามหลวง จังหวัด
สมุทรปราการ  
 ๒. พระราชภาวนาพิธาน  ผูชวยเจาอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร รองเจาคณะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ๓. พระครูสมุทรวชิรานุวัตร  วัด เพชรสมุทร วรวิหาร รองเจาคณะอำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ๔. พระครูสมุทรวชิราภรณ  วัดเพชรสมุทร วรวิหาร เลขานุการเจาคณะอำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ๕. พระครูปฐมธีรวัฒน  ผูชวยเจาอาวาสวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม  
 ๖. พระมหาสมพร สมสวํโร  ผู ช วย เจ าอ าวาสวั ด เพ ชรสมุ ท รวรวิห าร  จั งห วั ด
สมุทรสงคราม  
 ๗. พระมหาพลพิพัฒน ฐิตวีริโย  ผูชวยเจาอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 ๘. พระใบฎีกาพงษศักดิ์ ขนฺติพโล  วัดศรีวนาราม จังหวัดสมุทรสาคร  
 ๙. คุณสุทธิรักษ หนูฉง  ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชงิเทรา  
 ๑๐. คุณชาคริต ปริกพัตร  เจาหนาที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ๑๑. คุณไพสม สายหยุด  ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  



 
๑๔ 

 

 ๑๒. คุณธนกฤต เทพอำนวยผล ศิษยเกาวัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ๑๓. คุณมยุรี ธนธปุณณานนท  เจาหนาที่สำนักงานหลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม  
 ๑๔. คุณดารุณี สีหาบุตร  ผูประชาชนผูมานมัสการหลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน  
 ๑๕. คุณสิทธิกร พันศิร ิ ประชาชนผูมานมัสการหลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม  
 ๑๖. คุณวารุณี กราบตุม  ประชาชนผูมานมัสการหลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม  
 ๑๗. คุณวิลาวรรณ กันธิยาถา  ประชาชนผูมานมัสการหลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 ๑.๘.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนแบบสัมภาษณ
เจาะลึก และการศึกษาจากขอมูลที่มีผูบันทึกไวแลวโดยผูอื่น (Unobtrusive Research) โดยลักษณะ
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี แบงออกเปน ๒ สวน ดังน้ี 
 ๑. ขอมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ศึกษาวิธีการ
สรางแบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง
ในการกำหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดตางๆ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่
กำหนดไว กำหนดหัวขอการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูวิจัยจะทำการสัมภาษณแบบเจาะลึกไดแกบุคคล
ที่มีสวนเกี่ยวของ และสรางแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) ซ่ึงมีการกำหนดคำถามในการสัมภาษณไวลวงหนาโดยผูวิจัยได
ทำการกำหนดคำถามในการสัมภาษณผูใหขอมูลอยางกวางในการสัมภาษณ  
  การตั้งคำถามในแบบสัมภาษณสำหรับบุคคลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับพระพุทธรูปมี
พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา มีคุณคาและอิทธิพลตอวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทย โดยแบง
แบบสัมภาษณ แบงออกเปน ๔  ตอนดังน้ี 
  ตอนที่ ๑   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนที่ ๒   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับประวัติและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูป
สำคัญในสังคมไทย 
  ตอนที่ ๓   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญใน
สังคมไทย 
  ตอนที่ ๔   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับการพัฒนาจติใจ
และปญญาในสังคมไทย 
 ๒. ขอมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการตาง ๆ และ
สืบคนขอมูลจาก Internet ที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาถึง
พระพุทธรูปมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา มีคุณคาและอิทธิพลตอวิถีชีวิตของประชาชนใน
สังคมไทย ไดแก หลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา, หลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม, หลวงพอโต 
จังหวัดสมุทรปราการ, หลวงพอบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 



 
๑๕ 

 

 ๑.๘.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 สำหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นำมาใชในการศึกษาครั้งน้ีได
กำหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก กระบวนการหรือแนวทางในการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและ
ขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว เปนกระบวนการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันมีสาระสำคัญโดยสรุป
ดังตอไปน้ี 
  ๑. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา บทความ วารสารวิชาการ สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
(Internet) และงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวในแงมุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  ๒. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) 
   ๒.๑  ผูวิจัยไดกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณผู ใหขอมูลสำคัญ (Key 
Informants) 
   ๒.๒ ผูวิจัยไดดำเนินการสัมภาษณโดยใชวิธีการจดบันทึกการสัมภาษณผูใหขอมูล
สำคัญ (Key Informants) และการบันทึกเสียง 
   ๒.๓ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) แลวนำมา
วิเคราะห พรอมทั้งแยกแยะจับประเด็นอีกทั้งตัดคำพูดบางคำที่ไมเหมาะสม และไมเกี่ยวของกับการ
วิจัยออกไป เพื่อใหขอมูลน้ันเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตอไป 
 ๑.๘.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีลำดับข้ันตอนในการวิเคราะห ดังน้ี 
 ๑. ผูวิจัยจะนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยนำคำสัมภาษณจากผูถูกสัมภาษณมา
เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของแตละบุคคล และจัดลำดับความสำคัญและคุณลักษณะ
ของขอมูล 
 ๒. นำขอมูลจากการสัมภาษณที่จัดลำดับความสำคัญแลวนำมาเปรียบเทียบกับขอมูลทาง
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะ
ที่คลายคลึงกันและแตกตางกันของขอมูล 
 ๓. นำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากการศึกษาตาง ๆ มาทำการวิเคราะหขอมูล
รวมกันอยางเปนระบบและนำไปสูการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน แสดงความสำคัญของขอมูลได
ชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อสะดวกในการวิเคราะหและเขียนรายงานขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 ดังน้ัน ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการตอบประเด็นสัมภาษณ (Interview Research) และ
ขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (Document Research) จะถูกนำมาวิเคราะหและประมวลผลออกมาใน
ลักษณะของการพรรณนาซ่ึงนำไปสูคำตอบในการศึกษาและสรุปตามหลักวิชาการประกอบการเขียน
รายงานเพื่อชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการการสรางพระพุทธรูป ประวัติและลักษณะพุทธศิลปของพระพทุธรูป
สำคัญในสังคมไทยตอไป 



 
๑๖ 

 

๑.๙ ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย 
 
 ๑) ทำใหทราบประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญใน
สังคมไทย 
 ๒) ทำใหทราบแนวคิดและคุณคาของพระพทุธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 ๓) ทำใหไดวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย 
 ๔) เปนประโยชนทางดานวิชาการในการศึกษาคนควาอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับ
พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
 



บทที่ ๒ 
 

ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสงัคมไทย 
 

 การวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย” 
ผูวิจัยไดศึกษาพัฒนาการการสรางพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย โดยแบงหัวขอดังตอไปน้ี 
 ๒.๑ พัฒนาการการสรางพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
  ๒.๑.๑ กำเนิดพระพุทธรูปและพระพุทธปฏิมา 
  ๒.๑.๒ พระพุทธลักษณะ พระอิริยาบถ และปาง 
 ๒.๒ ประวัติและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
  ๒.๒.๑ พระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
  ๒.๒.๒ ลักษณะพุทธศิลปสมัยตาง ๆ ในประเทศไทย 
 

๒.๑ พัฒนาการการสรางพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 

 ๒.๑.๑ กำเนิดพระพุทธรูปและพระพุทธปฏิมา 
 พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเชื่อวาการสรางพระพุทธรูปน้ัน สงผลในทางกุศลบุญ
อยางมาก ดวยอานิสงสแหงการสรางพระพุทธรูปไมวาเล็กหรือใหญดวยวัตถุใดก็ตาม ผูสรางจะเปนผูมี
ทรงงาม รูปงาม มีฤทธิ์เดชมาก มียศมีศักดิ์ มีความสุข ไมมีโรค อายุยืน ไมมีเวรไมมีภัย เกิดในตระกูล
กษัตริย หรือตระกูลพราหมณ มีทรัพยมาก มีทาสชายหญิงบริวารหอมลอมทุกเมื่อ และจะบรรลุ
นิพพาน0

๑  นอกจากการสรางพระพุทธรูปแลว การซอมพระพุทธรูปใหคงอยูในสภาพที่ สมบูรณ ก็จะ
นำมาซ่ึงชัยชนะเหนือศัตรู มีทรัพยมีสินไมมีวันสิ้นสุด ดังเชน พระเจาวัฏฏังคุลี ผูรบชนะ เหลา
พระราชาหน่ึงรอยเอ็ดพระองคผูมารุกรานดวย “ทรงยกพระองคุลีของพระองคข้ึนน้ิวหน่ึง ทรงชี้ 
พระราชาเหลาน้ันไปรอบๆ ขณะน้ันเทียว พระราชาทั้งปวงพรอมทั้งเสนามีชางเปนตน หนีไป”1

๒ ทั้งน้ี
ดวยอานิสงสที่พระเจาวัฏฏังคุลีไดไปซอมพระองคุลีของพระพุทธรูปที่ขาดไป ใหสมบูรณ 
 ชาดกเรื่องเดียวกันน้ียังใหสาเหตุของการสรางพระพุทธรูปวา เมื่อครั้งพระเจาปเสนทิ 
กษัตริยแหง แควนโกศล เสด็จไปเฝาพระพุทธเจาที่พระเชตวันมหาวิหาร แตพระพุทธองคมิไดประทับ
อยู ณ ที่น้ัน พระเจาปเสนทิเกิดความสลดพระทัย จึงตรัสวา “โลกน้ีเวนจากพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว 
ชื่อวาวางเปลา ไมมีที่พำนัก ไมมีที่พึ่งพิง” ตอมาในวันรุงข้ึนพระเจาปเสนทิไปเฝาพระพุทธเจาซ่ึงเสด็จ
กลับมาแลว และทูลวา 
  เมื่อพระองคยังทรงพระชนมอยูเสด็จไปที่อื่น ขาพระองคเมื่อไมเห็น

พระรูป พระองคยอมเปนผูไมมีที่พึ่ง มีทุกข ก็เมื่อพระองคปรินิพพานแลว... 

 

 ๑กรมศิลปากร, เชียงใหมปณณาสชาดก, (กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 
กรมศิลปากร, ๒๕๔๑), หนา ๕๑๗ - ๕๑๘ 
 ๒เร่ืองเดียวกัน, ๕๑๐ - ๕๑๕. 



 
๑๘ 

 

สัตวโลกน้ี จะพึงมีความสุขแตที่ไหนหามิได... เพราะฉะน้ันขอพระองคทรง
อนุญาตเพื่อทำ พระรูปอันประเสริฐของพระองค เพื่อประโยชนแกการบูชา 
สักการะของนระ และเทวดาแกขาพระองคน่ันเทียว2

๓ 
 เมื่อไดทรงสดับพระดำรัสของพระราชาแลว พระองคจึงตรัสวา 
  บุคคลใดบุคคลหน่ึงถึงพรอมดวยศรัทธา ทำรูปของเราเล็กก็ตาม ใหญ

ก็ตาม ดวยวัตถุอยางใดอยางหน่ึง มีดินเหนียวเปนตน ตามกำลังฯ... ยอม
เสวยสุขอัน ไพบูลย ไดเปนผูชื่อวามีเดชานุภาพมาก3

๔  
 เมื่อพระเจาปเสนทิไดทรงรับอนุญาตแลว จึงโปรดใหชางสรางพระพุทธรูปดวยไมแกน
จันทน และประดิษฐานพระพุทธรูปน้ันไวบนอาสนะภายในมณฑป แลวทรงนิมนตพระพุทธเจาใหไป
ทอด พระเนตรรูปของพระองค เมื่อพระพุทธรูปที่ทำดวยไมแกนจันทน เห็นพระพุทธเจาเสด็จมาที่
มณฑป จึง “ทรงยกพระบาทขางหน่ึงจากอาสนะที่พระองคประทับน่ัง แสดงอาการตอนรับพระ
สัมมาสัมพุทธเจาผูเสด็จมาที่น้ัน” พระพุทธเจาจึงรับสั่งวา 
  อาวุโส พระองคจงทรงหยุดเถิด เราจักนิพพานโดยกาลของเราเทียว 

และพระองค จะพึงดำรงอยูในศาสนาของเราโดยกาลนาน ตลอดหาพันปใน
อนาคตกาล... วันน้ันเทียว เราขอมอบพระศาสนาของเราแกพระองค ขอ
พระองค จงทรง ดำรงอยูในศาสนาของเรา เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลก
ทั้งปวง4

๕ 
 ถึงแมวาตนฉบับของเชียงใหมปณณาสชาดก จะมาจากประเทศพมา แตหนังสือปฎก
มาลาของลานนา ซ่ึงเขียนข้ึนในป พ.ศ. ๒๓๖๗ ตรงกับ ค.ศ. ๑๘๒๔ ปรากฏวามีเน้ือหาใกลเคียงกัน5

๖ 
แสดงใหเห็นวา ความรูเกี่ยวกับ วัฎฎังคุลิราชชาดก ซ่ึงเปนที่มาของคติที่ เกี่ยวกับอานิสงสการสราง
พระพุทธรูปอันเปนที่แพรหลายในลานนา ดังเห็นไดจากการที่ชาดกเรื่องน้ีไดรับการกลาวถึงใน 
ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม วา มหากัสปเถระไดเทศนเรื่องพระเจาวัฎฎังคุลีตอน้ิวพระพุทธรูปถวายพญา
เม็งราย6

๗ ดังน้ันเรื่องของพระเจาวัฎฎังคุลี และพระเจาปเสนทิสรางพระพุทธรูปไมแกนจันทน รวมทั้ง
คติที่เกี่ยวกับอานิสงสการสรางพระพุทธรูป นาจะอยูในการรับรูของผูคนในประเทศไทยมาแลว ตั้งแต
พญาสววาธิสิทธิกษัตริยมอญโบราณที่ปกครอง นครหริภุญไชย แรกรับพุทธศาสนานิกายเถรวาทมา 
เมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑๓)7

๘ ทั้งน้ีเพราะวา เรื่องพระเจาปเสนทิ

 

 ๓อางแลว, เชียงใหมปณณาสชาดก, ๕๐๗. 
 ๔เร่ืองเดียวกัน, หนาเดยีวกัน. 
 ๕เร่ืองเดียวกัน, ๕๑๓. 
 ๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๘. 
 ๗ตำนานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (เชียงใหม: ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๘), หนา ๒๗. 
 ๘Coedès, George, Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental, 
Bulletin de l'École française d'Extrême - Orient XXV: 1 - 204, 1925, pp. 189.  



 
๑๙ 

 

สรางพระพุทธรูปแกนจันทน ปรากฏในหนังสือภาษาบาลีเรื่อง โกสลพิมพวัณณนา แตงข้ึนที่ลังกา
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน8

๙ 
 อยางไรก็ตาม ตำนานการสรางพระพุทธรูปแกนจันทนน้ันมีมานานกอนหนาน้ันหลาย
ศตวรรษแลว ดังกรณีพระภิกษุจีนนามวา ฟาเหียน ผูที่เดินทางไปนครสาวัตถี แควนโกศล ระหวางป 
พ.ศ. ๙๔๒ - ๙๕๗ ตรงกับ ค.ศ. ๓๙๙ - ๔๑๔ เลาวา เมื่อพระเจาปเสนทิเสด็จไปเฝาพระพุทธเจาน้ัน 
พระพุทธองคเสด็จข้ึนไปโปรด พระพุทธมารดาบนสวรรคเปนเวลา ๙๐ วัน พระองคจึงใหสรางพระ
พุทธปฏิมาแกะสลักดวยไมจันทน ข้ึน มาแทนพระพุทธองค ตอมาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จกลับ 
พระพุทธรูปก็เสด็จเขาไปเฝา พระพุทธองคตรัสวา 
  ใหกลับไปยังที่น่ังเดิม, ภายหลังเมื่อเราบัลลุปรินิพพานแลว, จะเปน

ตัวอยางแก บริษัท ๔ ซ่ึงเปนศิษยของเรา, ดังน้ันแลว พระปฏิมาก็เลื่อนกลับ
ไปสูที่น่ังเดิม, พระปฏิมาองคน้ันเปนพระพุทธปฏิมาองคแรกของพระพุทธ
ปฏิมาทั้งหมด และ ซ่ึงบุคคลสืบตอมาไดถือเอาเปนตัวอยาง.9

๑๐ 
 ในคัมภีรชื่อ เอโกตตราคม แปลจากภาษาสันสกฤตเปนภาษาจีนเมื่อป พ.ศ. ๙๒๗ - 
๙๒๘ ตรงกับ ค.ศ. ๓๘๔ - ๓๘๕ กลาววา เมื่อพระพุทธองคเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค
ชั้นดาวดึงสน้ัน พระเจาปเสนทิ พรอมดวยพระเจาอุเทน แหงนครโกสัมพีเสด็จไปเฝา ในเรื่องน้ีเปน
พระเจาอุเทนตางหากที่ ทรงเปนผูสลดพระทัยเมื่อไมไดเฝาพระพุทธองค และทรงรับสั่งวา หากมิได
เฝาพระพุทธองคจะตองสิ้นพระชนมแน พระเจาอุเทนจึงเปนผูสรางพระพุทธรูปแกนจันทน อันเปน
เหตุใหพระเจาปเสนทิตองสราง พระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดเดียวกันกับพระพุทธรูปแกนจันทน 
“พระพุทธรูปทั้งสององคน้ีจึงเปน พระพุทธรูปของพระตถาคตสององคแรกที่สรางข้ึนในชมพูทวีป” 
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จลงจากดาวดึงส พระองคตรัสแกพระเจาอุเทนวา อานิสงสแหงการสราง
พระพุทธรูปน้ีจะสงใหพระองคมีสุขภาพที่ แข็งแรงและเมื่อประสูติใหมจะเปนโลกบาล10

๑๑ 
 สำหรับคัมภีรที่เกาแกที่สุดที่กลาววาพระเจาอุเทนทรงสรางพระพุทธรูปแกนจันทน 
นาจะไดแก คัมภีรจีน เกี่ยวกับการสรางพระพุทธรูปสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก (พ.ศ. ๕๖๘ - ๗๖๓ ตรง
กับ ค.ศ. ๒๕ - ๒๒๐) ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับเรื่อง โกสล พิมพ วัณณนา ของลังกา แตกตางกันตรงที่
พระเจาอุเทนแหงนครโกสัมพี มิใชพระเจาปเสนทิ เปนผูเฝาพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธองคเสด็จไปที่
โกสัมพ1ี1

๑๒ 
 นอกจากน้ัน พระภิกษุจีน เสวียนจั้ง (พระถังซำจั๋ง) ผูที่เดินทางไปแสวงบุญที่อินเดีย ได
บันทึก เรื่องจดหมายเหตุการเดินทางสูดินแดนตะวันตก แลวเสร็จในป พ.ศ. ๑๑๘๙ ตรงกับ ค.ศ. 

 

 ๙Swearer, Donald K. , Becoming The Buddha.  (Princeton, NJ:  Princeton University 
Press, 2004), pp. 15. 
 ๑๐พระภิกษุฟาเหียน, จดหมายเหตุแหงพุทธอาณาจักร, แปลโดยพระยาสุรินทรลือชัย (จันท 
ตุงคสวัสดิ) จากตนฉบับของ เจ็มส เล็กจ. (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๘๗), หนา ๑๐๑ - ๑๐๒. 
 ๑๑Soper, Alexander Coburn.  Literary Evidence for Early Buddhist Art in China. 
(Ascona: Artibus Asiae, 1959), p. 259. 
 ๑๒Swearer, Donald K. , Becoming The Buddha. (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2004), pp. 21-22. 



 
๒๐ 

 

๖๔๖ ทานไดกลาวถึง พระพุทธรูปจำหลักดวยไมจันทนที่ประดิษฐานอยูในวิหารสูงประมาณ ๖๐ ฟุต
วาเปนพระพุทธรูปที่ พระเจาอุเทนทรงสรางไว แมวาจะมีพระราชาจากหลายแควนประสงคที่จะ
อัญเชิญไปยังแวนแควนของพระองค แตไมสามารถที่จะขยับเขยื้อนองคพระพุทธรูปได จึงตองนำรูป
จำลองไปสักการะแทน ทั้งน้ีตางก็เชื่อกันวา พระพุทธรูปแกนจันทนเปนพระพุทธรูปที่มีลักษณะ
เหมือนพระพุทธองคทุกประการ และเปนตนแบบของพระพุทธรูปในลักษณะน้ี12

๑๓ 
 พระพุทธรูปแกนจันทนแบบพระเจาอุเทนจำลอง จึงเปนหมวดพระพุทธรูปที่เกาแกที่สุด 
โดยมี หลักฐานยืนยันคือ เหรียญทองคำของพระเจาจักรพรรดิกนิษกะที่ ๑ (พ.ศ. ๖๖๓ - ๖๘๘ ตรง
กับ ค.ศ. ๑๒๐ - ๑๔๕) ของราชวงศกุษาณะ ประเทศอินเดีย ซ่ึงดานหน่ึงเปนพระบรมรูปของพระเจา
กนิษกะ อีกดานหน่ึงเปนพระพุทธรูปยืน ปางประทานอภัย มีจารึกภาษาแบคเตรียน เขียนวา 
“BODDO” (พุทโธ) อยูทางดานขวาขางประภามณฑล13

๑๔ ปางประทานอภัยจึงเปนปาง ดั้งเดิมของ
พระพุทธรูป และมีความหมายวา ภัยอันตรายจะไมบังเกิดกับผูท่ีมีพุทธะเปนสรณะ นอกจากน้ัน
แลว พระพุทธรูปองคน้ียังมีพระเมาลีทรงสูง ซ่ึงสอดคลองกับมหาบุรุษลักษณะประการที่ ๑ จากมหา
บุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ ซ่ึงใหไวในคัมภีร ลลิตวิสตระ ซ่ึงเปนคัมภีรที่เรียบเรียงจากคัมภีรของ 
นิกายสรรวาสติวาส ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๖ – กลาง ๗ (คริสตศตวรรษที่ ๑) คือชวงระยะเวลา
เดียวกันกับเหรียญทองคำของพระเจากนิษกะ โดยคัมภีร ลลิตวิสตระ กลาวถึงลักษณะประการที่ ๑ 
ของ มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ วา 
  ๑) อุษฺณีษศีรฺษะ มีพระเศียรเหมือนโพกผา หรือเหมือนสวมมกุฎ 

(เมาลี) คือ พระเศียรสูง ขาแตมหาราช พระกุมารสรวารถสิทธประกอบดวย
มหาบุรุษ ลักษณะน้ีเปนขอตน14

๑๕  
 พระพุทธรูปองคน้ียังครองจีวรหมคลุม ทรงถือลูกบวบของชายจีวรไวในพระหัตถซาย ซ่ึง
เปนรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากรูปแบบการหมผาพัลลิอุม (Pallium) ของจักรพรรดิโรมันใน
ประติมากรรมที่สรางข้ึนในรัชสมัยของจักรพรรดิ์ออกัสตุส (Augustus) (พ.ศ. ๕๒๑ - ๕๕๗ กอน
คริสตกาล ๒๓ - ค.ศ. ๑๔)15

๑๖ 
 สวนพระพุทธรูปที่มีจารึกวา “พระภิกษุพล” สรางถวายในปที่ ๓ ของรัชกาลพระเจา 
กนิษกะ (พ.ศ. ๖๖๖ ตรงกับ ค.ศ. ๑๒๓)16

๑๗  พบที่สารนาถ รัฐอุตตรประเทศ  เปนพระพุทธรูปยืนแบบ
สกุลชางมถุรา ซ่ึงจากพุทธลักษณะ ปาง และครองจีวรหมดอง มิไดเปนพระพุทธ ปฏิมาไมแกนจันทน

 

 ๑๓Hiuen Tsiang.  Si - Yu - Ki: Buddhist Records of the Western World. Translated by 
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 ๑๗Huntington, Susan L. The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain. (New York 
: Weatherhill, 1985), p. 150 – 151. 



 
๒๑ 

 

จำลอง หากแตจำลองมาจากพระพุทธรูปตนแบบองคอื่น พระหัตถขวาหักหายไป แต หากคงอยูนาจะ
แสดงปางประทานอภัย พระหัตถซายกำอยูที่พระโสณี ทรงครองจีวรหมดอง จีวรดาน ซายยกพาดที่
พระกร จีวรเปนริ้วบางมองเห็นขอบสบงดานบนซ่ึงคาดดวยรัดประคด และจีบหนานางของสบง
ระหวางพระชงฆมีสิงหน่ัง ซ่ึงหมายถึง สิงหแหงราชวงศศากยะ หรือพระศากยสิงห ซ่ึงเปนพระนามที่
เรียกพระพุทธเจาอีกพระนามหน่ึง พระพุทธรูปองคน้ียังมีฉัตรกั้น ซ่ึงดานในของฉัตรสลักเปนรูปกลีบ
บัวที่ประกอบดวยลายมงคลตางๆ  
 อยางไรก็ตาม จากคำบอกเลาของพระภิกษุเสวียนจั้ง ทานไดเห็นพระพุทธปฏิมาไมแกน
จันทน สามองค ซ่ึงเปนที่นิยมเคารพบูชาอยางแพรหลาย องคหน่ึงในวิหารที่โกสัมพี ซ่ึงพระเจาอุเทน
เปนผูสราง จำลองเพื่อเผยแผพระศาสนา องคที่สองอยูในเชตวันมหาวิหารที่สาวัตถี อันเปนองคที่พระ
เจาปเสนทิ ทรงสราง และองคที่สามอยูที่หันโม แควนโคฐาน ซ่ึงเชื่อกันวาเปนองคดั้งเดิมที่แทจริง 17

๑๘  
สันนิษฐานวาพระพุทธปฏิมาเหลาน้ีนาจะมีพุทธลักษณะคลายกันหมด คือเปนพระพุทธปฏิมายืน พระ
หัตถขวาหงายออกในทาประทานอภัย พระหัตถซายทรงถือชายจีวร ครองจีวรคลุมพระอังสาทั้งสอง 
ขาง สบงจีบเปนริ้วทั้งซายขวา ดังเชนพระพุทธปฏิมาสัมฤทธิ์ที่พบที่ ธเนสร เขระ (Dhanesar Khera) 
ในจังหวัดบันทะ (Banda) รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๘ ตรงกับ ค.ศ. ๑๘๙๕
18

๑๙ ตอมาจึงไดมีการขายทอดตลาดประมาณป พ.ศ. ๒๔๖๓ ตรงกับ ค.ศ. ๑๙๒๐ และปรากฏวาได ไป
เปนสมบัติสวนพระองคพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงพระองคทานไดพระราชทานใหกับ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ในป พ.ศ. ๒๔๗๑ ตรงกับ ค.ศ. ๑๙๒๘19

๒๐ จึงเปนหน่ึงในไมถึง ๒๐ 
องคของพระพุทธปฏิมาสัมฤทธิ์จากสมัยราชวงศคุปตะ (พ.ศ. ๘๖๓ - ๑๐๙๓ ตรงกับ ค.ศ. ๓๒๐ - 
๕๕๐) ที่หลงเหลืออยูในปจจุบัน 
 พระพุทธปฏิมาจาก ธเนสร เขระ องคน้ีมีพุทธลักษณะใกลเคียงกับกลุมพระพุทธปฏิมา
ศิลาที่ สลักข้ึนที่มถุรา ซ่ึงนาจะเปนพระพุทธปฏิมาแกนจันทนจำลองเชนกัน นอกจากน้ันแลว ความ 
สำคัญของพระเจาแกนจันทนที่พระเจาอุเทนทรงสรางข้ึนที่โกสัมพีสะทอนใหเห็นวา นครโกสัมพีมี
บทบาท สำคัญในการเผยแพรความคิดน้ีภายใตอิทธิพลของมถุรา 20

๒๑ อันเปนศูนยกลางของนิกายสรร
วาสติวาส ตอมาในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – กลาง ๑๒ (คริสตศตวรรษที่ ๖) นิกายน้ีเปนที่รูจัก
กันในนามของ “มูลสรรวาสติวาส” และกลุมพระพุทธปฏิมาสัมฤทธิ์ของจีนที่หลอข้ึนในชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๐ ถึงตน ๑๑ (กลางคริสตศตวรรษที่ ๕) ซ่ึงเชื่อกันวาเปนแบบที่พระเจาอุเทนโปรดให
สรางข้ึน และจำลองมาจากพระพุทธปฏิมาแกนจันทน21๒๒ ถึงแมวาพระพุทธปฏิมาองคที่มีจารึกวาสราง

 

 ๑๘Soper, 1959, p. 262. 
 ๑๙Middleton, Sheila E. Hoey. “The Third Buddha.” Journal of the Society for South 
Asian Studies 18: 67 – 72, 2002, p.67 – 72. 
 ๒๐ศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกับการพิพิธภัณฑไทย, (กรุงเทพมหานคร : รุง
ศิลปการพิมพ (๑๙๗๗), ๒๕๓๖ ก, กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ป วันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา เจาอยูหัว ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖), หนา ๑๐๑. 
 ๒๑Soper, 1959, p. 263. 
 ๒๒Munsterberg, Hugo. Chinese Buddhist Bronzes. (Tokyo: Charles E. Tuttle, 1967) , 
p.31. 



 
๒๒ 

 

ข้ึนในป พ.ศ. ๑๐๒๐ (ค.ศ. ๔๗๗) จะจารวาเปนพระไมเตรยะ แตพุทธลักษณะก็ยังเปนพระศากยมุนี
อยูดี22๒๓ 
 พระพุทธปฏิมาแกนจันทนซ่ึงพระเจาอุเทนทรงสรางน้ัน ใชแตจะมีความสำคัญใน
ประเทศอินเดีย และประเทศจีนเทาน้ัน หากยังเปนที่เคารพบูชาแพรหลายในประเทศญ่ีปุนอีกดวย 
และมีประวัติศาสตรที่ ยาวนานอีกเชนกัน 23

๒๔ อน่ึง องคของจีนเคยประดิษฐานอยูที่กรุง ปกกิ่งในวัด 
จัน ตัน ซู (Chan T’an Ssu) ที่จักรพรรดิกังไสสรางถวาย จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับ ค.ศ. 
๑๙๐๐ จึงไดนำไปซอนไวที่วัดอีเกตุย (Egetui) ในเมืองอูลาน–อูเด (Ulan–Ude) ในสาธารณรัฐ 
ปกครองตนเองบูเรียตียา (Buryatiya) ในประเทศรัสเซียจนถึงทุกวันน้ี24

๒๕  
 พระพุทธปฏิมาที่อาจจะจำลองมาจากพระพุทธปฏิมาแกนจันทนของพระเจาอุเทนที่
สรางข้ึนใน ประเทศไทยพบนอยมาก ตัวอยางไดแก พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ยืน พระหัตถขวาประทาน
อภัย พระหัตถซาย ถือชายจีวร ครองจีวรคลุมพระอังสาทั้งสองขาง ซ่ึงพุทธลักษณะดังกลาวสอดคลอง
กับ พระพุทธปฏิมาแกนจันทนของพระเจาอุเทนทุกประการ เพียงแตรูปแบบของพระพุทธปฏิมาองค
น้ีได วิวัฒนาการไปตามยุคสมัยและคานิยมของทองถ่ิน ที่เนนความสมดุลของจีวรที่แนบตามพระ
วรกาย และ พระเมาลีเปนทรงกรวย เปนตน พระพุทธรูปองคน้ีนาจะสรางข้ึนในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๓) เมื่อคณะกัมโพชสงฆปกขะเปนที่แพรหลายในแควน
กัมโพช และมีศูนยกลางอยูที่ ละโวหรือลพบุรีในปจจุบัน เน่ืองดวยวานิกายกัมโพชสงฆปกขะน้ี ไดรับ
เอาคติ ธรรมและความเชื่อจากมหายาน วัชรยาน และเถรวาทมาผสมกับขนบทางบาลี ก็เปนไปไดวา
พระ พุทธลักษณะของพระพุทธปฏิมาแกนจันทนของพระเจาอุเทนอันเปนที่นิยมในลัทธิมหายาน จะ
นำมาสราง ข้ึนในประเทศไทย 
 สวนพระพุทธปฏิมาแกนจันทนที่พระเจาปเสนทิโกศลทรงสรางที่สาวัตถีน้ัน พระรัตน
ปญญาเถระ ใหขอมูลเพิ่มเติมในหนังสือ ชินกาลมาลีปกรณ ซ่ึงแตงข้ึนเปนภาษาบาลี ที่นครเชียงใหม 
แลวเสร็จใน ป พ.ศ. ๒o๗๑ ตรงกับ ค.ศ. ๑๕๒๘ ความวา พระพุทธปฏิมาแกนจันทนน้ันสรางข้ึน ๗ ป
กอนที่พระพุทธเจาจะ เสด็จปรินิพพาน นอกจากน้ันแลวยังกลาววา กษัตริยเมืองสุวรรณภูมิ ซ่ึงนาจะ
ไดแก รามัญญเทศ หรือ พมาตอนใต 25๒๖ ไดอัญเชิญพระพุทธปฏิมาแกนจันทนมาบูชาในดินแดนของ
พระองค ตอมาพระพุทธปฏิมาแกนจันทนยังไดถูกอัญเชิญไปบูชาอีกหลายเมืองในลานนา เชน พะเยา

 

 ๒๓Snellgrove, David L., ed. The Image of The Buddha. (London: Sirindia Publication 
and UNESCO, 1978), p. 209. 
 ๒๔Henderson and Hurvitz. The Buddha of Seiryõji. (Artibus Asiae 19 (1)). (Ascona: 
Artibus Asiae, 1956), p. 5 – 55. 
 ๒๕Terentyev, Andrey.  “ Buddha Images – The Sandalwood Statue. ”  National 
Museum Volunteers Newsletter, (August 15), 2007), n.p.n. 
 ๒๖Jayawickrama, N.A.  The Sheaf of Garlands of the Epochs of the Conqueror 
Being a Translation of Jinakâamâlîpakara am of Ratanapañña Thera of Thailand. (London: 
The Pali Text Society, 1968), p. 3. 



 
๒๓ 

 

และเชียงใหม กอนที่จะนำมาประดิษฐานในอุโบสถวัดเจ็ดยอดที่นครเชียงใหม ในป พ.ศ. ๒o๖๘ ตรง
กับ ค.ศ. ๑๕๒๕26

๒๗  
 พระรัตนปญญาเถระมิไดใหรายละเอียดวา พระพุทธปฏิมาแกนจันทนองคน้ีเปนพระ
พุทธปฏิมา ประทับหรือพระพุทธปฏิมายืน แต ตำนานพระแกนจันทน กลาววาเปนพระพุทธปฏิมาที่
สลักข้ึนจาก ไมแกนจันทนแดง โดยใหสัดสวนของพระพุทธปฏิมาซ่ึงคาดคะเนไดวานาจะเปนพระพุทธ
ปฏิมาแบบ ประทับ 27

๒๘ เชน แทนสูง ๖ องคุลี  (๑๒ เซนติเมตร) พระองคสูง ๒๒ องคุลี  (๔๔ 
เซนติเมตร) หนาตักกวาง ๒๒ องคุลี (๔๔ เซนติเมตร) พระอังสากวาง ๒๓ องคุลี (๔๗ เซนติเมตร)28

๒๙  
แต พงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค) กลับระบุวา “เปน พระพุทธรูปยืน 
มีแทนสูง ๖ น้ิว พระองคสูง ๒๒ น้ิว วัดรอบพระองคได ๒๓ น้ิวกึ่ง” 29

๓๐ เปนไปไดวามีการสับสน
ระหวางพระพุทธปฏิมาแกนจันทนของพระเจาปเสนทิโกศล กับ พระพุทธปฏิมาแกนจันทนที่พระเจา
แสนพู กษัตริยลานนาทรงสรางข้ึนที่เวียงแสนนอย ใกลสบกก ซ่ึงเปน พระพุทธปฏิมายืน30

๓๑  อยางไรก็
ตาม ไมปรากฏวาพระพุทธปฏิมาแกนจันทนที่ กลาวถึงขางตนทั้งสององคน้ีมีพุทธลักษณะเปนอยางไร
และปจจุบันอยูที่ใด 
 ดังน้ัน พระพุทธปฏิมา ซ่ึงหมายถึงรูปเปรียบหรือรูปแทนองคพระพุทธเจา พระพุทธ
ปฏิมา จึงเปนรูปจำลองของพระพุทธรูป และก็เปนรูปจำลองของพระพุทธปฏิมาที่จำลองสืบตอๆ กัน
มา ดังเห็นไดจากการที่พระพุทธปฏิมาจำนวนมากมีพุทธลักษณะที่คลายกัน โดยมูลเหตุที่ทำให
คลายกันน้ัน มิไดมาจากการสรางพระพุทธรูปในแตละยุคสมัย แตทวามาจากความตองการของ
พุทธศาสนิกชนที่จะจำลองพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมุงสืบทอดพุทธ
ลักษณะของพระพุทธรูป ซ่ึงเปนตนแบบไวใหไดมากที่สุด ดังเชนการจำลองพระพุทธรูปแกนจันทนที่
ไดกลาวมาแลวขางตน 

 
 ๒.๑.๒ พระพุทธลักษณะ พระอิริยาบถ และปาง 
 ๑) พระพุทธลักษณะ 
 มหาบุรุษลักษณะ คัมภีรลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติภาษาสันสกฤตซ่ึงเรียบเรียงจาก
คัมภีรของนิกายสรรวาสติวาส 31

๓๒ แปลเปนภาษาจีนเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๖ - กลาง ๗ 
(คริสตศตวรรษที่ ๑) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับมหาปุริสลักษณะ หรือมหาบุรุษลักษณะ ซ่ึงหมายถึง

 

 ๒๗พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, (พระนคร : กรมศิลปาการ, ๒๕๐๑), หนา ๑๔๕ – 
๑๔๗. 
 ๒๘สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปลาว, พิมพคร้ังท่ี ๒. (กรุงเทพมหานคร : สายธาร, ๒๕๔๕), หนา ๗๑. 
 ๒๙Penth, Hans.  Jinakâlamâlî Index. Chiangmai : Silkworm Books, 1994), p. 169. 
 ๓๐พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก, (พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนา
การ, ๒๔๗๘, พิมพเปนท่ีระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตยโท เจาพระยาสุธรรมมนตรี (ปล้ืม สุจริตกุล) 
๒ มถิุนายน), หนา ๓๕๑. 
 ๓๑พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๙๖. 
 ๓๒Keown, Damien, Dictionary of Buddhism, (New York : Oxford University, 2003), p. 
153.  



 
๒๔ 

 

ลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ (อวัยวะสวนปลีกยอย) อีก ๘๐ ประการ ที่
แสดงใหเห็นวา พระพุทธเจาน้ันแตกตางจากบุคคลทั่วไป แมแตพระจักรพรรดิราช เชนใด 
 มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ ไดแก 
 (๑) อุษฺณีษศีรฺษะ พระเศียรรูปเหมือนโพกผา หรือเหมือนสวมมกุฎ (เมาลี) คือพระเศียรสูง 
 (๒) ภินฺนาฺชนมยูรกลาปาภินีลวลฺลิตปฺรทกฺษิณาวรฺตเกศะ พระเกศา แยกเสนกันสีเขียว
เขมเหมือนสียาปายขอบตาหรือสีดอกอัญชัน หรือสีโคนหางนกยูง ขมวดเวียนขวา  
 (๓) สมวิปุลลลาฏะ พระนลาฏ (หนาผาก) กวางเรียบ  
 (๔) อูรฺณาภฺรุโวมเธฺยชาตาหิมรชตปฺรกาศา ขนออนเกิดที่หวางคิ้ว (อุณาโลม) สีขาว
เหมือนน้ำคางหรือเงินยวง 
 (๕) โคเปกฺษมเนตระ พระเนตรมีขอบเหมือนขอบตาวัว  
 (๖) อภินีลเนตฺระ พระเนตรสีเขียวเขม  
 (๗) สมจตฺวารึศทฺทนฺตะ มีพระทนต (ฟน) ๔๐ ซ่ี เทาๆ กัน  
 (๘) อวิรลทนฺตะ ซ่ีพระทนตชิดกัน  
 (๙) ศุกฺลทนฺตะ พระทนตขาวสะอาด  
 (๑๐) พฺรหฺมสฺวร มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงแหงพรหม  
 (๑๑) รสรสาคฺรวานฺ ปลายพระชิวหารูรสไว  
 (๑๒) ปฺรภูตตนุชิหฺวะ พระชิวหาแผออกไดมาก  
 (๑๓) สีหหนุ พระหนุ (คาง) เหมือนคางราชสีห  
 (๑๔) สุสํวฺฤตฺตสฺกนฺธะ มีพระวรกายสำรวมอนิทรียเปนอยางดี  
 (๑๕) สปฺโตตฺสทะ มีพระมังสา (กลามเน้ือ) อูมนูน ๗ แหง  
 (๑๖) จิตานฺตรำสะ พระอังสา (ไหปลารา) มีเน้ือเต็ม  
 (๑๗) สูกฺษม สุวรฺณรฺณจฺฉว ิ พระฉวี (ผิว) ละเอียดมีสีเหมือนสีทอง  
 (๑๘) สฺถิโต’ นวนตปฺรลมพฺพาหุ พระวรกายยนืตรงไมคดคอม พระพาหา (แขน) ยาว  
 (๑๙) สึหปูรฺวารฺธกายะ พระวรกายทอนบนเหมือนทอนบนของราชสีห  
 (๒๐) นฺยโครธปริมณฺฑโล มีปริมณฑลเหมือนปริมณฑลของตนไทร  
 (๒๑) เอไกกโรมา มีพระโลมา (ขน) ขุมละเสน 
 (๒๒) อุรฺธฺวาคฺราภิปฺรทกฺษิณาวรฺตโรมา พระโลมาเวียนขวาปลายพระโลมาชี้ข้ึนบน 
 (๒๓) โกโศปคตพสฺติคุหฺยะ พระคุยหะ (เครื่องเพศ) ซอนอยูในฝก 
 (๒๔) สุวิวรฺติโตร ุตนพระชงฆ (ขาทอนบน) กลมงาม 
 (๒๕) เอเณยมฺฤคราชชงฺฆะ พระชงฆ (ขาทอนลาง) เหมือนแขงพระยาเน้ือทราย 
 (๒๖) ทีรฺฆางฺคุลิ น้ิวพระหัตถ น้ิวพระบาทยาว 
 (๒๗) อายตปารฺษฺณิปาทะ พระปรัษณี (สนเทา) ยาว 
 (๒๘) อุตฺสงฺคปาทะ พระบาทลาดข้ึนสูง 
 (๒๙) มฺฤทุตรุณหสฺตปาทะ พระหัตถ พระบาทนุมสด 
 (๓๐) ชาลางฺคุลีหสฺตปาทะ น้ิวพระหัตถ น้ิวพระบาทและพระหัตถ พระบาทมีรูปลายตา
ขาย 



 
๒๕ 

 

 (๓๑) ทีรฺฆางฺคุลิรธะกฺรมตลโยรฺ จเกฺรชาเต จิเตฺร  สหสฺราเร สเนมิเก สนาภิเกพระบาท
ทั้งสองลาดต่ำลงโดยลำดับน้ิวพระบาทยาว เกิดมีลายกงจักรอันวิจิตร (สีขาวมีประกายเหมือนเปลว
ไฟ) มีซ่ี ๑,๐๐๐ พรอมดวยกงและดุม 
 (๓๒) สุปฺรติษฺฐิตสมปาโท ฝาพระบาทแนบสนิทกับพื้นเปนอยางด3ี2

๓๓                      
 อนุพยัญชนะ (อวัยวะสวนปลีกยอย) ๘๐ ประการ ไดแก  
 (๑) ตุงฺคนขะ เล็บนูน 
 (๒) ตามฺรนขะ เล็บแดง 
 (๓) สนิคฺธนขะ เล็บออนเปนเงางาม 
 (๔) วฺฤตฺตางฺคุลิ น้ิวพระหัตถและน้ิวพระบาทกลม 
 (๕) อนุปูรฺวจิตฺรางฺคุลิ น้ิวพระหัตถและน้ิวพระบาทงามเรียว 
 (๖) คูฒศิระ พระเศียรราบเรียบ 
 (๗) คูฒคุลฺผะ พระโคปกะ (ตาตุม) ราบเรียบ 
 (๘) ฆนสนฺธิ ขอตอมั่นคงแข็งแรง 
 (๙) อวิษมปาทะ ฝาพระบาทเสมอกัน 
 (๑๐) อายตปารฺษฺณิศะ สนพระบาทยาว 
 (๑๑) สนิคฺธปาณิเลขะ ลายพระหัตถละเอียดงาม 
 (๑๒) ตุลยปาณิเลขะ ลายพระหัตถเหมือนกัน (ทั้งสองขาง) 
 (๑๓) คัมภีรปาณิเลขะ ลายพระหัตถลึก 
 (๑๔) อชิหฺมปณิเลขะ ลายพระหัตถไมหักคด 
 (๑๕) อนุปูรฺวปาณิเลขะ ลายพระหัตถเรียวตามลำดับ 
 (๑๖) พิมฺโพษฺฐะ ริมพระโอษฐแดงดั่งผลตำลึงสุก 
  (๑๗) โนจฺจาวจศพฺทะ พระสุรเสียงไมดัง 
 (๑๘) มฺฤทุตรุณตามฺรชิหวะ พระชิวหาออนและแดงสด 
 (๑๙) คชครชิตาภิสฺตนิตเมฆสวฺรมธุรมฺชุโฆษะ มีพระสุรเสียงกองเหมือนชางรอง และ
เมฆกระห่ึม แตหวานและออนโยนไพเราะ 
 (๒๐) ปริปูรฺณวฺยญชนะ ตรัสไดชัดเจนถูกตองเต็มตามพยัญชนะ 
 (๒๑) ปฺรลมฺพพาหุ พระพาหา (แขน) ยาว 
 (๒๒) ศุจิคาตฺรวสฺตุสํปนฺนะ สมบูรณดวยพระวรกายวัสดุอันสะอาดบริสุทธิ์ 
 (๒๓) มฺฤทุคาตฺระ พระวรกายน่ิม 
 (๒๔) วิศาลคาตฺระ พระวรกายกวาง 
 (๒๕) อทีนคาตฺร พระวรกายไมซูบซีดแลดูเปนสงาบงวาเปนผูมีบุญ 
 (๒๖) อนุปูรโวนฺนตคาตฺร พระวรกายสูงเรียวข้ึนเปนลำดับ 
 (๒๗) สุสมาหิตคาตฺระ พระวรกายตั้งข้ึนมั่นคงเปนอยางด ี
 (๒๘) สุวิภกฺตคาตฺระ พระวรกายไดสวนสัดด ี

 

 ๓๓กรมศิลปากร, ลลิตวิสตระ : คัมภีรพระพุทธประวัติฝายมหายาน, หนา ๕๙๘ - ๕๙๙. 



 
๒๖ 

 

 (๒๙) ปฺฤถุวิปุลสุปริปูรฺณชานุมณฺฑละ พระชานุมณฑล (ตัก) หนา กวาง เต็ม เปนอันด ี
 (๓๐) วฺฤตฺตคาตฺระ พระวรกายกลม 
 (๓๑) สุปริมฺฤษฺฏคาตฺระ พระวรกายเกลี้ยงเกลาดี 
 (๓๒) อชิหฺมวฺฤษภคาตฺระ พระวรกายเหมือนโคเพศผู 
 (๓๓) อนุปูรฺวคาตฺระ พระวรกายเรียวไปเปนลำดับ 
 (๓๔) คมฺภีรนาภิ พระนาภีลึก 
 (๓๕) อชิหฺมนาภิ พระนาภีไมบิดเบ้ียว 
 (๓๖) อนุปูรฺวนาภิ พระนาภีมีกลีบเปนชั้นๆ ลึกลงไปโดยลำดับ 
 (๓๗) ศุจฺยาจาระ พระจริยาวัตรเปนระเบียบและพระมารยาทงดงาม 
 (๓๘) ฤษภวตฺสมนฺตปฺราสาทิกะ พระจริยาวัตรงามเหมือนโคเพศผู 
 (๓๙) ปรมสุวิศุทฺธวิติมิราโลกสมนฺตปฺรภะ พระวรกายบริสุทธิ์ผุดผอง เหมือนดวงอาทิตย
ฉายแสงในที่มืด 
 (๔๐) นาควิลมฺพิตคติ ทรงพระดำเนินแชมชอยเหมือนชางเดิน 
 (๔๑) สึหวิกฺรานฺตคติ ทรงยางกรายองอาจเหมือนสิงห 
 (๔๒) ฤษภวิกฺรานฺตคติ ทรงยางกรายองอาจเหมือนโคเพศผู 
 (๔๓) หํสวิกฺรานฺตคติ ทรงยางกรายละมุนละมอมเหมือนหงสยางกาว 
 (๔๔) อภิปฺรทกฺษิณาวรฺต คติทรงพระดำเนินมีมรรยาทแสดงทาเคารพอยางดียิ่ง 
 (๔๕) วฺฤตฺตกุกฺษิ พระอุทร (ทอง) กลม 
 (๔๖) มฺฤษฺฏกุกฺษิ พระอุทรเกลี้ยงเกลา 
 (๔๗) อชิหฺมกุกฺษิ พระอุทรไมคดคอม 
 (๔๘) จาโปทระ พระอุทรนูนโคงเหมือนคันธนู 
 (๔๙) วฺยปคตฉนฺทโทษะนีลกาลกาทุษฺฏศรีระ พระวรกายปราศจากเครื่องทำใหรัก และ
เครื่องทำใหชัง (คือปราศจากเครื่องประทินโฉมเสริมสวยและสิ่งเปรอะเปอน) และปราศจากเครื่อง
ประทุษรายผิว คือ ปานและไฝ 
 (๕๐) วฺฤตฺตทํษฺฏระ พระทาฐะ (เข้ียว) ซ่ีกลม 
 (๕๑) ตีกฺษณทํษฺระ พระทาฐะคม 
 (๕๒) อนุปูรฺวทํษฺฏระ พระทาฐะเรียวเปนลำดับ 
 (๕๓) ตุงคนาสะ พระนาสิก (จมูก) โดง 
 (๕๔) ศุจินยนะ พระเนตรแจมใสสะอาด 
 (๕๕) วิมลนยนะ พระเนตรไมขุนมัว 
 (๕๖) ปฺรหสิตนยนะ พระเนตรยิ้มแยมราเริง 
 (๕๗) อายตนยนะ พระเนตรยาว 
 (๕๘) วิศาลยนะ พระเนตรกวาง 
 (๕๙) นีลกุวลยทลสทฺฤศนยนะ พระเนตรเหมือนกลีบบัวเขียว 
 (๖๐) สหิตภฺรู พระขนง (คิ้ว) ดก 
 (๖๑) จิตฺรภฺรู พระขนงงาม 



 
๒๗ 

 

 (๖๒) อสิตภฺรู พระขนงดำ 
 (๖๓) สํคตภฺรู พระขนงตอกัน 
 (๖๔) อนุปูรวภฺรู พระขนงเรียวเปนลำดับ 
 (๖๕) ปนคณฺฑะ พระกโปล (แกม) เต็ม 
 (๖๖) อวิษมคณฺฑะ พระกโปลเทากันทั้งสองขาง 
 (๖๗) วฺยปคตคณฺฑโทษะ พระกโปลปราศจากโทษ (คือไมเปนริ้วรอยสิวฝา) 
 (๖๘) อนุปหตกฺรุษฺฏะ ไมแสดงพระพักตรเห้ียมเกรียม 
 (๖๙) สุวิทิเตนฺทฺริยะ ประสาทอินทรียรับรูไว 
 (๗๐) สุปริปูรฺเณนฺทฺริยะ อินทรียครบบริบูรณ (คือมีตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือผิวหนัง ใจ 
บริบูรณดี) 
 (๗๑) สํคตมุขลลาฏะ พระนลาฏ (หนาผาก) รับกับพระพักตร 
 (๗๒) ปริปูรฺโณตฺตมางฺค พระเศียรอูมเต็ม 
 (๗๓) อสิตเกศะ พระเกศาดำ 
 (๗๔) สหิตเกศะ พระเกศาดก (สุสํคตเกศะ มีพระเกศารวมกันเปนเกลียว) 
 (๗๕) สุรภิเกศะ พระเกศาหอม 
 (๗๖) อปรุษเกศะ พระเกศาไมหยาบ 
 (๗๗) อนากุลเกศะ พระเกศาไมยุง 
 (๗๘) อนุปูรฺวเกศ พระเกศาเรียงเสนเปนลำดับ 
 (๗๙) สุกฺุจิตเกศะ พระเกศางอหงิกเปนอันดี 
 (๘๐) ศฺรีวตฺส สฺวสฺติก นนฺทฺยาวรฺต วรฺธมานสํสฺถานเกศะ พระเกศา  เจริญงามขมวด
เวียนขวาเหมือนรูปสวัสติกะซ่ึงเปนศรีวัตสะ (เครื่องหมายกากบาทปลายหักมุมเวียนขวา)33

๓๔ 
 ถึงแมคัมภีร ลลิตวิสตระ จะเขียนข้ึนหลังจากไดมีการสรางพระพุทธรูปข้ึนแลวเมื่อชวง
กลางพุทธ ศตวรรษที่ ๖ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑) อันเห็นไดจากการกลาวถึง “รูปจำลองตถาคต”34

๓๕ 
แตพระคัมภีรน้ีก็มีอิทธิพลอยางมากตอการสรางพระพุทธรูปในสมัยตอมา โดยเฉพาะใน แวดวงของ
นิกายมูลสรรวาสติวาส และลัทธิมหายาน 
 สวนพระไตรปฎกของนิกายเถรวาท ก็ยังมีการกลาวถึงลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ 
ประการ เชนกัน ใน ลักขณสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค สุตตันตปฎก แตกตางกับของมหายานตรงที่ 
พระจักรพรรดิราชทรง มีมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ เชนเดียวกันกับพระพุทธเจา ไดแก 
 (๑) สุปติฏิตปาโท ฝาพระบาทเสมอดังพื้นฉลองพระบาททองแหงพระราชามหากษัตรยิ 
ไมแหวงเวาสูงปลายเทาหนักสนกระโยงกลางเทาดังสามัญมนุษย 
 (๒) เหา โข ปนสฺสปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ สหสฺสารานิ สเนมิกานิ   สนาภิกานิ  
สพฺพาการปริปูรานิ ในฝาพระบาทมีจักรทั้งหลายบังเกิดข้ึน มีซ่ีกำไดละพัน มีกงมีดุม บริบูรณดวย
อาการทั้งปวง 

 

 ๓๔อางแลว, กรมศิลปากร, ลลิตวิสตระ : คัมภีรพระพุทธประวัติฝายมหายาน, หนา ๖๐๐ - ๖๐๒. 
 ๓๕เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๖๕ และ ๙๖๘. 



 
๒๘ 

 

 (๓) อายตปณฺหิ มีพระสนอันยาว 
 (๔) ทีฆงฺคุล ิ มีพระองคุลีน้ิวพระหัตถ น้ิวพระบาทยาวงาม น้ิวพระหัตถทั้ง ๔ และน้ิว
พระบาททั้ง ๕ มีประมาณเสมอกัน ไมเหลื่อมยาว ไมเหลื่อมสั้นดังสามัญมนุษย 
 (๕) มุทุตลุนหตฺถปาโท ฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนเสมออยูเปนนิตย 
 (๖) ชาลหตฺถปาโท พระหัตถและพระบาทมีลายประหน่ึงรางขาย 
 (๗) อุสฺสงฺขปาโท พระบาทมีสังขะ คือขอพระบาทลอยอยู ณ เบ้ืองบน  ขอพระบาทไม
เน่ืองพัวพันกับหลังพระบาทดังของสามัญชน 
 (๘) เอณชิงฺโฆ มีพระชงฆรีเรียวดังแขงแหงเน้ือทราย 
 (๙) ิตโก ว อโนนมนฺโต สถิตประดิษฐานยืนอยูมิไดนอมลง ฝาพระหัตถทั้ง ๒ ลูบถึง
มณฑลพระชานุทั้ง ๒ 
 (๑๐) โกโสหิตวตฺถคุยฺโห มีอังคาพยพซ่ึงจะพึงซอนใหลับดวยผาตั้งลงแลวในฝก  
 (๑๑) สุวณฺณวณฺโณ พระฉวี (ผิว) คลายควรเปรียบดวยทองคำ 
 (๑๒) สุขุมจฺฉว ิ มีพระฉวีอันละเอียด 
 (๑๓) เอเกกโลโม พระโลมชาติขุมละเสนๆ เสมอไปทุกขุมขน 
 (๑๔) อุทฺธคฺคโลโม พระโลมชาติลวนมีปลายข้ึนเบ้ืองบนทุกเสนสีเขียวประหน่ึงสี
ดอกอัญชัญขดเปนกุณฑลทักขิณาวัฏเวียนขวา 
 (๑๕) พฺรหฺมุชุคตฺโต พระวรกายตรงดังกายพรหม 
 (๑๖) สตฺตุสฺสโท พระมังสะในที่ ๗ สถาน คือหลังพระหัตถทั้ง ๒ หลังพระบาททั้ง ๒ 
จะงอยพระอังสาทั้ง ๒ และพระศอฟูบริบูรณเต็มดวยดี 
 (๑๗) สีหปุพฺพฑฺฒกาโย สวนพระวรกายเบ้ืองหนาดังกึ่งกายเบ้ืองหนาแหงราชสีห 
 (๑๘) ปตนฺตรํโส ระหวางแหงพระปฤษฎางค (แผนหลัง) อันเต็ม ไมเปนรองดังทางไถดัง
มีในกายแหงสามัญชน 
 (๑๙) นิโครธปริมณฑโล ปริมณฑล (วงรอบ) ดังไมนิโครธพฤกษ พระวรกาย (ความสูง) 
กับวา (ชวงระยะกางแขน) ของพระองคเทากัน 
 (๒๐) สมวฏกฺขนฺโธ มีลำพระศอกลมเสมอ 
 (๒๑) รสคฺคสคฺคี เอ็น ๗๐๐ ทสำหรับนำไปซ่ึงรสอาหารมาสวมรวมี่ ประชุมณ พระศอ 
 (๒๒) สีหหนุ พระหนุ (คาง) ดั่งคางราชสีหบริบูรณดีประหน่ึงวงพระจันทรในวัน ๑๒ ค่ำ  
 (๒๓) จตฺตาีสทนฺโต พระทนต (ฟน) ครบ ๔๐ ทัศ (ซ่ี) 
 (๒๔) สมทนฺโต พระทนตเสมอ ไมลักลั่น ยาวสั้นดังสามัญมนุษย 
 (๒๕) อวิรฬทนฺโต พระทนตไมหาง ชิดสนิทเปนอันด ี
 (๒๖) สุสุกฺกทาโ พระทาฐะ คือพระเข้ียวอันขาวงาม 
 (๒๗) ปหุตชิวฺโห พระชิวหา (ลิ้น) อันพอ คือ ออนและกวางใหญ  อาจแผปกพระนลาฏ
มิดและจะหอใหเล็กสอดในชองพระนาสิกและชองพระโสตได 
 (๒๘) พฺรหฺมสฺสโร กรวิกภาณี พระสุรเสียงกองกังวานดังเสียงพรหม เมื่อจะตรัสมีสำเนียง
ดังนกการวิก 
 (๒๙) อภินีลเนตฺโต พระเนตรเขียวสนิทในที่ควรจะเขียว 



 
๒๙ 

 

 (๓๐) โคปมุโข ดวงพระเนตรดังตาแหงโค 
 (๓๑) อุณฺณา ภมกุนฺตเร ชาตา พระอุณาโลมบังเกิด ณ ระหวางแหงพระขนง 
 (๓๒) อุณหิสสีโส พระมหาบุรุษบรมโพธิสัตวเจามีพระเศียรไดมีรูปทรงงดงามดุจประดับ
ดวยอุณหิสกรอบพระพักตร35๓๖ 
 มหาปุริสลักษณะ หรือมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ ที่กลาวถึงใน ลักขณสูตร น้ันมี
ความสำคัญ ตอพระพุทธปฏิมาไทยเปนอยางมาก เพราะเมื่อชาวไทยรับนิกายเถรวาท คณะมหาวิหาร
จากลังกาเขามา เมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑๔) ก็ไดปรับเปลี่ยนมหาบุรุษ
ลักษณะบางประการที่มี มาแตอดีต ใหสอดคลองกับมหาปุริสลักขณะของบาลี จนกลายเปนอัตลักษณ
ของพระพุทธปฏิมาไทย 
 ๒) พระอิริยาบถ 
 พระอิริยาบถของพระพุทธปฏิมาที่สรางข้ึนในประเทศไทยกอนที่จะรับเอานิกายเถรวาท 
คณะมหาวิหารมาจากลังกาน้ัน สรางข้ึนตามแบบพระพุทธปฏิมาของอินเดีย ซ่ึงมี ๓ พระอิริยาบถหลัก 
คือ ประทับ (น่ัง) ยืน และไสยาสน (นอน) และเมื่อรับนิกายเถรวาท คณะมหาวิหารแลว จึงเพิ่มพระ
อิริยาบถลีลา (เดิน) ข้ึน รวมทั้งสิ้นเปน ๔ พระอิริยาบถ 
 เฉพาะพระอิริยาบถประทับน้ัน มี ๓ แบบหลัก ไดแก ประทับขัดสมาธิราบ ประทับ
ขัดสมาธิเพชร และ ประทับหอยพระบาท  
  - ประทับขัดสมาธิราบ (วีราสนะ) ไดแกประทับบนพื้น ไขวพระชงฆขวาซอนเหนือ
พระชงฆซาย เปนพระอิริยาบถของพระพุทธปฏิมาอินเดียภาคใต ที่สรางข้ึนในรัฐอานธรประเทศ และ
พระพุทธปฏิมาลังกา 
  - ประทับขัดสมาธิเพชร (วัชราสนะ) ไดแก ประทับบนพื้น ไขวพระชงฆหงายฝา
พระบาทข้ึนทั้งสองขาง เปนพระอิริยาบถของพระพุทธปฏิมาที่สรางข้ึนทางภาคเหนือของประเทศ
อินเดีย 
  - ประทับหอยพระบาท (ภัทราสนะ) ไดแกประทับบนบัลลังก หอยพระบาท เปน
พระอิริยาบถของพระพุทธปฏิมาในรัฐอานธรประเทศ และในถ้ำอชัญฏารัฐ มหาราษฎร ประเทศ
อินเดีย 
 พระอิริยาบถยืนมี ๒ แบบ ไดแก ยืนตรง และยืนเอียงพระวรกาย ยืนตรง (สมภังค) คือ 
การยืนที่พระบาททั้งสองขางรับน้ำหนักของพระวรกายเทากัน  และการยืนเอียงพระวรกาย (ตริภังค) 
คือ การยืนที่พระบาททั้งสองขางรับน้ำหนักของพระวรกายไมเทากัน โดยทิ้งน้ำหนักลงที่ พระบาทขาง
ใดขางหน่ึง ซ่ึงจะทำใหพระเศียร พระอังสา (ไหล) และพระโสณี (สะโพก) เอียงทำมุมซ่ึง กันและกัน
เพื่อใหเกิดความสมดุล  
 พระอิริยาบถลีลา หรือทรงพระดำเนิน (เดิน) คือ ฝาพระบาทขางหน่ึงเหยียบราบลงบน
พื้น อีกขางหน่ึงยกสนพระบาทข้ึน น้ิวพระบาทจรดพื้น 

 

 ๓๖สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), ปฐมสมโพธิ, (พิมพเปนท่ีระลึกในงานประชุมเพลิงศพ หญิงภักดี
พิพัฒนผล (ผะอบ ณ ถลาง) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘), หนา 
๑๘ – ๒๑. 



 
๓๐ 

 

 พระอิริยาบถไสยาสน คือ บรรทมตะแคงขวา พระหัตถขวารองรับพระเศียร พระหัตถ
ซายวางทอดตามพระปรัศว (สขีาง) ดานซาย  
 ๓) ปาง และท่ีมาของปาง 
 พระอิริยาบถทั้ง ๔ ที่กลาวถึงขางตนน้ี มีพระกิริยาของพระกรและพระหัตถเปน
องคประกอบ ซ่ึง เรียกวา ปาง หรือ มุทรา ปางแรกที่ปรากฏข้ึนพรอมกับพระพุทธรูปในประเทศ
อินเดียไดแกปางประทานอภัย ในสมัยราชวงศปารเทียน ในรัฐคันธารราษฎร ประเทศอัฟกานิสถาน
และปากีสถานในปจจุบัน ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๖ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑) ตอมาในชวงที่
ราชวงศกุษาณ ปกครองรัฐ คันธารราษฎร และรัฐมถุราทางภาคเหนือของอินเดีย ประมาณกลางพุทธ
ศตวรรษที่ ๗ - กลาง ๘ (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑ - ปลาย ๒) จึงสรางปางสมาธิ ปางมารวิชัย ปาง
ปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน ในชวงเวลาเดียวกันราชวงศสาตวาหน ปกครองรัฐอานธรประเทศ
ทางภาคใต นิยมสรางพระพุทธปฏิมา ปางสมาธิ นาคปรก ในชวงสมัยราชวงศคุปตะปกครองภาค
กลางชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๙ - ปลาย ๑๑ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๔ - กลาง ๖) จึงเพิ่มปางประทาน
พร ปางแสดงธรรม และปางอุมบาตร สวนลังกาประดิษฐปางรำพึงข้ึนสมัยโปโลนนารุวะ ในชวงกลาง
พุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ปลาย ๑๘ (ตนคริสตศตวรรษที ่๑๑ - กลาง ๑๓) 
 ปางประทานอภัย (อภัยมุทรา) คำวา อภัย หมายถึงการไมมีภัยอันตรายใดๆ ปาง
ประทานอภัย ไดแก ยกพระกรขวา พระหัตถขวาหงายออกและตั้งข้ึน เปนพระกิริยาของพระหัตถที่มี
ความเกาแกที่สุด มีความหมายวาเม่ือ มีพระองคเปนสรณะแลว ภยันตรายใดๆ จะไมเกิดข้ึนกับผูที่
เคารพบูชาพระพุทธปฏิมา มีทั้งที่อยูในลักษณะของพระอิริยาบถลีลา และยืน ซ่ึงเปนปางของพระ
พุทธปฏิมาแกนจันทนจำลอง แบบประทับขัดสมาธิเพชรที่สรางข้ึนที่รัฐคันธารราษฎร และมถุรา 36

๓๗ 
และแบบประทับขัดสมาธิราบที่รัฐอานธรประเทศ 37

๓๘ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๖ - กลาง ๗ 
(คริสตศตวรรษที่ ๑) และปรากฏข้ึนในมณฑลเสฉวน ประเทศจีนในศตวรรษตอมา38

๓๙ 
 เมื่อลัทธิวัชรยาน หรือตันตระยานรุงเรืองข้ึนที่นาลัณฑา ในสมัยราชวงศปาละ - เสนะ 
ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - กลาง ๑๗ (กลางคริสตศตวรรษที่ ๘ - 
๑๑) ไดมีการ สรางพระชินพุทธะข้ึน ๕ พระองค เพื่อเปนบุคลาธิษฐานของขันธทั้ง ๕ และเปนพระ
ตถาคตประจำทิศ โดยถวายปางใหเปนสัญลักษณของแตละพระองค เชน พระพุทธปฏิมาประทับ
ขัดสมาธิเพชร ปางประทานอภัยน้ัน มีความสำคัญและมีความหมายตามความเชื่อของลัทธิวาเปนรูป
จำลองของพระ อโมฆสิทธิ พระชินพุทธะประจำทศิเหนือ 
 ปางมารวิชัย (ภูมิสปรศมุทรา) พระหัตถขวาคว่ำบนพระชานุขางขวา น้ิวพระหัตถชี้ลงที่
ฐาน พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา เมื่อพระพุทธองคทรงมีชัยชนะเหนือพระยามารแลว ทรงชี้
อางพระธรณีเปนพยาน จึงเปนที่มาของปางอางพระธรณีเปนพยาน ซ่ึงเปนชื่อของปางน้ีในภาษา
สันสกฤต แตไทยนิยม เรียกวา ปางมารวิชัย ปางน้ีเปนที่นิยมในภาคเหนือของอินเดีย โดยสรางอยูใน

 

 ๓๗Huntington, Susan L. The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain. (New York 
: Weatherhill (1985), p. 120, 123. 
 ๓๘เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๘๑. 
 ๓๙Brinker, Helmut. (2002). Return of the Buddha. (London : Royal Academy of Arts, 
2002), p. 28. 



 
๓๑ 

 

พระอิริยาบถแบบประทับ ขัดสมาธิเพชร โดยเฉพาะที่พุทธคยาในรัฐพิหาร สถานที่ซ่ึงพระพุทธองค
ทรงตรัสรู และไดกลายเปนปาง ที่เปนรูปแบบเฉพาะของพุทธคยา สวนที่สรางข้ึนที่ภาคใตของอินเดีย
และลังกาน้ัน อยูในพระอิริยาบถแบบประทับขัดสมาธิราบ ซ่ึงมีเพียงไมกี่องค 39๔๐  สวนไทยน้ัน ก็นิยม
สรางปางน้ีในพระอิริยาบถแบบประทับขัดสมาธิราบ ยกเวนแตสวนที่ไดรับอิทธิพลจากพระพุทธปฏิมา
ที่สรางข้ึนที่พุทธคยา 
 ภายใตลัทธิวัชรยาน พระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัย ถือวาเปนรูป
จำลอง ของพระอักโษภยะ พระชินพุทธะประจำทิศตะวันออก 
 ปางสมาธิ (ธยานมุทรา) พระหัตถทั้งสองขางหงายข้ึนวางซอนกันบนพระเพลา พระ
หัตถขวาซอนบนพระหัตถซาย  ประทับขัดสมาธิเพชร ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย และประทับ
ขัดสมาธิราบทางภาค ใตของอินเดีย ลังกา และไทย เปนสัญลักษณของการทำสมาธิ เมื่อพระโพธิสัตว
สิทธัตถะทรงทำสมาธิ กอนตรัสรู โดยทรงบรรลุญาณ ๓ ประการ ตามลำดับ คือ ระลึกชาติได รูเรื่อง
เกิดและตายทั้งของ พระองคเองและของผูอื่นได และรูแจงในสัจธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค และทรงตรัสรู เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา40

๔๑ 
 ในรัฐอานธรประเทศ ทางตอนใตของอินเดียและลังกา นิยมสรางรูปพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ประทับขัดสมาธิราบบนขนดลำตัวของพระยานาคที่กำลังแผพังพานอยูเหนือพระเศียร ซ่ึงอาจจะ
หมายถึง มุจลินทนาคราช ที่กำลังแผพังพานเพื่อปองกันพายุฝนใหกับพระพุทธองค ในระหวางที่ทรง
ทำสมาธิเสวยวิมุตติสุข ในสัปดาหที่ ๖ หลังจากทรงตรัสรูแลว 
 ภายใตลัทธิวัชรยาน พระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ เปนรูปจำลองของ
พระอมิตาภพุทธะ พระชินพุทธะประจำทิศตะวันตก 
 ปางประทานพร (วรมุทรา) พระกรขวาทอดลงขางพระปรัศว หงายฝาพระหัตถออกไป
ทางดานหนา  เปนปางที่นิยมในสมัยราชวงศคุปตะ และมักจะพบอยูภายในศาสนสถานที่สลักเปนถ้ำ 
ในรัฐมหาราษฎร นิยม สรางปางประทานพรทั้งในพระอิริยาบถแบบยืนตรง (สมภังค) หรือยืนเอียง
พระวรกาย (ตริภังค) แตที่สรางข้ึนภายใตลัทธิวัชรยาน จะปรากฏเปนพระอิริยาบถแบบประทับ
ขัดสมาธิเพชร เปน รูปจำลองของพระรัตนสัมภวะ  พระชินพุทธะประจำทิศใต 
 ปางปฐมเทศนา (ธรรมจักรมุทรา) ยกพระหัตถทั้งสองขางเสมอพระอุระ พระหัตถขวา
ตั้งข้ึนหงายออก จีบพระอังคุฐ (น้ิวหัวแมมือ) กับพระดัชนี (น้ิวชี้) เปนรูปวงกลม สวนพระหัตถซาย มี
ทั้งแบบที่จีบพระอังคุฐกับพระดัชนีแลวหงายลง อยูใตพระหัตถขวา หรือแบบที่ตั้งพระหัตถข้ึนจีบพระ
อังคุฐกับพระดัชนี แลวคว่ำพระหัตถแนบกับพระอุระเบ้ืองซาย เปนสัญลักษณของการหมุนพระ
ธรรมจักร เพื่อแสดงปฐมเทศนา พระพุทธปฏิมาปางน้ีเปนที่นิยมสรางที่สารนาถใกลกรุงพาราณสี รัฐ
พิหาร อันเปนที่ตั้งของสวนมฤคทายวัน สถานที่ซ่ึงพระพุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนา ดังน้ัน ปางปฐม
เทศนาจึงปรากฏในพระอิริยาบถแบบ ประทับขัดสมาธิเพชร หรือประทับหอยพระบาทบนบัลลังก อัน
เปนรูปแบบที่นิยมในอินเดียตอนเหนือ 

 

 ๔๐Aiyappan, A., and Srinivasan, P.R. Story of Buddhism with Special Reference to 
South India. (Chennai : The Commissioner of Museums, Government Museum, (1960), Pl. XXV. 
 ๔๑ไขศรี ศรีอรุณ, พระพุทธรูปท่ีระเบียงรอบองคพระปฐมเจดีย, (Patani : Prince of Songkla 
University, 1996), หนา ๗๖. 



 
๓๒ 

 

 ในลัทธิวัชรยาน พระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิเพชร ปางปฐมเทศนา เปนรูปจำลอง
ของ พระไวโรจนะ พระชินพุทธะประจำทิศเบ้ืองบน 
 ปางอุมบาตร พระหัตถทั้งสองขางประคองบาตร มีทั้งที่อยูในพระอิริยาบถแบบประทับ 
หรือแบบยืน ซ่ึงเปนที่นิยมในราชวงศปาละ - เสนะ  
 ปางไสยาสน หรือปางปรินิพพาน บรรทมตะแคงขวา พระหัตถขวารองรับพระเศียร 
พระหัตถซายทอดตามพระปรัศวซาย ซ่ึงใน รูปแบบของพุทธศิลปอินเดียหมายถึงปางเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน เชนที่ถ้ำอชัญฏาหมายเลขที่ ๒๖ แตในสมัยอยุธยา ปางไสยาสนหมายถึงการบรรทม และ
ตอมา ในสมัยรัตนโกสินทร สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระวินิจฉัยวาเปน
ปางปรินิพานตามเรื่องราวในพุทธประวัติ ดังน้ันในปจจุบัน จึงอาจหมายความไดวาเปนทั้งไสยาสน
และปรินิพพานได41๔๒ 
 ปางแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) พระหัตถขวายกข้ึนเสมอพระอุระ จีบพระอังคุฐกับพระ
ดัชนีเขาดวยกัน  อันเปนสัญลักษณของคาถาอริยสัจ “เย ธมฺมาฯ” ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของพทุธศาสนา 
ความวา 
  เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต (อาห) 
  เตสํ จ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณติ. 
 แปลไดความดังตอไปน้ี 
  ธรรมเหลาใดเกิดแตเหต ุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหลาน้ัน 
  และความดับของธรรมเหลาน้ัน พระมหาสมณะมีวาทะอยางน้ี42

๔๓ 
 ปางแสดงธรรมเปนที่นิยมในรัฐอานธรประเทศ และที่ลังกาสมยัอนุราธปุระ ในชวงกลาง
พุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๓ (ตนครสิตศตวรรษที่ ๖ - กลาง ๘) 
 เมื่อลัทธิมหายานนิกายสุขาวดีเปนที่แพรหลายข้ึนในประเทศจีน ซ่ึงสงอิทธิพลมายัง
ประเทศไทย จึงนิยมสรางพระพุทธปฏิมายืน พระหัตถทั้งสองขางแสดงธรรม อันเปนลักษณะเฉพาะ
ของพระอมิตาภพุทธะ 
 ปางรำพึง พระกรทั้งสองขางไขวกันหนาพระอุระ พระหัตถขวาแตะพระพาหา (ตนแขน) 
ซาย พระหัตถซายแตะพระพาหาขวา อยูในพระอิริยาบถยืน ปางน้ีเกิดข้ึนที่ลังกา เมื่อครั้งกรุงโปโลน
นารุวะเปนราชธานี อันมีตัวอยางคือ พระพุทธรูปปางรำพึงศิลาสลักขนาดใหญ ที่วัดอุตตราราม    
หรือคัลวิหาร ในปจจุบัน ซ่ึงพระเจาปรากรมพาหุที่ ๑ ทรงสรางข้ึน (พ.ศ. ๑๖๙๖ - ๑๗๒๙ ตรงกับ 
ค.ศ. ๑๑๕๓ - ๑๑๘๖)43

๔๔ 

 

 ๔๒หลวงบริบาลบุรีภัณฑ และ เกษม บุญศรี, เรื่องพระพุทธรูปปางตางๆ, (พระนคร : พระจันทร, 
๒๕๐๐), หนา ๑๐๓. (ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหพิมพขึ้นพระราชทานในงานพระราชกุศลราชคฤหมงคล ขึ้นพระ
ตำหนักจิตรลดารโหฐาน ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พุทธ- ศักราช ๒๕๐๐). 
 ๔๓ยอรช เซเดส, ตำนานอักษรไทย ตำนานพระพิมพ การขุดคนท่ีพงตึก และความสำคัญตอ
ประวัติศาสตรสมัยโบราณแหงประเทศไทย ศิลปะไทยสมัยสุโขทัยราชธานีรุนแรกของไทย, (พระนคร : องคการ
คาของคุรุสภา, ๒๕๐๗), หนา ๓๙ – ๔๐. 
 ๔๔ปรีชา นุนสุข, ศิลปะศรีลังกา, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), หนา ๑๖๒ – ๑๖๓. 



 
๓๓ 

 

 และจากแผนศิลาภาพพระพุทธเจา ๘ ปาง พบที่สารนาถ สลักข้ึนประมาณกลางพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑ (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๕) แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พระพุทธรูปปางตางๆ ของ
อินเดียน้ัน ใชเปนสัญลักษณแทนตอนตางๆ ในพุทธประวัติ44๔๕ อันไดแก 
 ปางประสูติ พระนางสิริมหามายาทรงยืนใตตนสาละ พระหัตถขวาเหน่ียวกิ่งไมสาละ 
พระกุมารสิทธัตถะ ทรงยืนกอนที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ๗ กาว 
 ปางตรัสรู พระพุทธองคประทับขัดสมาธิเพชร พระหัตถขวาคว่ำที่พระเพลา ชี้น้ิวพระ
หัตถลงที่แผนดิน ทรงอางพระธรณีเปนพยาน 
 ปางปฐมเทศนา ประทับขัดสมาธิเพชร พระหัตถทั้งสองขางยกเสมอพระอุระ จีบพระ
อังคุฐเขากับพระดัชนีเปน วงกลม พระหัตถซายอยูในพระกิริยาเดียวกันแตหงายรองรับพระหัตถขวา 
ที่ฐานมีภาพธรรมจักรกับกวางหมอบ อันเปนสัญลักษณของการแสดงปฐมเทศนาที่มฤคทายวัน 
 ปางปาเลไลยก ประทับขัดสมาธิเพชร พระหัตถทั้งสองขางวางบนพระเพลา ทรง
ประคองบาตร ทรงรับน้ำผึ้ง จากพระยาวานร ระหวางที่พระพุทธองคทรงประทับอยูในปาที่ขนานนาม
ตามชื่อชาง “ปาลิไลยก” เน่ืองจากเกิดสามัคคีเภทในหมูภิกษุแหงนครโกสัมพี  
 ปางโปรดชางนาฬาคิรี ทรงยืนเอียงพระโสณี มีชางหมอบอยูดานขาง อันเปนตอนที่
พระเทวทัตไดสั่งคนใหหาชางตกมัน ไปปลอยกลางถนนที่พระพุทธองคทรงเสด็จออกบิณฑบาตเปน
ประจำ เพื่อหวังใหชางประทุษรายพระพุทธองค แตเมื่อชางตกมันที่วิ่งอาละวาดไปตามทองถนน เม่ือ
วิ่งมาถึงพระพุทธองค พระพุทธองคทรงแผเมตตาบารมี จนพญาชางสงบลง ทรุดกายยกงวงข้ึนถวาย
อภิวาท พระพุทธองคทรงยกพระหัตถขวาข้ึนลูบตระพองศีรษะพญาชาง นับเปนความลมเหลวของ
พระเทวทัต อีกครั้ง  
 ปางเสด็จลงจากดาวดึงส ทรงพระราชดำเนิน หรือยืนเอียงพระโสณี มีพระอินทรกาง
กลดถวาย โดยเสด็จลงจากดาวดึงสลงมาในวันออกพรรษา หลังจากที่พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดพุทธ
มารดาที่สวรรคชั้นดาวดึงส 
 ปางมหาปาฏิหาริย ประทับขัดสมาธิเพชร ปางปฐมเทศนาบนดอกบัว และแปลง
พระองคเปนหลายพระองค 
 ปางปรินิพพาน ทรงบรรทมตะแคงขวา พระหัตถขวารองรับพระเศียร พระหัตถซายวาง
ทอดตามพระปรัศว (สีขาง) ดานซาย มีภาพพระสาวกร่ำไหเปนองคประกอบ 
 

๒.๒ ประวัติและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 

 ๒.๒.๑ พระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 ๑) หลวงพอโสธร วัดโสธรวราราม 
 หลวงพอโสธร ประดิษฐานอยู ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกอนที่จะกลาวถึงประวัติหลวงพอโสธรขอกลาวถึงประวัติวัดโสธรว
ราราม ดังน้ี 

 

 ๔๕Agrawala, V.S.  Sarnath, (India : Department of Archaeology, 1975) p. 25. 



 
๓๔ 

 

 ประวัติ วัดโสธรวราราม  
 วัดโสธรวราราม เปนวัดที่ชาวแปดริ้วถือวาเปน “มงคลคูแปดริ้ว” เปนสถานที่
ประดิษฐานหลวงพอพระพุทธโสธร อันเปนที่เคารพสักการะและยึดเหน่ียวจิตใจของชาวแปดริ้วมาเน่ิน
นาน ทำใหมีความผูกพันอยางแนนเหน่ียวกับวัฒนธรรมความเปนอยูและวิถีชีวิตของชาวแปดริ้ว เปน
เหตุใหไดรับสมญานามวา “เมืองธรรมะ” และ “พระศักดิ์สิทธิ์” ดังที่มีปรากฏเปนคำขวัญเดิมของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา วา “เมอืงธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะมวงหวาน ขาวสารขาว มะพราว
หอม” แตปจจุบันเปลี่ยนเปน “แมน้ำบางปะกงแหลงชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพอโสธร พระยาศรี
สุนทรปราชญภาษาไทย อางไนปาสมบูรณ” 
 วัดโสธรวราราม ตั้งอยูบนถนนศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อยูหางจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะทางประมาณ ๒ กิโมเมตร 
อยูริมแมน้ำบางปะกง และติดกับคายศรีโสธร ซ่ึงเปนที่ตั้งกองพันทหารชางที่ ๒ (ช. พัน ๒) เน้ือทของ
วัดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๗๑ ตอนที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มีขอบเขต
เน้ือที่จำนวน ๒๑ ไร ๔๒ ตารางวา โดยมีทิศเหนือ ยาว ๖ เสน ๖ วา ทิศใต ยาว ๕ เสน ๑๐ วา ทิศ
ตะวันออก ยาว ๓ เสน ๑ วา45

๔๖ 
 พระพรหมคุณาภรณ (ด.เจียม กุลละวณิชย) ไดเคยปรารภเรื่องเน้ือที่ของวัดโสธรวรา
ราม ถึงสมัยที่มาดำรงตำแหนงเจาอาวาส เมื่อป ๒๕๐๘ วา เมื่อมาอยูวัดโสธรวราราม วรวิหาร มีที่ดิน
เพียง ๓๘ ไรเศษเทาน้ัน มีหน้ีสินรุงรัง กรมการศาสนาก็หลายลาน ธนาคารก็เยอะ พยายามคอยๆ 
ผอนหน้ีกรมการศาสนาและธนาคารจนหมดหน้ีภายใน ๑ ป แลวจัดซ้ือที่ดินใหม ๑๐๐ ไร สรางอาคาร
เรียนโรงเรียนพุทธโสธรทั้งประถมและมัธยมเปนอาคารทรงไทย มีชอฟา ใบระกา มีรั้วลอมรอบ 46

๔๗ 
ปจจุบันวัดโสธรวรารามมีเน้ือที่ประมาณ ๒๐๐ ไรเศษ 
 วัดโสธรวราราม ไมปรากฏผูสรางและหลักฐานแนนอนวาสรางข้ึนในป พ.ศ. ใด เพียงแต
สันนิษฐานจากประวัติของหลวงพอพระพุทธโสธร ประดิษฐานอยูที่วัดโสธรประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๗ -
๒๓๑๓ ซ่ึงปรากฏวามีวัดตั้งอยูกอนแลว ตรงกับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ถึงตอนตนสมัย
กรุงธนบุรี จึงจัดไดวาเปนวัดเกาแกวัดหน่ึง มีอายุประมาณ ๒๓๐ ปข้ึนไป 
 มีประวัติเลาวา เดิมมีชื่อวา “วัดหงส” เพราะที่วัดมีรูปตัวหงสเปนไมติดอยูบนปลายเสา
สูงใหญ มีคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเสาหงสไววา  ตั้งอยูริมฝงแมน้ำบางปะกงดานเหนือ ซ่ึงเปนสถานที่ตั้ง
วัดอยูเดิม ปจจุบันถูกน้ำเซาะพังลงเปนแมน้ำไปหมดแลว47

๔๘ ตอมาไดเกิดพายุใหญพัดหงสบนยอดเสา
ตกลงมาเหลือแตเสา ชาวบานจึงแกไขโดยเอาธงข้ึนไปแขวนแทน ชื่อ “วัดหงส” จึงเปลี่ยนเปน “วัด

 

 ๔๖พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ทำเนียบชมรมโสธรสัมพันธ ๒๕๔๐, หนา ๑, อางถึงใน กิจจา วัฒน
สินธุ, “ตำนานหลวงพอพระพุทธโสธร งานประจำปหลวงพอพระพุทธโสธร”. ๒๕๐๕. 
 ๔๗เลิศลักษณา  บุญเจริญ (บรรณาธิการ), โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดริ้ว, (ท่ีระลึกในงาน
พระราชพิธียกยอดฉัตรทองคำ พระอุโบสถหลังใหม), หนา ๑๖. 
 ๔๘อนุสรณ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ป.ส.ธ. รุน ๔ ปการศึกษา 
๒๕๔๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม, (ม.ป.ท., ๒๕๔๐. ท่ีระลึกในงานวันปจฉิมนิเทศ ประจำป
การศึกษา ๒๕๔๐), หนา ๑. 



 
๓๕ 

 

เสาธง” ตอมาเกิดพายุพัดเสาธงหักอีก ชื่อ “วัดเสาธง” จึงเปลี่ยนเปน “วัดเสาทอน”48

๔๙ ครั้นหลวง
พอพระพุทธโสธรไดมาประดิษฐานที่วัดน้ี “วัดเสาทอน” จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “วัดโสทร” 49

๕๐ ตาม
ประวัติขององคพระที่เปนพี่นองกันกับหลวงพอวัดบานแหลม และหลวงพอโต วัดบางพลี บางแหงวา 
คำวา “วัดเสาทอน” น้ัน เมื่อเรียกขานนานเขาก็คอยๆ เพี้ยนและหวนเขาเลยเรียกกันวา “โสทร” 
หรือ “โสธร” จนกระทั่งปจจุบัน 
 มีคำอธิบาย คำวา “โสทร” ไววา “โสทร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๔๙๓ หนา ๙๓๒ แปลวา พี่นองรวมทองกัน ในหนังสือสภาพจงัหวัดฉะเชิงเทรา เรียบเรียงโดย 
หลวงประจำจันทเขต ปลัดจังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดอธิบายนามวัดโสธรซ่ึงแปลวา พี่นองรวมทอง
กัน ซ่ึงมีความตอนหน่ึงวา “ทำใหนาคิดถึงประวัติเดิมของพระพุทธโสธรองคน้ีในหนังสือเลมหน่ึง คือ 
ตำนานเรื่องหลวงพอพุทธโสธร คำกลอน ประพันธโดย นายเพิ่ม  อยูอินทร ซ่ึงเปนพอคา แลคหบดี
ชื่อเสียงอยูในพื้นเมืองฉะเชิงเทราน้ีผูหน่ึง พิมพข้ึนจำหนายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ แตผูแตงก็ไมรับรอง
ยืนยัน คงอางแตเพียงวา แตงตามขอความปรัมปราที่ไดรับคำบอกเลาสืบตอกันมา50

๕๑ 
 สวนการเปลี่ยน คำวา “โสทร” เปน “โสธร” น้ันมีคำอธิบายไววา ชื่อวัดโสธรหรือวัด
โสทร ปรากฏในเรื่องนำเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา นายตรี อมาตยกุล พิมพลงในวารสาร ปที่ ๖ เลม ๗ 
มีขอความเกี่ยวกับชื่อวัดโสธรน้ีวา “เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จ
ประพาสวัดน้ี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
เมื่อยังดำรงพระอิสริยยศเปนมุกฎราชกุมาร ยังทรงเขียนชื่อวัดน้ีวา วัดโสทร ตอมาไดเปลี่ยนเปนวัดโส
ธร เห็นจะเปนในราวรัชกาลที่ ๖ น้ีเอง แตยังหาหลักฐานวันเดือนปที่เริ่มเปลี่ยนใหมไมได” อยางไรก็
ตราปรากฏในแถงการณคณะสงฆ เลม ๖ หนา ๑๐๕ พ.ศ. ๒๔๖๑ ลงเรื่องระยะทางสมเด็จพระมหา
สมณเจา เสด็จตรวจการคณะสงฆในมณฑลปราจีน พ.ศ. ๒๔๕๙ ชื่อวัดโสธรไดเขียนไวอยางน้ีแลว 
เห็นพอจะอนุมานไดวา ไดเปลี่ยนชื่อ “วัดโสทร” เปน “วัดโสธร” ในราวตนรัชกาลที่ ๖ ฉะน้ันผูที่
เขียนชื่อ วัดโสธร เปน วัดโสทร ภายหลังป พ.ศ. ๒๔๕๙ แลว นาจะเกิดจากการสะกดผิดมากกวาที่จะ
เจตนาเขียนเชนน้ัน 
 เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เสด็ตประพาสมณฑล
ปราจีน ร.ศ. ๑๒๗ ไดมีพระราชหัตถเลขาถึงมกุฎราชกุมาร ความตอนหน่ึงเกี่ยวกับชื่อวัดโสธร วา 
“กลับมาแวะวัดโสทรซ่ึงกรมดำรงฯ คิดจะแปลวา ยโสธร จะใหเกี่ยวของแกการที่ไดสรางเมื่อเสด็จ
กลับจากไปตีเมืองเขมร แผนดินพระบรมไตรโลกนาถหรือเมื่อใดราวน้ัน แตเปนที่นาสงสัยเห็นดวยใหม
นัก” พระราชปรารภตอนน้ีทำใหเกิดความคิดวาชื่อวัดโสธรน้ีจะเปนการถูกตองแลว หรือโดยไดทรง
ระลึกถึงพระที่น่ังยโสธรมหาพิมานบรรยงค ในรัชกาลแผนดินพระเจาปราสาททองไดยกทัพไปตีเมือง
เขมรไดชัยชนะ ทรงพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติดวยถายแบบปราสาทกับพระที่น่ังในเมืองยโสธร 
นครธมมแลวในกรุงศรีอยุธยา ทำใหสงสัยวาจะตกตัว “ย” ไปเสียหรืออยางไร คงเหลือแต “โสธร” 

 

 ๔๙เลิศลักษณา  บุญเจริญ (บรรณาธิการ), โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดริ้ว, หนา ๓๑, เปน วัด
เสาธงทอน” 
 ๕๐เร่ืองเดียวกัน, หนาเดียวกัน เปน วัดศรีโสทร” 
 ๕๑พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ทำเนียบชมรมโสธรสัมพันธ ๒๕๔๐, หนา ๓, อางถึงใน กิจจา วัฒน
สินธุ, “ตำนานหลวงพอพระพุทธโสธร งานประจำปหลวงพอพระพุทธโสธร”. ๒๕๐๕. 



 
๓๖ 

 

เทาน้ัน แตในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไมทรงปลงพระทัยจะเชื่อนัก เพราะทรง
เห็นวาวัดโสธรน้ียังใหม ดังปรากฏตามพระราชปรารภดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา “โสธร” กับ 
“ยโสธรมหาพิมานบรรยงค” มิใชเปนสถานที่แหงเดียวกัน มีที่มาและมีความตางกันหน่ึง อำเภอยโสธร
ในจังหวัดอุบลราชธานีก็ไมมีสวนเกี่ยวของกับวัดโสธรน้ี เมื่อชื่อจะคลายคลึงกันก็ตาม คำวา “ยโสธร” 
แปลวา “ทรงยศ” เดิมอำเภอยโสธรเรียกวา อำเภอยศ เพราะเปนเมืองชื่อวา “ยศสุนทร” ตั้งข้ึนใน
ราว พ.ศ. ๒๔๘๐ ภายหลังเปลี่ยนเปนเมืองยโสธร แลวยุบเปนอำเภอเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๕๔51

๕๒ 
 ความหมายของคำวา “โสธร” ที่ปรากฏในปจจุบันน้ัน มีคำอธิบายไววา คำน้ีมี
ความหมายวา “บริสุทธิ์” หรือ “ศักดิ์สิทธิ์” คงจะเน่ืองมาจากการที่หลวงพอโสธรเปนพระพุทธรูปที่มี
ความศักดิสิทธิ์และมีรูปทรงสวยงามน่ันเอง และผูรูบางทานยังกลาวอีกดวยวา “โสธร” เปนนาม
ศักดิ์สิทธิ์ “โส” เปนอักษรสำเร็จรูป ปองกันสรรพทุกข สรรพโศก สรรพโรค และสรรพภัยทั้งปวง “ธ” 
เปนพยัญชนะอำนาจ มีตบะเดชานุภาพ และ “ร” เปนอักษรมหานิยม อันเปนที่ชื่นชมของเทวดาและ
มนุษย แมเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จไปตรวจการคณะสงฆที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๘ และไดเสด็จที่วัดโสธร ก็ยังทรงวินิจฉัยวา “ผูที่ใหชื่อวัดน้ีวา 
“วัดโสธร” น้ัน ไมใชเปนคนไมมีความรู เพราะชื่อน้ีเปนชื่อที่ไพเราะ ทั้งแปลก็ไดความหมายดีดวย” 
 ถาพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง วัดโสธรวรารามเปนวัดที่มีลักษณะดี เพราะตั้งอยูบนแหลม 
สถานที่ตั้งของวัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนที่ธรณีสงฆในการรักษาศาสนาสืบตอไป ตามธรรมเนียม
จีน สถานที่ตั้งที่ดีเชนน้ีเรียกวา “ที่มังกร” ซ่ึงมีคำทำนายทายทักวา หากพระพุทธรูปไดประทับ ณ 
สถานที่แหงน้ี  จะเกิดรัศมีบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ ในอันที่จะรักษาบานเมืองและสืบทอด
พระพุทธศาสนาสืบตอไป คงจะเปนดวยเหตุน้ีหลวงพอพุทธโสธรจึงไดตัดสินใจข้ึนประทับ ณ วัดหงส
ในเดือนยีต่ิดตอเดือนสามตามตำนาน52

๕๓ 
 แตเดิมวัดโสธรเปนวัดราษฎร ตอมาไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ยกข้ึนเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร มีนามวา “วัดโส
ธรวราราม วรวิหาร” เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 สำหรับการแบงชั้นและชนิดของพระอารามหลวงน้ัน มีคำอธิบายวา การลำดับเกียรตพิระ
อารามหลวงน้ัน เริ่มเมื่อรัชกาลที่ ๖ โปรดเกลาฯ ใหจัดระเบียบพระอารามหลวงในกรุงเทพฯ และหัว
เมือง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ เปน ๓ ชั้น คือ ชั้นเอก ชัน้โท และ ชั้นตร ีแตละชัน้ยังแบงออกเปนชนิดตางๆ 
กัน ดังน้ี 
 ช้ันเอก แบงออกเปน ๓ ชนิด คือ 
  ๑. ราชวรมหาวิหาร 
  ๒. ราชวรวิหาร 
  ๓. วรมหาวิหาร 
 ช้ันโท แบงออกเปน ๔ ชนิด คือ 
  ๑. ราชวรมหาวิหาร 

 

 ๕๒อางแลว, พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ทำเนียบชมรมโสธรสัมพันธ ๒๕๔๐, หนา ๒. 
 ๕๓เลิศลักษณา  บุญเจริญ (บรรณาธิการ), โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดริ้ว, หนา ๓๒. 



 
๓๗ 

 

  ๒. ราชวรวิหาร 
  ๓. วรมหาวิหาร 
  ๔. วรวิหาร 
 ช้ันตรี แบงออกเปน ๓ ชนิด คือ 
  ๑. ราชวรวิหาร 
  ๒. วรวิหาร 
  ๓. สามัญ (ไมมีสรอยนามตอทายชื่อวัด) 
 ชื่อแตละชนิดน้ัน สำหรับตอทายนามวัด เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวิหาร เปน พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ชื่อชนิดตางๆ ที่ตอทายนาวัดน้ันซ้ำ
กัน เชน ชั้นเอกกับชั้นโท ฉะน้ัน จะถือเอาชื่อชนิดน้ันๆ เปนเครื่องกำหนดวาเปนวัดชั้นเอก ชั้นโท
ทีเดียวไมได นอกจากจะทราบวาเปนชนิดไหนเทาน้ันเอง 
 ประวัติ หลวงพอโสธร 
 พระพุทธโสธร หรือ หลวงพอพุทธโสธร หรือหลวงพอโสธร คือพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่
ประชาชนนับถือเปนจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและตางประเทศ หลวงพอพุทธโสธรเปนพระพุทธ
ปฏิมากรปางสมาธิ ประทับอยูเหนือรัตนบัลลังก ๔ ชั้น ซ่ึงปูลาดดวยผาทิพย อันมีความหมายถึงการ
อยูสูงสุดเปนพุทธเหนือพระอริยบุคคล ๔ คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ
อรหันต ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร ตามตำนานกลาววา 
 พระพุทธโสธรเดิมเปนพระพุทธรูปหลอดวยสำริดอยางสวยงาม แตตอมาพระสงฆในวัด
เห็นวากาลตอไปภายหนาคนที่กิเลสแรงกลาอาจจะลักไปเพื่อประโยชนสวนตัว เพื่อความปลอดภัย จึง
พอกปูนเสริมใหใหญหุมองคจริงไวภายใน พระพุทธลักษณขององคหลวงพอโสธรที่ปรากฏในปจจุบัน
จึงเปนแบบปูนปน ลงรักปดทองพระวรกายแบบเทวรูป พระพักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลา
แบบปลี อันหมายถึงความอยูเย็นเปนสุขตามคติของชาวจีน ขอพระกรขางขวามีกำไรรัดตรึง เปน
เครื่องหมายถึงความอาทรหวงใยที่หลวงพอทรงมีตอสาธุชนผูเคารพบูชาในองคทาน ทรงจีวรแนบเน้ือ 
มีความกวางของพระเพลา (หนาตัก) ๓ ศอก ๕ น้ิว (๑ เมตร ๖๕ เซนติเมตร) สูง ๑ เมตร ๙๘ 
เซนติเมตร ขณะน้ีในวัดมีพระพุทธรูปบนแทนฐานชุกชีทั้งหมด ๑๓ องค พระพุทธโสธรคือองคที่อยู
ตรงกลาง53

๕๔ 
 ประวัติการกอสรางหลวงพอพุทธโสธร มีการเลาขานกันสืบตอมาวา ในสมัยลานชาง-
ลานนา เศรษฐีพี่นอง ๓ คน ซ่ึงอาศัยอยูทางเหนือ มีจิตเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธรูปเพื่อเสริมสราง
บารมีและเพิ่มพูนผลานิสงส จึงไดเชิญพราหมณมาทำพิธีหลอพระพุทธรูปปางตางๆ ตามวันเกิด อันมี
ปางสมาธิ ปางสะดุงมาร และปางอุมบาตร แลวทำพิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดาตามโหราศาสตร เพื่อทำ
พิธีปลุกเสกแลวอัญเชิญเขาสูวัด54

๕๕ 

 

 ๕๔อางแลว, เลิศลักษณา  บุญเจริญ (บรรณาธิการ), โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดร้ิว, หนา 
๓๗. 
 ๕๕เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๔. 



 
๓๘ 

 

 สวนประวัติความเปนมาของหลวงพอโสธรที่ไดมาประดิษฐานอยูที่วัดโสธรวราราม น้ัน 
มีหนังสือหลายเลมพิมพเน้ือหาลำดับเหตุการณไมตรงกัน ทำใหสับสนไมอาจทราบไดวาเลมไหนถูก
เลมไหนผิด จึงนำมาทั้งหมดเพื่อใหผูที่สนใจไดพิจารณา ดังน้ี 
 ในกาลตอมา ไดเกิดยุคเข็ญข้ึน พมาไดยกทัพมาตีไทยหลายครั้งหลายหน จนครั้งสุดทาย 
คือประมาณครั้งที่ ๗ ก็ตีเมืองแตก และไดเผาบานเผาเมืองตลอดจนวัดวาอารามตางๆ หลวงพอ ๓ พี่
นองจึงไดปรึกษากัน เห็นวาเปนสถานการณคับขัน จึงไดแสดงอภินิหารลงแมน้ำปง แลวลองมาทางใต
ตลอด ๗ วัน55

๕๖ 
 เหตุการณในตอนน้ี หลายเลมวา ในที่สุดมาผุดข้ึนในลำแมน้ำบางปะกงที่ตำบลสัมปทวน 
และแสดงปาฏิหาริยลอยน้ำและทวนน้ำไดทั้ง ๓ องค ประชาชนชาวสัมปทวนไดพบเห็นจึงชวยกันเอา
เชือกพรวนมลิลาผูกมัดที่องคพระพุทธรูปหลอทั้งสามองคน้ัน แลวชวยกันฉุดลากข้ึนฝงดวยจำนวน
ผูคนประมาณ ๕๐๐ คน ก็ฉุดข้ึนไมได เชือกขาด ไมสำเร็จตามประสงคพากันเลิกไป ครั้นแลว
พระพุทธรูปหลอทั้ง ๓ องคน้ันก็จมหายไป สถานที่ที่พระสามองคลอยน้ำและทวนน้ำไดน้ีเลยไดชื่อวา 
“สามพระทวน” ตอมาเรียกกันวา “สัมปทวน” ไดแก แมน้ำหนาวัดสัมปทวน อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทราทุกวันน้ี ตอจากน้ันพระทั้งสามองคก็ลอยลองตามแมน้ำบางปะกงเลยผานหนาวัดโสธรไป
ถึงคุงน้ำใตวัดโสธร แสดงฤทธิ์ผุดข้ึนใหชาวบานบางน้ันเห็นและแสดงฤทธิ์เขาไปในคลองหน่ึงในบาง
น้ัน ชาวบานไดชวยกันฉุดข้ึนฝงทำนองเดียวกับชาวบานสัมปทวน แตก็ไมสำเร็จ จึงเรียกหมูบานและ
คลองน้ันวา “บางพระ” มาจนทุกวันน้ี จากน้ันพระพุทธรูปทั้งสามองค ก็ไดแผลงฤทธิ์ลอยทวนน้ำ
ข้ึนมา และลอยวนอยูที่หัวเลี้ยวตรงหากองพันทหาร ช.๑ พัน ๒ รอ. จังหวัดฉะเชิงเทรา และแสดง
ปาฏิหาริยจะเขาไปในคลองเล็กๆ ตรงขามกองพันทหารชางน้ัน สถานที่ลอยวนอยูน้ันเรียกวา “แหลม
หัววน” และคลองน้ันก็ไดนามวา “คลองสองพ่ีนอง” (สองพี่สองนอง) หลังจากน้ันองคพี่ใหญได
แสดงอิทธิปาฏิหาริยไปลอยอยูในแมน้ำเจาพระยา ตอนสามเสน ประชาชนประมาณสามแสนชวยกัน
ฉุดก็ไมสำเร็จ แลวลองลอยไปผุดข้ึนที่ลำแมน้ำแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ประชาชนชาวประมง
อาราธนาข้ึนประดิษฐานอยูที่วัดบานแหลม เรียกวา “หลวงพอวัดบานแหลม” ทุกวันน้ี เปนที่เคารพ
นับถือบูชาวาเปนพระศักดิ์สิทธิ์เทาๆ กับหลวงพอโสธร สวนองคสุดทองลองลอยไปผุดข้ึนที่วัดบางพลี 
จังหวัดสมุทรปาการ และชาวบางพลีไดอัญเชิญประดิษฐานอยูที่วัดบางพลีน้ัน ชื่อวา “หลวงพอโต” ก็
ปรากฏวามีผูเคารพนับถือเปนอันมาก56

๕๗ 
 เหตุการณตอนที่กลาวมาขางตนน้ัน มีบางเลมจัดลำดับไมตรงกัน คือ (เมื่อลองมาทางใต
ตลอด ๗ วัน) …จนกระทั่งถึงแมน้ำเจาพระยา ตรงบริเวณที่ปจจุบันเรียกวา “สามเสน” จึงไดแสดง
อภินิหารลอยใหชาวบานชาวเมืองเห็น ชาวบานนับแสนๆ คนไดทำการฉุดหลวงพอทั้ง ๓ องค ถึง ๓ 
วัน ๓ คืน ก็ฉุดไมข้ึน ตำบลน้ันไดชื่อวา “สามแสน” ซ่ึงตอมาไดเพี้ยนเปน “สามเสน” 
 หลวงพอทั้ง ๓ องค ลอยเขาสูพระโขนง ลัดเลาะจนไปถึงแมน้ำบางปะกง ผานคลองซ่ึง
ปจจุบันเรียกวา “คลองชักพระ” ก็ไดแสดงอภินิหารลอยข้ึนมาใหชาวบานเห็นอีกครั้ง ชาวบาน

 

 ๕๖อางแลว, เลิศลักษณา  บุญเจริญ (บรรณาธิการ), โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดร้ิว, หนา 
๓๔. 
 ๕๗พระมหาวิจิตร จนฺทปชฺโชโต และพระมหาลิขิต ลิกฺขิตนนฺโท, ประวัติหลวงพอโสธร กับการสราง
พระอุโบสถ, (พิมพในงานฝงลูกนิมิตผูกพัทธสีมา วัดโสธร ๒๕๐๐), หนา ก - ข. 



 
๓๙ 

 

ประมาณ ๓ พันคนพยายามชักพระข้ึนจากน้ำ ก็ไมสำเร็จ คลองน้ีจึงไดนามวา “คลองชักพระ” ตอมา
ทั้ง ๓ องคไดลอยทวนน้ำตอข้ึนไปทางหัววัดอีก สถานที่น้ันจึงเรียกวา “วัดสามพระทวน” ซ่ึงตอมา
เรียกเพี้ยนเปน “วัดสัมปทวน” 
 องคหลวงพอไดลอยตอไปตามลำน้ำบางปะกง เลยผานหนาวัดโสธรไปจนถึงคุงน้ำใต
วัดโสธร แลวแสดงอภินิหารใหชาวบานเห็นอีก ชาวบานไดชวยกันฉุดก็ยังไมสำเร็จ จึงไดเรียกหมูบาน
และคลองน้ันวา “บางพระ” ตอจากน้ัน ก็ลอยทวนน้ำวนอยูหัวเลี้ยวตรงกองพันทหารชางที่ ๒ 
สถานที่ลอยวนอยูน้ันจึงเรียกวา “แหลมหัววน” และคลองก็ไดชื่อวา “คลองสองพ่ีนอง” มาจนทุก
วันน้ี57

๕๘  
 หลวงพอพุทธโสธรองคกลาง58

๕๙ มีประวัติกลาวถึงการข้ึนประดิษฐานที่วัดโสธรไววา…เมื่อ
ลอยตามน้ำมาจากแหลมหัววนดังกลาวแลว ก็มาผุดข้ึนทาหนาวัดโสธร กลาวกันวาประชาชนจำนวน
มากทำการฉุดลากข้ึนไมสำเร็จ แตไดมีอาจารยผูหน่ึงมีความรูทางไสยศาสตรทำพิธีตั้งศาลเพียงตา
บวงสรวง แลวเอาดายสายสิญจนคลองกับพระหัตถหลวงพอโสธรอัญเชิญข้ึนมาบนฝง นำไป
ประดิษฐานในวิหารสำเร็จตามความประสงคแลวก็จัดใหมีการฉลองสมโภช และใหนามหลวงพอวา 
“พระพุทธโสธร” หรือ “หลวงพอโสธร”59

๖๐ 
 สวนหลักฐานการประดิษฐานที่วัดโสธรของหลวงพอพุทธโสธรเมื่อปใดไมมีปรากฏ มี
เพียงการคาดคะเนจากประวัติของหลวงพอวัดบานแหลม คือ…พระพุทธโสธรจะประดิษฐานอยูที่วัดโส
ธรแตเมื่อไร นานกี่ปมาแลว ไมมีหลักฐานยืนยัน เปนแตคำบอกเลาปรำปราเกี่ยวพันกันกับพระพุทธรูป
ที่ประชาชนนับถือวาศักดิ์สิทธิ์อีก ๒ องค คือ หลวงพอวัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม และหลวง
พอโต วัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และวาพระพุทธรูปทั้ง ๓ รูปน้ีเปนพระพี่พระนอง ลองลอยน้ำ
มาพรอมกันจากทางเหนือของประเทศไทย ปรากฏในประวัติหลวงพอวัดบานแหลม ซ่ึงทานเจาคุณ
พระกวีวงศ เจาคณะจังหวัดสมุทรสงครามวา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๗ ชาวประมงไปตีอวนไดหลวงพอวัด
บานแหลม (องคพี่ใหญ) มาประดิษฐานอยูที่วดัโสธร ราว พ.ศ. ๒๓๐๗ คราวเดียวกับหลวงพอวัดบาน
แหลม60

๖๑ 
 บางแหงวา..หลวงพอโสธรน้ัน ไดแสดงอภินิหารลอยมาข้ึนที่หนาวัดหงส…และนำมา
ประดิษฐานที่วิหารวัดหงสไดเปนผลสำเร็จตามความประสงค เมื่อวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ซ่ึง
สันนิษฐานวานาจะอยูในราวป พ.ศ. ๒๓๑๓ อันเปนสมัยตนกรุงธนบุรีน่ันเอง61

๖๒ 
 เรื่องประวัติการกอสรางและการมาประดิษฐานของหลวงพอโสธรน้ัน นักโบราณคดี 
หลายทานมีความเห็นที่นาสนใจแตกตางกันออกไป คือ…ความเห็นแตกตางระหวางนักโบราณคดี ขอ
สันนิษฐานของผูทรงคุณวุฒิและคำบอกเลาสืบตอๆ กันมา ดังจะไดนำมาเปรียบเทียบใหเห็นตอไปน้ี 

 

 ๕๘เลิศลักษณ บุญเจริญ (บรรณาธิการ), โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดริ้ว, หนา ๓๖. 
 ๕๙เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๗ เปน “องคสุดทาย”. 
 ๖๐พระมหาวิจิตร จนฺทปชฺโชโต และพระมหาลิขิต ลิกฺขิตนนฺโท, เร่ืองเดียวกัน, หนา ข. 
 ๖๑พระมหาวิจิตร จนฺทปชฺโชโต และพระมหาลิขิต ลิกฺขิตนนฺโท, ประวัติหลวงพอโสธร กับการสราง
พระอุโบสถ, หนา ก. 
 ๖๒เลิศลักษณ  บุญเจริญ (บรรณาธิการ), โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดริ้ว,, หนา ๓๗. 



 
๔๐ 

 

 ก. ความเห็นของนักโบราณคดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 
ไดรับการยกยองวาทรงพระปรีชาสามารถในทางปกครองเปนยอดเยี่ยม ทรงเปนนักโบราณคดี นัก
ประวัติศาสตรและอื่นๆ ไดทรงบันทึกไวในจดหมายถึงมกุฎราชกุมาร เมื่อเสด็จประพาสมณฑล
ปราจีนบุรี ร.ศ. ๑๒๗ ความตอนวา “…พระพุทธรูป วาดวยศิลาแลงทั้งน้ัน องคที่สำคัญวาเปนหมอดี
น้ัน คือองคที่อยูกลาง ดูรูปตักและเอวงามทำเปนทำนองเดียวกันกับพระพุทธเทวปฏิมากร แตตอนบน
กลายไปเปนดวยฝมือผูที่ไปปนวา ลอยน้ำก็เปนความจริง เพราะเปนพระศิลาคงจะไมไดทำในที่น้ี” 
 พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พอจะสรุปไดวา 
พระพุทธโสธรน้ีเปนพระศิลา (แลง) ไมไดทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา และคงจะมาจากที่อื่น 
 นอกจากพระบรมราชวินิจฉัยดังกลาวแลว ยังมีนักโบราณคดีสองทานไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับพระพุทธโสธร ดังน้ี คือ 
 (๑) หลวงรณสิทธิพิชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหนงอธิบดีกรมศิลปากร ไดบันทึกไวในเรื่องการ
สำรวจของโบราณในเมืองไทยเกี่ยวกับพระพุทธโสธรน้ี “…หลวงพอโสธรเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ 
หนาตักกวาง ๑.๖๕ เมตร สูง ๑.๙๘ เมตร เปนพระพุทธรูปที่บูรณะข้ึนในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 
หรือตนสมัยรัตนโกสินทร และชางผูบูรณะน้ันเขาใจวาจะเปนฝมือชางผูเคยมีภูมิลำเนาอยูทางภาค
อีสาน ประวัติที่ขาพเจาจะพึงกลาวไดน้ันมีเพียงเทาน้ี และที่กลาวน้ีก็กลาวโดยอาศัยวัตถุที่เห็น
เทาน้ัน” 
 เหตุผลที่สันนิษฐานวาพระพุทธโสธรไดบูรณะหรือสรางข้ึนในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 
หรือตนสมัยรัตนโกสินทรน้ัน ในฐานะที่นายมานิต  วัลลิโภดม ภัณฑารักษเอกของกรมศิลปากรในสมัย
น้ัน ไดรวมเดินทางไปสำรวจโบราณวัตถุกับหลวงรณสิทธิพิชัยในครั้งน้ันดวย ไดชี้แจงวาที่สันนิษฐาน
เชนน้ันก็โดยสังเกตจากวงพระพักตร ชายสังฆาฏิ ทรวงทรง และลีลาในการสราง โดยเฉพาะชางฝมือ
ทางภาคอีสาน การสรางพระพุทธรูปไมสูจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายนัก 
 (๒) นายมนตรี อมาตยกุล อดีตหัวหนากองประวัติศาสตร กรมศิลปากร ไดใหทัศนะไว
ในเรื่องนำเที่ยวฉะเชิงเทรา กลาวความไวตอนหน่ึงวา “..พระพุทธโสธรเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ลง
รักปดทอง มีขนาดสูง ๑๐ เมตร ๙๘ เซ็นต หนาตักกวาง ๑ เมตร ๖๕ เซ็นต เทาที่ตรวจดูรูปทรง
ภายนอกซ่ึงลงรักปดทองไว ปรากฏวาเปนพระพุทธรูปฝมือชางแบบลานชาง หรือซ่ึงเรียกกันเปน
สามัญวา “พระลาว” พระพุทธรูปแบบน้ีนิยมทำกันมากที่เมืองหลวงพระบางในประเทศอินโดจีน 
ฝรั่งเศส และทางภาคอีสานของประเทศไทย” 
 พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และความเห็นของ
นักโบราณคดีอีกสองทานที่ไดกลาวนามมาแลว พอจะสรุปไดวา หลวงพอโสธรไมไดทำข้ึนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แตไดนำมาจากที่อื่น เพราะพระพุทธโสธรทำดวยศิลาแลง พระพุทธรูปเปนฝมือแบบชาว
ลานชางหรือที่ เรียกวา “พระลาว” ไดบูรณะหรือสรางข้ึนในปลายกรุงศรีอยุธยาหรือตนสมัย
รัตนโกสินทร 
 ข. ขอสันนิษฐานของผูทรงคุณวุฒิ ตามพุทธประวัติของพระพุทธโสธร จัดพิมพโดย
นายทองใบ ภูพันธ ณ สำนักวัดพิกุลเงิน อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ 
๒๔๙๒ ไดบรรยายขอสันนิษฐานไวดังตอไปน้ี โดยไดจากการสัมภาษณกับทานเจาคุณเทพกวี อดีตเจา
คณะมณฑลปราจีนบุรี วัดเทพศิรินทราวาส วา ขณะที่ทานเจาคุณเทพกวี ดำรงตำแหนงเปนเจาคณะ



 
๔๑ 

 

มณฑลปราจีนบุรี เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดความตองกันเปนสวนมากวา พระพุทธโสธร
ที่ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถวัดโสธรปจจุบันน้ี เดิมทีเสด็จปาฏิหาริยลอยมาตามกระแสน้ำจากทาง
เหนือลำแมน้ำบางปะกง เปนพระพุทธรูปปางสมาธแิกะดวยฝมือหยาบๆ ขนาดหนาตักกวางประมาณ 
๒ คืบเศษ ไมมีพุทธลักษณะงดงามอะไร ขอที่วาจะลอยมาจากแหงหนตำบลไหน ตั้งแตเมื่อใดน้ันยังไม
มีใครสอบสวนไดความ สวนที่วาพระพุทธโสธรเสด็จลอยตามน้ำมาจริงหรือไมน้ัน ทานเชื่อวาพระ
พุทธโสธรเสด็จลอยน้ำมาจริง เพราะเชื่อวาลอยน้ำไดและทานยังมีเหตุผลพอจะสันนิษฐานไดวาพระ
พุทธโสธรองคน้ีเปนพระพุทธรูปที่แกะดวยไมโพธิ์ เขาใจวาสรางข้ันโดยฝมือชาวเวียงจันทนหรือลาว
นครเชียงรุง หรือลาวโซงอยางใดอยางหน่ึง เพราะเคยทราบมาวาพวกลาวชาวพื้นเมืองที่กลาวน้ีนิยม
สรางพระพุทธรูปดวยไมโพธิ ์และนาคิดวาพระพุทธรปูเสด็จลอยน้ำมาจากทางเหนือลำแมน้ำบางปะกง 
และไดสันนิษฐานตอไปวานาจะลอยมาจากตำบลใดตำบลหน่ึงในทองที่อำเภอพนมสารคาม อยูตอน
เหนือของจังหวัดฉะเชิงเทราข้ึนไป โดยทองที่สองฟากฝงแมน้ำบางปะกงตอนน้ี ในระหวางสมัยรัชกาล
ที่ ๓ ในแผนพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๓๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๓๙๔ ตอเน่ืองกัน
มาจนถึงตนสมัยรัชกาลที่ ๔ ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยมีสงคราม
ติดพันกับแควนตางๆ ในความอารักขาของอินโดจีน ฝรั่งเศส เชน เมืองเวียงจันทน เมืองเชียงตุง เมือง
เชียงรุง และลาวโซง เหลาน้ีเรื้อรังอยูชานาน เมื่อกองทัพฝายใดตีดินแดนของขาศึกได ก็กวาดตอน
ผูคนพลเมืองตลอดจนเสบียงอาหาร ชาง มา โค กระบือ และอาวุธยุทโธปกรณืในดินแดนของขาศึกษ
ที่ยึดได สงเขามาควบคุมรักษาไวในดินแดนของตนและใหครอบครัวเชลยเหลาน้ันตั้งรกรากทำมาหา
กินอยูเปนหมู เปนพวก อยูภายในเขตที่อันมีกำหนดจนกวาสงครามจะสงบ และมีการเจรจา
แลกเปลี่ยนเชลยกันในภายหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งทองที่ตำบลตางๆ ในอำเภอพนมสารคามน้ี แต
กอนพื้นที่ราบเปนปาไมกระยาเลยนานาชนิด อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุตางๆ เชน แรตะกั่ว แรเหล็ก 
และอื่นๆ อยูเปนอันมาก ในทองที่ที่กลาวน้ีมีครอบครัวลาวเวียงจันทนตั้งรกรากทำมาหากินอยูหลาย
รอยครัวเรือน ตลอดมาจนถึงยุคสมัยปจจุบันก็ยังปรากฏวาครอบครัว ลูกหลานเหลนตั้งถ่ินฐานบาน
ชองกลายเปนคนพื้นเมืองไปเลย เขาใจวาครอบครัวที่ถูกกวาดตอนมาเปนเชลยน้ีเอง ไดสรางพระ
พุทธโสธรข้ึนดวยไมโพธิ์ หรือมิฉะน้ันก็อาจสรางมาจากเมืองเวียงจันทนหรือแควนลาวแควนใดแควน
หน่ึงที่กลาวขางตน เมื่อเจาของถูกกองทัพไทยกวาดตอนเอาตัวมาก็เลยอาราธนาพระพุทธรูปองคน้ีมา
ดวย เพื่อชวยปองกันอันตรายภัยพิบัติอันจะพึงบังเกิดข้ึนเม่ือตนตองพลักพรากจากบานเกิดเมือง
มารดร ตอมาจะเปนโดยบังเอิญหรือโดยเจตนาอยางไรก็ยากที่จะสันนิษฐาน พระพุทธโสธรจึงเสด็จ
ลอยตามน้ำมาจนถึงวัดแหลมหัววน ซ่ึงเปนที่ตั้งกองพันทหารชางที่ ๒ อยูในปจจุบันน้ี และในที่สุด
พระสงฆและชาวบานไปพบพระพุทธโสธรลอยน้ำอยู จึงอาราธนาข้ึนมาประดิษฐานไว ณ พระอุโบสถ
วัดโสธร แลวเลยถวายพระนามไปตามชื่อของวัดโสธรแตน้ันเปนตนมา 
 ค. คำบอกเลาสืบตอกันมา นอกจากที่ปรากฏในตำนานเรื่องหลวงพอพุทธโสธร คำ
กลอนประพันธโดย นายเพิ่ม อยูอินทร ดังไดกลาวมาแลวในตอนตนวา ไดปลอมแปลงเปนพระพุทธรูป
เสด็จลอยมาตามลำน้ำบางปะกง เพื่อจะลองดีคนทางใต นอกจากน้ันแลว นายทองใบ ภูพันธ สำนัก
วัดพิกุลเงิน ยังไดกลาวไวในหนังสือพุทธประวัตขิองพระพทุธโสธร ซ่ึงไดจากการสัมภาษณ เจาคุณเทพ
กวี วัดเทพศิรินทร ความอีกตอนหน่ึงวา “…ในระหวางที่ฉันดำรงตำแหนงเจาคณะมณฑลอยู ทราบ
จากคนพื้นเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอายุสูงๆ วาพระพุทธโสธรน้ัน เมื่อมีกิตติศัพทแพรหลายเลื่องลือ



 
๔๒ 

 

ไปตามทองถ่ินตางๆ แลว พระภิกษุสงฆในวัดโสธรตลอดจนทายกทายิกาผูมีศรทัธาเลื่อมใสในอภินิหาร
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธโสธรตางพากันปริวิตกเกรงกลัวไปวา สักวันหนตึ่งอาจมีผูลักลอบเอาพระ
พุทธโสธรไปเสียที่อื่น ฉะน้ัน จึงพรอมใจกันจัดสรางพระพุทธรูปจำลองแบบไมธรรมดาข้ึน แลวนำเอา
ไปสวมครอบปดบังพระองคจริงของพระพุทธโสธรไวเสียภายใน เพื่อเปนการพรางตา และตอมาจะ
เปนดวยเห็นวาพระพุทธโสธรจำลองดวยไมที่ทำมาแลวครั้งกอน ยังไมเปนการปลอดภัยเพียงพอที่จะ
ปองกันไมใหโจรผูรายมาลักหรือจะอยางไรไมปรากฏชัด จึงไดมีการทำพระพุทธรูปแบบไมชนิด
เดียวกับครั้งกอน แตมีขนาดใหญกวาข้ึนอีกเปนครั้งที่สอง และแลวก็ปฏิบัติเชนเดียวกับครั้งกอน แต
แรก คือ เอาสวมครอบซอนพระพุทธรูปจำลองครั้งแรกลงไปอีกชั้นหน่ึง ในกาลตอมาจะเกิดความคิด
พิเศษอะไรข้ึนมากกวาครั้งกอนๆ จึงปรากฏคราวน้ีไดใชปูนพอกทับพระพุทธรูปจำลองเมื่อครั้งที่สอง
เสียแนนหนาใหญโต จะประจักษแกผูที่ไปนมัสการปจจุบันน้ีวา พระพุทธโสธรมีขนาดหนาตักกวางถึง 
๓ ศอกเศษ ซ่ึงความจริงพุทธศาสนิกชนรุนเราๆ หาไดเคยเห็นพระพุทธโสธรพระองคจริงไม” 
 ประวัติของหลวงพอโสธรมีความเปนมาอยางไร ไดสรางหรือบูรณะข้ึนในสมัยใด เปน
พระพุทธรูปที่ทำดวยศิลาแลงหรือทำดวยไม ทำข้ึนในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือมาจากที่อื่นน้ันยอมนำ
ความยุงยากมาสูผูเรียบเรียงเปนอันมาก เพราะปราศจากหลักฐานที่ขีดเขียนไวแนนอน สวนมากเปน
เรื่องบอกเลาสืบตอกันมา ยิ่งนานวันคำบอกเลาอาจเพิ่มเติมหรือขยายความออกไปอีกได ทัศนะที่ได
จากคำบอกเลาจึงมีน้ำหนักที่รับฟงไดนอยที่สุดหรือแทบจะรับฟงไมไดเลย ที่ไดนำมาเขียนลงไว ณ ที่น้ี
ดวยก็เพื่อใหประวัติของหลวงพอโสธรสมบูรณครบถวนเทาน้ัน…มีทัศนะของผูทรงคุณวุฒิที่ให
ความเห็นเกี่ยวกับประวัติที่มาของหลวงพอโสธร โดยมีเหตุผลและหลักฐานที่ตนเชื่อถือวาจะเปน
เชนน้ันจะเปนเชนน้ี ดังเชนทานเจาคุณเทพกวี อดีตเจาคณะมณฑลปราจีนบุรี เปนตน… ทัศนะของนัก
โบราณคดี นับวาเปนความเห็นที่ดีที่สุดในบรรดาความเห็นทั้งหลาย เพราะขอวินิจฉัยของนัก
โบราณคดีตองกอรปดวยหลักฐานและเหตุผลที่มา และหลักวิชาซ่ึงไดยอมรับนับถือวาเปนเชนน้ัน
เชนน้ีจริง ไมมีทางจะโตแยงเปนอยางอื่นได ดังเชนพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ ๕ วา พระพุทธโสธรไมไดทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาจากที่อื่น แตจะได
มีการบูรณะข้ึนในภายหลังอยางไรน้ันก็คงจะรับกันในขอเท็จจริงวา องคจริงพระพุทธโสธรมิไดทำข้ึน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยฝมือเปนชางแบบลานชาง หรือแบบพระลาว เพราะถาทำในจังหวัด
ฉะเชิงเทราดวยฝมือชางพื้นเมืองหรือจังหวัดใกลเคียงแลว ก็คงไมทำใหมีพุทธลักษณะเปนแบบลาวแน 
ขอสันนิษฐานของผูทรงคุณวุฒิก็ดี คำบอกเลาตอกันมาก็ดี ตางไดยอมรับในขอเท็จจริงดังที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยไว โดยเหตุน้ีทัศนะ
ของนักโบราณคดีจึงเปนความเห็นที่ดีที่สุด และมีน้ำหนักดีกวาทัศนะอื่นๆ ทั้งหมด62

๖๓ 
 งานนมัสการหลวงพอโสธร63

๖๔ 
 หลวงพอโสธรเปนพระพุทธรูปที่เชื่อถือกันวาศักดิ์สิทธิ์ จึงมีประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศไปนมัสการอยางเนืองแนนทุกวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันเสาร วันอาทิตยและวัด

 

 ๖๓พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ทำเนียบชมรมโสธรสัมพันธ ๒๕๔๐, หนา ๗–๑๒, อางถึงใน กิจจา 
วัฒนสินธุ, “ตำนานหลวงพอพระพุทธโสธร งานประจำปหลวงพอพระพุทธโสธร”. ๒๕๐๕. 
 ๖๔เลิศลักษณา  บุญเจริญ (บรรณาธิการ), โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดร้ิว, (ท่ีระลึกในงานพระ
ราชพิธียกยอดฉัตรทองคำ พระอุโบสถหลังใหม), หนา ๕๐. 



 
๔๓ 

 

หยุดราชราชการ ยิ่งในวันเทศกาลสำคัญและงานนักขัตฤกษดวยแลว มีผูมานมัสการหลวงพอโสธร
นับเปนจำนวนแสนๆ คนเลยทีเดียว นับวาเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนาอันมโหฬารยิ่งงานหน่ึงใน
ภาคตะวันออกของไทย 
 งานเทศกาลหลวงพอโสธร ปหน่ึงมี ๓ ครั้ง กำหนดทางจันทรคติไดตามลำดับ คือ 
 งานเทศกาลกลางเดือน ๕ ซ่ึงถือวาเปนงาน “วันเกิดหลวงพอโสธร” จัดข้ึนรวม ๓ วัน 
๓ คืน ตั้งแตวันข้ึน ๑๔ ค่ำ จนถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ เทศกาลน้ีเรียกไดวามีมากอนงานเทศกาลอื่น 
ถือวาเปนงานสมโภช วันคลายวันที่อาราธนาหลวงพอข้ึนจากน้ำและอัญเชิญทานมาประดิษฐานที่   
วัดโสธร 
 ในวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ชาวแปดริ้วจะแหหลวงพอทางบกไปตามหมูบานใกลๆ วัด 
แลวอัญเชิญองคทานกลับมายังวิหร ครั้นตกเย็นพระสงฆก็จะเจริญพระพุทธมนต ในวันรุงข้ึนคือวันข้ึน 
๑๕ ค่ำ จะมีการทำบุญใสบาตรฉลอง เวียนเทียน และสรงน้ำหลวงพอ มหรสพสมโภชประจำคือละคร
หรือลิเก และง้ิว ที่นาสังเกตก็คืองานเทศกาลนมัสการหลวงพอทุกคราวจะมีมหรสพไทยและจีนคูกัน
เสมอ ไมเคยเวนเพราะถือวาประชาชนทั้งชาวไทยและจีนไดรวมใจกันอาราธนาหลวงพอข้ึนจากน้ำ 
 งานเทศกาลกลางเดือน ๑๒ จัดข้ึน ๕ วัน ๕ คืน ตั้งแตวันข้ึน ๑๒ ค่ำ ไปจนถึงวันแรม 
๑ ค่ำ เดือน ๑๒ งานเทศกาลน้ีจัดมาเน่ินนานกวารอยปแลว คือเริ่มมีข้ึนในราว พ.ศ. ๒๔๓๔ 
 ผูริเริ่มจัดงานกลางเดือน ๑๒ คือ โตโผทรัพย เจาของละครคลองโสธร มูลเหตุมีอยูวา  
ในปน้ัน ประชาชนชาวโสธรประสบทุพภิกขภัยขาวยากหมากแพง ฝนแลว ขาวและผลหมกรากไมไม
ไดผล โรคหา (อหิวาต) และโรคพุพอง (ฝดาษ) ระบาดทั่วไป ผูคนและสัตวเลี้ยงลมตายเปนอันมาก 
ประชาชนทิ้งบานเรือนไรนาเพื่อหนีโรคภัย ผูเจ็บปวยไปไมไหวก็รอวันตายเพราะหาหมอรักษาไดยาก 
บรรดาคนที่ปวยเหลาน้ันถึงตนไมปวยเองก็ญาติมิตรปวย เมื่อถึงคราวเขาตนจนเชนน้ี บรรดา
พุทธศาสนิกชนจะมีอะไรเปนทีพึ่งยิ่งไปกวาพระ ตางคนจึงพากันบนบานศาลกลาวตอหลวงพอใหชวย
ลูกชางดวย บางก็ขอยาดีหลวงพอ คือข้ีธูปบาง น้ำมนตบาง ดอกไมทีบู่ชาบาง รับมาทาน มาทา บางก็
บนบานวาถาหายแลวจะปดทอง บางก็บนบานดวยละครและมหรสพสมโภช คนไทยบนดวยลิเกและ
ละครแกบน ฝายคนจีนก็บนง้ิว ลอโก สิงโต ฯลฯ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอเปนเรื่องมหัศจรรยยิ่ง
นัก จูๆ ฟาฝนซ่ึงแหงแลงอยูนานก็โปรายปรายลงมา นำพาใหประชาชนเบิกบาน แผนดินชุมชื่นโรคภัย
ไขเจ็บตางๆ หายเปนปลิดทิ้ง ชาวบานชาวเมืองจึงรวมกับนายทรัพยจัดงานฉลองสมโภชหลวงพอครั้ง
ใหญเพื่อแกบน 
 แรกทีเดียว งานเทศกาลเดือนน้ีมี ๓ วัน คือวันข้ึน ๑๔ - ๑๕ ค่ำ และวันแรม ๑ ค่ำ 
เดือน ๑๒ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงไดจัดเพิ่มอีก ๒ วัน คือวันข้ึน ๑๒ - ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ จึง
รวมทั้งสิ้นเปน ๕ วัน และถือปฏิบัติสืบเน่ืองมาจนทุกวันน้ี ในวันข้ึน ๑๔ ค่ำ มีการแหหลวงพอทางบก 
วันข้ึน ๑๕ ค่ำ มีการแหทางน้ำ และวันแรม ๑ ค่ำ ซ่ึงเปนงานวันสุดทาย มีการเวียนเทียนและสรงน้ำ
พระ 
 สำหรับการแหหลวงพอทางเรือน้ัน เดิมทีเดียวไมมีการแหหลวงพอทางเรือลงไปถึงตำบล
ทาพลับ (โรงสีลาง) และที่อำเภอบานโพธิ์ แตเน่ืองจากนายทรัพยผูเปนโตโผละครอาชีพดังกลาว ซ่ึง



 
๔๔ 

 

ชาวบานเรียกกันวา “โตโผทรัพย”64

๖๕ ไดนำละครไปแสดงในที่ตางๆ เมื่อประมาณ ๙๐ ปมาแลว ไดนำ
ละครไปแสดงที่โรงบอนทายตลาดโรงสีลาง ตำบลทาพลับ อำเภอบานโพธิ์ ขณะที่ลูกสาวโตโผทรัพย
กำลังแสดงละครอยูไดมีสมัครพรรคพวกของผูมีอิทธิพลอยูในขณะน้ันอุมลูกสาวโตโผทรัพยไปทั้งที่มี
เครื่องละคร โตโผทรัพยไมมีทางเลือกเปนอยางอื่น นอกจากจะหันเขาพึ่งบารมีหลวงพอโสธร โดยบน
บานวาถาไดลูกสาวกลับคืนมาจะแหหลวงพอมาสมโภชที่โรงสีลาง ตำบลทาพลับ ดวยบุญญาอภินิหาร
ของหลวงพอโสธรทันตาเห็น โตโผทรัพยก็ไดลูกสาวกลับคืนมาภายใน ๓ วัน นับแตน้ันมาก็ไดมีการแห
หลวงพอโสธรทางเรือมาถึงโรงสีลาง แลวแหตอไปถึงอำเภอบานโพธิ์เปนประเพณีสืบมาจนบัดน้ี65

๖๖ 
 งานเทศกาลตรุษจีน จัดงานจันทรคติของจีน คือตั้งแตวันข้ึน ๑ ค่ำ ปใหม (ชิวอิด) ไป
จนถึงวันข้ึน ๕ ค่ำ (ชิวโหงว) รวม ๕ วัน ๕ คืน ถาเทียบเปนเดือนไทยก็คือราวเดือนยี่ หรือเดือน ๓ 
 ในเทศกาลตรุษจีนน้ี มีประชาชนชาวจีนไปนมัสการหลวงพอมากกวาปกติ แรกเริ่มเดิมที
ถึงเทศกาลตรุษจีนครั้งใด ชาวจีนจะจัดงานรื่นเริงถวายหลวงพอ มีงิ้ว ลอโก และเชิดสิงโต หัวหนางาน
ก็ทำหนาที่ตอนรับบริการเลี้ยงดูและจัดใหมีโรงทาน ตมขาวตมใหเปนทานตลอดงาน มีอยูชวงหน่ึงที่
งานน้ีงดไปหลายป จนกระทั่วป พ.ศ. ๒๕๐๒ คณะกรรมการจัดงาน มีนายประพันธ (หงิน) 
เจริญรุงเรือง เปนประธานพรอมดวยสมาคมชาวจีน พอคา ขาราชการและประชาชนจึงไดจัดใหมีงาน
ตอนรับเทสกาลตรุษจีนข้ึนที่วัดโสธรเปนการปดศักราชใหม โดยกำหนดใหมีงาน ๕ วัน ๕ คืน มีทั้งการ
แหหลวงพอทางบกเพื่อประพรมน้ำพระพุทธมนตและอวยพรปใหมในวันชิวอิด และจัดแสดงมหรสพ
ทั้งงิ้ว ลิเก และการละเลนอื่นๆ เปนการสมโภช งานเทศกาลตรุษจีนจึงกลายเปนงานประจำของหลวง
พอนับแตน้ันเปนตนมา 
 ความศักดิ์สิทธ์ิและอภินิหารของหลวงพอโสธร66

๖๗ 
 ศรัทธาในกฤษฎาภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอโสธรเปนที่ขจรขจายไปทั่ว 
อาจเปนเพราะมนุษยโดยทั่วไปยังมีความปรารถนาในเรื่องลาภยศสรรเสริญและความสุข ความเชื่อถือ
ในพุทธานุภาพที่ชวยคลายทุกข บารมีอันคุมรองใหเกิดความสุข และอัศจรรยบันดาลที่ดลใหเกิดความ
เจริญรุงเรือง จึงเปนสิ่งรอยรัดจิตใจของผูคนไวอยางแนนเหนียว เมื่อใดที่เกิดความสิ้นหวังหรือทุกข
รอนในชีวิต ชาวบานมักใชวิธีบนบานศาลกลาวกับหลวงพอที่ตนเคารพนับถือ เพื่อใหไดสิ่งอันตอง
ประสงคหรือเพื่อขจัดความทุกขน้ัน ครั้นเมื่อตนไดสิ่งอันประสงค ความเลื่อมในศรัทธาก็ยิ่งเพิ่มทวี จน
องคหลวงพอกลายเปนศูนยรวมจิตใจและที่พักพิงของคนไทยทั่วทั้งประเทศ 
 ตามหนังสือประวัติหลวงพอโสธร ที่ทานพระราชเขมากร (กอ เขมทสฺสี ป.ธ.๗) อดีต  
เจาอาวาสวัดโสธรไดเขียนไว มีความตอนหน่ึงวา เมื่อหลวงพอไดมาประดิษฐานอยูในวัดโสธรแลว 
ประชาชนชาวเมืองนับถือมาก กลาวกันวาถาไดบอกหลวงพอแลวสินคาก็ซ้ืองายขายคลองเปนเทน้ำ 
เททา ครั้นตอมาเมื่อการคมนาคมทางบกสะดวกข้ึนจึงมีผูคนไปนมัสการมากข้ึน ผูใดเจ็บไขไดปาวยก็
มาขอความคุมครองรักษาจากหลวงพอโสธร มักจะไดผลสมความปรารถนาเปนสวนมาก มูลเหตุอีก
อันหน่ึงที่กิตติศัพทความศักดิ์ของหลวงพอโสธรไดแผไพศาลไปในทองที่ตางเลากันวา ในสมัยหน่ึง

 

 ๖๕ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๕ 
 ๖๖พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ทำเนียบชมรมโสธรสัมพันธ ๒๕๔๐, หนา ๑๕, อางถึงใน กิจจา วัฒน
สินธุ, “ตำนานหลวงพอพระพุทธโสธร งานประจำปหลวงพอพระพุทธโสธร”. ๒๕๐๕. 
 ๖๗เลิศลักษณา บุญเจริญ (บรรณาธิการ), วัดโสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดร้ิว,  หนา ๕๖. 



 
๔๕ 

 

บานโสธรเกิดทุพภิกขภัย ขาวยากหมากแพง ฝนแลง ขาวกลาในนา ผลไมในสวนเห่ียวแหง สัตว
พาหนะเกิดโรคระบาดลมตาย ผูคนทั้งเด็กและผูใหญเปนโรคฝดาษตางพากันอพยพหนี ทิ้งบานชอง
เอาตัวรอด ในกาลครั้งน้ันยังมีบุรุษหัวหนาครอบครัวหน่ึง เมื่อเกิดโรคระบาดน้ีข้ึน ตนหาที่พึ่งไมไดก็
หันเขาหาพระเปนสรณะที่พึ่งยึดถือ จึงไปนมัสการอธิษฐานบนบายขอความคุมครองรักษาจากหลวง
พอโสธรในพระอุโบสถ เอาข้ีธูปบาง ดอกไมเห่ียวแหงที่บูชาแลวบาง กับทั้งอธิษฐานหยดเทียนขอ
น้ำมนตจากหลวงพอบาง แลวเอามากิน มาทาและอาบ ปรากฏวาไดผมสมความปรารถนา โรคหาย
เปนปกติ ดวยความดีใจที่โรคหายสมความประสงค จึงจัดใหมีการสมโภชแกบนถวาย แตน้ันมา
กิตติศัพทความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอโสธรแกแพรสะพัดไปในที่ตางๆ กวางขวางมากข้ึน จนเปนที่
เลื่องลือนับถือกันวา “หลวงพอโสธรศักดิ์สิทธิ์” ผูใดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบที่ควร ทานก็ประสิทธิ์
ประสาทใหสมความประสงค ความศักดิ์ของหลวงพอมีมากมายเหลือจะพรรณนาใหหมดสิ้นได จนใน
กาลตอมาถึงรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโอรงโปรดเกลาฯ 
ใหขาราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราเขาถือน้ำพิพัฒนสัตยในพระอุโบสถอันเปนที่ประดิษฐานองคหลวง
พอโสธร ซ่ึงแตเดิมมากระทำที่วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) กระทำตอๆ มาจนสิ้นสมัยการ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอโสธร แมสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ก็ไดทรงกลาวไวเมื่อครั้งเสด็จตรวจคณะสงฆในมณฑลปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๕๙ วา พระประธานใน
พระอุโบสถวัดน้ี เปนพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดน้ีนับถือมาก มีคนมานมัสการไมขาด และมีการไหว
ประจำป กำหนดในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ถึงวันน้ี มีเรือมาเปนอันมาก นอกจากไหวพระ มีการออกราน
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๖๘ 
 จากความเชื่อของชาวพุทธ หลวงพอพุทธโสธรเปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทรอันย่ิงใหญให
สรรพสัตวไดพำนักอาศัย กางกั้นสรรพภัยอันตรายและความเดือดรอนลำเค็ญ ดลใหเกิดความอยูเย็น
เปนสุข เปนแพทยผูวิเศษพยาบาลผูอาพาธใหหายขาด เปนสรณะที่พึ่งพิงของหมูพุทธบริษัทผูถูกภัย
คุกคาม เปนผูพยากรณทำนายโชคชะตาวาสนา เปนผูบันดาลใหทุกทานผูกราบหลวงพอเปนสัพพัญู
ผูสำเร็จวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม และเปนบรมครูของเทวดาและมนุษย ดังคำกลอนที่กลาววา 
  ลูกหลวงพอเจ็บไขหรือไดปวย หลวงพอชวยแกหายคลายทุกหน 
 แสนประเสริฐพิษระงับแกอับจน ทั่วมณฑลลือกันอูหูแทบพัง 
  บางก็บนการพนันเรื่องขันตอ ขอหลวงพอแกจนน้ำมนตขลัง 
 ที่วัวควายหายไขปวยชวยระวัง ชาวนายังจะตกกลาหาน้ำมนต 
  พวกชาวนาชาวสวนทุกถวนหนา ตางวันทาขอใหมีทวีผล 
 ไดสมมาดปรารถนามาทุกคน ตลอดจนปองกันภยันตราย 
  ไมมีบุตรของสุดที่รัก แจงประจักษเกิดบุตรตรงจุดหมาย 
 ขอบุตรหญิงไดหญิงชายไดชาย ไดสืบสายสมสกุลประยูรวงศ 
  ลูกหลวงพอโสภาหนาหมดจด ใหเขาหมดทานไมหามตามประสงค 

 

 ๖๘พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ทำเนียบชมรมโสธรสัมพันธ ๒๕๔๐, หนา ๑๓, อางถึงใน กิจจา วัฒน
สินธุ, “ตำนานหลวงพอพระพุทธโสธร งานประจำปหลวงพอพระพุทธโสธร”. ๒๕๐๕. 



 
๔๖ 

 

 ยังเหลือแตหลังงอคอไมตรง ทานก็คงเลี้ยงไวไมใหเลย 
  มีบุตรหญิงนางสาวเขามาขอ ถามหลวงพอเสี่ยงทายรายลูกเขย 
 ชายขอหญิงมิ่งมิตรไวชิดเชย เขาก็เคยเสี่ยงคว่ำหงายไมสองอัน 
  คนมาขอน้ำมนตกันวันยังค่ำ บางกระทำนบน้ิวยกติ้วสั่น 
 เขาเสี่ยงโชครายดีทุกวี่วัน ตางชวนกันตั้งอุทิศบนปดทอง 
  หญิงตั้งครรภถวนกำหนดทศมาส ประชาราษฎรไทยจีนสิ้นทั้งผอง 
 ไปขอน้ำสะเดาะไดสมใจปอง ตองปดทองบนบานเรื่องการบุญ 
  บนสัมมาอาชีวะพระจึงชวย บนเจ็บปวยคุณพระชวยอุดหนุน 
 บนเรื่องบาปหยาบชาการทารุณ ไมใหคุณเกิดโทษไมโปรดเอย ฯ 
  
 
  ๒) หลวงพอวัดไรขิง วัดไรขิง 
  หลวงพอวัดไรขิง ประดิษฐานอยู ณ วัดไรขิง พระอารามหลวง ตำบลไรขิง อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม แตกอนที่จะกลาวถึงประวัติหลวงวัดไรขิง ในเบ้ืองตนน้ีขอกลาวถึงประวัติ
วัดไรขิง ดังน้ี 
 ประวัติ วัดไรขิง พระอารามหลวง 
 วัดไรขิง พระอารามหลวง แตเดิมเปนวัดราษฎรเล็กๆ แหงหน่ึง ตั้งอยูติดริมแมน้ำนคร
ชัยศรี (ทาจีน) สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ตอมาไดยกฐานข้ึนเปนพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 อาณาเขตของวัดไรขิง มีเน้ือที่ทั้งหมด ๔๐๐ ไร โดยเปนที่ตั้งวัด ๑๕๐ ไร เปนที่ธรณี
สงฆ ๒๕๐ ไร แบงเปนเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และที่ธรณีสงฆ ทิศเหนือดานหนาวัดมีเข่ือนกั้นริม
แมน้ำตลอดแนว ทิศใตและทิศตะวันออกมีกำแพงลอมตลอดพื้นที่ของวัด 
  ทิศเหนือ จรดแมน้ำนครชัยศรี (ทาจีน) 
  ทิศใต จรดแนวทางรถยนตผานสนามกอลฟ 
  ทิศตะวันออก  จรดตำบลไรขิง 
  ทิศนะวันตก จรดตำบลทาตลาด 
 นามวัดและมูลเหตุการสรางวัด 
 วัดไรขิง เปนวัดหน่ึงตั้งอยูในตำบลไรขิง อำเภอสามพราน ในอดีตบริเวณน้ีเลากันวามี
ชาวจีนปลูกบาน เมื่อมีชุมชนหนาแนมากยิ่งข้ึน จึงมีการสรางวัดเพื่อเปนจุดศูนยรวมจติใจของชาวบาน 
ดังน้ันวัดจึงไดชื่อตามชื่อของหมูบานหรือชุมชนวา “วัดไรขิง” สืบมา ในราวปพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ เสด็จตรวจเยี่ยมวัด
ในเขตอำเภอสามพราน สมเด็จฯ ไดเสด็จไปที่วัดไรขิง และไดทรงตั้งชื่อใหมวา “วัดมงคลจินดาราม” 
ทั้งไดทรงวงเล็บชื่อเดิมไวทาย จึงกลายเปน “วัดมงคลจินดาราม (ไรขิง)” เมื่อกาลผานพนมานาน ซ่ึง
คงเปนเพราะความกรอนของภาษา จึงทำใหวงเล็บน้ันหายไป คงเหลือเพียงคำวา “ไรขิง” ตอทายคำ
วา “มงคลจินดาราม” เลยตองเขียนวา “วัดมงคลจินดาราม-ไรขิง” แตจะอยางไรก็ตามในทางราชการ
คงใช วัดไรขิง พระอารามหลวง สืบมาจนทุกวันน้ี 



 
๔๗ 

 

 ผูสรางและปฏิสังขรณวัด 
 หนังสืองานเทศกาลนมัสการปดทอง หลวงพอวัดไรขิง ประจำปพุทธศักราช ๒๕๓๓ 
และปพุทธศักราช ๒๕๔๕ ไดกลาวถึง “ประวัติ การสรางวัดไรขิง” ไววา จากคำบอกเลาสืบตอกันมา
จากคนรุนเกาทราบวา สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. ๒๓๙๔ ซ่ึงปดังกลาวจะอยูในระหวางปลายรัชกาลที่ ๓ ตน
รัชกาลที่ ๔ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) แตก็ไมไดกลาวถึงประวัติของทานมานัก ดังน้ัน ในที่น้ีจึง
ขอนำประวัติของทานมาบันทึกเอาไวเพื่อเปนหลักฐานในการศึกษาคนควา และความภาคภูมิใจใน
เกียรติประวัติของวัดไรขิงสืบไป เพราะพระผูสรางน้ันตอมาไดรับโปรดสถาปนาเปนสมเด็จพระราชา
คณะ ซ่ึงในเขตลุมแมน้ำนครชัยศรีแหงน้ีก็มีอีกแหงหน่ึงไดแกวัดดอนหวาย ซ่ึงสรางข้ึนในปเดียวกัน
และอยูหางไมไกลเทาใดนัก 
 ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) 
 สมเด็จพระพุฒาจารย นามเดิม พุก เปนชาวเมืองนครไชยศรี หรือ มณฑลนครไชยศรี 
เกิดในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันจันทร เดือน ๑ แรม ๑๑ ค่ำ ปขาล จลุศักราช ๑๑๕๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๗ 
ไดเขามาศึกษาเลาเยนอยูที่กรุงเทพตั้งแตเยาววัย ในรัชกาลที่ ๒ ไดอุปสมบทอยูวัดมหาธาตุ เลาเรียน
พระปริยัติธรรม เขาแปลหนังสือไดเปรียญ ๓ ประโยค ในปลายรัชกาลที่ ๒ ตอมาในรัชกาลที่ ๓ เปน
ศิษยของสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) วัดมหาธาตุ และไดรับตำแหนงฐานานุกรมที่ “พระครูธรรมรุจิ” 
ในสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) ตอมาไดรับฐานานุกรมข้ึนเปน “พระครูสดำ” ปลัดขวาของสมเด็จ
พระสังฆราช (ดอน) ในรัชกาลที่ ๓ ภายหลังสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) สิ้นพระชนม จึงทรงไดรับ
พระราชทานเปนพระราชาคณะที่ “พระญาณไตรโลก” เมื่อปเถาะ พ.ศ. ๒๓๘๖ ซ่ึงในคราวเดียวกันน้ี
ทรงโปรดสถาปนาสมเดจ็พระสังฆราช (นาค) วัดราชบุรณะข้ึนแทน 
 แตสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) ทานไมไดมาจำพรรษาอยูที่วัดมหาธาตุ เน่ืองจากเปนชวง
ที่กำลังปฏิสังขรณวัดมหาธาตุทั้งพระอาราม ดวยเหตุน้ีทานจึงรับเปนอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ รูปที่ ๖ 
ตอจากสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) ตอมาในรัชกาลที่ ๔ พุทธศักราช ๒๓๙๔ ทรงเลื่อนเปนพระราชา
คณะผูใหญที่ “พระธรรมราชานุวัตร” มียศเสมอชั้นธรรม ตำแหนงอธิบดีสงฆ ๔ หัวเมือง โปรดให
อาราธนาข้ึนไปครองวัดศาลาปูน มณฑลกรุงเกา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีสำเนาที่ทรงแตงตั้งดังน้ี 
  ใหเลื่อนพระญาณไตรโลก เปน พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรม

ปฏิบัติ สรรพอรรถโกศล พหลสมณเดชคณะเชฐก มหานายกปฎกวรานุรักษ 
สังฆกิจพิทักษ อรรคมหาปธานาธิบดี บุราณราชธานี นครเขต คตสมณสงฆ 
มเหศวรเนตาทวาราวดีศรีอยุธยานิสสิตาราม คามวาสี สถิต ณ วัดโลกยสุ
ทธามหาวิหาร พระอารามหลวง เปนอธิบดีสำเร็จ ราชการฝายพระสงฆใน
แขวงกรุงเกา ๑ เมืองสระบุรี ๑ เมืองวิเศษไชยชาญ ๑ เมืองลพบุรี ๑ รวม ๔ 
มีนิตยภัตรเดือนละ ๔ ตำลึง ๒ บาท 

  ตั้งแต ณ วันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปกุน ตรีศก พุทธศาสนกาล 
๒๓๙๔ 

  ใหพระธรรมราชานุวัตร ตั้งพระปลัดรัก เปน พระครูปลัดมหาเถรานุ
วัตร ธรรมาภิรัตนิพัทธศีลสุตคุณ ศุภสุนทรปรีชา สังฆาณาประสิทธิ์อิศริย



 
๔๘ 

 

วิเศษ บุราณมหานครเขตคตสังฆานุนายก ที่พระครูปลัด มีนิตยภัตรเดือน ๑ 
ตำลึง ๒ บาท 

  ตั้งแต ณ วันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปกุน ตรีศก พุทธศาสนกาล 
๒๓๙๔ 

 ตอมาในรัชกาลที่ ๕ โปรดใหสถาปนาเปนสมเด็จพระพุฒาจารย เมื่อปเถาะ พ.ศ. ๒๔๒๒ มี
สำเนาที่ทรงตั้งดังน้ี 
  ศุภมัสดุ ฯลฯ (ลงวันพุธ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปเถาะ ๒๔๒๒) 
  ทรงพระราชดำริวา พระธรรมราชานุวัตร เจาคณะใหญกรุงเกา มี

วิริยภาพมั่นคง อุตสาหะ ประพฤติศาสนพรหมจรรย ตั้งแตอายุกาลเปน
ปฐมวัยมา จนตลอดพรรษากล ตกในปจฉิมวัยชราภาพ โดยอาการสมจริยา
เรียบรอย ไมมีอธิกรณใดเกี่ยวของ ใหขุนเคืองในใตฝาละอองธุลีพระบาท 
และเปนปธานาธิบดีมีอำนาจ อาจบริหารปกครองภิกษุบริสัช เปนที่เคารพ 
ยำเกรง แกพระสงฆ สามเณร บรรดาอยูในแขวงกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา
โบราณทั้งสิ้น และรอบรูในพระปริยัติธรรมพุทธศาสน อาจสั่งสอนนานาเนก
นิกรบริสัชทั้งพระสงฆและคฤหัสถ ยอมเคารพนับถือบูชา สมควรเปนที่
สมเด็จพระราชาคณะผูใหญได 

  จึงมีพระบรมราชโองการมาณพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ดำรัสสั่งให
สถาปนาพระธรรมราชานุวัตร เปน สมเด็จพระราชาคณะ มีนามตามจารกึใน
หิรัญบัฏวา สมเด็จพระพุฒาจารย เอนกสถานปรีชา สัปดวิสุทธิจริยาสมบัติ
พิพัทธุตคุณ ศิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกคณิศราธิบดี บุราณราชธานีนคร
เขต คตสมณสงฆมเหศวรเนตาทวาราวดี ศรีอยุธยานิสสิตารามคาม
เขตรขัณฑ อรัญวาสี สถิต ณ วัดโลกยสุทธาศาลาปูน กรุงเทพทวาราวดีศรี
อยุธยาโบราณ ที่อรัญญิกมหาคณิศราจารย เจาคณะฝายอรัญวาสี มีอิสริยศ
เปนประธานแหงสมณนิกร ฝายอรัญวาสีทั้งสิ้น และเปนเจาคณะใหญแขวง
กรุงเกา กับหัวเมืองข้ึนกรุงเกาทั้งปวง มีนิตยภัตรราคาเดือนละ ๖ ตำลึง มี
ฐานานุศักดิ์ควรตั้งฐานานุกรมได ๘ รูป คือ 

  พระครูปลัดสุวัฒนสมณจารย ปรีชาญาณจาริก อรัญญิกสังฆนายก 
เดือนละ ๒ ตำลึง ๑ บาท 

  พระครูวินัยธร ๑ 
  พระครูวินัยธรรม ๑ 
  พระครูศัพทสุนทร ๑ 
  พระครูอมรโฆสิต ๑ 
  พระครูธรรมรักขิต ๑ 
  พระครูสมุห ๑ 
  พระครูใบฎีกา ๑ 



 
๔๙ 

 

  ขอพระคุณทั้งปวง ซ่ึงรับพระราชทินนามในครั้งน้ี จงจิรฐิติกาล เจริญ
อายุ วรรณ สุขพล ปฏิภาณสิริสวัสดิ์ทุกประการในพระพุทธศาสนา เทอญ 

 สมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) อดีตเจาอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร รูปที่ ๕ ถึงแกมรณภาพ
ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปวอก พุทธศักราช ๒๔๒๗ อายุ ๙๑ ป พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุพิเศษวัดศาลา
ปูน วรวิหาร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ประกา พุทธศักราช 
๒๔๒๘ ในงานพระราชทานเพลิงศพครั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พรอมดวย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เจาฟามหาวชิรุณหิศ เสด็จพระราชดำเนิน
พระราชทานเพลิงศพ ปจจุบันมีรูปหลอของทานประดิษฐานอยูในกุฏิตึกวัดศาลาปูน และตรงฐาน
ดานหนามีจารึกขอความวา “งานบวรพระธรรมราชาวัตร โลกราศาลาปูน เถลิงจกรม ๒ ฯ ๒ ๙ จุลก
ราช ๑๒๔๓ ปกศตนิฤ…ก” สำหรับจากรึกที่ฐานรูปหลอจำลองของสมเด็จฯ น้ัน ตัวอักษรและตัวเลข
บางตัวก็ดูไมชัดเจน แตเพื่อความถูกตอง ไดขอความอนุเคราะหอาจารยเทิม มีเต็ม ผูเชี่ยวชาญ
ทางด านภาษาตะวันออก  (ผู ท รงคุณ วุ ฒิ  กรมศิ ลปากร) ช วยตรวจสอบจากกรมตำรา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิทินสำหรับคนวัน เดือน จันทรคติ สุรยคติฯ ซ่ึงพิมพข้ึนเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๘ 
ผลปรากฏวา จ.ศ. ๑๒๔๓ ตรงกบัวันจันทร แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๒๔ ร.ศ. ๑๐๐ (ตรี
ศก) และเปนปที่ ๑๔ ในรัชกาลที่ ๕ ดังน้ัน จารึกเกือบทั้งหมดถูกตองคงมีคลาดเคลื่อนเล็กนอย คือ 
เดือน ๙ ซ่ึงตรวจสอบจากกรมตำราแลวเปนเดือน ๗ ซ่ึงตัวเลข ๗ กับเลข ๙ แบบไทยอาจจะดู
คอนขางยาก เพราะมีลักษณะเขียนใกลเคียงกันมาก สวนคำวา “ปกศตนิ(ร)ฤ..ก” นาจะเปน “ปกษ” 
แปลวา กึ่งของเดือน สวนคำที่คงเหลือสันนิษฐานวาเปน “ตรีศก” แตที่สำคัญจารึกน้ีเปนหลักฐานบง
บอกถึงปที่สรางไดเปนอยางดีวา สรางข้ึนเมื่อครั้งที่ทานไดรับการโปรดเกลาใหสถาปนาเปน สมเด็จ
พระพุฒาจารย แลว ๒ ป แตในจารึกก็ยังคงเรียกนามเดิมของทานอยู ซ่ึงอาจจะเกิดความเคยชิน
น่ันเอง 
 อน่ึง จากขอมูลดังที่กลาวมาแลววาในป พ.ศ. ๒๓๙๔ อยูในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทานไดเปน
พระราชาคณะผูใหญที่ พระธรรมราชานุวัตร ตั้งแตวันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปกุน ตรีศก ใน
หนังสือประวัติวัดไรขิงและประวัติวัดดอนหวาย ก็ไดกลาวไววาเปนปที่สรางวัด ดังน้ัน การที่ทาน
กลับมาสรางวัดทั้ง ๒ ข้ึนในระหวางเปนพระราชาคณะชั้นธรรม สันนิษฐานวาทานสรางใหโยมทั้ง ๒ 
ของทานก็อาจเปนได เพราะทานเปนชาวเมืองนครชัยศรีและพื้นเพเดิมของโยมบิดาและโยมมารดา
ของทานอยูในแถบน้ี ทั้งนอกจากน้ันเปนที่นาสังเกตวา ดานหนาพระอุโบสถวัดไรขิง มีพระพุทธรูป
ปางปาลิไลยก ไมทราบวาสรางข้ึนเมื่อใด แตเปนพระประจำวันสำหรับผูที่เกิดในวันพุธเวลากลางคืน 
สวนที่วัดดอนหวายก็มีเชนเดียวกัน แตเปนปูนปนเขียนสีตกแตงอยูที่หนาบันศาลาการเปรียญหลังเกา 
ซ่ึงไดรื้อไปนานแลว และบนศาลาก็มีพระพุทธรูปปางอุมบาตรเปนพระประธาน ก็เปนพระประจำวัน
สำหรับผูที่เกิดในวันพุธเชนกัน ดวยเหตุน้ีจึงสันนิษฐานวาทานอาจจะสรางเพื่อเปนที่ระลึก เพราะทาน
ไดรับการแตงตั้งเปนพระราชาคณะชั้นธรรม ซ่ึงตรงกับวันพุธหรืออาจจะมาสรางข้ึนภายหลังในตอนที่
ทานไดรับโปรดเกลาสถาปนาเปนสมเด็จพระพุฒาจารยก็ตรงกับวันพุธอีก หรืออาจจะเกี่ยวของกับคติ
ความหมายอยางอื่นก็ได ซ่ึงจะตองชวยกันสืบคนกันตอไป ถึงอยางไรก็ตามจากคติการสราง
พระพุทธรูปปางปาลิไลยกในวัดแถบน้ีก็มีเพียงวัดไรขิงและวัดดอนหวาย ดังน้ัน จึงเปนเครื่องบงบอก



 
๕๐ 

 

และสนับสนุนขอมูลทางดานเอกสารดังที่กลาวมาแลวขางตนวาวัดทั้งสองมีความสัมพันธกันมาในอดีต 
คือ สรางข้ึนในปเดียวกันและตอมาไดรับการปฏิสังขรณโดยพระราชาคณะรูปเดียวกัน 
 นอกจากน้ีในหนังสือ งานนมัสการปดทองหลวงพอวัดไรขิง อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ประจำป ๒๕๓๓ เลมเดิมไดกลาวไววา การกอสรางวัดไรขิงยังไมเสร็จสมบูรณ สมเด็จพระ
พุฒาจารย (พุก) มรณภาพ ดังน้ัน งานทุกอยางจึงตกเปนภาระของพระธรรมราชานุวัตร (อาจ) เจา
อาวาสวัดศาลาปูน รูปที่ ๖ ซ่ึงเปนหลานชายของทาน จากขอมูลขางตนสันนิษฐานวาคงคลาดเคลื่อน 
เพราะวัดสรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. ๒๓๙๔ และทานมรณภาพในป พ.ศ. ๒๔๒๗ ซ่ึงมีระยะเวลาถึง ๓๓ ป 
การสรางคงใชเวลาไมนานมากนัก เพราะเปนวัดราษฎรที่มีขนาดไมใหญโตเทาใด สวนที่วัดดอนหวาย
มีขอมูลใตภาพวาดเขียนไววา พระธรรมราชานุวัตร (อาจ) เปนผูสรางและปฏิสังขรณวัดดอนหวายและ
วัดไรขิง จากขอมูลก็สมควรที่จะถูกตองมากกวา เพราะวัดสรางมานานถึง ๓๓ ป คงเสื่อมโทรมลงจึง
ไดมีการปฏิสังขรณในสมัยของทาน ซ่ึงในที่น้ีจะขอบอกเลาถึงประวัติของทานเปนอันดับตอไป 
 ประวัติพระธรรมราชานุวัตร (อาจ จนฺทโชโต) 
 พระธรรมราชานุวัตร นามเดิม อาจ ฉายา จนฺทโชโต เปนชาวเมืองนครไชยศรี เกิดใน
รัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอังคาร แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปมะแม จุลศักราช ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) เมื่ออายุได 
๑๐ ขวบเขามาอยูกับสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) แตยังเปนพระญาณไตรโลก อยูที่วัดมหาธาตุ ใน
กรุงเทพฯ ไดเลาเรียนอักขระสมัย ในสำนักสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) 
 ในรัชกาลที่ ๔ ทรงเลื่อนสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) จากตำแหนงพระญาณไตรโลก เปน 
พระธรรมราชานุวัตร เจาคณะกรุงเกา ก็ตามข้ึนไปอยูวัดศาลาปูนดวย พออายุครบอุปสมบท จึงบวชที่
วัดศาลาปูน เมื่อปเถาะ พ.ศ. ๒๓๙๘ สมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) เมื่อยังเปนพระธรรมราชานุวัตร เปน
พระอุปชฌาย บวชแลวเลาเรียนพระปริยัติธรรมมา ๓ พรรษา สมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) ตั้งใหเปน 
พระสมุห ในฐานานุกรม ตอมาอีก ๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระจองเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสที่
กรุงเกา ทรงประทับที่พระราชวังจันทรเกษม ทรงตั้งเปน พระครูปลัดเถรานุวัตร ตำแหนง ปลัดของ
เจาคณะกรงุเกา เม่ือป พ.ศ. ๒๔๒๓ แลวไดปกครองที่วัดขุนยวน ตอมาถึงรัชกาลที่ ๕ ทานไดเขาแปล
พระปริยัติธรรมที่พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท เมื่อปมะเมีย พ.ศ. ๒๔๓๓ แตหาไดเปนเปรียญไม ครั้น
ทรงเลื่อนสมณศักดิ์พระธรรมราชานุวัตร (พุก) ข้ึนเปนสมเด็จพระพุฒาจารย ทานจึงไดรับแตงตั้งเปน 
พระครูปลัดสุวัฒนสมณาจารย ตำแหนงปลัดของเจาคณะอรัญวาสี เม่ือป พ.ศ. ๒๔๒๗ และยังคงอยู
วัดขุนยวน ตอมาสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) ถึงมรณภาพ จึงทรงตั้งเปนพระราชาคณะที่ พระญาณ
ไตรโลก แลวโปรดใหเปนตำแหนง เจาคณะรองกรุงเกา พระราชทานตาลปตรแฉกประดับพลอย มี
สมณศักดิ์เปนพระราชาคณะผูใหญเสมอชั้นเทพ 
 ครั้นถึงรัชกาลที่ ๖ ทรงเลื่อนสมณศักดิ์เปน พระธรรมราชานุวัตร เจาคณะมณฑลกรุง
เกา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๕๓ ปจอ มีสำเนาที่ทรงตั้งดังน้ี 
  ใหพระญาณไตรโลก เปน พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติ

สรรพอรรถโกสล พหลสมณเดช คณะเชฐมหานายก คณะวาจกปฏกวรานุ
รักษ สังฆกิจพิทักษอรรคมหาประธานาธิบดีบุราณ ราชธานีนครเขตร คต
สมณสงฆมเหศวรเนตา ทวาราวดีศรีอยุธยา นิสิตตาราม คามวาสี อธิบดี



 
๕๑ 

 

คณะสงฆมณฑลกรุงเกาทั้งสิ้น สถิตยวัดโลกสุธาศาลาปูนกรุงเกา มีนิตยภัตร
ราคาเดือนละ ๒๘ บาท มีฐานานุศักดิ์ ควรตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป 

 อน่ึง วัดไรขิง สมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) สรางข้ึนเมื่อปกุน พ.ศ. ๒๓๙๔ ในรัชกาลที่ ๔ 
เมื่อทรงเลื่อนข้ึนเปนพระราชาคณะผูใหญที่ พระธรรมราชานุวัตร อายุได ๕๗ ป สวนพระธรรมราชานุ
วัตร (อาจ) ในขณะน้ันอายุไดเพียง ๑๖ ป ไดติดตามไปอยูกับสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) ที่วัดศาลา
ปูนดวย ดังน้ัน เมื่อครั้งสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) ไดกลับมาสรางวัดไรขิง ทานจึงตองกลับมาชวย
สรางดวยเชนกัน ตอมาเมื่อทานมีอายุครบจึงอุปสมบทที่วัดศาลาปูน ครั้งเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย 
(พุก) มรณภาพเมื่ออายุได ๙๑ ป ในป พ.ศ. ๒๔๒๗ ภาระในการปฏิสังขรณวัดไรขิงจึงตกเปนของทาน 
แตไมทราบวาทานกลับมาปฏิสังขรณวัดเมื่อใด หรือทานอาจจะมาในป พ.ศ. ๒๔๕๓ ตอนที่ทานไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์เปน พระธรรมราชานุวัตร ก็อาจเปนได ซ่ึงขณะน้ันทานมีอายุ ๗๕ ป และเปน
เจาอาวาสวัดศาลาปูนรูปที่ ๖ ตอจากสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) อยางไรกต็ามในการปฏิสังขรณวัดไร
ขิง ในสมัยของทานก็อยูในราว พ.ศ. ๒๔๒๗ หรือ พ.ศ. ๒๔๕๓ เปนตนมา68

๖๙ 
 ประวัติ หลวงพอวัดไรขิง 
 หลวงพอวัดไรขิง เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครปฐมมาเปนระยะเวลาอัน
ยาวนาน ซ่ึงมีประวัติจากคำบอกเลาสืบตอกันมาหลายตำนาน ตามตำนานกลาวถึงการไดมาซ่ึงหลวง
พอวัดไรขิง วาไดถูกอัญเชิญมาจากกรุงเกา (พระนครศรีอยุธยา) เปนพระพุทธรูปที่ประชาชนนับถือ
มาก ในวันที่อัญเชิญหลวงพอวัดไรขิงข้ึนจากทาน้ำที่หนาวัดไรขิง ตรงกับวันพระข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ 
เปนวันสงกรานต มีประชาชนมาชุมนุมกันมาก ในขณะที่อัญเชิญหลวงพอวัดไรขิงข้ึนจากน้ำสูประรำ
พิธี เกิดความมหัศจรรยแสงแดดที่แผดจากลับพลันหายไป ความรอนระอุในวันสงกรานตกลางเดือน
หา บังเกิดมีเมฆดำทะมึน ลมปนปวน ฟาคะนองกองในนภากาศ บันดาลใหฝนโปรยลงมา ยังความเย็น
ฉ่ำใจทั่วหนาทุกคนในที่น้ันเกดิความยินดี พากันอธิษฐานจิต “ขอหลวงพอจักทำใหเกิดความรมเย็น
เปนสุข ดับความรอนคลายความทุกขใหหมดไป ดุจสายฝนท่ีเมทนีดลทำใหชุมฉ่ำ เจริญงอกงาม
ดวยธัญญาหาร” และในบัดน้ีก็ปรากฏเปนความจริงแจงประจักษ วาหลวงพอไดดลบันดาลใหเกิด
สภาพการณอยางน้ันแกทุกคนที่ประพฤติธรรม หลวงพอวัดไรขิงตามความเปนจริงในพระพุทธศาสนา
เปนพระพุทธเจาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูตรัสรูดวยพระองคเองแลวสอนใหผูอื่นรูตามไดดวย เปน
ผูกอตั้งพระพุทธศาสนา 
 ตำนานท่ี ๑  ครั้งสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) ชาวเมืองนครชัยศรี ไดมาตรวจเยี่ยมวัด 
ในเขตอำเภอสามพราน ไดเขาไปในพระอุโบสถวัดไรขิง หลงัจากกราบพระประธานแลว มีความเห็นวา 
พระประธานมีขนาดเล็กเกินไป จึงบอกใหทานเจาอาวาสพรอมชาวบานไปอัญเชิญมาจากวัดศาลาปูน
วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวางลงบนแพไมไผ และนำลองมาตามลำน้ำ และอัญเชิญข้ึน
ประดิษฐานในพระอุโบสถ ตรงกบัวันพระข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วันสงกรานต 
 ตำนานท่ี ๒ วัดไรขิงสรางข้ึนเมื่อปกุน พุทธศักราช ๒๓๙๔ ตรงกับปสุดทายในรัชกาลที่ 
๓ ตนปในรัชกาลที่ ๔ สมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) ซ่ึงเปนชาวนครชัยศรี ดำรงสมณศักดิ์พระราชา
คณะที่ พระธรรมราชานุวัตร ปกครองอยูที่วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดกลับมาสรางวัดที่

 

 ๖๙วัดไรขิง พระอารามหลวง, (กรุงเทพมหานคร : พี.วาย.พร้ินติ้ง, ๒๕๕๘), หนา ๙ - ๑๗. 



 
๕๒ 

 

บานเกิดของตนที่ไรขิง เมื่อสรางพระอุโบสถเสร็จแลวจึงไดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญองคหน่ึงจากกรุง
เกามาเพื่อประดิษฐานไวในอุโบสถ แตการสรางยังไมแลวเสร็จสมบูรณ สมเด็จฯ ไดถึงแกมรณภาพ
กอน งานที่คงเหลือยู พระธรรมราชานุวัตร (อาจ จนฺทโชโต) หลานชายของทาน จึงดำเนินงานตอจน
เรียบรอย และบูรณะดูแลมาโดยตลอดจนถึงแกมรณภาพ 
 ตำนานท่ี ๓  เปนเรื่องเลาสืบตอกันมาเกี่ยวกับพระพุทธรูปลอยน้ำมา ๕ องคก็มี ๓ องค
ก็มี โดยเฉพาะในเรื่องที่เลาวามี ๕ องคน้ันตรงกับคำวา “ปญจภาคีปาฏิหาริยกสินธุโน” ซ่ึงไดเลาเปน
นิทานวา ในกาลครั้งหน่ึงมีพี่นองชาวเมืองเหนือ ๕ คน ไดบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จน
สำเร็จเปนพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันมีฤทธิ์อำนาจทางจิตมาก ไดพรอมใจกันตั้งสัตยอธิษฐานวา เกิด
มาชาติน้ีจะขอบำเพ็ญบารมีชวยใหสัตวโลกไดพนทุกข แมจะตายไปแลวก็จะขอสรางบารมีชวยสัตว
โลกใหไดพนทุกขตอไปจนกวาจะถึงพระนิพพาน ครั้นพระอริยบุคคลทั้ง ๕ องคไดดับขันธไปแลว ก็เขา
ไปสถิตยในพระพุทธรูปทั้ง ๕ องค จะมีความปรารถนาที่จะชวยคนทางเมืองใตที่อยูติดริมแมน้ำใหได
พนทุกข จึงไดพากันลอยน้ำลงมาตามลำแมน้ำทั้ง ๕ สาย เมื่อชาวบานตามเมืองที่อยูติดริมแมน้ำเห็น
จึงไดอัญเชิญและประดิษฐานไวตามวัดตางๆ ดังน้ี 
 พระพุทธรูปองคท่ี ๑ ลอยไปตามแมน้ำนครชัยศรี (ทาจีน) ข้ึนสถิตที่วัดไรขิง เมืองนคร
ชัยศรี ขนานนามวา “หลวงพอวัดไรขิง” 
 พระพุทธรูปองคท่ี ๒ ลอยไปตามแมน้ำเจาพระยา ข้ึนสถิตที่วัดบางพลี ขนานนามวา 
“หลวงพอโต วัดบางพลี” 
 พระพุทธรูปองคท่ี ๓ ลอยไปตามแมน้ำเพชรบุรี ข้ึนสถิตที่วัดเขาตะเครา เมืองเพชรบุรี 
ขนานนามวา “หลวงพอวัดเขาตะเครา” 
 พระพุทธรูปองคท่ี ๔ ลอยไปตามแมน้ำบางปะกง ข้ึนสถิตที่วัดหงส เมืองแปดริ้ว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ขนานนามวา “หลวงพอโสธร” 
 พระพุทธรูปองคท่ี ๕ ลอยไปตามแมน้ำแมกลอง ข้ึนสถิตที่วัดบานแหลม เมืองแมกลอง 
ขนานนานวา “หลวงพอวัดบานแหลม” 
 สวนตำนานของเมืองนครปฐมน้ันเลาวา มีพระ ๓ องค ลอยน้ำมาพรอมกัน และแสดง
ปาฏิหาริยจะเขาไปยังบานศรีมหาโพธิ์ ซ่ึงมีตนโพธิ์ใหญอยู จึงไดเรียกตำบลน้ันวา “บางพระ” 
พระพุทธรูป ๓ องค ลอยไปจนถึงปากน้ำทาจีน แลวกลับลอยทวนน้ำข้ึนมาใหมจึงเรียกตำบลน้ันวา 
“สามประทวน” หรือ “สัมปทวน” แตเน่ืองจากตำบลที่ชาวบานพากันไปชักพระข้ึนฝงเพื่อข้ึน
ประดิษฐาน ณ หมูบานของตนแตทำไมสำเร็จ ตองเปยกฝนและตากแดดตากลมจึงไดชื่อวา “บานลาน
ตากฟา” และบานตากแดด” ในที่สุดพระพุทธรูปองคแรกจึงยอมสถิต ณ วัดไรขิง เรียกกันวา “หลวง
พอวัดไรขิง” สวนองคที่ ๒ ลอยน้ำไปแลวสถิตข้ึนที่วัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม เรียกวา 
“หลวงพอบานแหลม” และองคที่ ๓ ลอยตามน้ำไปตามจังหวัดเพชรบุรี แลวข้ึนสถิตที่วัดเขาตะเครา 
เรียกวา “หลวงพอวัดเขาตะเครา” ดังน้ัน จะเห็นไดวา หลวงพอวัดทั้ง ๓ องค ที่ลอยน้ำมาน้ันจะมีงาน
เทศกาลนมัสการปดทององคหลวงพอในระยะเวลาที่ตรงกันถึง ๓ วัด ไดแก 
 หลวงพอโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จะจัดงานตรงกับกลางเดือน ๕ โดย
นับตามวันทางจันทรคติ ตรงกับวันข้ึน ๑๔ ค่ำ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ รวม ๓ วัน ๓ คืน เพราะถือ
วาเปนวันที่อัญเชิญหลวงพอข้ึนประดิษฐานในอุโบสถ 



 
๕๓ 

 

 หลวงพอวัดไรขิง วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ทางวัดจัดใหมีงานเทศกาล
นมัสการปดทองหลวงพอวัดไรขิง ในกลางเดือน ๕ ทางจันทรคติ แตเน่ืองดวยตรงกับวันสงกรานต กา
รับทางสุริยคตและทางจันทรคติไมตรงกันทางวัดจึงยืดถือเอากลางเดือน ๕ เปนวันจัดงาน 
 หลวงพอวัดบานแหลม วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม ทางวัดจัดใหมีงาน
เทศกาลสงกรานตตามปปฏิทินทางสุริยคติ ถาเทียบทางจันทรคติก็อยูในเดือน ๕ อีกเชนกัน 
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา อินฺทปฺโญ) กลาวไววาเคยไดยินคำบอกเลาสืบมาวา 
หลวงพอวัดไรขิง เปนพี่นองกับ หลวงพอพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา และ หลวงพอวัดบานแหลม 
(วัดเพชรสมุทร) จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะวามีผูเลื่อมใสศรัทธาที่ไดนำเอาเครื่องสักการบูชาไป
ถวายดูคลายๆ กัน จึงมีความเชื่อวานาจะเปนพี่นองกัน 
 นอกจากน้ียังมีตำนานความเชื่อในเรื่องลูกศิษยหลวงพอวัดไรขิงอีก ๒ ทาน ซ่ึงไมมีตัวตน 
แตมีหนาที่ที่คอยดูแลรับใช หลวงพอเรียกกันวา “พี่จุก” และ “พี่แกละ” ศิษยทั้งสองน้ี เลากันวาชอบ
วาวและประทัดมาก จึงเปนที่มาของการถวายสิ่งของดังกลาว ซ่ึงเรื่องที่ชวยทำใหมีความกระจางข้ึน 
ไมใชหลวงพอชอบเลนวาวหรือประทัดแตอยางใด69

๗๐ 
 
 ๓) หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน 
 หลวงพอโต ประดิษฐานอยู  ณ วัดบางพลีใหญใน  พระอารามหลวง ตำบลบางพลีใหญ 
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กอนที่จะกลาวถึงประวัติหลวงพอโต ขอนำประวัติวัดบางพลีใหญ
ใน ใหทราบเปนเบ้ืองตน ดังน้ี 
 ประวัติ วัดบางพลีใหญใน พระอารามหลวง 
 วัดบางพลีใหญใน พระอารามหลวง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูดาน
ทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ริมคลองสำโรง เปนวัดโบราณมาตั้งแตสมัยกอนกรุง
รัตนโกสินทร เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๐ ตอมาไดรับพระราชทนวิสุงคามสีมา กำหนดเขตกวาง ๔๐ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๔๙๒ ในขณะน้ันวัดมีพื้นที่กวา ๔๐ ไร ตอมาในปพุทธศักราช 
๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ พระโสภณพัฒนากร เจาอาวาสวัดบางพลีใหญใน ไดดำเนินการซ้ือที่ดินเพิ่มอีก ๔๘ 
ไร ๑ งาน ๗๑ ตารางวา รวมที่ธรณีสงฆทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๗ ไร ๑ งาน ๔๙ ตารางวา 
 วัดบางพลีใหญใน เดิมชื่อวา วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม โดยประชาชนทั่วไปเรียกวา 
วัดใหญ หรือวัดหลวงพอโต จากหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีจารึกกลาววา วัดแหงน้ี
สรางข้ึนในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ๒ ครั้ง ในปพุทธศักราช 
๒๑๑๒ และตอมาในปพุทธศักราช ๒๓๑๐ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดทรงกอบกูอสิรภาพและมีชัย
ในสงครามอีกหลายตอหลายครั้ง จนสรางใหอาณาจักรของไทยแข็งแกรงและแผขยายออกไปอยาง
กวางขวาง ณ กาลหน่ึง พระองคทรงยาตรากองทัพขับไลอริราชศัตรูที่ถอยรนมาทางทิศตะวันออกของ
กรุงศรีอยุธยา จนถึงตำบลหน่ึงซ่ึงไมปรากฏนาม พระองคทรงสั่งใหหยุดทัพพักทหารกลาและไพรพล 
พรอมทรงทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงหาฤกษยาม อันเปนนิมิตตามตำราพิชัยสงคราม กลาวคือ ตาม
ประเพณีมีการปลูกศาลเพียงตา พรอมทั้งเครื่องเซนสังเวย มีขาวตอก ดอกไม สัตวสี่เทา สัตวสองเทา 

 

 ๗๐อางแลว, วัดไรขิง พระอารามหลวง, หนา ๑๘ - ๒๑. 



 
๕๔ 

 

ขนมตมขาว ขนมตมดำ ขนมตมแดง ฯลฯ พรอมทั้งอัญเชิญพระแสงปน พระแสงดาบและสรรพวุธ 
เพื่อเขาพิธีพลีกรรมบวงสรวงน้ี พรอมทั้งตั้งสัจจะอธิษฐานตอเทวาอารักษและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายวา “ถา
หากพระองคยังมีบุญญาธิการปกครองไพรฟาประชาชน พรอมท้ังบานเมือง ใหไดรับความรมเย็น
เปนสุขแลว ขอใหพระองคจงมีชัยชนะตออริราชศัตรูท้ังมวล” ครั้นเมื่อพระองคทรงกรีฑาทัพรบได
ชัยชนะ จึงทรงยาตราทัพกลับกรุงศรีอยุธยายอนกลับมาทางเดิม ณ ตำบลที่ไมปรากฏนาม ซ่ึงพระองค
ทรงทำพิธีกรรมบวงสรวงไวน้ัน ทรงรับสั่งใหสรางพลับพลาข้ึนไวเปนอนุสรณสถานในชัยชนะของ
พระองค และทรงขนานพระนามวา “พลับพลาชัยชนะสงคราม” ตอมาชาวบานในละแวกน้ันพรอม
ใจกันรวมสรางวัดข้ึน ณ บริเวณพลับพลาน้ีเพื่อเปนพุทธบูชา และเรียกชื่อวัดแหงน้ีวา “วัดพลับพลา
ชัยชนะสงคราม” 
 สวนตำบลที่มีชื่อวา “บางพลี” เน่ืองมาจากสาเหตุที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำ
พิธีพลีกรรมบวงสรวง ดังน้ันชาวบานทั้งหลาย จึงเรียกวา “บางพลี” และเรียกวัดพลับพลาชัยชนะ
สงคราม อีกนามวา “วัดบางพลี” “วัดบางพลีใหญใน” หรือ “วัดหลวงพอโต” เน่ืองจากเปนวัดที่
อยูดานในมีอาณษเขตกวางขวาง และเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องคใหญ คือ หลวงพอโต 
ซ่ึงนับเปนมิ่งขวัญของวัด ตอมาดวยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไดมีการกอสรางวัดข้ึนอีกแหงหน่ึง ซ่ึง
ตั้งอยูทางดานนอก จึงชื่อวา “วัดบางพลีใหญกลาง” 
 พุทธศักราช ๒๕๕๕ วดับางพลีใหญใน ไดรับพระราชทานยกฐานะจากวัดราษฎรข้ึนเปน
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชื่อวา “วัดบางพลีใหญใน พระ
อารามหลวง”70

๗๑ 
 ประวัติ หลวงพอโต 
 หลวงพอโต เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางสะดุงมาร) ลักษณะเบิกพระเนตร 
ขัดสมาธิราบ สรางข้ึนดวยศิลปะสมัยสุโขทัย วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปดทอง มีขนาดหนาตักกวาง ๓ ศอก ๑ 
คืบ ตามตำนานประวัติกลาววา ประมาณกาล ๒๐๐ กวาปลวงมาแลว พระพุทธรูป ๓ องค บังเกิด
ปาฏิหาริยไหลลองรอนแรมมาตามลำน้ำเจาพระยาตลอดมา มาตรวา ประชาราษฎรเมื่อสมัยอยุธยา
อาราธนาลงสูแมน้ำสำคัญน้ี เพื่อหลบหลีกหนีขาศึกและภัยสงครามอันตรายจากพมา พระพุทธรูปทั้ง 
๓ องคน้ีไดลอยมาตามลำน้ำเรื่อยมา แลเมื่อผานที่ใดดวยอิทธิปาฏิหาริยเปนที่โจษจันกันทั่ว สถานที่
น้ันๆ จึงจะมีชื่อเรียกเกี่ยวเน่ืองกับองคพระโดยตลอด เชน “ตำบลสามแสน” “สามพระทวน” หรือ 
“สัมปทวน” และ “บางพระ” เปนตน ซ่ึงทานสุนทรภู กวีเอกของโลก ยังไดพรรณนาไวในเรื่องนิราศ
พระบาท วา 
  ถึงสามแสนแจงความตามสำเหนียก เมื่อแรกเรียกสามแสนทั้งกรุงศรี 
  ประชุมฉุดพุทธรูปในวาร ี ไมเคลื่อนที่ชลธารบาดาลดิน 
  จึงสาบนามสามเสนเปนชื่อคุง เออชาวกรุงกลับเรียกสามแสนสิ้น 
  น่ีหรือรักจะมินาเปนราคิน แตชื่อดินเจียวยังเรียกเปนหลายคำ 
  ขอใจนุชที่ฉันสุจริตรัก ใหแนนหนักเหมือนพุทธรูปเลขาขำ 

 

 ๗๑อุดมรัตน ตูจินดา (บรรณาธิการ), ยิ่งพิศ ยิ่งเจริญ ๒ วดับางพลีใหญใน พระอารามหลวง, (ม.
ป.ท. : อุดมรัตนการพิมพและดีไซน, ๒๕๕๘), หนา ๕๑ - ๕๕. 



 
๕๕ 

 

  ถึงแสนคนจะมาวอนชะออนนำ สักแสนคำอยาใหเคลื่อนจงเหมือนใจ 
 ภายหลังพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค ไดรับการอาราธนาข้ึนประดิษฐานในวัดตางๆ ดังน้ี 
 หลวงพอบานแหลม วัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม อาราธนาข้ึนจากน้ำ องคที่ ๑ 
 หลวงพอโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา อาราธนาข้ึนจากน้ำ องคที่ ๒ เปน
องคกลาง 
 หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน จงัหวัดสมุทรปราการ อาราธนาขนจากน้ำ องคที่ ๓ เปน
องคนอง เรียงกันมาตามลำดับ 
 สำหรับพระพุทธรูปองคสุดทายไดลองไปตามลำแมน้ำเจาพระยาแลวปาฏิหาริยบังเกิด
ลอยวกกลับเขามาในลำคลองสำโรง ชาวบานที่พบเห็นตางอัศจรรยใจในความศักดิ์สิทธิ์ จึงพากัน
อาราธนาใหข้ึนที่ปากคลองสำโรง แตพระพุทธรูปก็ไมไหวติง และในที่น้ันมีชายปญญาดีคนหน่ึงไดให
ความเห็นวา คงเปนดวยบุญญาภินิหารของพระพุทธรูป แมจะใชกำลังผูคนเปนจำนวนมากมายสัก
เพียงใดคงฉุดลากข้ึนฝงไมสำเร็จเปนแน ควรจะเสี่ยงทายตอแพผูกชะลอกับองคพระพุทธรูปไว แลวใช
เรือพายฉุดใหลอยมาตามลำน้ำสำโรง พรอมอธิษฐานวา “หากทานประสงคจะข้ึนโปรดท่ีใด ก็ขอจง
ไดแสดงอภินิหารใหแพท่ีลอยมาจงหยุด ณ ท่ีน้ันเถิด” เมื่อชาวบานทั้งหลายไดเห็นพองตองกันดีแลว 
จึงพรอมใจกันทำตามน้ันแลวใชเรือพายทั้งสิ้น ชวยกันจ้ำพายจูงแพลอยเรื่อยมาตามลำคลอง เปนที่นา
ประหลาดใจวาเรือที่ใชลากจูงมาน้ันลวนแตมีชื่อแปลกหู เชน มาน้ำ เปดน้ำ ตุกแก ฯลฯ พรอมกันน้ัน
จัดใหมีละคร ตลอดทั้งลำน้ำ ครั้นแพลอยมาถึงบริเวณหนาวัดพลับพลาชัยชนะสงครามหรือวัดบางพลี
ใหญใน แพที่ผูกชะลอองคทานก็เกิดหยุดน่ิง แมพยายามออกแรงจ้ำและพายกันสักเทาใด แพน้ันก็หา
ไดขยับเขยื้อนไม ชาวบานที่มากับเรือและชาวบางพลีตางตระหนกตกใจระคนอัศจรรยใจยิ่ง ตางพากัน
กมกราบนมัสการดวยความเคารพศรัทธา และพรอมใจกันอาราธนาจิตอธิษฐานวา “ถาหลวงพอจะ
โปรดคุมครองชาวบางพลีใหไดรับความรมเย็นเปนสุขแลว ก็ขออาราธนาอัญเชิญองคทานใหข้ึน
จากน้ำไดโดยงายเถิด” และความมหัศจรรยก็บังเกิด ซ่ึงใชกำลังคนไมมากนักก็สามารถอาราธนา
พระพุทธรูปน้ันข้ึนจากน้ำไดอยางงายดาย ชาวบานตางเลื่อมใสศรัทธาในบารมีศักดิ์สิทธิ์เปนอยางยิ่ง 
และไดอัญเชิญทานข้ึนไปประดิษฐานในวิหาร แตตองชะลอข้ึนขามฝาผนังวิหาร เพราะขณะน้ันหลังคา
วิหารยังไมสราง และประตูวิหารมีขนาดเล็ก หลังจากน้ันทานไดประดิษฐานอยูในวิหารเรื่อยมา ครั้น
ตอมาไดมีการทำนุบำรุงวิหารอีก เพื่อสรางเปนอุโบสถที่ถาวรจึงตองชะลอองคทานมาพักไวยังศาลา
ชั่วคราว จนกระทั่งไดสรางอุโบสถสำเร็จแลว จึงไดอาราธนาทานไปประดิษฐานไวในอุโบสถ เพื่อเปน
พระประธานของวัดบางพลีใหญใน 
 อภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอมีคณานับ ดังเชนในดานรักษาอาการผูเจ็บปวย 
โดยเมื่อนำน้ำพระพุทธมนตหลวงพอโตไปรักษาเพื่อเปนสิริมงคล ปรากฏวาอาการทุเลาจนหายเปน
ปกติ หรือแมกระทั่งเหรียญบูชาหลวงพอโตก็เปนที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์เชนกัน เพราะชาวบาน
นำมาสวมใสแกบุตรหลานของตน จนมีเรื่องเลาสืบมาวา เมื่อบุตรหลานพลัดตกน้ำกลับลอยตัวไดโดย
ไมเปนอันตราย แตอยางใดทั้งสิ้น ยิ่งกวาน้ัน หลวงพอโตยังไดแสดงปาฏิหาริย เมื่อวันที่  ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ กลาวคือ องคพระซ่ึงเปนทองสำริดกลับน่ิมเฉกเชนเน้ือมนุษย จนเปนขาว
สะพัดทั่วหนังสือพิมพทุกฉบับ และชาวบานผูเลื่อมใสศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศพากันมาชมบารมี 
ตอมาในปพุทธศักราช ๒๕๒๒ ไดเกิดปรากฏการณเชนน้ีอีกครั้ง ซ่ึงนับเปนเรื่องมหัศจรรย ทุกวันน้ีชาว



 
๕๖ 

 

บางพลีตางศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์และบารมีของหลวงพอโตที่คุมครองชาวบางพลีใหรอดปลอดภัย
จากอัคคีภัยในขณะที่ชุมชนโดยรอบลวนแตประสบอัคคีภัยมาแลวทั้งสิ้น หลวงพอโตจึงสถิตอยูใน
ความเคารพบูชา และมวลมหาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเสมอมา71

๗๒ 
 งานนมัสการองคหลวงพอโต 
 วัดบางพลีใหญ ใน พระอารามหลวง ไดจัดใหมีการเฉลิมฉลองหลวงพอโต เพื่อ
พุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสกระทำการอนัเปนกุศล รับศีลรับพร ตลอดจนเปนสิริมงคลใหกับตนเอง โดย
จัดมีงานสมโภชอยางยิ่งใหญเปนประจำทุกป ดังน้ี 
 ๑. งานปดทองพระพุทธบาทจำลอง และนมัสการหลวงพอโต เริ่มวันข้ึน ๑๕ ค่ำ ถึง
วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๓ รวม ๓ วัน 
 ๒. งานนมัสการและปดทองหลวงพอโต เริ่มวันข้ึน ๑๕ ค่ำ ถึงวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ 
รวม ๓ วัน 
 ๓. งานประเพณีรับบัวหรือโยนบัว และนมัสการหลวงพอโต ในอดีตเริ่มงานในตอน
เย็นของวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ตลอดลำน้ำสำโรงจะสนุกสนานครึกครื้น เต็มไปดวยเสียงรองรำทำ
เพลง และดนตรีนานาชนิด ทั้งซอ ป กระจับ โทน รำมานา โหมง กรับ ฉ่ิง ฉาบ ชาวบานจะพายเรือไป
ตลอดคลอง ถือโอกาสเยี่ยมเยือนญาติสนิทมิตรสหาย เจาของบานจะแสดงมิตรไมตรีโดยเตรียมสำรับ
คาวหวานอยางดีไวตอนรับ ตอมาประเพณีน้ีไดเลือนหายไป จนเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๘-๒๔๘๑ นาย
ชื้น วรศิริ ดำรงตำแหนงนายอำเภอในขณะน้ัน ไดรื้อฟนประเพณีรับบัวข้ึนมาใหม โดยกำหนดใหเริ่ม
งานตั้งแตวันข้ึน ๑๑ ค่ำ จนถึงวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ รวม ๔ วัน มีการประดับประดาตกแตงเรือ
ลองมาตามลำน้ำสำโรง จากน้ันชาวบานที่รออยูทั้งสองฝงคลองก็พากันโยนดอกบัวของตนลงไปที่เรือ
แหหลวงพอโต เพื่อเปนการสักการบูชาและประกวดพืชผักสวนครัวอีกดวย 
 ๔. งานทำบุญฉลองหลวงพอโตแสดงปาฏิหาริยเปนองคเน้ือน่ิม วันวิสาขาบูชา วันข้ึน 
๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกป72๗๓ 
 อภินิหารและความศักดิ์แหงองคหลวงพอโต 
 อัศจรรยเสียงสวดมนตในคืน ๑๕ ค่ำ  : หลังจากที่องคหลวงพอโตไดถูกอาราธนาข้ึน
จากน้ำมาประดิษฐานเปนมิ่งขวัญชาวบางพลีแลวน้ัน ก็ไดเกิดฤทธาภินิหารอันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์
ขององคหลวงพอโต ใหผูศรัทธาและประชาชนไดพบเห็นกันอยูบอยครั้ง ดังเชนครั้งที่องคหลวงพอโต
ยังคงประดิษฐานอยูในวิหารเกา ในบางวันที่เปนวันพระ ข้ึน ๑๕ ค่ำ ขณะเวลาค่ำคืนผูคนละแวกน้ัน
มักจะไดยินเสียงพึมพำอยูในวิหารคลายเสียงสวดมนต ครั้นเมื่อเขาไปดูก็ไมพบเห็นผูใดอยูในน้ันเลย 
นอกจากพระพุทธรูปองคหลวงพอโตทีป่ระดิษฐานอยู ดวยพระพักตรออนโอนและแยมพระโอษฐอยาง
ผองใส จนผูคนที่พบเห็นเขาไปดูเกิดความศรัทธาและอัศจรรยใจเปนอยางยิ่ง 
 พระภิกษุชรานิรนาม  : กลาวขานกันวาในบางคราวพระภิกษุและสามเณรในวัดบางพลี
ใหญใน มักจะพบเห็นพระภิกษุชรา หมจีวรเกาคร่ำครา ในมือถือไมเทาเดินออกมาจากวิหาร และยืน

 

 ๗๒อางแลว, อุดมรัตน ตูจินดา (บรรณาธิการ), ยิ่งพิศ ยิ่งเจริญ ๒ วัดบางพลีใหญใน พระอาราม
หลวง, หนา ๙๕–๙๙. 
 ๗๓อางแลว, อุดมรัตน ตูจินดา (บรรณาธิการ), ยิ่งพิศ ยิ่งเจริญ ๒ วัดบางพลีใหญใน พระอาราม
หลวง, หนา ๑๐๐ - ๑๐๑. 



 
๕๗ 

 

สงบน่ิงทำสมาธิอยูหนาวิหารน่ันเอง ผูพบเห็นตางพากันประหลาดใจวาเปนพระภิกษุมาจากที่ใด จึง
รวมตัวกันมาดู และหลังจากน้ันพระภิกษุชรารูปน้ันก็เดินหายไปในวิหารขององคหลวงพอโตน่ันเอง 
 ชายชราผูสงางาม  : บางครั้งจะมีผูเห็นเปนชายชรา รูปรางสงางาม นาเกรงขาม มีรัศมี
เปลงปลั่งรอบกาย นุงขาวหมขาว เขามากราบนมัสการองคหลวงพอโต แลวก็หายตัวไปตอพระพักตร
ของทาน ผูที่ไดพบเห็นก็มักจะปลื้มปติตอภาพที่เห็นน้ันอยูเสมอมา 
 ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทองนำโชค : มีสระน้ำขนาดเล็กอยูบริเวณขางวิหารใน
บางคราว มักจะมีผูพบเห็นปลาเงินปลาทอง หรือปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองขนาดใหญ ๒ ตัว 
ปรากฏใหเห็นลอยเลนน้ำคูกันอยูในสระน้ัน ซ่ึงอันที่จริงแลวสระน้ำน้ันไมเคยมีปลาตะเพียนมากอน
เลย ดวยนิมิตอันดีน้ีทางวัดบางพลีใหญในจึงไดจัดทำปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองไวสำหรับ
รานคา และบานเรือน เพื่อนำไปสักการบูชาประสบลาภผลอยางดียิ่งในการประกอบสัมมาอาชีพ 
การคาขาย และโชคลาภ ประชาชนที่ศรัทธาจึงถือวาปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองคูน้ี เปนปลา
คูบารมีของหลวงพอโตดวย จึงมีผูคนตางนำไปบูชามากมายจนประสบผลกำไรอยางลนหลาม 
 นางไมตนพิกุลร่ำไร กราบลาองคหลวงพอโต :  เดิมกอนน้ันหลวงพอโตประดิษฐานอยู
ในวิหารเกาของวัดบางพลีใหญใน ซ่ึงมีลักษณะเกาแกและทรุดโทรมลงไปมาก เน่ืองจากกอตั้งมาเปน
เวลายาวนาน ทางวัดและพุทธศาสนิกชนจึงพรอมใจกันสรางอุโบสถหลังใหมถวายองคหลวงพอโต 
ขณะที่ทำการกอสรางไดรื้อวิหารหลังเกาออกเสีย จึงอาราธนาชะลอองคหลวงพอโตมาประดิษฐานอยู
ที่ศาลาชั่วคราว และไดตัดตนพิกุลหนาวิหาร ซ่ึงมีขนาดใหญประมาณ ๓ คนโอบออกเสีย เพราะเห็น
วามีลักษณะตนที่ใหญโตและเกะกะบริเวณที่จะสรางอุโบสถใหม หลังจากน้ันในคืนวันหน่ึงบริเวณพื้น
เบ้ืองหนาหางหลวงพอราว ๒ ศอกเศษ ไดปรากฏวามีรอยมือรอยเทาแสดงทาคุกเขากราบหลวงพอโต 
ไมปรากฏรอยเทาตอนเดินเขามา มีเพียงแตรอยเทาตอนเดินกลับไปเทาน้ัน เชาวันรุงข้ึน ผูคนตาง
โจษจันอยางอื้ออึงเปนการใหญ ทานผูเฒาบางทานใหความเห็นวาเปนรอยมือรอยเทาของนางไมตน
พิกุลที่มากราบลาหลวงพอ ซ่ึงผูที่อยูเฝาองคหลวงพอโตที่ศาลาในคืนน้ันไดกลาววาตนเองไดกลิ่นหอม
ของดอกพิกุลมากมาย จึงผงกศีรษะข้ึนดูแลวไดเห็นหญิงสาวสวยมีผมยาวจรดบ้ันเอง นุงผาหมสไบ
คลายกลีบดอกจำปามาร่ำไหกราบลาหลวงพอโต เมื่อกราบลาหลวงพอโตแลวก็เดินร่ำไหลงบันไดไป 
และแสดงอภินิหารฝากรอยมือรอยเทาปรากฏไว ใหเห็นตนพิกุลน้ีหลังจากที่ไดตัดแลว ตอมาภายหลัง
ไดแกะสลักเปนรูป “พระสังกัจจายน” โดยหลวงปูวัน วัดบางพลีใหญใน พระอารามหลวง ประดิษฐาน
หนาวิหารหลังเล็กขางอุโบสถ พระสังกัจจายนที่แกะดวยตนพิกุล มีชื่อเสียงมากในทางโชคลาภ จน
เปนที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป 
 รักษาโรคดวยน้ำมนตองคหลวงพอโต : นอกจากน้ัน หลวงพอโตยังไดใหความ
ชวยเหลือแกผูเจ็บปวยทั้งหลายที่มาบอกเลาบนบาน กราบนมัสการองคหลวงพอโต บางทานไดนำ
น้ำมนตองคหลวงพอโตไปเพื่อเปนสิริมงคล และเปนกำลังใจในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ และไดปรากฏ
วาโรคภัยไขเจ็บที่เปนน้ันกลับหายวันหายคืน 
 อาราธนาองคหลวงพอโตเขาอุโบสถใหมไมได ในพุทธศักราช ๒๔๙๕  : ในครั้งเมื่อ
กอสรางอุโบสถหลังใหมน้ัน เหลาบรรดาชางกอสรางไดทำการประมาณองคหลวงพอโตกับขนาดของ
ประตู ซ่ึงมีขนาดกวางกวาองคหลวงพอโตประมาณ ๕ น้ิว ซ่ึงสามารถอาราธนาองคหลวงพอโตเขาไป
ประดิษฐานในอุโบสถหลังใหมไดอยางสะดวก แตครั้นเมื่อถึงเวลาอุโบสถแลวเสร็จจริงปรากฏการณนา



 
๕๘ 

 

ประหลาดใจก็บังเกิดข้ึน องคหลวงพอโตใหญกวาชองประตูมาก จะทำอยางไรก็ไมสามารถอาราธนา
ผานประตูเขาไปได คณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใหความเห็นวาตองทุบชองประตู
ออกใหกวางข้ึนกวาเดิม เมื่ออาราธนาองคหลวงพอโตเขาไปแลว จึงทำประตูกันใหม แตบางคนให
ความเห็นวาหลวงพอคงจะแสดงอภินิหารบารมีใหทุกคนไดอัศจรรยใจ โดยพระครูพิศาลสมวัฒน 
(หลวงพอมวน สุเมโธ งามขำ) เจาอาวาสในสมัยน้ัน จึงพรอมใจกันจุดธูปเทียนบูชาอธิษฐานของใหองค
หลวงพอโตชะลอผานเขาประตูอุโบสถได เพื่อเปนมิ่งขวัญคุมครองชาวบางพลีสืบไป เมื่อเสร็จจาก
อธิษฐานแลวก็อาราธนาหลวงพอโตเขาสูประตูอุโบสถใหม คราวน้ีทุกคนก็ตองแปลกใจที่องคหลวงพอ
โตผานประตูอุโบสถไดอยางงายดาย โดยมีชองวางระหวางองคหลวงพอโตกับประตูอุโบสถเสียอีก 
นับวาเปนเรื่องราวที่นาอัศจรรยเปนอยางยิ่งกับความศักดิ์สิทธิ์ขององคหลวงพอโตที่ปรากฏใหผูมี
ศรัทธาไดพบเห็นกันอยูเนืองๆ73

๗๔ 
 ๔) หลวงพอบานแหลม วัดเพชรสมุทร 
 หลวงพอบานแหลม ประดิษฐานอยู ณ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร ตำบลแมกลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กอนที่จะทราบประวัติหลวงพอบานแหลม ขอนำประวตัิวัด
เพชรสมุทรใหไดทราบกอน ดังน้ี 
  ประวัติ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร (วัดบานแหลม) 
 วัดบานแหลม หรือ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร ตั้งอยูในตัวเมือง เดิมชื่อวัดศรีจำปา เปนวัด
สำคัญที่สุดของจังหวัด ตามพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๗ พมายกทัพเขามาตีเมือง
เพชรบุรี แตกองทัพของกรุงศรีอยุธยา ไดยกทัพมาชวยรักษาเมืองไวไดชาวบานแหลมในเขตเมือง
เพชรบุรีไดอพยพหนีพมามาตั้งบานเรือนอยูในตำบลแมกลอง เหนือวัดศรีจำปาข้ึนไป และเรียก
หมูบานน้ีวา “บานแหลม”  ตามชื่อบานเดิมของตนในเมืองเพชร ไดชวยกันบูรณะวัดศรีจำปาแลว
เรียกวา “วัดบานแหลม”  ชาวบานแหลมน้ีสวนใหญเปนชาวประมง คราวหน่ึงไดออกไปลากอวน  ใน
อาวแมกลอง ไดพระพุทธรูปติดอวนข้ึนมา ๒ องค องคหน่ึงเปนพระพุทธรูปน่ัง อีกองคหน่ึงเปน
พระพุทธรูปยืน สำหรับพระพุทธรูป น่ังไดนำไปประดษิฐานไวที่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี สำหรับ
พระพุทธรูปยืนอุมบาตร สูงประมาณ ๑๖๗ เซนติเมตร แตบาตรน้ันสูญหายไปในทะเล ไดนำไป
ประดิษฐานไวที่วัดบานแหลม เรียกวา "หลวงพอบานแหลม" มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีอภินิหารเปนที่
เคารพเลื่อมใสของชาวบานทั่วไป 
 วัดบานแหลมซ่ึงแตเดิมเปนวัดเล็กๆ ที่ทรุดโทรมก็กลับเจริญข้ึนเปนวัดใหญ เพราะมี
ผูคนมาทำบุญ และนมัสการหลวงพอบานแหลมกันอยูเรื่อยๆ ตอมาวัดน้ีไดรับการยกฐานะ ข้ึนเปน
พระอารามหลวงชั้นวรวิหาร ไดรับพระราชทานนามวา “วัดเพชรสมุทร วรวิหาร” สำหรับบาตรของ
หลวงพอบานแหลมน้ัน สมเด็จเจาฟากรมพระยาภานุพันธวงศวรเดช ไดถวายบาตรไวใหบาตรหน่ึง 
เปนบาตรแกว สีน้ำเงิน ซ่ึงยังคงปรากฏอยูทุกวันน้ี ภายในบริเวณวัดเพชรสมุทรยังมีพิพิธภัณฑสงฆ จัด

 

 ๗๔อางแลว, อุดมรัตน ตูจินดา (บรรณาธิการ), ยิ่งพิศ ยิ่งเจริญ ๒ วัดบางพลีใหญใน พระอาราม
หลวง, หนา ๑๐๒ – ๑๐๖. 



 
๕๙ 

 

แสดง พระพุทธรูป และพระเครื่องสมัยตางๆ โบราณวัตถุเครื่องลายคราม และธรรมมาศนบุษบก สมัย
กรุงศรีอยุธยาไวใหชม74

๗๕ 
 ประวัติ หลวงพอบานแหลม 
 วัดบานแหลม ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาเปนพระอารามหลวง มีนาม
พระราชทานวา วัดเพชรสมุทร วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ ตั้งอยู ณ อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ เรียกกัน
วา หลวงพอบานแหลม ซ่ึงมีความศักดิ์สิทธิ์และพุทธานุภาพเปนที่เลื่องลือไปทั่ว พุทธศาสนิกชนจึงให
ความเคารพ สักการบูชาและไปนมัสการกันอยางเนืองแนน 
 หลวงพอบานแหลม ทางกรมศิลปากร ไดจดทะเบียนไวเปนโบราณวัตถุแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช ๒๔๙๖ เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระ
โปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายน้ิวพระบาทถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทา
ยืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน มี
ลักษณะพิเศษ คือ พระพักตรงดงาม ออนชอยราวกับเทพบุตรก็ไมปาน บางกลาววามีเทวดาบนชั้นฟา
เสด็จลงมาสิงสถิตปกปกรักษาองคหลวงพอบานแหลมใหกลายเปนพระศักดิ์สิทธิ์ สวนพระหัตถเปนคน
ละชิ้นกับพาหาทำใหสามารถถอดออกประกอบได พระบาทไมสวมฉลอง พระบาทแบบพระพุทธรูป
ทรงเครื่องที่เรียกวาพระโพธิสัตวสมัยอยุธยา พระเกตุมาลาเปนเปลวเพลิงแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 
สังฆาฏิพาดยาวลงมาถึงพระชงฆ จีวรทำแผนเปนแผนแผงอยูเบ้ืองหลัง แทนฐานรองพระบาทน้ัน
ตอนบนทำเปนรูปดอกบัวบานรองรับพระบาท ตอนลางทำเปนฐานยอมุมสิบสอง เปนรูปฐานพระ
เจดีย ลางสุดทำเปนฐานเทาสิงหมีลวดลายวิจิตรบรรจง เมื่อทรงเครื่องเต็มยศ กลาวคือ สวม
สายสะพายพาดเครื่องราชอิสริยาภรณปฐมาจุลจอมเกลาวิเศษ คาดรัดประคดปกดิ้นเงิน ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานถวายเปนพุทธบูชา บาตรแกวสีน้ำเงิน สมเด็จ
เจาฟ าภาณุ รังษีสวางวงศ  กรมพระยาภาณุ พันธุวงศวรเดช ประทานถวายไว  เวลาน้ีทั้ ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ รัดประคด และบาตรแกว ทางวัดเก็บรักษาเปนอยางดีไวในพระอุโบสถน่ันเอง 
 ตามจารึกโบราณที่ไดกลาวกันไววา หลวงพอบานแหลมไดลอยน้ำมาจากทางภาคเหนือ
พรอมกัน ๓ องคพี่นอง แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยใหปรากฏตลอดลำน้ำเจาพระยา ไมวาจะลอยผานไป
ตามคุงน้ำใดๆ ก็ไมสามารถมีผูมีบุญญาธิการอาราธนาใหข้ึนจากน้ำได ตอมาองคหน่ึงไดข้ึนประดิษฐาน
ที่วัดโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา นามวา หลวงพอโสธร องคหน่ึงข้ึนประดิษฐานที่วัดบางพลีใหญใน 
จังหวัดสมุทรปราการ นามวา หลวงพอโต จนกระทั่งในที่สุดหลวงพอบานแหลมก็ไดมาประดิษฐาน
เปนมิ่งขวัญชาวสมุทรสงครามอยูในพระอุโบสถวดับานแหลมตราบจนทุกวันน้ี75
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75000/lang/thTh/ สืบคนเมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๗๖อุดมรัตน ตูจินดา (บรรณาธิการ), ยิ่งพิศ ยิ่งเจริญ ๒ วัดบางพลีใหญใน พระอารามหลวง, หนา 
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 ๒.๒.๒ ลกัษณะพุทธศิลปสมัยตางๆ ในประเทศไทย 
 ตั้งแตมีพระพุทธรูปเกิดข้ึนในคันธารราฐ เมื่อระหวาง พ.ศ. ๓๖๓ – ๓๘๓ ความนิยม
บูชาพระพุทธรูปก็แพรหลายลงมาทางขางใต จนชาวมคธและมณฑลอื่นละคติเดิมที่วาไมควรสรางรูป
เคารพ พากันเลื่อมใสในการสรางพระพุทธรูปทั่วไปในประเทศอินเดีย ประเทศทั้งหลายภายนอก
อินเดียที่ไดรับพระพุทธศาสนาไวแตครั้งพระเจาอโศก ก็คงจะไดรับลัทธินิยมการสรางพระพุทธรูปกัน
ข้ึนทั่วไปตามกาลสมัย แตแบบอยางพระพุทธรูปที่คิดครั้งแรกและครั้งพระเจากนิษกะน้ัน เปนของทำ
ข้ึนตามความเห็นวาดีงามของชางกรีกซ่ึงเปนชาวตางประเทศ จะทำใหชาวอินเดีย หรือชาวประเทศ
อื่นนอกอินเดียเห็นสวยงามไปดวยทุกอยางน้ันไมได เมื่อเปนเชนน้ี ก็เปนธรรมดาอยูเองที่ตองมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตามความเห็นของชาวตางประเทศน้ันๆ เชน พระพุทธรูปกรีก ทำพระศก
เปนเสนอยางผมคนสามัญ ชาวอินเดียเห็นวาไมสวยหรือไมถูก แกไขทำเสนพระศกเปนอยางกนหอย 
หรือจีวรซ่ึงชาวโยนกทำเปนจีวรริ้ว ชาวอินเดียแกเปนจีวรบางๆ ไมมีริ้ว แนบติดกับพระองค และที่สุด
พระพักตรซ่ึงพวกกรีกทำอยางพักตรเทวรูปของเขา ชาวอินเดียก็เปลี่ยนเปนอยางหนาคนอินเดียเปน
ตน โดยนัยน้ี ประเทศทั้งหลายที่ไดรับแบบอยางการสรางพระพุทธรูป ก็คงจะไดแกไขเปลี่ยนแปลงไป
แหงละเล็กละนอย น่ีเองเปนมูลเหตุเกิดแบบอยางพระพุทธรูปฝมือชางในประเทศตางๆ ข้ึน 
โดยเฉพาะฝมือชางในประเทศสยาม หรือประเทศไทย ซ่ึงเปนไปตามยุคตามสมัยของบานเมือง ดังน้ี 
 ๑) สมัยทวารวดี (ระหวาง พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐) 
 ประเทศสยามเปนสวนหน่ึงของสุวรรณภูมิประเทศ ซ่ึงปรากฏในศิลาจารึกของพระเจา
อโศกวา พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ศาสนทูตของพระเจาอโศกไดเปนผูนำพระพุทธศาสนามา
เผยแผ ขอน้ีมีโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครปฐมเปนเครื่องประกอบอยูหลายสิ่ง เชน พระสถูป
รูปทรงบาตรคว่ำ และเสมาธรรมจักรกับกวางมอบ ซ่ึงเปนของทำแทนพระพุทธรูปในสมัยยังไมมีคติ
นิยมสรางองคพระพุทธรูปข้ึนเคารพบูชา คติที่สรางสิ่งอื่นแทนรูปเคารพอันเปนคติในอินเดียครั้งพระ
เจาอโศกน้ัน ไดมามีแพรหลายข้ึนที่จังหวัดนครปฐม เพราะฉะน้ัน จึงนาเชื่อเปนอยางยิ่งวา ชาวจังหวัด
นครปฐมจะไดรับลัทธิพระพุทธศาสนาแตครั้งพระเจาอโศกมหาราชเปนแน เมื่อเชื่อวาศาสนทูตครั้ง
พระเจาอโศกจะมาถึงสุวรรณภูมิจริงแลว ก็ควรจะเชื่อดวยวาศาสนทูตครั้งพระเจากนิษกะก็ไดมาถึง
สุวรรณภูมิเหมือนกัน ขอน้ีก็เพราะมีโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครปฐม เปนหลักฐานยืนยันอยู เชน 
สถูปมหายานจารึกคาถา เย ธมฺมาฯ ดวยอักษรและภาษาสันสกฤตกับทั้งพระพิมพมหายานอีก
มากมาย แตแบบอยางพระพุทธรูปที่พบในจังหวัดนครปฐมน้ัน มีลักษณะคลายกับพระพุทธรูปอินเดีย
ครั้งราชวงศคุปตะ (พ.ศ. ๘๖๐ – ๑๑๕๐) ก็คงจะเปนเพราะมีผูนำแบบอยางพระพุทธรูปสมัยน้ันเขา
มาในประเทศน้ี ชาวประเทศน้ีเห็นสวยงามก็นิยมทำตามอยางกันข้ึน 
 ทางโบราณคดี เรียกพระพุทธรูปแบบน้ีวา สมัยทวารวดี น้ัน ก็เพราะเมื่อราว พ.ศ. 
๑๑๕๐ มีจดหมายเหตุจีนกลางถึงอาณาจักรใหญอันหน่ึงซ่ึงตั้งอยูในระหวางเมืองศรีเกษตร (พมา) 
และเมืองอีศานปุร (เขมร) วาชื่อ ทวารวดี ตรงกับชื่ออาณาจักรอันหน่ึงในประเทศสยามสวนขางใตใน
สมัยน้ัน คือทองที่ซ่ึงเคยกำหนดเปนมณฑลกรุงเทพฯ มณฑลอยุธยา มณฑลนครชัยศรี มณฑลราชบุรี 
มณฑลนครสวรรค มณฑลพิษณุ โลก และมณฑลปราจิณ ราชธานีเห็นจะอยูที่นครปฐมบัดน้ี 
เพราะฉะน้ัน เมื่อพระเจาอยูทองทรงสรางกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของประเทศสยาม จึงขนานนาม
วา “กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา” ซ่ึงใหหมายความวา “ศรีอยุธยาเปนเมืองหลวงของอาณาจักรทวาร
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วดี” ดังน้ี อยางไรก็ดี ในบัดน้ีนักปราญชทางโบราณคดีทั้งไทยและตางประเทศ ไดเรียกพระพุทธรูป
แบบน้ีวาเปนของสมัยทวารวดีกันทั่วไป 
 พระพุทธรูปแบบน้ีพบมากในมณฑลนครชัยศรี มณฑลราชบุรี มณฑลอยุธยา และ
มณฑลปราจิณ แตยังมีอีกแหงหน่ึงซ่ึงพบมากเหมือนกัน คือที่ตำบลวังปลัด อำเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย มณฑลนครราชสีมา ที่ในลำน้ำมูล ตรงน้ันพบพระพุทธรูปแบบสมัยทวารวดีมาก คลายกับวา
เปนบานที่หลอทีเดียว เปนเคาเง่ือนนาจะสันนิษฐานวา กรุงทวารวดีแผอาณาจักรออกไปถึง
นครราชสีมาดวย 
 ลักษณะพุทธรูปสมัยทวารวดี 
 พระพุทธรูปสมัยน้ี ทำดวยศิลาดินเผาและโลหะ แตจะทำดวยวัตถุอยางใดก็ตาม 
ลักษณะคงละมายคลายคลึงกันทั้งน้ัน คือ เกตุมาลาเปนตอมสั้น ขมวดพระเกตุโตและปาน ไมมีไรพระ
ศก พระนลาตคดเคี้ยว หลังพระเนตรนูนจนเกือบไดระดับพระนลาต พระโขนงยาวเหยียด พระพักตร
แบนกวาง พระโอษฐแบะ พระหนุปาน จีวรบางแนบติดกับพระองค สังฆาฏิมีทั้งอยางสั้นเพียงพระถัน 
และยาวเลยลงมาจนจดพระนาภี พระหัตถและพระบาทใหญ บัวรองฐานกลีบใหญ กลางกลีบมักเปน
สัน มีกลีบเล็กแซม มีทั้งบัวคว่ำบัวหงาย และบัวหงายอยางเดียว เกสรหยาบ พระยืนโลหะมักมี
ประภามณฑล และพระที่น่ังมักมีเรือนแกวดวย มี ๒ ยุค คือ ยุคแรก พระพักตรยาวและกลมกวายุค
หลังเล็กนอย เหมือนพระพักตรพระพุทธรูปอินเดียครั้งราชวงศคุปตะทีเดียว ยุคหลัง พระพักตรแบบ
และกวางกวายุคแรก สันนิษฐานวายุคแรกจะเปนฝมือชางชั้นครูบาอาจารย ซ่ึงแมนยำในลักษณะของ
พระพุทธรูปอินเดียทำเอง ตอมาชาวพื้นเมืองทำไมไดดีเทาน้ัน หรือไมนิยมแบบน้ัน พระพักตรจึงกลาย
ไปเปนอยางที่ ๒ ซ่ึงไดพบเปนจำนวนมากกวาอยางที่ ๑ แตสวนอื่นๆ ไมมีเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก 
เห็นเขาก็มีเคาใหรูเสมอวาเปนสมัยเดียวกัน 
 พระพุทธรูปสมัยน้ีที่ไดพบแลว มี ๘ ปาง คือ 
  ๑. ปางปฐมเทศนา ปางน้ีทำทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กดวยศิลาและโลหะ มีทั้ง
อยางน่ังหอยพระบาท และน่ังขัดสมาธิ 
  ๒. ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ทำทั้งดวยศิลและโลหะ มีขอสังเกตอยางหน่ึงวา การ
ขัดสมาธิของพระพุทธรูปสมัยน้ีผิดกับสมัยอื่นๆ คือขัดหลวมๆ บางทีพอฝาเทาซอนกันเทาน้ัน และบาง
รูปแปลกมากๆ คือขัดปลายเทาเสียบลง จนเห็นกนเผยอข้ึน 
  ๓. ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพ็ชร ปางน้ีมีนอยพบแตทำดวยโลหะ 
  ๔. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส ทำทั้งดวยศิลาและโหละ 
  ๕. ปางมหาปาฏิหาริย พบแตทำดวยศิลา 
  ๖. ปางประทานอภัย ทำทั้งดวยศิลาและโลหะ 
  ๗. ปางประทานพร พบแตทำดวยศิลา 
  ๘. ปางโปรดสัตว คือพระหัตถขวาจีบน้ิว พระหัตถทาแสดงธรรม พระหัตถซายหงาย
ฝาพระหัตถไปขางหนาในทาประทานพร พบแตทำดวยโลหะ 
 ๒) สมัยศรีวิชัย (ระหวาง พ.ศ. ๑๒๐๐ – ๑๗๐๐) 
 พระพุทธรูปสมัยน้ี เปนแบบอยางฝมือชางของอาณาจักรศรีวิชัย ซ่ึงราชธานีอยูในเกาะสุ
มาตราขางทิศประจิมของเมืองปาเล็มบัง แผอาณาเขตไปจนเกาะชะวาและมาในแหลมมลายูของไทย 
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มีเมืองนครศรีธรรมราชและไชยาเปนตน ศิลปวิทยาของชางกรุงศรีวิชัย จึงไดแพรหลายมาถึงปกษใต
ของประเทศสยาม ศิลปะของกรุงศรีวิชัยน้ีเดิมทีเดียวก็ไดรับมาจากชาวอินเดียเหมือนกับกรุงทวารวดี 
แตจะรับมาเมื่อใดไดแตสันนิษฐาน เห็นจะเปนคราวเดียวกับที่พวกอินเดียฝายใตไปตั้งเมืองจัมปานคร 
ซ่ึงเรามักเรียกกันวาเมืองจาม อยูริมทะเลในแดนญวนขางใตเมืองเว เพราะของโบราณยุคน้ีเปนตนวา 
รูปจำหลัก หรือลวดลาย หรือแบบอยางการทำเจดียวัตถุทั้งในชะวา ในเมืองไทย และที่เมืองจาม 
แบบอยางละมายคลายกันมาก คงจะเปนสกุลชางเดียวกัน 
 ลักษณะพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย 
 เกตุมาลาเปนตอมสั้นคลายสมัยทวารวดี แตขมวดพระเกศเล็กละเอียดกวาสมัยทวารวดี 
โดยมากมีไรพระศก แตถาไมมีไรพระศกมักมีอุณาโลมในระหวางพระโขนง และมีใบโพธิ์ติดที่พระเกตุ
มาลา พระนลาตเรียบ พระโขนงโกง พระพักตรแบนเหมือนสมัยทวารวดี แตพระหนุไมปานเหมือน
สมัยทวารวดี พระโอษฐไมแบะ สังฆาฏิยางลงมาใตพระถัน บัวรองฐานกลีบใหญ มีสวนกวางมากกวา
ของสมัยทวารวดี กับมีกลีบเล็กแซมตั้งแต ๑ ถึง ๓ กลีบ เกสรละเอียด พระหัตถและพระบาทมักทำได
สวนกับพระองค ไมใหญเหมือนของสมัยทวารวดี ถาเปนพระน่ังโดยมากมีเรือนแกวดวย แตตางกับ
ของสมัยทวารวดีซ่ึงมักทำเปนเกาอี้ สมัยน้ีมักทำเปนรูปใบโพธิ์และมียอดเปนฉัตร ถาเปนพระยืนบางที
ไมมีชายจีวรเลย ที่มี ๒ ขางและขางเดียวเหมือนสมัยทวารวดีก็มี 
 พระพุทธรูปสมัยน้ีมีนอย มีพระโพธิสัตวเปนจำนวนมาก เพราะเปนคติมหายานซ่ึงนับถือ
พระโพธิสัตวเปนสำคัญ มักพบทางปกษใต มีจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เปน
ตน ทางเหนือเคยพบบางในจังหวัดมหาสารคม แตเปนของขนาดเล็กซ่ึงบางทีอาจเปนเพราะมีผูนำไป
ไวภาย 
  ๑. ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพ็ชร ทำดวยโลหะ 
  ๒. ปางลีลา ทำดวยโลหะ 
  ๓. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส ทำดวยโหละ 
  ๔. ปางโปรดสัตว ทำดวยโหละ 
  ๕. ปางประทานอภัย ทำดวยโลหะ 
  ๖. ปางนาคปรก ทำดวยโหละ 
 ที่เปนปางสมาธิ ปางมหาปาฏิหาริย และปางเทศนา มีพบแตทำเปนพระพิมพ 
 
 ๓) สมัยลพบุรี (ระหวาง พ.ศ. ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐) 
 พระพุทธรูปสมัยน้ีเปนแบบอยางฝมือชางขอม มีทั้งทำตามคติหินยาน ซ่ึงมีอยูเปนดั้งเดิม
แตครั้งสมัยทวารดี และคติมหายานซ่ึงไดรับมาแตสมัยศรีวิชัย และพวกขอมนำเขามาแตประเทศ
กัมพูชาอีก ที่เรียกพระพุทธรูปแบบน้ีวา สมัยลพบุรี น้ัน ก็เพราะเมื่อขอมมีอำนาจปกครองประเทศ
สยามอยูน้ัน ตั้งราชธานีของอุปราชอยูที่เมืองลพบุรี นักปราชญทางโบราณคดีจึงไดเอานามราชธานี
ครั้งน้ันมาเปนชื่อสกุลชางขอมในประเทศสยามเพื่อใหจำงาย มิไดหมายความวาเปนของทำเฉพาะแตที่
ในจังหวัดลพบุรีเทาน้ัน 
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 ลักษณะพระพุทธรูปสมัยลพบุรี 
 พระพุทธรูปสมัยน้ีมีพบในตอนกลางของประเทศสยามมากที่สุด แตทั้งทางเหนือและ
ทางใตก็ไดพบประปรายทั่วไป ลักษณะพระพุทธรูปสมัยน้ี ยังคงทำเกตุมาลาเปนตอมเหมือนกับสมัย
ทวารวดี แตเปลี่ยนรูปรางไปหลายอยาง คือ เปนอยางกนหอยบาง อยางฝาชีครอบบาง อยางมงกุฏ
เทวรูปบาง อยางเปนดอกบัวแลเห็นกลีบรอบๆ บาง มีไรพระศกเสนใหญกวาของสมัยศรีวิชัย เสนพระ
ศกทำเปนอยางเสนผมคนบาง เปนขมวดละเอียดบาง หยาบบาง ศิราภรณทำอยางทรงเซิดบาง กระ
บังหนาบาง พระพักตรกวาง พระโอษฐแบะ พระหนุปาน พระยืนทำเปนอยางหมคลุมทั้งน้ัน พระน่ัง
ทำทั้งอยางหมคลุมและหมดอง สังฆาฏิยาวลงไปจนจดนาภี ชายอันตรวาสก (สบง) ขางบนเผยอเปน
สัน โดยมากพระกรรณยาวยอนจนจดพระอังสะ ที่เปนขนาดใหญทำเสนพระศกเปนอยางบัวหลังเบ้ียก็
มี เปนอยางเสนผมคนและเปนหนามขนุนก็มี ที่ทรงเครื่องมีฉลองศอกำไลแขน และประคตเปน
ลวดลายแบบขอม ผิดกับสมัยอื่นๆ บัวรองฐานทำทั้งอยางบัวหงายบัวคว่ำก็มี บัวหงายอยางเดียวก็มี 
และบัวคว่ำอยางเดียวก็มี แตบัวขอมสังเหตุไดงายกวาบัวสมัยอื่นๆ คือเปนอยางชนิดบัวหลังเบ้ียหรือ
ปลายกลีบมีขอบทั้งน้ัน 
 ลักษณะพระพุทธรูปสมัยลพบุรีที่ทำในประเทศสยาม และพระพุทธรูปขอมแทที่ทำใน
ประเทศกัมพูชา ศาสตราจารยยอช เซเดส ไดเปนผูสังเกตวาตางกันเล็กนอย คือพระพุทธรูปน่ังของ
กรุงกัมพูชา มีสวนสูงวัดตั้งแตทับเกษตรถึงพระเกศ เทากับสวนกวางวัดตรงหนาตัก แตพระพุทธรูปน่ัง
สมัยลพบุรีโดยมากมีสวนสูงมากกวาสวนกวาง พระพักตรพระพุทธรูปสมัยลพบุรีก็ผิดกับพระพักตร
พระพุทธรูปของกัมพูชาอีกเล็กนอย คือ พระโขนงนูนเปนสันออกมามาก พระนาสิกโกงและยาว พระ
หนุเปนปมปาน ไรพระศกหนาและโต เกตุมาลาใหญเปนรูปฝาชีมีลวดลายคลายมงกุฎเทวรูป เหตุที่
พระพุทธรูปสมัยลพบุรีในประเทศสยามตางกับพระพุทธรูปขอมในกรุงกัมพูชาน้ัน จะเปนดวย
พระพุทธรูปสมัยลพบุรีเปนฝมือชางขอมในหัวเมืองฝายตะวันตก ไมชำนาญในการทำพระพุทธรูปหรือ
มีตำราทำพระพุทธรูปผิดกับชางในกรุงกัมพูชา หรืออีกนัยหน่ึงวาอาจเปนฝมือชางชาวพื้นเมือง ทำ
ตามแบบขอม เปลี่ยนแปลงตามความนิยมของตน พระพุทธรูปสมัยลพบุรีในประเทศสยามกับ
พระพุทธรูปขอมในกรุงกัมพูชาจึงตางกันไปบางเล็กนอย แตความจริงพระพุทธรูปสมัยลพบุรีและ
พระพุทธรูปฝมือชางขอมในกรุงกัมพูชาน้ันเปนของที่สังเกตไดยากที่สุดวาแตกตางกันอยางไร ถาเอา
พระพุทธรูปฝมือขอมมาองคหน่ึง โดยไมใหรูวาไดพบที่ไหนแลว ใหทายวาเปนของทำในประเทศสยาม
หรือในประเทศกัมพูชาแลว ก็ยากที่จะทายไดถูกตอง 
 พระพุทธรูปสมัยน้ีเทาที่ไดพบแลวมี ๗ ปาง คือ 
  ๑. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส ทำดวยโหละ 
  ๒. ปางประทานอภัย มีทั้งยกพระหัตถขางเดียว และสองขาง ทำทั้งดวยศิลาและ
โลหะ 
  ๓. ปางประทานพร พบแตทำดวยศิลา 
  ๔. ปางโปรดสัตว พบแตทำดวยโลหะ 
  ๕. ปางนาคปรก มีทั้งอยางเดี่ยวและอยางรัตนตรัยมหายาน คือ ชนิดมีพระพุทธนาค
ปรกอยูกลาง พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอยูขางขวา นางปญญาปารมีตาอยูขางซาย ทำทั้งดวยศิลา
และโหละ 



 
๖๔ 

 

  ๖. ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ทำทั้งดวยศิลาและโลหะ 
  ๗. ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ทำทั้งดวยศิลาและโลหะ สมัยน้ีไมมีขัดสมาธิเพ็ชร 
 นอกจากปางตางๆ ที่กลาวน้ี ยังมีอีกชนิดหน่ึง คือทำพระพุทธรูปตั้งแต ๓ องค ถึง ๔ 
องคในฐานอันเดียวกัน ซ่ึงอยาง ๓ องคคงจะหมายถึงพระพุทธเจามีกายเปน ๓ อยาง คือ สัมโภคกาย 
ธรรมกาย และนิรมาณกาย ตามคติมหายาน อยาง ๔ องคติดกันคงจะหมายถึงพระพุทธเจา ๔ องค 
ในภัททกัลปนที่ไดตรัสรูไปแลว แตทำพระหัตถอยางปางมารวิชัยทั้งน้ัน จึงไมนับเปนปางหน่ึงตางหาก 
 ๔) สมัยเชียงแสน (ระหวาง พ.ศ. ๑๖๐๐ – ๒๐๘๙) 
 พระพุทธรูปสมัยน้ี เปนของฝมือชางไทย ซ่ึงไดเขามาตั้งภูมิลำเนาอยูในประเทศน้ีตั้งแต
โบราณ พบทั่วไปในมณฑลพายัพ แตที่พบในเมืองเชียงแสนเกาเปนชนิดฝมือชางดีงามกวาที่พบใน
จังหวัดอื่นๆ ทางโบราณคดีจึงใชคำน้ีเปนชื่อของพระพุทธรูปสมัยน้ี แบงออกเปน ๒ รุน คือ 
 รุนแรก เปนแบบอยางพระพุทธรูปอินเดีย ครั้งราชวงศปาละซ่ึงเจริญในอินเดีย ระหวาง 
พ.ศ. ๑๒๗๓ – ๑๗๔๐ ครั้งน้ัน มหาพุทธวิทยาลัยที่เมืองนาลันทะเจริญรุงเรือง เปนสำนักที่นักปราชญ
ตางประเทศไปมาอยูเนืองๆ ฝมือชางอินเดียครั้งราชวงศปาละจึงไดแพรหลายไปในนานาประเทศฝาย
ตะวันออก มีประเทศพมาและชะวาเปนตน ชางทำพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุนแรกน้ี ก็คงจะได
แบบอยางมาจากอินเดียดวยเหมือนกัน แตจะไดรับมาโดยตรงจากอินเดีย หรือไดรับตอมาจาก
ประเทศพมาหรือชะวาขอน้ียังไมมีหลักฐานแนนอน แตอยางไรก็ดี พระพุทธรูปสมัยน้ีมีลักษณะ
คลายคลึงกับพระพุทธรูปอินเดีย ครั้งราชวงศปาละทุกอยาง คือพระองคอวบอวน เกตุมาลาเปนตอม
กลม น่ังขัดสมาธิเพ็ชร พระหัตถมารวิชัย พระอุระนูน ชายสังฆาฏิสั้นอยูเหนือราวพระถัน พระพักตร
กลมสั้น พระโขนงโกง พระนาสิกงุม พระโอษฐเล็ก พระหนุเปนปม เสนพระศกใหญเปนตอมกลมหรือ
เปนกนหอย ไมมีไรพระศก ฐานมีบัวรอง มีทั้งบัวหงายบัวคว่ำ มีกลับแซมและมีเกสร 
 พระพุทธรูปอีกสกุลหน่ึง เรยีกวาพระพุทธรูปเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะเหมือนกับ
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุนแรกเกือบทุกอยาง คือพระเกตุมาลาเปนตอม พระอุระนูน ชายสังฆาฏิ
สั้น เสนพระศกใหญ น่ังขัดสมาธิเพ็ชร พระหัตถในทามารวิชัย ไมมีไรพระศก ตางกันเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน คือวงพระพักตรแบนและกวางกวา พระโอษฐกวางกวา ปลายสังฆาฏิใหญและมีหลายแฉก 
ฐานไมมี บัวรองหรือมี บัวก็ เปนชนิดใหม ไม เหมือนกับบัวเชียงแสน ขอที่พระพุทธรูปเมือง
นครศรีธรรมราชเหมือนกับพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุนแรกน้ัน ก็เพราะไดรับแบบอยางการสราง
พระพุทธรูปมาจากครูเดิมอันเดียวกัน คือครั้งราชวงศปาละ แตขอที่ตางกันเล็กนอยน้ันก็เพราะ
พระพุทธรูปเชียงแสนรุนแรก เปนฝกมือชางไทยเหนือทำตามอยางพระพุทธรูปอินเดียครั้งราชวงศปา
ละ สวนพระพุทธรูปเมืองนครศรีธรรมราชเปนฝมือชางไทยใตทำเจือปนดวยแบบขอม คือที่มีพระ
พักตรและพระโอษฐกวางน้ันเปนลักษณะของพระพุทธรูปขอม ดวยเมืองนครศรีธรรมราชอยูใกล และ
มีทางติดตอกับเมืองลพบุรีมากกวาเชียงแสน พระพุทธรูปแบบน้ีที่เปนพระน่ังมีปางเดียวเทาน้ัน คือ
ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพ็ชร 
 รุนหลัง พระพุทธรูปเชียงแสนเปนของไทยชาวลานนาและลานชาง ทำตามอยาง
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีลักษณะตางไปจากเชียงแสนชั้นแรกมาก คือทำพระเกตุมาลาเปนเปลว 
น่ังขัดสมาธิราบ ชายสังฆาฏิยาว เสนพระศกละเอียด มีไรพระศกที่แปลกที่สุดน้ันก็คือเกตุมาลาเปน
เปลว พระพุทธรูปตั้งแตสมัยทวารวดีมาจนถึงสมัยเชียงแสนชั้นแรก ทำพระเกตุมาลาสั้นทั้งน้ัน เพิ่งจะ



 
๖๕ 

 

มีเกตุมาลายาวเกิดข้ึนในสมัยสุโขทัย อันไดรับแบบอยางมาจากพวกลังกา พระสมัยเชียงแสนชั้นหลังน้ี
เอาอยางมาจากสุโขทัยอีกตอหน่ึง 
 พระพุทธรูปสมัยน้ี มีพระน่ังเปนสวนมาก พระยืนมีนอยและสรางดวยโลหะเปนพื้น ชั้น
แรกตั้งแตราว พ.ศ. ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐ ชั้นหลังตั้งแต พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๒๔๘๙ คือถึงปที่พระไชยเชษฐา
กลับจากเชียงใหมไปครองกรุงศรีสัตนาคนหุตลานชาง อันมีเมืองเวียงจันทนเปนราชธานี เพราะตั้งแต
น้ีศิลปะการทำพระพุทธรูปในลานนาประเทศเสื่อมลง มีแตพระพุทธรูปฝมือชางเลวๆ เปนพื้น อันไม
ควรนับเขาถึงชั้นศิลปะ 
 พระพุทธรูปสมัยน้ีทั้งรุนแรกและรุนหลังที่ไดพบมี ๖ ปาง คือ 
  ๑. ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพ็ชร (รุนแรก) และขัดสมาธิราบ (รุนหลัง) ทำดวยโลหะ
และปูนปน 
  ๒. ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ (รุนหลัง) มีนอย ทำดวยโลหะ 
  ๓. ปางอุมบาตร (รุนหลัง) ทำดวยโลหะ 
  ๔. ปางกดรอยพระพุทธบาท (รุนหลัง) ทำดวยโลหะ 
  ๕. ปางไสยา (รุนหลัง) ทำดวยโลหะและปูนปน 
  ๖. ปางน่ังหอยพระบาท (รุนหลัง) ทำดวยโลหะ 
 ๕) สมัยสุโขทัย (ระหวาง พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๓) 
 พระพุทธรูปสมัยน้ี เปนฝมือชางไทยสมัยเมื่อกรุงสุโขทัยเปนราชธานี หรือสมัยราชวงศ
พระรวงครองกรุงสุโขทัย ในสมัยน้ีไดรับพระพุทธศาสนาอยางลังกาวงศเขามาประพฤติปฏิบัติใน
ประเทศน้ี เพราะเวลาน้ันพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปกำลังเจริญรุงเรือง พระสงฆลังกาในครั้งน้ันทรง
พระธรรมวินัยรอบรูพุทธวจนะวิเศษกวาพระสงฆประเทศอื่นๆ เปนเหตุใหพระสงฆไทย มอญ พมา 
และเขมร พากันไปศึกษาพระศาสนาในลังกาทวีปเปนอันมาก เมื่อพระสงฆไทยกลับมายังไดชักชวน
พระสงฆชาวลังกามาอยูในประเทศน้ีดวย ชั้นแรกมาอยูทางเมืองนครศรีธรรมราช แลวภายหลังข้ึนไป
ตั้งสำนักอยูในกรุงสุโขทัย และตอไปจนถึงเชียงใหม ชาวประเทศน้ีจึงไดรับแบบอยางเจดียลังกามา
สรางกันแพรหลายตั้งแตสมัยน้ัน รวมทั้งแบบอยางพระพุทธรูปดวย ขอน้ีมีหลักฐาน ดวยพระพุทธรูป
โบราณในประเทศน้ี ตั้งแตกอนลังกาวงศเขามา ไมมีทำเกตุมาลายาวเปนเปลวเลย เพิ่งมีข้ึนในสมัยน้ี
เปนครั้งแรก พระพุทธรูปที่มีเกตุมาลาเปนเปลวน้ัน เปนแบบอยางชางลังกาเปนผูคิดข้ึนกอน แปลก
กวาแบบอยางพระพุทธรูปในประเทศอื่น 
 พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ทำเปน ๓ ยุค 
        ยุคแรก มักทำวงพระพักตรกลมตามแบบพระพุทธรูปลังกา เชนพระอัฏฐารสในวิหารวัด
สระเกศบัดน้ี ซ่ึงนำมาจากวัดวิหารทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนตน 
        ยุคกลาง เมื่อฝมือชางเชี่ยวชาญข้ึน คิดแบบข้ึนใหมทำวงพระพักตรยาว พระหนุเสี้ยม 
เชน พระรวงที่พระปฐมเจดียและพระสุรภีพุทธพิมพในพระอุโบสถวัดปรินายก พระพุทธรูปตามแบบ
ยุคที่ ๒ น้ีมีมากกวายุคแรก 
        ยุคท่ี ๓ หรือยุคหลังเห็นจะเปนในรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไทย ซ่ึงในตำนานกลาววา
เอาเปนพระธุระบำรุงกิจในพระพุทธศาสนายิ่งกวารัชกาลกอนๆใหเสาะหาชางที่ฝมือดี ทั้งในฝายเหนือ
และฝายใตมาประชุมปรึกษากัน ทรงสอบสวนหาหลักฐานพุทธลักษณะในคัมภีรพระไตรปฎกประกอบ 
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คิดสรางพระพุทธรูปเพื่อจะใหวิเศษที่สุดที่จะทำได จึงเกิดพระพุทธรูปแบบสุโขทัยข้ึนอีกอยางหน่ึง 
เชน พระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห ทำวงพระพักตรรูปไข หรือทำนองผลมะตูมคลายแบบ
อินเดียเดิมแตงามยิ่งนัก และแกไขพุทธลักษณะที่แหงอื่นไปตามตำรา เชนทำปลายน้ิวพระหัตถยาว
เสมอกันทั้ง ๔ น้ิวเปนตน พระพุทธรูปแบบน้ีทำกันแพรหลายข้ึนไปจนขางเหนือและลงมาขางใต แตที่
ทำไดงามเหมือนพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีหซ่ึงเปนตนตำราน้ันมีนอย 
 ลักษณะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย  
           พระพุทธรูปสมัยน้ีทำเกตุมาลายาว เสนพระศกขมวดกนหอย โดยมากไมมีไรพระศก 
พระโขนงโกง พระนาสิกงุม พระหนุเสี้ยม หัวพระถันโปน สังฆาฏิยาว มักมีปลายเปน ๒ แฉกยน 
ขัดสมาธิราบ ฐานเปนฐานหนากระดานเกลี้ยงเปนพื้น ตอนกลางแอนเขาไปขางใน ผิดกับฐานเชียง
แสนซ่ึงโคงออกมาขางนอก ไมใครทำบัว ถามีบัวก็เปนบัวหงายบัวคว่ำชนิดบัวฐานพระพุทธชินราช ทำ
เปนปางตางๆตามพระอริิยาบถ คือ 
        ๑. ปางไสยา ทำทั้งดวยโลหะและปูนปน 
        ๒. ปางลีลา ทำดวยศิลา โลหะและปูนปน 
        ๓. ปางประทานอภัย มีทั้งยกพระหัตถขางเดียวและสองขาง ทำดวยโลหะและปูนปน 
        ๔. ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ทำดวยโลหะและปูนปน 
        ๕. ปางถวายเนตร ทำดวยโลหะ 
        ๖. ปางสมาธิ ทำดวยโลหะ ปางน้ีมีนอยทำแตมารวิชัยเปนพื้น 
 ๖) สมัยอยุธยา (ระหวาง พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๒๕) 
 พระพุทธรูปสมัยน้ี เปนของชางฝมือชางไทยครั้งสมัยพระนครศรีอยุธยาเปนราชธานี ทำ
แบอยางตางกันเปน ๒ ยุค ยุคแรกนิยมทำตามแบบขอม แตเอาอยางขอมเฉพาะวงพระพักตรเทาน้ัน 
ยุคน้ีเรียกวา ฝมือชางสมัยอูทอง นับเวลาตั้งแตกอนสรางกรุงศรีอยุธยามาจนถึงแผนดินพระบรมไตร
โลกนารถ (พ.ศ. ๒๐๓๑) 
 ลักษณะ เกตุมาลายาว เสนพระศกละเอียด มีไรพระศกเปนกรอบรอบวงพระพักตร พระ
หนุปานเปนรูปคางคน สังฆาฏิยาว ชายอันตรวาสกขางบนเปนสนั ขัดสมาธิราบ ฐานหนากระดานเปน
รองและแอนเขาไปขางใน ลักษณะเหมือนกันทั้งน้ัน ตางแตในชั้นหลังมาทำพระพักตรยาวกวาชั้นกอน
เทาน้ัน 
 ยุคหลังตั้งแตแผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔ จน พ.ศ. ๒๓๒๕) ลักษณะ
ทำวงพระพักตรและเกตุมาลาตามแบบอยางสมัยสุโขทัยทั้งน้ัน ตางแตโดยมากมีไรพระศกและสังฆาฏิ
ใหญ กับถาทรงเครื่อง เกตุมาลาทำเปนกนหอยหลายๆ ชั้นบาง เปนอยางมงกุฎเทวรูปแบบสมัยลพบุรี
บางเทาน้ัน ทำเปนปางตางๆ ดังน้ีคือ 
 ๑. ปางไสยา ทำดวยโลหะและปูนปน 
 ๒. ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ และสมาธเิพชร (แตมีนอย) ทำดวยศิลา โลหะ และปูนปน 
 ๓. ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ทำดวยศิลา โลหะ และปูปน 
 ๔. ปางประทานอภัย มีทั้งอยางยกพระหัตถขางเดียวและสองขาง ทำดวยโลหะ 
 ๕. ปางปาลิไลยกะ ทำดวยโลหะและปูนปน 
 ๖. ปางลีลา ทำดวยโลหะ 



 
๖๗ 

 

 ๗) สมัยรัตนโกสินทร (ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๒๕ เปนตนมา) 
 พระพุทธรูปสมัยน้ี แบบอยางเปนลักษณะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและศรีอยุธยาผสมกัน 
ตางแตเกตุมาลาสูงกวาสุโขทัยและอยุธยา กับเสนพระศกละเอียดกวา ขนาดเล็กทำตามอยางสมัย
เชียงแสน แตมักจะผสมกันไมเหมือนลักษณะของพระพุทธรูปเชียงแสนแท 
 สมัยรัชกาลที่ ๑ มิใครจะไดสรางพระพุทธรูปข้ึนใหม เพราะทรงพระราชศรัทธาใหเชิญ
พระพุทธรูปโบราณ ซ่ึงทิ้งทรุดโทรมอยูที่ เมืองเหนือมาบูรณปฏิสังขรณตั้ ง ๑ ,๒๐๐ องคเศษ 
พระพุทธรูปที่เปนพระประธานอยูในวัดสำคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร จึงเปนพระพุทธรูปเกาสมัยอื่นซ่ึง
ไดเชิญมาจากี่อื่นเปนพื้น มีพระพุทธรูปทรงสรางในรัชกาลที่ ๑ มีลักษณะงามดีอยูองคหน่ึงคือ พระคัน
ธารราฐ ซ่ึง้ังอยูในพระราชพิธีแรกนาและขอฝนอยูจนทุกวันน้ี กบัพระประธานในวัดมหาธาตุเปนพระ
ปนในรัชกาลที่ ๑ เปนแบบอยางที่นับวาลักษณะงาม มีพระพุทธรูปซ่ึงสรางข้ึนในรัชกาลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ 
๔ ที่ ๕ และที่ ๖ อีกหลายองค ลักษณะเปนพระแบบสมัยอยุธยาและสุโขทัยผสมกันดังกลาวแลว 
 พระพุทธรูปสมัยน้ี ทำเปนปางตางๆ คือ 
 ๑. ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ทำดวยโลหะและปูนปน 
 ๒. ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ทำดวยศิลาและปูนปน 
 ๓. ปางประทานอภัย มีทั้งยกพระหัตถขางเดียวและสองขาง ทำดวยโลหะและปูนปน 
 ๔. ปางไสยา ทำดวยโลหะและปูนปน 
 ๕. ปางขอฝน ทำดวยโลหะ 
 ปางตางๆ ที่กลาวน้ี เปนพระขนาดใหญทั้งน้ัน ขนาดเล็กยังมีปางอื่นๆ ทำตามพุทธ
อิริยาบถในเรื่องพุทธประวัติอีกมากมายผสมกับปางเกาและปางใหมที่คิดข้ึนในรัชกาลที่ ๓ ถึง ๔๐ 
ปาง แตลักษณะคงเปนอยางเดียวกันทั้งน้ัน76

๗๗  
 ในสมัยรัชกาลที่ ๓ น้ีเอง พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด พระองคทรงเปนผูเริ่ม
สรางพระพุทธรูปทรงเครื่องปางหามสมุทรทรงเครื่องใหญอยางกษัตริย ซ่ึงไดรับอิทธิพลศิลปมาจาก
สมัยอยุธยาตอนปลาย มีการประดับกระจกหรืออัญมณีสีตางๆ ลงในศิราภรณเปนประกายแวววับ 
 ในสมัยน้ียังสรางพระพุทธรูปแบบจีวรดอก คือทำจีวรใหมีลวดลายดอกดวงเพื่อความ
งดงามแทนจีวรแบบธรรมดา รวมทั้งมีการลงรักชาดและปดทองอีกดวย 
 สมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดใหปรับปรุงการสรางพระพุทธรูปใหมีลักษณะคลายมนุษย
สามัญมากข้ึน เชน ไมมีพระเกตุมาลา และทำจีวรเปนริ้วอยางของจริง 
 สมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดใหแกไขพุทธลักษณะใหเหมือนมนุษยสามัญมากข้ึน แตยังคง
รักษาพุทธลักษณะที่สำคัญๆ ไว เชน พระเกตุมาลา พระรัศมีแบบเปลว พระเกศาขมวดเปนปม ใบ
พระกรรณยาว คลายกบัศลิปแบบพระพุทธรูปคันธารราฐ 

 

 ๗๗หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, ลักษณะพุทธรูปสมัยตางๆ ในประเทศสยาม, (พระนคร : ศรีกรุง, ๒๔๙๔, 
แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) และนางกลการเจนจิต (พัน วสุวัต) ณ เมรุวัด
มกุฏกษัตริยาราม วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๔), หนา ๑ - ๓๖. 
 ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานพระพุทธเจดีย, 
(กรุงเทพมหานคร : ศิวพร, ๒๕๐๓ , ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานพระศพ สมเด็จ
พระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๓)  



 
๖๘ 

 

 สมัยรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชประสงคที่จะเฉลิมฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ทรงโปรดให
สรางพระพุทธรูปในรัชกาลของพระองค โดยมอบหมายใหศาสตราจารย ศิลป พีระศรี เปนผูออกแบบ
พระพุทธรูปปางลีลาคลายสมัยสุโขทัย แตมีลักษณะของมนุษยสามัญยิ่งข้ึน ประดิษฐานไว ณ พุทธ
มณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 



บทที่ ๓ 
 

แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 

 การวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย โดยแบงหัวขอดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ แนวคิดเกีย่วกับความเช่ือ 
 ๓.๒ แนวคิดความเช่ือของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 ๓.๓ คุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 

๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับความเช่ือ 
 
  ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับนับถือ เช่ือมั่นในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีอาจต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ความคิด เหตุผลท่ีพิสูจนได หรืออาจต้ังอยูบนพื้นฐานของการยอมรับ ศรัทธาโดยปราศจากเหตุผล
หรือตองพิสูจนใด ๆ ท่ีเปนท้ังแนวทางในทางตัดสินใจเช่ือ ปฏิบัติ ละเวนการปฏิบัติส่ิงใด ๆ โดยมี
อิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลและมีการปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของมนุษย  
นักวิชาการตางๆ ไดใหทัศนะไวดังนี้ 
 ทัศนีย ทานตวณิช 0

๑ กลาววา ความเช่ือ คือการยอมรบันับถือวาเปนความจริง หรือมีอยู
จริง การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้อาจมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจนได หรืออาจไมมี หลักฐานท่ีจะ
พิสูจนส่ิงนั้นใหเห็นจริงได 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕1

๒ ใหความหมายไววา “เช่ือ” 
หมายถึง เห็นตามดวย มั่นใจ และไวใจ 
 ธวัช ปุณโณทก2

๓ ใหความหมายไววา ความเช่ือ คือ การยอมรับอันเกิดอยูในจิตสำนึกของ
มนุษย ตอพลังอำนาจเหนือธรรมชาติท่ีเปนผลดีหรือผลรายตอมนุษย แมวา พลังอำนาจเหนือ
ธรรมชาติเหลานี้ไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง แตมนุษยในสังคมหนึ่งยอมรับ และใหความ
เคารพยำเกรง 

 

 ๑ทัศนีย ทานตวณิช, คติชาวบาน, (ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ๒๕๒๓), หนา ๔. 
 ๒พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๒๕), 
หนา ๒๗๔. 
 ๓ธวัช ปุณโณทก, ความเช่ือพื้นบานอันสมัพันธกับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน ในวฒันธรรมพื้นบาน : คติ
ความเช่ือ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๓๕๐. 



 
๗๐ 

 

 นันทนา ขุนภักดี 3

๔ ไดศึกษาความเช่ือของคนไทยในอดีตและกลาวสรุปไววา ความเช่ือ 
หมายถึงสภาพท่ีบุคคลใหความมั่นใจ เห็นคลอยตามและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามส่ิงหนึ่งส่ิงใดแลวนำไป
ถายทอดใหบุคคลอื่นไดทราบ เพื่อตองการใหเกิดความมั่นใจเห็นคลอยตามและปฏิบัติตามดวย โดยไม
คำนึงวาความเช่ือนั้น ๆ จะมีเหตุผลท่ีสามารถพิสูจนไดหรือไมก็ตามและ ช้ีใหเห็นวาความเช่ือของคนมี
มูลเหตุมาจากความไมรู เพราะความไมรูทำใหเกิดความกลัว เมื่อมีความกลัวแลวจึงคิดสรางความเช่ือ
ข้ึนมาเพื่อใหเปนท่ีพึ่งทางใจ 
 สมปราชญ อัมมะพันธ 4 ๕ กลาววา ความเช่ือ คือระดับสภาพจิตใจของบุคคลท่ีมอบความ
ไววางใจ ความเช่ือใจ หรือความเช่ือมั่นตอบุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
 นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือไว ดังตอไปนี ้
 จรัส พยัคฆราชศักด์ิ 5

๖ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือไว พอสรุปไดวา มนุษย
จำเปนตองผูกพันอยูกับความเช่ือโดยมิอาจขาดความเช่ือได ชีวิตมนุษยมีท้ังส่ิงท่ีมองเห็นได เขาใจได 
และพิสูจนได ความเช่ือทำใหมนุษยเกิดความมั่นใจทำใหเกิดความสบายใจ และความเช่ือทำใหมนุษย
บรรลุถึงความสำเร็จได 
 วิทย พิณคันเงิน 6

๗ ไดกลาวถึงความเช่ือไววา ความเช่ือของมนุษยเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรม มนุษยโดยท่ัวไปตองการความปลอดภัยท้ังทางรางกาย และจิตใจ มาต้ังแตดึก 
ดำบรรพ ความเช่ือตาง ๆ นั้นมักไดรับคำบอกเลาจากคนรุนกอนวามีอำนาจลึกลับท่ี จะชวยคุมครอง 
 ความเช่ือในพุทธศาสนาจัดวาเปนความเช่ือท่ีไดรับการยอมรับวามีเหตุมีผลเพราะ
หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเนนเรื่องความจริงอันประเสริฐและสามารถพิสูจนได ซึ่งนักวิชาการ
ทางศาสนาหลายทานไดใหความหมายและแนวคิดตางๆ ไวดังนี้ 
 พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท 7 ๘ ไดใหความหมายของคำวา “ความเช่ือ” ใน
พุทธศาสนาท่ีตรงกับภาษาบาลีวา “สัทธา” และตรงกับภาษาสันสกฤตวา “ศรัทธา” ไววา เช่ือในส่ิงท่ี
ควรเช่ือ ความเช่ือท่ีประกอบดวยเหตุผล ความมั่นใจ ในความจริง ความดี ส่ิงดีงาม และในการทำ
ความดี ซึ่งประกอบดวย ๔ อยางคือ ๑.กัมมสัทธา (เช่ือกรรม) ๒. วิปากสัทธา (เช่ือผลของกรรม) ๓. 
กัมมัสสกตาสัทธา (เช่ือวาสัตวมีกรรมเปนของตน) ๔.ตถาคตโพธิสัทธา (เช่ือปญญาตรัสรูของตถาคต) 

 

 ๔นันทนา ขุนภักดี , การวิ เคราะหความเช่ือของชายไทยในสวัส ดิ รักษา , พิมพค รั้ ง ท่ี  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐), หนา ๕. 
 ๕สมปราชญ อัมมะพันธ, ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : , ๒๕๓๖), หนา 
๗. 
 ๖จรัส พยัคฆราชศักด์ิ, เอกสารการสอนไทยคตีศึกษา ศาสนา และลัทธิในทองถ่ิน, (มหาสารคาม : 
ปรีดาการพิมพ, ม.ป.ป.), หนา ๓๔. 
 ๗วิทย พิณคันเงิน, ความเปนมาของมนุษยชาติ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๑๕), หนา 
๓๙๗-๔๐๓. 
 ๘พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๘. 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๓๒๓. 



 
๗๑ 

 

 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส8

๙ ทรงใหความหมายของสัทธา วา 
“ความเช่ือ” และทรงใหความหมายของคำวา “สัทธาสัมปทา” หมายถึง ถึงพรอมดวยศรัทธาคือเช่ือ
ส่ิงท่ีควรเช่ือ เชน เช่ือวาทำดีไดดี ทำช่ัวไดช่ัว เปนตน 
 จากความหมายและทรรศนะตางๆจึงสรุปไดวา ความเช่ือในพุทธศาสนา หมายถึง เช่ือส่ิง
ท่ีควรเช่ือ เช่ืออยางมีเหตุผล ไมเช่ืออยางงมงาย เชน เช่ือวาทำดีไดดี ทำช่ัวไดช่ัว คือเช่ือเรื่องกฎแหง
กรรม หรือเช่ือเรื่องบุญและบาป เปนตน และประการสำคัญ ความเช่ือทางศาสนาถือเปนปทัฏฐานท่ี
สำคัญยิ่งตอการปฏิบัติธรรมข้ันสูงตอไป 
 ดานท่ีมาและประเภทของความเช่ือ  มณี พยอมยงค กลาววา ความเช่ือมีท่ีมาจาก ๓ 
แหลงดวยกัน คือ 
 ๑. ความเช่ือท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฟารอง ฟาผา คนใน
สมัยโบราณไมมีอะไรเพื่อใชพิสูจนได ก็จินตนาการเอาวาเปนอำนาจของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งเปนส่ิงลึกลับ
และมีอำนาจดลบันดาลใหเปนไปจึงเกิดความเช่ือวามีส่ิงศักด์ิสิทธิ์หรือเทพเจาลงมาทำโทษแกตน ดวย
ความกลัวตอมรณภัยนั้น จึงมีการกราบไหว บวงสรวงบูชาใหส่ิงเหลานั้นหายโกรธและบันดาลความสุข
สวัสดีแกตน 
 ๒. ความเช่ือท่ีมากับศาสนา ซึ่งเกิดข้ึนจากความรูท่ีตนไดรับเกี่ยวกับคำสอนและพิธีการท่ี
เจาของศาสนาบัญญัติไวหรือพระสาวกปฏิบัติจนเปนแบบอยางสืบมา 
 ๓. ความเช่ือเกิดจากความคิดของมนุษย เห็นไดจากความคิดแนวปรัชญาทางจิตวิทยา
และจินตนาการอื่นๆ ตัวอยางทฤษฏีคำสอนของเจาลัทธิศาสนาท่ีกลาวถึงนรก สวรรค เปนตน 9

๑๐ 
 เสรี พงศพิศ กลาววา ความเช่ือนั้นถือเปนบอเกิดของพลังชีวิตท่ีสำคัญท่ีสุดของคน
โบราณความเช่ือเปนบอเกิดของ “ความรู” ท่ีสัมพันธกับชีวิตและจรรโลงชีวิตใหอยูในกฎเกณฑของ
ธรรมชาติซึ่งกฎเกณฑนั้นก็คือความสัมพันธของสรรพส่ิงของคนกับทุกส่ิงทุกอยางรอบตัว ส่ิงเหลานี้มี
ท้ังเปนรูปธรรมและนามธรรม มีสวนท่ีเห็น รูสึก สัมผัสไดดวยหู ตา จมูก ล้ิน และมีสวนท่ีสัมผัสไดดวย
ญาณท่ีล้ำลึกลงไปจากโสตประสาทอื่น ความรูของคนโบราณมี ๒ ลักษณะ ลักษณะแรก คือ รูจากการ
สัมผัสและการคิดไตรตรอง ความรูชนิดนี้ไมตองการความเช่ือ เชนเห็นคนเดินมาก็รูวาเปนคน คนนั้น
กลาวทักทายก็รูวาเปนคนนั้น ไมเคยไปอังกฤษก็รูวามีประเทศอังกฤษ ความรูเชนนี้จึงไมตางไปจากส่ิง
ท่ีศาสตรสมัยใหมกลาวถึง แตความรูลักษณะท่ีสองนั้นมาจากความเช่ือเปนสำคัญ เช่ือเพราะ “รูสึก”
แตกตางไปจากการสัมผัสอื่นๆ ในลักษณะ “ปกติ” เช่ือเพราะมีอะไรบางอยางท่ีมากไปกวานั้น และ
อะไรท่ีมากไปกวานั้นเคยแสดงใหปรากฏในภาวะปกติแลว อยางนอยก็เทาท่ีเลาลือหรือบอกกลาวส่ัง
สอนกันมา10

๑๑ 
 เสถียร โกเศศ ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทยมีลักษณะซอนทับกันอยู คนไทยสวน
ใหญนับถือศาสนาตางๆ ซอนอยางรูปเจดีย คือ นับถือผีสางเทวดาเปนพื้นฐานถัดข้ึนไปนับถือไสย

 

 ๙สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๑๙), หนา ๔๕. 
 ๑๐มณี พยอมยงค, วัฒนธรรมลานนาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), หนา ๒๘. 
 ๑๑เสรี พงศพิศ, “ไสยศาสตรในสังคมไทย”, ในเอกสารการสอนชุดวิชา ความเช่ือและศาสนาใน
สังคมไทย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หนา ๓๑๔. 



 
๗๒ 

 

ศาสตรซึ่งมีอยูในศาสนาพราหมณและศาสนาฮินดู แลวจึงนับถือพทุธศาสนา เปนดังช้ันยอดของเจดีย 
ความเช่ือท้ังสามคตินี้นับถือคละเคลากันไป จะถืออยางไหนมากหรือนอยกวากัน ก็สุดแลวแตชาติช้ัน
และการศึกษาของคนในหมูซึ่งมีไมเทาเทียมกัน ใครจะถือหนักไปทางไหน ถาไมเปนเครื่องเบียดเบียน 
หรือเดือดรอนเสียหายแกตนหรือคนอื่นก็ถือไป ไมมีใครวาอะไร 11

๑๒ 
 เรณู อรรฐาเมศร แบงความเช่ือออกเปน ๒ ระดับ คือ ๑. ระดับความเช่ือพื้นบาน และ 
๒.ระดับความเช่ือในศาสนา โดยในสวนของระดับความเช่ือพื้นบานนั้นมีการผสมผสานกัน ๒ กระแส
ไดแก ความเช่ือเรื่องจิตวิญญาณของธรรมชาติ โดยเขาใจวาทุกส่ิงทุกอยางในธรรมชาติมีจิตวิญญาณ
หรือมีผูบงการอยูเบ้ืองหลังธรรมชาติ จึงปฏิบัติตอธรรมชาติเสมือนวาธรรมชาติมีชีวิต คือ มีการบูชา
ออนวอน ขอบคุณ และความเช่ือเรื่องผีวิญญาณ ซึ่งมีหลายประเภท ไดแก ความเช่ือในผีสายตระกูล
คือ ผีบรรพบุรุษ ผีปูตา ผีปูยา และความเช่ือตอผีอารักษเปนลำดับแหงความศรัทธาในลัทธิศาสนาท่ี
ยิ่งใหญอันหนึ่ง สำหรับระดับความเช่ือในศาสนานั้นถูกอธิบายวาเปนความเช่ือท่ีมีเหตุผลมากข้ึนกวา
ความเช่ือพื้นบานตามแนววทิยาศาสตร ซึ่งศาสนาท่ีคนไทยสวนใหญนับถือก็ไดแก ศาสนาพุทธ12

๑๓ 
 ฉลาดชาย รมิตานนท อธิบายไวอยางนาสนใจวา ความเช่ือมีองคประกอบท่ีสำคัญแยก
ออกเปน ๔ ดานดวยกัน ไดแก 
 ๑. เรื่องของความรู ความรูท่ีจะอธิบายโลก อธิบายจักรวาล อธิบายสรรพส่ิงตางๆ ตาย
แลวไปไหน เกิดจากอะไร ส่ิงตางๆนานาเหลานี้ นรกอยูตรงไหน สวรรคอยูตรงไหน มีจริงหรือไม
เหลานั้นเปนความรูท่ีมีการจัดระดับกันวา เปนความรูระดับสูง ระดับต่ำกว็ากันไป แตประเด็นสำคัญท่ี
ของศาสนาคือความรู และความรูก็ปรากฏอยูในการส่ังสอนของศาสดา ซึ่งในศาสนาใหญๆ มักมีการ
บันทึกเอาไวในรูปของพระคัมภีร ท่ีมักจะถือกันวาเปนแหลงความรูท่ีสูงสุดและศักด์ิสิทธิ์ดวยกันท้ังส้ิน 
 ๒. พิธีกรรม เชน เวลาไปวัด เวลาจะกราบพระจะตองกราบ ๓ ครั้ง กราบ ๒ ครั้งไมได ถา 
กราบครั้งเดียวถึงวากราบคนตาย ตองแบมือดวย ถาเวียนเทียนตองเวียนขวา ถาเวียนซายถือเปน
อัปมงคล 
 ๓. บุคลากรผูประกอบพิธีกรรม ในพิธีกรรมตางๆ อยางหนึ่งซึ่งขาดมิไดคือ ผูประกอบ
พิธีกรรม หรือเรียกงายๆ วา “พิธีกร” ยกตัวอยางเชนในศาสนาพุทธ พระสงฆจำนวนมากทำหนาท่ี
เปนพิธีกรทางศาสนา เพราะสวนใหญโอกาสท่ีคนท่ัวไปจะเขาถึงความรูท่ีลึกซึ้งของพระพุทธศาสนา
นั้นอาจจะมีนอย ฉะนั้น ตัวพระสงฆองคเจาจำนวนมากจึงติดอยูกับพิธีกรรมเสียเปนสวนใหญ 
ประกอบกับฆราวาสหรือพุทธศาสนิกชนท่ีไปวัดไปวานั้น ก็อาจจะไมสนใจท่ีจะหาความรูท่ีแทจริงท่ี
ลึกซึ้งเพราะถาเปนความรูท่ีแทจริงท่ีลึกซึ้งของศาสนาแลว จะตองเปนความรูท่ีปฏิเสธหลายอยางมาก
ปฏิเสธความมีตัวตนของตัวเอง ปฏิเสธการดำรงอยูของตัวตนตางๆ ตองตัดกิเลส ตองตัดนูนตัดนี่
มากมาย ฉะนั้น การเขาสูความรูท่ีแทจริงมันทำไมได จึงเขาสูในระดับพิธีกรรม ฉะนั้นพระสงฆองคเจา
ท้ังหลายจึงมักจะทำหนาท่ีเปนพิธีกร 

 

 ๑๒เสฐียรโกเศศ, การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยกอน, (กรุงเทพมหานคร : คลัง
วิทยา, ๒๕๒๑), หนา ๒๕๓. 
 ๑๓เรณู อรรฐาเมศร, คติชนวิทยา, (เชียงใหม : คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ 
เชียงใหม, ๒๕๓๓), หนา ๑๕๘. 



 
๗๓ 

 

 ๔. การจัดองคกร ซึ่งมักจะประกอบดวยนักบวชและศาสนิกชน วามีการจัดลำดับช้ัน
ความสำคัญและจัดความสัมพันธกันอยางไร ใครทำหนาท่ีอะไร บริหารปกครองกันอยางไรเปนตนใน
ทุกศาสนาตองมีการจัดองคกร มีระบบการบังคับบัญชาเปนข้ันตอนลงมา เราเรียกในภาษาอังกฤษวา
“hierarchy” ซึ่งเปนตัวบงสะทอนวา มันเปนความสัมพันธเชิงอำนาจของบุคลากรท่ีอยูในศาสนานั้น 
 ในความเช่ือและศาสนาแบงออกเปน ๔ สวน แตสวนท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ความรู ซึ่งความรูท่ี
ลึกซึ้งของศาสนาแตละศาสนานั้น เชนกรณีของพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนท่ัวไปเขาไมถึงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาไมไดบวชไมไดเรียน ฉะนั้น เมื่อผูหญิงไมไดรบัอนุญาตใหบวชเรียนผูหญิงก็เขาไมถึงความรู 
ถาจะเขาถึงความรูตองนั่งอานเอาเอง ตองไปซื้อพระไตรปฎกมาอานเอง ถาอานไมออกก็ตองไปเรียน
ภาษาบาลี เพื่อท่ีจะอานบาลีได และเพื่อจะเขาถึงความรู การเขาถึงความรู สำหรับผูหญิงถูกปดกั้น ไม
เหมือนผูชายท่ีไดรับอนุญาตตามจารีตประเพณีใหเขาไปบวชได เมื่อไปบวชได ก็สามารถจะไปเรียน
ธรรมะบาลีไปพรอมๆ กัน เมื่ออานภาษาบาลีไดก็สามารถอานพระไตรปฎกไดและสามารถจะเขาถึง
ความรูไดในระดับหนึ่ง แตถาถูกตัดคือหามเขาไปเลย ไมใหเขาไปบวชไดผูหญิงก็ถูกตัดไมใหเขาสู
ความรูเสียต้ังแตตน เมื่อเขาสูความรูไมได ก็อธิบายโลกไมได อธิบายจักรวาลไมได อธิบายพระธรรม
ไมได อธิบายอะไรตางๆ ไมไดในคำอธิบายของศาสนานั้นๆ ดังนั้นผูหญิงจึงไมมีอำนาจ13

๑๔ 
 พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ กลาววา มนุษยตองการท่ีพึ่งทางใจ เนื่องดวยความเขาใจในโลก
ธรรมชาติและจักรวาลมีนอย แตเมื่อมีความเขาใจโลก ธรรมชาติ และจักรวาลมากพอแลว มนุษยก็ไม
ตองการศาสนามากนัก ศาสนาจึงไดวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา ไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี ศาสนาในยุคหนึ่ง
ก็แสดงภูมิปญญาความรู ความสนใจ และสภาพของสังคมในยุคนั้นดวย เนื่องจากศาสนามีวิวัฒนาการ
มาเรื่อยๆ แตนักศาสนศาสตรก็ตองการรูวา ศาสนาท่ีเปนตนแบบด้ังเดิมนั้นเปนแบบอยางไร มี
ลักษณะพิเศษเชนไร และไดววิัฒนาการมาตามข้ันตอนอยางไรบาง ซึ่งก็มีความเห็นแตกตางกัน แบง
ออกเปน ๔ พวก ดังนี้ 
 ๑. พวกธรรมชาตินิยม (Naturalism) นำโดย แมกซ มูลเลอร ชาวเยอรมัน บางทีเรียกวา
ทฤษฎีเยอรมัน เกิดจากการสังเกตวา คนปาเถ่ือนมักมีทาทีเกรงกลัวและเคารพบูชาปรากฏการณ
ธรรมชาติตางๆ ท่ีมีพลังนากลัว เชนน้ำตก พายุฝน เปนตน และเช่ือวามีพลังลึกลับแบบบุคคลอยูใน
ปรากฏการณนั้น 
 ๒. พวกวิญญาณนิยม (Animism) นักปราชญทางสังคมวิทยา มี เซอร เอดเวอรด ไทเลอร
และ เฮอรเบอรต สเปนเซอร มีความเห็นวา ศาสนาด้ังเดิมของมนุษยนาจะเปน วิญญาณนิยม เพราะ
ส่ิงท่ีมีกิจกรรมยอมมีชีวิต ส่ิงท่ีมีชีวิตไมวาสัตวหรือส่ิงของยอมมีส่ิงท่ีเรียกวา วิญญาณ แบบเดียวกับ
วิญญาณในตัวคนอยูภายใน เพราะเปนชาวอังกฤษ เรียกวา ทฤษฎีอังกฤษ 
 ๓. พวกท่ีเช่ือวาเกิดจากไสยศาสตร (Magic) นำโดย เจ ยี เฟรเซอร (John George 
Frazer) มีความเห็นวา ศาสนาเปนลูกของไสยศาสตร มนุษยยุคแรกพยายามควบคุมธรรมชาติโดยวิธี
ทางไสยศาสตร แตเมื่อไมประสบผลสำเร็จจึงหันไปใชวิธีวิงวอน ซึ่งเปนงานหลักของศาสนา 

 

 ๑๔ฉลาดชาย รมิตานนท, “ผูหญิงหามเขา” จารีตและความเช่ือที่ตองอธิบาย, (กรุงเทพมหานคร : พี
เอ็นพี กรุป, ๒๕๔๘), หนา ๑๘ – ๒๐. 



 
๗๔ 

 

 ๔. พวกท่ีเช่ือวาเกิดมาจากลัทธิโทเท็ม (Totemism) นำโดย เอมิล ดัวรเกียม นักสังคม
วิทยาชาวฝรั่งเศส ท่ีถือทฤษฎีสหภูมิ (Collectivism) เช่ือวา มนุษยมีความสัมพันธทางสายเลือดกับ
สัตวบางชนิด และมีขอหามเกี่ยวกับสัตวชนิดนั้น เชน หามฆา นอกจากจะฆาในพิธีกรรมพิเศษแลว
แจกจายกันกินในสมาชิก นอกจากนี้ ยังต้ังช่ือคนตามช่ือสัตวชนิดนั้นอีกดวย การไหวโทเท็มเปนการ
ไหวเผาชนและพลังแฝงในโทเท็มนั้น ซึ่งเปนดังเทพเจาของเผา ดังนั้น สังคมกับเทพเจาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 14

๑๕ 
 สรุปไดวา ความเช่ือของสังคมนั้นเกิดจากความพยายามของมนุษยในการเขาใจธรรมชาติ
พวกเขาจึงเช่ือวามีพลังบางอยางเขามากำหนดปรากฏการณธรรมชาติและสรางรูปธรรมของพลัง
ดังกลาวออกมาในรูปของ “ผี” ผีจึงเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีสถิตตามธรรมชาติ เมื่อผีมีตัวตนและสามารถให
คุณหรือโทษได ผูคนจึงประกอบพิธีเพื่อแสดงความเคารพและสรางความพอใจแกผีเหลานั้น พิธีกรรม
เหลานี้ปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคม เราอาจกลาวไดวา คติความเช่ือ
เรื่องผีเปนคติความเช่ือด้ังเดิมของคนไทย เมื่อวัฒนธรรมอินเดียเผยแพรสูสุวรรณภูมิ ชนช้ันปกครอง
เลือกรับวัฒนธรรมทางศาสนาท่ีสอดคลองกับคติความเช่ือด้ังเดิม นั่นคือ คติความเช่ือศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธ คติความเช่ือศาสนาพราหมณตอบสนองความตองการดานพิธีกรรมของชนช้ัน
ปกครอง ในขณะท่ีความเช่ือศาสนาพุทธตอบสนองความตองการทางจิตใจของคนท่ัวไป 
 ดานความเช่ือในอำนาจเหนือธรรมชาติ  เชนความเช่ือในเรื่องวิญญาณนิยม (Animism) 
เปนความเช่ือของมนุษยท่ีพัฒนามาถึงอีกระดับหนึ่ง สูงกวาความเช่ือแบบพลังลึกลับ โดยเช่ือวามนุษย
ในโลกนี้มีพลังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนหนวยรวม ไมไดกระจายอยูท่ัวไปเหมือนพลังลึกลับ หนวยพลัง
นี้อาศัยอยูในคน สัตว พืช และส่ิงของเฉพาะอยาง เปนส่ิงท่ีรูจักคิด มีความตองการ มีการตัดสินใจได 
มีลักษณะเปนตัวตนบุคคลท่ีสามารถจะแปรเปล่ียนไปในทางดีหรือช่ัวไดดวยการตัดสินใจของตนเอง
เรียกวา วิญญาณ 
 ความหมายของวิญญาณของคำวา “Animism” มาจากภาษาลาตินวา “Anima” ซึ่ง
แปลวา“วิญญาณ ภาษาอังกฤษ”ใชคำวา “soul” บาง “spirit” บาง คำวา soul หมายถึงวิญญาณท่ี
อยูในรางกายของคนท่ียังมีชีวิตอยู เปนตัวตนแทของคน มีฐานของชีวติ เปนอมตะไมรูจักตาย สวนจิต 
หรือใจภาษาอังกฤษเรียกวา mind เปนอาการหรือคุณสมบัติของ soul ท่ีมีการรูจักคิด มีความรู และ
คำวา spirit หมายเอาวิญญาณท่ีออกจากรางกายเมื่อคนตายไปและคงอยูในโลกของวิญญาณ15

๑๖ 
 วิญญาณตามลักษณะในพุทธศาสนา หมายถึงการรบัรูท่ีเกิดช่ัวขณะหนึ่งๆ ทางอายตนะท้ัง 
๖ คือ เมื่อตาเห็นรูปเรียกวา จักขุวิญญาณ หูไดยินเสียงเรียกวาโสตวิญญาณ จมูกดมกล่ิน เรียกวา 
ฆานวิญญาณ ล้ินล้ิมรสเรียกวา ชิวหาวิญญาณ การถูกตองสัมผัสเรียกวา กายวิญญาณ และใจคิดหรือ
รับอารมณทางมโนภาพท่ีไมผานทางระบบประสาทสัมผัสโดยตรง เปนการคิดจินตนาการ เรียกวา 
มโนวิญญาณ แตการรับรูท่ีกลาวนี้เปนเพียงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจากวิญญาณ นอกจากนั้นตาม
ทัศนะทางพุทธศาสนายังเช่ือ ภวังควิญญาณ หรือภวังคจิต เปนวิญาณท่ีอยูนิ่งๆในสวนลึก ไมออกมา

 

 ๑๕พิสิฏฐ โคตรสุโพธ์ิ, ศาสนาเบ้ืองตน, (เชียงใหม; ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,๒๕๔๗), หนา ๓๙ -๔๐. 
 ๑๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๖. 



 
๗๕ 

 

รับรูอารมณ แตเมือ่มีส่ิงมากระตุนก็จะสงวิญญาณท่ีมีหนาท่ีรับรูออกไปทำหนาท่ี และเช่ือวาวิญญาณมี
หนาท่ี ดังท่ี พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ สรุปหนาท่ีของวิญญาณเปน ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑) หนาท่ีแรกเกิด เรียกวา ปฏิสนธิวิญญาณ (จิตดวงแรกในการเริ่มตนชีวิต) 
  ๒) หนาท่ีรักษาชีวิต เรียกวา ภวังควิญญาณ (ศูนยบัญชาการวิญญาณ) 
  ๓) หนาท่ีปฏิบัติการ เรียกวา วิถีวิญญาณ (จิตท่ีเขาสูระบบการรับรูอารมณ) 
  ๔) หนาท่ีสุดทาย (ตาย) เรียกวา จุติวิญญาณ (จิตดวงสุดทายในชีวิต)16

๑๗ 
 จะเห็นไดวา วิญญาณเปนคุณสมบัติของส่ิงมีชีวิต คือ คนและสัตวต้ังแตแรกเกดิจนกระท่ัง
ตายไป 
 นักปรัชญากรีกสมัยโบราณสนใจในธรรมชาติและองคประกอบของวิญญาณ และแสดง
ความเห็นออกมาตามท่ีตนเขาใจ เชน เอมพิโดเคลส บอกวา วิญญาณ ประกอบไปดวยธาตุตางๆ แต
ละอยางเปนวิญญาณแตละชนิดท่ีทำหนาท่ีรับรูส่ิงท่ีสอดคลองกับตน เชน ธาตุดิน มหีนาท่ีรับรูธาตุดิน
ท่ีเปนวิญญาณภายนอก เปนตน เฮราคริตุส กลาววา วญิญาณเปนกระบวนการแหงไฟ แหลงกำหนด
สรรพส่ิงเปนพลวัตเคล่ือนไหวตลอดเวลา อแน็กซิมานเดอร กลาววา วิญญาณเปนอากาศหรือลม
หายใจ 
 วิญญาณเปนส่ิงท่ีมีคุณสมบัติท่ีแตกตางจากรางกาย อยูคนละสวน คนโบราณจึงแปลกใจ
วา วิญญาณอยูท่ีไหน และตรงสวนใดของรางกาย เมื่อสืบคนไป ก็ไดคำตอบดังตอไปนี้ ชาวซีไมต 
(Semites) เช่ือวา ลำไสเปนท่ีอยูของวิญญาณ จึงเอาลำไสบูชาเทพเจา ชาวฮินดู ในคัมภีรอุปนิษัท 
กลาววา หัวใจ หรือศีรษะ เปนท่ีอยูของวิญญาณ สังเกตไดในเวลาท่ีคนมีอารมณ ต่ืนเตน ตกใจ โกรธ 
กลัว ดีใจ เสียใจ หัวใจเขาจะเตนแรงและเร็ว เมื่อคนตายลงไป หัวใจหยุดเตน แสดงวา วิญญาณอยูท่ี
หัวใจ 
 พระพุทธศาสนา ในคัมภีรอภิธรรมกลาววา หทัยวัตถุ คือหัวใจ เปนท่ีอยูของวิญญาณ แต
หทยวัตถุ ตามทัศนะของนักอภิธรรมระยะหลัง หมายถึง สมอง คนในแถบเสนศูนยสูตร เช่ือวา
วิญญาณสัมพันธกับเงา เพราะเงาติดตามเจาของไปทุกหนทุกแหง ชาว Mossi ในอาฟริกา เช่ือวา เงา
เปนสวนหนึ่งของพลังชีวิต คนท่ีจวนจะตาย เงาของเขาจะเลือนหาย และไมมีเงาปรากฏ 
 พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ ไดจำแนกประเภทของวิญญาณเปน ๓ ประเภท คือ 
 ๑) วิญญาณในอากาศ (Spirits of Airs) มนุษยเช่ือวา วิญญาณมีอยูทุกหนทุกแหง เชนอยู
ในในอากาศ หรือปรากฏการณตางๆทางอากาศ เชน กอนเมฆ พระอาทิตย พระจันทร ตอมา หมาย
เอาวิญญาณของเทพเจา หรือคนท่ีตายไปแลวไปเกิดในทองฟาเปนเทพเจา 
 ๒) วิญญาณบนดิน  (Spirits of Earth) ไดแก  วิญญาณ ท่ีสิงสถิตอยู ท่ีพื้ น ดินและ
ปรากฏการณตางๆบนดิน เชน ตนไม ภูเขา กอนหิน น้ำ แมน้ำ ลำธาร เปนตน ระยะแรกเช่ือวาเปน
วิญญาณของส่ิงนั้นๆ โดยตรง เกิดประจำอยูท่ีนั้น ระยะหลังเช่ือวา มีวิญญาณพิเศษมาสิงอยู เชน ชาว
ไทยเช่ือเรื่อง ผีนางตะเคียน ผีนางตานี เปนตน 

 

 ๑๗อางแลว, พิสิฏฐ โคตรสุโพธ์ิ, ศาสนาเบ้ืองตน, หนา ๕๗. 



 
๗๖ 

 

 ๓) วิญญาณคนท่ีตายไป (Spirits of the dead) เมื่อคนเราตายไป มีส่ิงหนึ่งท่ีไมตายตาม
รางกาย แตจะออกจากรางกายไป ส่ิงนี้มนุษยเรียกวา ผี หรือ Spirit ซึ่งไดแกวิญญาณท่ีออกจากราง
มนุษยนั้นเอง 
 ส่ิงท่ีทำใหคนเรามีความเช่ือวามีวิญญาณ นาจะมีสาเหตุดังตอไปนี ้
 ๑) ความฝน ความฝนเปนปรากฏการณท่ีเกดิมาพรอมมนุษย เปนลักษณะเมื่อมนุษยนอน
หลับและฝนไป โดยในความฝนนั้นพบกับส่ิงตางๆมากมาย แตเมื่อต่ืนข้ึนมากลับพบวาตนเองยังนอน
อยูในหอง จึงทำใหคิดไดวานาจะมีอีกส่ิงหนึ่งในรางกายออกไปเท่ียวเดินทางไป ซึง่หมายถึง วิญญาณ 
 ๒) ความคิดแบบนามธรรม ในขณะท่ีคนเราใชความคิดอยางหนักอยูนั้น หรือกำลังคิดสูตร 
ดูเหมือนวาเขาลืมโลกภายนอกท่ีอยูรอบขาง แมวาตาจะเห็นรูปหรือเหตุการณอะไรตางๆรอบขางแต
เขาไมรูสึก ไมไดใสใจวามีอะไรเกิดข้ึนบาง แสดงวารายกายและใจสามารถแยกกันทำงานได 
 ๓) ความหวาดกลัวตอคนตาย เมื่อเราพบเห็นคนท่ีตายใหมๆ โดยสาเหตุตางๆ พอกลับมา
บาน นอนหลับตาจะมองเห็นภาพหลอนติดตา ทำใหเกิดความกลัว เหมือนวาคนท่ีตายไปมาปรากฏตอ
หนา ดวยเหตุนี้คนเราจึงกลัววิญญาณคนตายมากท่ีสุด 
 ๔) ประสบการณทางวิญญาณแบบตางๆ หลายคนเคยพบเห็นเพื่อนท่ีสนิท มาพูดคุย จำ
เวลาและเหตุการณอยางชัดเจน แตมาทราบภายหลังวา วันเวลาท่ีไดพบกันนั้น เปนการจากไปของเขา 
แลว แสดงวา วิญญาณของเขามาสงขาว 17

๑๘ 
 จากความเช่ือในเรื่องวิญญาณนิยม ซึ่งเปนความเช่ือในทองถ่ิน ทำใหเกิดรูปแบบศาสนา ท่ี
เรียกวา พระพุทธศาสนาแบบชาวบาน (Popular Buddhism) ซึ่งเปนศาสนาในลักษณะท่ีผสมผสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ จารีตด้ังเดิมกันอยางลงตัว คือความเช่ือเรื่องผี ศาสนา
พราหมณและพุทธศาสนา ความเช่ือในลักษณะนี้จึงเนนท่ีความศรทัธา ท้ังนี้ก็เพื่อหาทางออกใหความ
ตองการของมนุษย พระพุทธศาสนาท่ีพบอยูในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยในลักษณะท่ีไดมีการ
ผสมผสานกับความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับผีสางเทวดา และท่ีเกี่ยวกับคติของพราหมณ กลาวคือ
ไดประนีประนอมแลวใหเขากับความเช่ือพื้นบานในเรื่อง ผีบรรพบุรุษ ผีสางเทวดา ผีบานผีเรือน หรือ
ความเช่ือในคติพราหมณในเรื่อง ขวัญ พระภูมิเจาท่ี การดูฤกษยาม และเทพเจาตางๆ เชน พระอินทร 
พระพรหม เปนตน ท้ังหมดนี้รวมอยูในความเช่ือและศาสนาระบบเดียวกันภายใตช่ือท่ีเรียกวา พุทธ
ศาสนาแบบชาวบาน18

๑๙ 
 การยอมรับการแพรกระจายของศาสนาคัมภีรจากศูนยกลางมาสูทองถ่ินนั้นท่ีมีความเช่ือ
ด้ังเดิมท่ีหยั่งลึกอยูในระบบคิดและวิถีชีวิตของคนโดยท่ัวไป และเมื่อศาสนาพราหมณและพุทธศาสนา
ไดแพรเขามา ความเช่ือในศาสนาใหมและความเช่ือเกาไดเกิดการผสมผสานอยูดวยกัน จึงสามารถพบ
เห็นวา ความเช่ือท่ีมีบรรยากาศของความศักด์ิสิทธิ์ มีการผสมผสานของแนวคิดตางๆอยางลงตัว ใน
พิธีกรรมของสังคมไทยจึงมีระบบความเช่ือท้ังสามผสมผสานกันอยู 

 

 ๑๘อางแลว, พิสิฏฐ โคตรสุโพธ์ิ, ศาสนาเบ้ืองตน, หนา ๕๘-๖๐. 
 ๑๙อมรา พงศาพิชญ,หนวยที่ ๗ พุทธศาสนาชาวบาน” ใน เอกสารการสอนชุด ความเช่ือและ
ศาสนาในสังคมไทย, (นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หนา ๒๗๑. 



 
๗๗ 

 

 โฮวารด คอฟแมน (Howard Kaufman) ไดจำแนกพิธีกรรมในลักษณะพุทธศาสนาแบบ
ชาวบานในสังคมไทย ออกเปน ๔ แบบ ดังนี้ 
 ๑) พิธีกรรมทางพุทธศาสนา คือ การทำบุญ ท่ีวัดซึ่ งเกี่ยวของกับพระสงฆ  หรือ
พระพุทธเจาโดยตรง 
 ๒) พิธกีรรมแบบพราหมณ-พุทธ เชน พิธีกรรมในประเพณีสงกรานต การสาดน้ำถือวาเปน
พิธีกรรมท่ีสืบเนื่องมาจากความเช่ือในพระยานาคใหน้ำก็เปนความเช่ือตามตำนานพราหมณและการ
ลอยกระทงเปนความเช่ือในศาสนาพราหมณ 
 ๓) พิธีกรรมแบบพราหมณ-ไสยศาสตร คือพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับชีวิตคน เชน การเกิด 
การโกนจุก การแตงงาน การข้ึนบานใหม และการตาย สวนมากประกอบพิธีกรรมมักทำกันท่ีบาน
รวมท้ังการบูชาพระภูมิเจาท่ีดวย 
 ๔) พิธีกรรมทางไสยศาสตร คือ พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการเซนผี และเจาพอเจาแม เชน การ
เซนไหวของชาวประมงในการออกทะเล หรือการเซนไหวของชาวไร ชาวนา เพื่อใหพืชผลงอกงามดี
เปนตน19

๒๐ 
 โดยสรุป ความเช่ือเรื่องวิญญาณนิยม เปนความเช่ือวามีวิญญาณท่ีอาศัยอยูนอกกาย
มนุษยในธรรมชาติมีวิญญาณสิงสถิตอยูท่ัวไป และมีพลังอำนาจใหคุณใหโทษกับมนุษยได รวมไปถึง
การยอบรับการทรงเจาเขาผีเปนส่ิงท่ีควรใหความเคารพบูชา 
 ดานความเช่ือในอำนาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์  พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ กลาววา อำนาจหรือพลัง
ศักด์ิสิทธิ์ คือ อำนาจพิเศษ เปนพลังท่ีอยูในคน สัตว พืช หรือธรรมชาติอื่นๆ พลังนี้กอใหเกิดความ
เกรงกลัว มีอำนาจนาเกรงขาม เปนพลังท่ีมองไมเห็น แตมีอำนาจแสดงออกมาใหปรากฏได สามารถ
ชักนำมาใชใหเกิดประโยชนไดดวยกรรมวิธีพิเศษท่ีเหมาะสม มนุษยโบราณครั้งแรกนับถือศาสนาแบบ
ธรรมชาติตรงๆ เพราะมนุษยกลัวส่ิงใดเกรงส่ิงใด ก็แสดงการเคารพตอนั้นโดยตรง เปนส่ิงท่ีเปน
รูปธรรม เปนตัวเปนตนเห็นไดชัดแจง เชน เคารพฟา ดิน น้ำ ตนไม ปา และภูเขา เปนตน ยังมิได
คำนึงถึงพลังลึกลับอะไรวา มีอำนาจบงการบันดาลอยูเบ้ืองหลังปรากฏการณทางธรรมชาตินัน้ๆ 
 ตอมา เมื่อรูจักสังเกตส่ิงท่ีปรากฏอยูรอบๆ ตัว เห็นความแตกตางและความเหมือนในส่ิง
ตางๆ เชน ในมนุษยดวยกัน บางคนมีอำนาจมาก มีศักดานุภาพนาเกรงขาม บางคนมีอำนาจนอยดอย
วาสนา อานุภาพไมนาเกรงขาม หรือในระหวางสัตวท้ังหลาย สัตวบางชนิดมีพลังมาก มีอำนาจมากนา
เกรงขาม แตสัตวบางชนิดก็ขาดพลังและอำนาจดังกลาว รวมถึงในพืชและวัตถุท่ีไรชีวิตก็มีความ
แตกตางกัน จึงสรุปความเห็นวา สาเหตุท่ีส่ิงตางๆ เหลานี้มีความแตกตางกันอาจเปนเพราะมี “พลัง
ลึกลับ” เปนฐานสนับสนุน 
 นอกจากนี้  มนุษยสังเกตเห็นความเหมือนกันของส่ิงท่ีมีพลังลึกลับวิเศษ เชน คนท่ี
ครอบครองหรือมีอำนาจของพลังลึกลับในตัว ก็มีคุณสมบัติคลายกับสัตวท่ีมีพลังอำนาจ หรือคลายกับ
พืชท่ีมีพลังอำนาจลึกลับโดยการทำใหคนหรือสัตวเกิดความเกรงกลัวไดเหมือนกัน พลังท่ีทำใหเกิด
ความรูสึกเกรงกลัวนี่แหละ นาจะเปนอะไรบางอยางท่ีเปนกลาง ๆ ท่ีคนสัตวหรือพืชตางก็มีรวมกัน

 

 ๒๐อางแลว, อมรา พงศาพิชญ,หนวยที่ ๗ พุทธศาสนาชาวบาน” ใน เอกสารการสอนชุด ความเช่ือ
และศาสนาในสังคมไทย, หนา ๒๖๙-๒๗๐. 



 
๗๘ 

 

แนวคิดเชนนี้  จึงเปนความคิดท่ีนำไปสูความเช่ือเรื่องพลังมนะ (Mana) และพลังอำนาจคุณ
ไสย(Magic)๒๑ 
 จากความเช่ือวา ในโลกมีพลังแฝงอันลึกลับ ลองลอยอยูท่ัวไป เปนพลังกลางๆ นำมาใช
ประโยชนก็ไดนำมาใชทำรายบุคคลท่ีตนไมพึงประสงคก็ได และพลังนี้ไมมีชีวิตจิตใจ เปนพลังแบบ
ธรรมชาติแทๆใครสามารถควบคุมได คนนั้นก็ไดรับประโยชนอยางมหาศาล แตวิธีการควบคุมแตกตาง
กนั จึงไดแบงประเภทของพลังออกเปน ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. พลังมนะ (Mana) คำวา มนะ มาจากภาษาเมลานิเซียน ชาวเกาะแถบมหาสมุทร
แปซิฟกภาคใต มนะนั้นแตกตางจากความเช่ือในไสยศาสตร เพราะมนะมีความหมายถึงพลังเหนือ
สสาร เหนือธรรมชาติ แตก็อาศัยสสารและธรรมชาติเปนเครื่องแสดงออก เปนของบุคคล คือไมมี
ตัวตน กระจายแทรกซมึอยูท่ัวไป ไมมีความรูสึกนึกคิด ไมมีอารมณ ไมมีความปรารถนา เปนกลางๆ 
ใครจะนำไปใชท้ังทางดีและทางช่ัวก็ได เนื่องจากพลังมนะมีความเปนกลางอาจแปรเปนส่ิงท่ีดีและช่ัว
ได กอท้ังพลังสรางสรรคและพลังทำลาย จึงไมใชส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา เปนประสบการณกอน
ศาสนา หรือ ศาสนาระดับปฐมภูมิ มากกวาท่ีจะเปนศาสนาตามท่ีใหคำจำกัดความกัน การปฏิบัติตอ
พลังมนะ ก็ไมตองกราบไหววิงวอนบูชา เพียงแตพยายามหาทางนำเอาพลังมาใชเทานั้น แตตอง
พยายามหลีกเลียงผลเสียท่ีเกิดจากพลังมนะ ดวยกฎทาบู (Tabu) คือขอหามตางๆ เชน หามแตงงาน
กันกับพี่นองทองเดียวกัน เปนตน การนับถือศาสนาข้ันพลังลึกลับมนะนี้ จึงยังไมยอมรับวาเปนศาสนา 
เพียงแตกอใหเกิดปรากฏการณเชิงศาสนาท่ีเรียกวา “ไสยศาสตร (Magic)” เทานั้น ซึ่งก็ยังคงมี
อิทธิพลสืบมาจนปจจุบัน 
 ๒. ไสยศาสตร(Magic) คำวา ไสยศาสตร หมายถึง ศาสตรท่ีวาดวยการใชพลังลึกลับ
บางอยางใหเกิดประโยชนแกตน ท้ังในทางสรางสรรคและทำลาย เปนศาสตรท่ีวาดวยพลังของเวท
มนตและคาถาอาคม ตลอดถึงเครื่องรางของขลังตางๆ ไสยศาสตร เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับเวท
มนตคาถาอาคม ซึ่งไดมาจากพราหมณไมใชศาสนาพุทธ 21

๒๒ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลมาจากอาถรรพเวท
ของอินเดียและพุทธตันตระ ซึ่งคนไทยนับถือคูกับพระพุทธศาสนา ดังท่ีเรามักจะคุนเคยกับคำวา 
“พุทธกับไสยตางอาศัยกัน” ก็คือ ศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ 
 แสง จันทรงาม ใหขอสังเกตวา คำวา ไสย นาจะมาจากคำวา ไศวะ (Shaiva) ซึ่งเปน
นิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ คนไทยมักออกเสียงตัว ศ กับตัว ส รวมท้ังตัว ษ เปนเสียงเดียวกัน
และนิยมตัดเสียงปลาย คือ ย หรือ ว ออกเหลือแต ไศ ตอมาภายหลัง ไศ ก็เปน ไสย ไปเพราะคนไทย
นิยมเรียนภาษาบาลีมากกวาเรียนภาษาสันสกฤต22

๒๓ 
 ไสยศาสตร จึงหมายถึง ความเช่ือวามีพลังลึกลับอะไรบางอยางอยูในโลกนี้และมนุษย
สามารถนำเอาพลังนั้นมาใชประโยชนไดท้ังในทางดีและทางรายโดยกรรมวิธีทางไสยศาสตร ไมตอง
เคารพบูชา ไสยศาสตรเปนวิทยาศาสตรแฝง (Pseudo - science) เปนวิทยาศาสตรปฐมกาล (Proto  
science) นักไสยศาสตร คือ นักวิทยาศาสตรโบราณ เปนความพยายามเบ้ืองตนของมนุษยท่ีจะ

 

 ๒๑พิสิฏฐ โคตรสุโพธ์ิ, ศาสนาเบ้ืองตน, หนา ๔๕. 
 ๒๒พระธรรมป ฎก  (ป .อ .ป ยุ ตฺ โต ), สถานการณ พ ระพุ ท ธศาสนา  : กระแส ไสยศาสตร , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๖. 
 ๒๓แสง จันทรงาม, ศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หนา ๒๓๙. 



 
๗๙ 

 

ควบคุมพลังธรรมชาติ แตเนื่องจากการขาดความรูจริงเรื่องธรรมชาติ จึงตีความเปนพลังเหนือ
ธรรมชาติไปเสียและนำมาใชโดยวิธีการควบคุมท่ีนึกคิดเอาแบบงายๆ ไสยศาสตรตางจากศาสนา 
เพราะศาสนาเช่ือในพลังอำนาจท่ีเปนบุคคล เชน เทพเจา วิญญาณ เปนตน มนษุยสามารถติดตอพลัง
อำนาจนั้นได ดุจการติดตอระหวางบุคคล สวนพลังไสยศาสตรเปนพลังของบุคคล ไมมีตัวตน มนุษย
จัดการกับพลังนั้นในฐานะเปนส่ิงไรชีวิตจิตใจ โดยวิธีการบังคับควบคุม ใชความสามารถของมนุษย
ฝายเดียว แตกับเทพเจามนุษยควบคุมไมได ตองใชวิธีการกราบไหววิงวอนบวงสรวงเทานั้น ลักษณะ
ความเช่ือทางไสยศาสตรของชาวไทย ประกอบดวยเรื่องตางๆ เชน เวทมนตคาถา การสะเดาะโซ
ตรวน การสะกดคน การอยูยงคงกระพัน การทำเสนห เปนตน 
 อุปกรณทางไสยศาสตรท่ีคนไทยคุนเคยและนำมาปลอมปนในพระพุทธศาสนา คือ ความ 
เช่ือเรื่องเครื่องรางของขลัง เปนอุปกรณสำคัญท่ีสุดของไสยศาสตร เพราะเปนเครื่องบรรจุพลังไสย
ศาสตร (เปรียบเหมือนแบตเตอรี่ท่ีบรรจุพลังไฟฟา) ท่ีสามารถนำติดตัวไปไดทุกแหง เรียกกันอีกช่ือ
หนึ่งวา “วัตถุมงคล” เครื่องรางของขลังมี ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ของขลังโดยธรรมชาติ คือวัตถุท่ีเช่ือวามีพลังไสยศาสตรอยูในตัวของมันเอง เปนส่ิงท่ี
เรียกวา วัตถุกายสิทธิ์ สามารถนำเอามาใชไดทันทีโดยไมตองประกอบพิธีใด ๆ หรืออาจประกอบพิธี
เพิ่มก็ได ของขลังโดยธรรมชาติมีหลายชนิด คือ 
  ๑.๑ ประเภทสัตวเปน ๆ นกเขา นกพิราบ นกอินทรี สุนัข แมว วัว มา เปด ไก หมู
ชางเผือก และสัตวท่ีลักษณะพิเศษ 
  ๑.๒ อวัยวะบางสวนของสัตว เชน หนังเสือไฟ กระดูกเสือ หนาผากเสือ เล็บเสือ 
งาชางเขากวางเข้ียวหมูตัน ฟนปลาวาฬ ฟนจระเข เขาควายเผือก เขาควายฟาผา 
  ๑.๓ ตนไมและพืชบางชนิด เชน ไมจัน ไมโพธิ์ ใบหนาด ตนมะยม ใบมะยม ใบหญา
คา แกนงิ้วดำ ใบมะตูม ตันเงิน ตนทอง ตนนาก หัวขมิ้น สมปอย วานชนิดตางๆ กะเทียม เปนตน 
  ๑.๔ แรธาตุบางชนิด เชน เหล็กไหล เงิน ทองคำ นาก ชิน เหล็กเกือกมา เพชร 
พลอยสีแกว โปงขาม เปนตน 
  ๑.๕ วัตถุมงคลเกี่ยวกับศาสนา เชน พระเครื่อง ไมกางเขน รูปภาพของบุคคลสำคัญ
ทางศาสนา เหรียญรูปเหมือน เครื่องใชของคนสำคัญทางศาสนา อัฐิธาตุและเถาของคนท่ีตายแลว ดิน
จากสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา เปนตน 
 ๒. ของขลังท่ีเกิดจากการปลุกเสก ไดแกส่ิงของท่ีเตรียมไวเปนพิเศษ เชน พระเครื่อง ลูก
อม ตะกรุด ผายันต เหรียญ เทวรูป กอนเขาพิธีของเหลานี้เปนวัตถุธรรมดา เมื่อผานพิธีปลุกเสกแลว
กลายเปนของขลังมพีลังศักด์ิสิทธิ์บรรจุอยู เปนวัตถุมงคลท่ีสามารถอำนวยประโยชนแกผูถือครอง 
 ๓. ของขลังท่ีเปนผลพลอยไดจากการปลุกเสก หมายรวมถึงวัสดุอุปกรณบางอยางท่ีใชใน
พิธีปลุกเสก แตไมใชวัตถุมงคลโดยตรง เมื่อผานพิธีไปแลวพลังศักด์ิสิทธิ์ก็อาจจะผานไปบรรจุอยูใน
อุปกรณเหลานี้ดวย เชน ดายสายสิญจนท่ีพระสงฆถือโยงในพิธีพุทธาภิเสก ดอกไมแหงท่ีบูชาพระแลว
น้ำตาเทียน เสนหวายท่ีรองรับลูกนิมิตรอบพระอุโบสถท่ีผูกพัทธสีมาใหม เปนตน 23

๒๔ ถึงแมวา 
พระพุทธศาสนาจะเปนคำสอนท่ีใหบุคคลปฏิบัติตามหลักของเหตุผล แตเดิมเริ่มแรกไมมีเรื่องไสย

 

 ๒๔พิสิฏฐ โคตรสุโพธ์ิ, ศาสนาเบ้ืองตน, หนา ๕๑. 



 
๘๐ 

 

ศาสตรเขามาเกี่ยวของ ตอมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๑๕๐๐ ไดผสมกับลัทธิตันตระของฮินดู จึงกลายเปน 
“พุทธตันตระ”๒๕ ถือการทองบนเวทมนต ลงเลขยันต ในข้ันนี้พุทธศาสนาก็กลายเปนไสยศาสตรเต็ม
ตัว ท่ีประเทศธิเบต พระสงฆ (ลามะ) ปฏิบัติท้ังพุทธท้ังไสยศาสตรปนกันไปท้ังสวดมนตธารณีตาง ๆ 
ละเขียนยันต ชาวพุทธไทยกับไสยศาสตรเปนของคูกันหรือปฏิบัติควบคูกันมานาน คนไทยสมัยกอนมี
คานิยมวา ใครมีความรูทางไสยศาสตรดี จะเปนคนเกงและมีคนเกรงกลัวแมวาคนไทยจะนับถือ
พระพุทธศาสนาแลว แตเพราะเปนวิสัยของปุถุชนผูมีความหวั่นไหว เพราะความเช่ือเกาแกด้ังเดิมท่ีติด
สังคมไทย และเพราะพระพุทธศาสนาไมมีการบีบบังคับศรัทธา ชาวไทยจึงปฏิบัติศาสนาควบคูไสย
ศาสตร 25 ๒๖โดยเฉพาะดานพิธีกรรม เชน การสวดมนตของพระสงฆก็ใชภาษาบาลีท่ีไมมีใครฟงออก จึงดู
ขลังและศักด์ิสิทธิ์ มีการทำน้ำมนต มีใบเงินใบทอง หรือฝกสมปอย ใสในหมอน้ำมนต มีการโยง
สายสิญจนจากพระพุทธรูปไปท่ีหมอน้ำมนตและโยงไปถึงพระสงฆทุกรูปเสร็จจากการสวดมนต จะมี
พิธีประพรมน้ำพุทธมนตเพื่อไลผีและรับมงคล ส่ิงท่ีใชประพรมน้ำมนตตองเปนหญาคา หรือกานมะยม 
หรือของท่ีถือวาเปนมงคลอยางอื่นก็ได พิธีทำบุญของชาวพุทธไทยจึงมีลักษณะเปนพิธีทางไสยศาสตร
ดวย โดยถือวา พระพุทธรูปเปนแหลงกำเนิดของพลังคุณไสย พระสงฆทำหนาท่ีแทนหมอไสยศาสตร 
บทสวดมนตทำหนาท่ีเปนคาถาอาคมน้ำมนตทำหนาท่ีเปนวัสดุไสยศาสตรท่ีมีพลังลึกลับสามารถ
นำมาใชประโยชนได นอกจากนี้ ก็มีพิธีปลุกเสก พิธีพุทธาภิเษก ถือวาเปนพิธีทางไสยศาสตรท่ีกลาย
รูปมา แตเดิมคาถาอาคมเปนของไสยศาสตรโดยเฉพาะ แตเมื่อหันมานับถือพระพุทธศาสนาแลว จึง
เปล่ียนการบริกรรมคาถาอาคม มาสวดพระสูตรบาลีแทน26

๒๗ 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) กลาววา การใชหรือการยุงเกี่ยวกับเรื่องเทพเจา ส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์เดชปาฏิหาริยท้ังหลายนั้น จะพอยอบรับไดหรือไม ใหดูท่ีจุดสำคัญตอไปนี้ 
 ๑. ดูท่ีเจตนาของผูปฏิบัติ ถามีเจตนาใชส่ิงเหลานี้เปนอุบายดึงหรือชักจูงคนท่ียังอยู
หางไกล ใหข้ึนมาเขาสูธรรมและใชภายในในขอบเขตท่ีจำ กัดไมใหขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนา 
และมีการสอนธรรมไปดวย ก็พอยอบรับได แตถาใชส่ิงศักด์ิสิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย เพื่อจูงคนใหมาหลงติด 
หรือตัวเองก็หลงหมกมุนอยางนั้น ก็ไมอาจยอบรับได ยิ่งถาใชลอคนเพื่อหาลาภสักการะผลประโยชน
ใหแกตน ก็ยิ่งเปนการทำลายพระศาสนาหนักข้ึนไปอีก 
 ๒. ดูวาผิดหลักการของพระพุทธศาสนาหรือไม โดยตรวจดูหลักการสำคัญ ๓ อยาง คือ 
  ๒.๑ หลักกรรม คือ ความเช่ือในการกระทำใหเกิดผลตามเหตุปจจัยดวยความเพียร
พยายาม ถาใชความศักด์ิสิทธิ์แลวทำใหคนหมกมุนหวังผลสำเร็จจากการดลบันดาล งอมืองอเทา นั่ง
นอนคอยรอผลก็ผิดหลักพระศาสนาอยางเต็มท่ี แตถาชวยใหเขาเกิดกำลังใจ มีกำลังใจมาเสริมสงใหมี
ความเพียรพยายามทำส่ิงท่ีถูกตองดีงาม หรือทำกรรมดีดวยความหนักแนนจริงจังยิ่งข้ึน ก็พอยอบรับ
ได 

 

 ๒๕เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๓๕), หนา ๘๐. 
 ๒๖ทิพยสุดา นัยทรัพย, ภาษากับวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: หนวยศึกษานิเทศ กรมการฝกหัดครู, 
๒๕๓๕), หนา ๘๙. 
 ๒๗พิสิฏฐ โคตรสุโพธ์ิ, ศาสนาเบ้ืองตน, หนา ๕๔-๕๕. 



 
๘๑ 

 

   ๒.๒ หลักสิกขา คือ การท่ีมนุษยทุกคนมีหนาท่ีตองฝกฝนพัฒนาตนใหเจริญงอกงาม
ข้ึนท้ังในดานพฤติกรรมการดำเนินชีวิต จิตใจและปญญา ถาใชแลวกลายเปนการลอใหหลงหมกมุน
เพลิดเพลินอยูกับความหวัง ขัดขวางการฝกฝนพัฒนาตนของคน ก็ใชไมได แตถาใชเพียงเปนสะพาน
หรือบันไดใหเขากาวหนาไปในทางท่ีถูกตองตอไป ไมขัดขวางการฝกฝนพัฒนาตนในศีล สมาธิ และ
ปญญา ก็พอยอบรับได 
  ๒.๓ หลักความหมายของความศักด์ิสิทธิ์ คือ การท่ีความหมายของความศักด์ิสิทธิ์
จะตองพัฒนาใหประณีตสมบูรณข้ึน เปล่ียนจากฤทธิ์เดชท่ีเกลือกกล้ัวเกิดจากิเลสมาเปนความ
ศักด์ิสิทธิ์สูงสุดแหงความบริสุทธิ์ ความดีงามและปญญาท่ีลอยพนอยูเหนือกิเลส ถายังมัววุนวายอยูกับ
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์เดชท่ีเกลือกกล้ัวกิเลส เอาความศักด์ิสิทธิ์อภินิหารมาเสริมสนองโลภะ โทสะ โมหะ ใช
เปนเครื่องมือแยงชิงหาผลประโยชนทำรายเอาเปรียบกัน ก็เทากับถอยหลังกลับไปวนเวียนอยูในโลก
ยุคดึกดำบรรพ แลวอารยธรรมจะพัฒนาไปไดอยางไร ก็เหมือนกับเอาเทคโนโลยีและวิทยาการท่ี
กาวหนามาใชทำสงครามหรือเบียดเบียนทำรายกัน อยางท่ีเปนปญหากันมาจนบัดนี้ มนุษยมองเห็น
คุณคาของศาสนาเพียงแคนีเ้ทานั้นเอง พระพุทธเจาไมไดต้ังพระพุทธศาสนาไวใหคนเอามาทำกันอยาง
นี้แน เพราะฉะนั้น จะตองโอนยายจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ภายนอกท่ีเต็มไปดวยกิเลส เขามาสูคุณพระ
รัตนตรัย ซึ่งมีความความศักด์ิสิทธิ์ท่ีเกิดจากคุณธรรม ความบริสุทธิ์ และปญญาท่ีอยูเหนือกิเลสเพื่อให
มนุษยเดินเขาทางของการท่ีจะพัฒนาตอไป ไมใชดึงเขาออกไปในทางตรงขาม 27

๒๘ 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวถึงความศักด์ิสิทธิ์วาเกิดข้ึนจากฤทธานุภาพ
ของเทวดาท่ีปกปกรักษาพระพุทธรูปนั้นเอง โดยอธิบายวา สำหรับพวกท่ีเปนชาวพุทธจริงนั้น เขามี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเทวดา ซึ่งเขาใจรูกันอยางเปนระบบ ในท่ีนี้ควรทบทวนหลักท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องเทวดาไว ๒ อยาง คือ 
 ๑. หลักความสัมพันธระหวางเทพท้ังหลายกับปูชนียวัตถุ 
 ๒. หลักความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทวดาหรือระหวางคนกับเทพ ปูชนียสถานใน
พระพุทธศาสนา 
 เนื่องจากในคติโบราณมีความเช่ือถือเกีย่วกับการนบัถือพระศักด์ิสิทธิ์ เชน พระแกวมรกต
พระพุทธชินราช หลวงพอโสธร เปนตน คนจำนวนมากก็เช่ือกันวา องคพระพุทธรูปนั่นศักด์ิสิทธิ์ แต
แทท่ีจริงก็คือพระพุทธรูปสำคัญและพระสถูปเจดียเหลานั้น มีเทพผูใหญเฝาพิทักษรักษา และคอย
ดูแลคุมครองเหมือนเปนผูสนองงาน หลักเรื่องนี้สืบมาจากคติโบราณมีการจารึกไวในคัมภีร คือ เวลามี
การสรางสถานท่ีสำคัญ แมแตบานของชาวบาน พวกเทวดาก็จะมาจับจองยึดครองสถานท่ี ถาเปน
บานเศรษฐีก็อาจจะไปอยูท่ีซุมประตูบาน อยางในครั้งพุทธกาล ท่ีบานของอนาถปณฑิกเศรษฐี ก็จะมี
เทวดามาประจำอยูท่ีซุมประตู หรือในตอนท่ีพระเจาอชาตศัตรูแหงแควนมคธ เมืองปาฏลีบุตร เทวดา
ท้ังหลายก็จะมาครองสถานท่ีตางๆ ตามความเหมาะสมลดหล่ันกันไปตามศักด์ิของตนๆ ตอมา เมื่อ
พระพุทธศาสนาเจริญแพรหลาย เทวดาจำนวนมากก็มานับถือพระพุทธศาสนา หรือผูนับถือ
พระพุทธศาสนาแลวไปเกิดเปนเทวดา เวลาสรางปูชนียสถานและพระพุทธรูปสำคัญ เทวดาผูใหญท่ี

 

 ๒๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เทวฤทธ์ิ ปาฏิหาริย, (พิมพครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร:
บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๓๘), หนา ๑๖ – ๑๘. 



 
๘๒ 

 

เปนชาวพุทธก็ไปอยู โดยเฉพาะในสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญๆ เทวดาก็ชอบเปนธรรมดา
เพราะจะไดใกลชิดเฝาพระพุทธเจาอยูเสมอ แลวก็ทำหนาท่ีดูแลรักษาไปดวย เชน เทวดาท่ีรักษาพระ
แกว ก็อาจจะอยูท่ีฉัตร หรือท่ีฐานพระ นี่เปนคติท่ีวามีเทวดาคุมครองรักษาพระพุทธรูปสำคัญๆ ท่ีนี้
ท่ีวาพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ บันดาลโนน บันดาลนี่ ก็คือเทวดาท่ีพิทักษองคพระนั่นเองเปนผูทำหนาท่ีนี้
พระพุทธเจาไมทรงมายุงกับเรื่องกิเลสของชาวบาน ไมมาเท่ียวบันดาลลาภ บันดาลยศใหใครหรอก
และพระองคก็ปรินิพพานไปแลว มันเปนเรื่องของเทวดาท่ีรักษา แลวก็เปนธรรมดาวา เทวดาท่ีมาอยู
กับหลวงพอใหญก็ยอมเปนเทวดาท่ียิ่งใหญ มีฤทธิ์เดชศักดานุภาพมาก พรอมกับท่ีจะตองเปนเทพท่ีดี
ดวย คือมีเมตตากรุณาสูงมาก อยากจะชวยคนทุกขยาก และไมกล่ันแกลงขมเหงรังแกคน ไมเปนอยาง
เทวดารายหลายองคท่ียิ่งใหญ ก็ยิ่งเกรี้ยวกราดพิโรธเอางายๆ คนก็เลยชอบไปหาหลวงพอ ไปบอก
ทุกขรอนแกหลวงพอ แลวเทวดาท่ีนั่นก็จะดูแลรับสนองงานตอไป ก็เปนคติมาอยางนี้28 ๒๙ 
 ความเช่ือเรื่องธรรมชาตินิยม โดยสรุปก็คือ มีความเช่ือวา มีพลังเหนือธรรมชาติแฝงอยูใน
ธรรมชาติรอบตัวมนุษย และสามารถใหคุณใหโทษกับมนุษยได มนุษยจึงควรใหความเคารพนับถือ
บูชาพลังเหนือธรรมชาติ เพราะส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีสามารถดลบันดาลใหชีวิตมนุษยดีข้ึนได รวมไปถึงการมีผู
ท่ีมีพลังวิเศษสามารถส่ือสารกับพลังเหนือธรรมชาตินั้นได ความเช่ือวา พรหมสามารถลิขิตชีวิตมนุษย
ได โชควาสนาและดวงชะตามีอิทธิพลตอชีวิตมนุษย ตลอดถึงความเช่ือวาโหราศาสตร เปนส่ิงท่ี
สามารถทำนายชะตาชีวิตมนุษยไดจริง 
 

๓.๒ แนวคิดความเช่ือของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 
 พระพุทธรูปสำคัญแตละองค สวนใหญมีประวัติความเปนมาท่ีเช่ือมโยงหากัน และมี
ความเกี่ยวของกับการสัญจรทางน้ำเปนหลัก เปนพระพุทธรูปมีประชาชนเล่ือมใสศรัทธาจำนวนมาก 
เปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ขอมูลดานแนวคิดและความเช่ือเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญ สวนใหญประชาชน
เช่ือในความศักด์ิสิทธิ์ ชวยดลบันดาลใหประสบความสำเร็จสมด่ังปรารถนา สามารถคุมครองปกปอง
ภยันตรายตางๆ รวมท้ังชวยใหผูท่ีมาบนบานสานกลาว ใหประสบความสำเร็จในการในส่ิงท่ีตนเอง
ปรารถนาได 
 แนวคิดและความเช่ือเกี่ยวกับหลวงพอโสธร  ตามหนังสือประวัติหลวงพอโสธร ท่ีทาน
พระราชเขมากร (กอ เขมทสฺสี ป.ธ.๗) อดีตเจาอาวาสวัดโสธรไดเขียนไว มีความตอนหนึ่งวา เมื่อหลวง
พอไดมาประดิษฐานอยูในวัดโสธรแลว ประชาชนชาวเมืองนับถือมาก กลาวกันวาถาไดบอกหลวงพอ
แลวสินคาก็ซื้องายขายคลองเปนเทน้ำเททา ครั้นตอมาเมื่อการคมนาคมทางบกสะดวกข้ึนจึงมีผูคนไป
นมัสการมากข้ึน ผูใดเจ็บไขไดปวยก็มาขอความคุมครองรักษาจากหลวงพอโสธร มักจะไดผลสมความ
ปรารถนาเปนสวนมาก มูลเหตุอีกอันหนึ่งท่ีกิตติศัพทความศักด์ิของหลวงพอโสธรไดแผไพศาลไปใน
ทองท่ีตางเลากันวา ในสมัยหนึ่งบานโสธรเกิดทุพภิกขภัย ขาวยากหมากแพง ฝนแลง ขาวกลาในนา 
ผลไมในสวนเห่ียวแหง สัตวพาหนะเกิดโรคระบาดลมตาย ผูคนท้ังเด็กและผูใหญเปนโรคฝดาษตางพา

 

 ๒๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), สนทนา คติจตุคามรามเทพ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๔ - ๖. 



 
๘๓ 

 

กันอพยพหนี ท้ิงบานชองเอาตัวรอด ในกาลครั้งนั้นยังมีบุรุษหัวหนาครอบครัวหนึ่ง เมื่อเกิดโรคระบาด
นี้ข้ึน ตนหาท่ีพึ่งไมไดก็หันเขาหาพระเปนสรณะท่ีพึ่งยึดถือ จึงไปนมัสการอธิษฐานบนบานขอความ
คุมครองรักษาจากหลวงพอโสธรในพระอุโบสถ เอาข้ีธูปบาง ดอกไมเห่ียวแหงท่ีบูชาแลวบาง กับท้ัง
อธิษฐานหยดเทียนขอน้ำมนตจากหลวงพอบาง แลวเอามากิน มาทาและอาบ ปรากฏวาไดผลสม
ความปรารถนา โรคหายเปนปกติ ดวยความดีใจท่ีโรคหายสมความประสงค จึงจัดใหมีการสมโภชแก
บนถวาย แตนั้นมากิตติศัพทความศักด์ิสิทธิ์ของหลวงพอโสธรก็แพรสะพัดไปในท่ีตางๆ กวางขวางมาก
ข้ึน จนเปนท่ีเล่ืองลือนับถือกันวา “หลวงพอโสธรศักด์ิสิทธิ์” ผูใดปรารถนาส่ิงใดท่ีชอบท่ีควร ทานก็
ประสิทธิ์ประสาทใหสมความประสงค ความศักด์ิของหลวงพอมีมากมายเหลือจะพรรณนาใหหมดส้ิน
ได จนในกาลตอมาถึงรัชกาลท่ี ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโอรงโปรด
เกลาฯ ใหขาราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราเขาถือน้ำพิพัฒนสัตยในพระอุโบสถอันเปนท่ีประดิษฐาน
องคหลวงพอโสธร ซึ่งแตเดิมมากระทำท่ีวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) กระทำตอๆ มาจนส้ินสมัย
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 ความศักด์ิสิทธิ์ของหลวงพอโสธร แมสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ก็ไดทรงกลาวไวเมื่อครั้งเสด็จตรวจคณะสงฆในมณฑลปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๕๙ วา พระประธานในพระ
อุโบสถวัดนี้ เปนพระศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวจังหวัดนี้นับถือมาก มีคนมานมัสการไมขาด และมีการไหว
ประจำป กำหนดในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ถึงวันนี้ มีเรือมาเปนอันมาก นอกจากไหวพระ มีการออกราน
และแขงเรือ29

๓๐ 
  หลวงพอโสธรเปนพระพุทธรูปพิเศษ มีประชาชนมากราบไหวสักการะเปนจำนวนมาก  
เปนสัญลักษณของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประชาชนท่ีมากราบไหวสักการะ มีความเช่ือวาหลวงพอโส
ธร เปนพระพุทธรูปท่ีศักด์ิสิทธิ์ ลักษณะความเช่ือของประชาชนท่ีมีตอหลวงพอโสธร สวนใหญเช่ือใน
เรื่องของความศักด์ิสิทธิ์ ใครไปกราบไหวขอพร สวนใหญก็จะประสบความสำเร็จ และมีการบอกตอ 
เมื่อผูคนมีความเดือดรอน ก็มาขอพรหลวงพอโสธรใหประสบความสำเร็จ และเมื่อประสบความสำเร็จ
แลว ก็มีการใหคำมั่นสัญญา หรือส่ิงท่ีไดบนบานไว ก็จะกลับมาแกบนตอหลวงพอโสธร และส่ิงของท่ี
ผูคนนิยมนำมาแกบน ไดแก ไขตม, รำละคร เปนตน 
 แนวคิดและความเช่ือเกี่ยวกับหลวงพอวัดไรขิง เปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ของชาวจังหวัด
นครปฐมมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งมีประวัติจากคำบอกเลาสืบตอกันมาหลายตำนาน ตาม
ตำนานกลาวถึงการไดมาซึ่งหลวงพอวัดไรขิง วาไดถูกอัญเชิญมาจากกรุงเกา (พระนครศรีอยุธยา) เปน
พระพุทธรูปท่ีประชาชนนับถือมาก ในวันท่ีอัญเชิญหลวงพอวัดไรขิงข้ึนจากทาน้ำท่ีหนาวัดไรขิง ตรง
กับวันพระข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ เปนวันสงกรานต มีประชาชนมาชุมนุมกันมาก ในขณะท่ีอัญเชิญหลวง
พอวัดไรขิงข้ึนจากน้ำสูประรำพิธี เกิดความมหัศจรรยแสงแดดท่ีแผดจากลับพลันหายไป ความรอน
ระอุในวันสงกรานตกลางเดือนหา บังเกิดมีเมฆดำทะมึน ลมปนปวน ฟาคะนองกองในนภากาศ 
บันดาลใหฝนโปรยลงมา ยังความเย็นฉ่ำใจท่ัวหนาทุกคนในท่ีนั้นเกิดความยินดี พากันอธิษฐานจิต 
“ขอหลวงพอจักทำใหเกิดความรมเย็นเปนสุข ดับความรอนคลายความทุกขใหหมดไป ดุจสายฝนท่ี

 

 ๓๐พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ทำเนียบชมรมโสธรสัมพันธ ๒๕๔๐, หนา ๑๓, อางถึงใน กิจจา วัฒน
สินธุ, “ตำนานหลวงพอพระพุทธโสธร งานประจำปหลวงพอพระพุทธโสธร”. ๒๕๐๕. 



 
๘๔ 

 

เมทนีดลทำใหชุมฉ่ำ เจริญงอกงามดวยธัญญาหาร” และในบัดนี้ก็ปรากฏเปนความจริงแจงประจักษ 
วาหลวงพอไดดลบันดาลใหเกดิสภาพการณอยางนั้นแกทุกคนท่ีประพฤติธรรม 
  หลวงพอวัดไรขิง จึงเปนพระพุทธรูปท่ีประชาชนมีความเช่ือเกี่ยวกับความศักด์ิสิทธิ์ และ
อภินิหาร ในการปองกันส่ิงภยันตรายตางๆ  นอกจากนี้ยังมีตำนานความเช่ือในเรื่องลูกศิษยหลวงพอ
วัดไรขิงอีก ๒ ทาน ซึ่งไมมีตัวตน แตมีหนาท่ีท่ีคอยดูแลรับใช หลวงพอเรียกกันวา “พี่จุก” และ “พี่
แกละ” ศิษยท้ังสองนี้ เลากันวาชอบวาวและประทัดมาก จึงเปนท่ีมาของการถวายส่ิงของดังกลาว ซึ่ง
เรื่องท่ีชวยทำใหมีความกระจางข้ึน ไมใชหลวงพอชอบเลนวาวหรือประทัดแตอยางใด 
 แนวคิดและความเช่ือเกี่ยวกับหลวงพอโต  มีอภินิหารและความศักด์ิสิทธิ์ของหลวงพอมี
คณานับ ดังเชนในดานรักษาอาการผูเจ็บปวย โดยเมื่อนำน้ำพระพุทธมนตหลวงพอโตไปรักษาเพื่อเปน
สิริมงคล ปรากฏวาอาการทุเลาจนหายเปนปกติ หรือแมกระท่ังเหรียญบูชาหลวงพอโตก็เปนท่ีเล่ืองลือ
ในความศักด์ิสิทธิ์เชนกัน เพราะชาวบานนำมาสวมใสแกบุตรหลานของตน จนมีเรื่องเลาสืบมาวา เมื่อ
บุตรหลานพลัดตกน้ำกลับลอยตัวไดโดยไมเปนอันตราย แตอยางใดท้ังส้ิน ยิ่งกวานั้น หลวงพอโตยังได
แสดงปาฏิหาริย เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ กลาวคือ องคพระซึ่งเปนทองสำริดกลับนิ่ม
เฉกเชนเนื้อมนุษย จนเปนขาวสะพัดท่ัวหนังสือพิมพทุกฉบับ และชาวบานผูเล่ือมใสศรัทธาจากท่ัวทุก
สารทิศพากันมาชมบารมี ตอมาในปพุทธศักราช ๒๕๒๒ ไดเกิดปรากฏการณเชนนี้อีกครั้ง ซึ่งนับเปน
เรื่องมหัศจรรย ทุกวันนี้ชาวบางพลีตางศรัทธาในความศักด์ิสิทธิ์และบารมีของหลวงพอโตท่ีคุมครอง
ชาวบางพลีใหรอดปลอดภัยจากอัคคีภัยในขณะท่ีชุมชนโดยรอบลวนแตประสบอัคคีภัย หลวงพอโตยัง
ไดใหความชวยเหลือแกผูเจ็บปวยท้ังหลายท่ีมาบอกเลาบนบาน กราบนมัสการองคหลวงพอโต บาง
ทานไดนำน้ำมนตองคหลวงพอโตไปเพื่อเปนสิริมงคล และเปนกำลังใจในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ และ
ไดปรากฏวาโรคภัยไขเจ็บท่ีเปนนั้นกลับหายวันหายคืน 
  ครั้งเมื่อกอสรางอุโบสถหลังใหมนั้น เหลาบรรดาชางกอสรางไดทำการประมาณองคหลวง
พอโตกับขนาดของประตู ซึ่งมีขนาดกวางกวาองคหลวงพอโตประมาณ ๕ นิ้ว ซึ่งสามารถอาราธนา
องคหลวงพอโตเขาไปประดิษฐานในอุโบสถหลังใหมไดอยางสะดวก แตครั้นเมื่อถึงเวลาอุโบสถแลว
เสร็จจริงปรากฏการณนาประหลาดใจก็บังเกิดข้ึน องคหลวงพอโตใหญกวาชองประตูมาก จะทำ
อยางไรก็ไมสามารถอาราธนาผานประตูเขาไปได คณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชนท้ังหลายให
ความเห็นวาตองทุบชองประตูออกใหกวางข้ึนกวาเดิม เมื่ออาราธนาองคหลวงพอโตเขาไปแลว จึงทำ
ประตูกันใหม แตบางคนใหความเห็นวาหลวงพอคงจะแสดงอภินิหารบารมีใหทุกคนไดอัศจรรยใจ โดย
พระครูพิศาลสมวัฒน (หลวงพอมวน สุเมโธ งามขำ) เจาอาวาสในสมัยนั้น จึงพรอมใจกันจุดธูปเทียน
บูชาอธิษฐานของใหองคหลวงพอโตชะลอผานเขาประตูอุโบสถได เพื่อเปนมิ่งขวัญคุมครองชาวบางพลี
สืบไป เมื่อเสร็จจากอธิษฐานแลวก็อาราธนาหลวงพอโตเขาสูประตูอุโบสถใหม คราวนี้ทุกคนก็ตอง
แปลกใจท่ีองคหลวงพอโตผานประตูอุโบสถไดอยางงายดาย โดยมีชองวางระหวางองคหลวงพอโตกับ
ประตูอุโบสถเสียอีก นับวาเปนเรื่องราวท่ีนาอัศจรรยเปนอยางยิ่งกับความศักด์ิสิทธิ์ขององคหลวงพอ
โตท่ีปรากฏใหผูมีศรัทธาไดพบเห็นกันอยูเนืองๆ 
  ประชาชนสวนใหญเช่ือในความศักด์ิสิทธิ์ เชน ดานรักษาอาการผูเจ็บปวย โดยเมื่อนำน้ำ
พระพุทธมนตหลวงพอโตไปรักษาเพื่อเปนสิริมงคล และเปนกำลังใจในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ การ
อธิษฐานบนบานขอใหประสบความสำเร็จในตางๆ ตอนหลังเมื่อประสบความสำเร็จแลว ก็แกบนดวย
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ไขตม ไขดิบ ไขหวาน นอกจากนี้หลวงพอโตยังเปนท่ีพึ่งทางจิตใจ ชวยใหมีสติ มีจิตใจสงบยิ่งข้ึน และ
ชวยใหผอนคลายจากความเครียดในท่ีทำงานได 
 แนวคิดและความเช่ือเกี่ยวกับหลวงพอบานแหลม  พุทธลักษณะเปนพระพุทธรูปยืนปาง
อุมบาตร ศิลปะสุโขทัย องคพระทำดวยทองเหลือง สูงใกลเคียงกับคนจริง (ประมาณ ๑๗๐ 
เซนติเมตร) เปนหนึ่งในพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมือง ถึงขนาดมีคำกลาววา หากไปถึงเมือง
สมุทรสาครแลวไมไดไปกราบหลวงพอบานแหลม ก็เหมือนไมไดไปเมืองสมุทรสาคร  หลวงพอบาน
แหลมเปนพระท่ีมีความเปนมารวมกับหลวงพอโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร และหลวงพอโต วัด
พลับพลาชัยชนะสงคราม ท้ังยังเปนองคพระท่ีมีช่ือเสียงโดงดังในเรื่องของการขอพรใหสมปรารถนา
เชนเดียวกัน โดยนิยมบนบานขอพรดวยละครและพวงมาลัย หรือบางครั้งก็มีการจุดประทัดแกบนหาก
สมความปรารถนาแลว  และนอกจากการบนบานขอพรแลว ยังมีธรรมเนียมความเช่ือจากชาวประมง
ทองถ่ินวา หากอยากออกเรือเดินทางปลอดภัยแคลวคลาดจากภยันตราย คาขายรุงเรือง ใหมาไหว
หลวงพอบานแหลมกอนออกเดินทาง ซึ่งความเช่ือนี้ยังไดรับการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ 
 เรื่องการบนบานขอใหหลวงพอบานแหลมชวยเหลือนั้น ผูเฒาผูแกเลากันมาวา ทานชวย
ทุกเรื่องท่ีคนเขามาขอความเมตตา ยกเวนเรื่องทหาร หากมาขอใหไมถูกเกณฑทหาร คนนั้นเปนตอง
ถูกเกณฑอยางแนนอน เพราะกลาวกันวาทานชอบทหารนั่นเอง และเมื่อส่ิงท่ีบนบานไวไดดังประสงค 
มักจะนิยมแกบนกันดวยพวงมาลัยเปนสวนใหญ จะมีประทัดบางก็ประปราย 
 โดย ลักษ ณ ะความ เช่ือ เป น แนว เดี ย วกั น คล ายๆ  กั บ โรคห า ท่ี อ ยู วั ด สุ ทั ศน ฯ 
กรุงเทพมหานคร คือคนไมสบาย คนปวย ทีนี้มีหลวงพอบานแหลมมาเขาฝนเจาอาวาสองคเกา ใหไปดู
คาถาท่ีฝาพระหัตถดานขวา กับฝาพระหัตถดานซาย มีอักษะเขียนไววา นะ มะ ระ อะ ใหเอาไป
บริกรรมทำนำ้มนตแลวก็นำไปใหประชาชนไดด่ืมกิน โรคภัยก็ไดหายไป สวนเรื่องการสวดทำน้ำมนตก็
อาจจะสวดพระปริตร เหมือนกับสมัยท่ีเมืองไพสาลีของพระพุทธเจา คงจะสวดอะไรกอนแลวก็
บริกรรมคาถาไปดวย อันนี้เปนเรื่องของความเช่ือ 
  หลวงพอบานแหลม เปนหนึ่งในพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองสมุทรสาคร มีช่ือเสียง
โดงดังในเรือ่งของการขอพรใหสมปรารถนา โดยนิยมบนบานขอพรดวยละคร พวงมาลัย และการจุด
ประทัดแกบนเมื่อสมความปรารถนา 
 สรุปแนวคิดความเช่ือของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  พุทธศาสนิกชนมีความเช่ือตอ
พระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทยเปนลักษณะมีความทุกขเดือดรอนแลวหาท่ีพึ่งทางใจกับพึ่งอำนาจท่ี
สามารถดลบันดาลใหไดตามประสงค  และมีผลสำเร็จไดตามตองการจึงมีการนำส่ิงของมีแกบนตามท่ี
อธิษฐานไว  ซึ่งมีปรากฎใหเห็นในลักษณะนี้เปนจำนวนมาก  การหาท่ีพึ่งทางใจทำใหเกดิความสบาย
ใจ  สามารถทำใหเกิดสติในการแกไขปญหาตามมาได  พรอมกับการนึงถึงพระพุทธรูปซึ่งเปน
สัญลักษณแทนพระพุทธเจา  ก็เปนการระลึกถึงพระพุทธหรือเปนพุทธานุสติได  เมื่อมีสติแลวการใช
สติไปแกไขปญหาท่ีตนทุกขรอนใจจึงมีความเปนไปไดตามมา  การมาทำบุญและอธิษฐานขอพร  ตาม
หลักพระพุทธศาสนาเปนการใหทาน  การทำบุญ  การอธิษฐานขอพรอาจวิเคราะหไดหลายดานตาม
เจตนา  ถาเปนการต้ังใจทำงานท่ีทำเปนประจำอยูแลวและขอใหไดผลสำเร็จ  เมื่อมีเหตุจากการ
ทำงานแลวผลท่ีจะสำเร็จก็เปนไปได  ถาเปนการขอใหไดผลจากอำนาจดลบันดาลแตไมทำเหตุใหเกิด
พรอมจากความขยันในการทำงาน  โอกาสสำเร็จคงเปนไปไดยากนอกจากอาศัยโชคลาภ  ดวยการมา
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ทำบุญท่ีวัดก็จะเกิดพิธีกรรมท่ีหลากหลายตามความเช่ือ  เกิดเปนประเพณีจากความเคารพศรัทธาใน
องคพระพุทธรูปเปนงานประจำปนมัสการหลวงพอโสธรเปนตน 
 

๓.๓ คุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 
 คุณคาเกี่ยวกับหลวงพอโสธร  ดานจิตใจ หลวงพอโสธรเปนพระพุทธรูปสักสิทธิ์ท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนท้ังใกลและไกล ตางเดินทางมากราบนมัสการขอพรใหรมเย็นเปนสุข 
แคลวคลาดปลอดภัย เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีคุณคาตอจิตใจและวิถีชีวิต
ของคนในสังคมมาอยางยาวนาน  
 คุณคาทางดานสังคม สำหรับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสวนใหญแลวนับถือหลวง
พอโสธร ไมรูวาเปนคุณคาหรือความศักด์ิสิทธิ์ แตหลวงพอโสธร มีคุณคาสำหรับคนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จะเห็นไดวา บานของคนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสวนใหญ จะตองรูปหรือพระพุทธรูปต้ังอยูไวภายใน
บาน เพื่อกราบไหวสักการะบูชา และวัดซึ่งเปนท่ีประดิษฐานองคหลวงพอโสธรไดใหการความ
ชวยเหลือหนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน โรงพยาบาลตางๆ โดยนำเงินบริจาคท่ีมาจากประชาชน
ท่ัวไปท่ีมากราบไหวหลวงพอโสธร ไปชวยสงเสริมสนับสนุนสังคมในดานตางๆ ซึ่งกอใหเกิดประโยชน
ตอสังคมโดยภาพรวมอยางเห็นไดชัด 
 ดานเศรษฐกิจ ทำใหชาวบานรอบขางมีอาชีพ เชน การรำแกบน ตามโบราณเช่ือวา อยูคู
กันมากับหลวงพอโสธร พอใครมาบน ก็จะบนดวยการถวายละคร เมื่อประชาชนหล่ังไหลกันมา
สักการะหลวงพอโสธร ก็จะมีการจับจายใชสอยรานคาตาง ๆ ทำใหชาวบานรอบขางมีอาชีพ มีรายได 
เชน การรำแกบน ตามโบราณเช่ือวา อยูคูกนัมากับหลวงพอโสธร พอใครมาบน ก็จะบนดวยการถวาย
ละคร กอใหเกิดอาชีพใหกับชาวบานต้ังแตหนาปากซอย ยันทายซอยไดรับอานิสงสจากคนท่ีอื่นซึ่ง
เดินทางมากราบไหวหลวงพอ พอคาแมคามีอาชีพเกิดข้ึน มีรายไดเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะวันเสารวัน
อาทิตย คนจะเยอะมาก แตวันธรรมดา คนก็ยังเยอะอยู ยังมีคนมากราบไหวขอพรหลวงพออยูเปน
ประจำ ซึ่งก็บงบอกถึงความศักด์ิสิทธิ์ ถึงความมีคุณคาขององคหลวงพอ 
  ดานวัฒนธรรม มีการจัดงานเทศกาลท่ีจัดข้ึนเกี่ยวกับหลวงพอโสธรโดยตรง เชน งาน
นมัสการหลวงพอโสธร ซึ่งจัดข้ึนในวันข้ึน ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกป โดยชาวแปดริ้วจะอัญเชิญ
หลวงพอโสธรข้ึนรถคันใหญพรอมกับน้ำมนตรท่ีจะคอยประพรมใหกับประชาชนท่ีเขาไปนมัสการองค
หลวงพอตามสองขางทางท่ีแลนผาน ซึ่งชาวบานจะเรียกวาแหทางบก สำหรับวันข้ึน ๑๔-๑๕ ค่ำ 
เดือน ๑๒ จะเปนการอัญเชิญหลวงพอโสธรลงในเรือกระแซง หรือเรือขนาดใหญ ซึ่งประดับดวยธงทิว
สีสันสวยงามลองไปตามลำน้ำบางปะกง เพื่อใหประชาชนท่ีอยูริมน้ำไดทำการสักการะบูชา  
 คุณคาเกี่ยวกับหลวงพอวัดไรขิง  เปนศูนยจิตใจของชุมชน ปจจัยท่ีไดมาก็นำไปใชในการ
สาธารณสงเคราะห ดานการศึกษา สรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล ใหทุนการศึกษากับนักเรียน ดาน
เศรษฐกิจ ก็ทำใหชาวบานไดมีอาชีพ มีรายไดจากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมานมัสการหลวงพอ  
 ดานวัฒนธรรม การสรางความสามัคคี มีการสงเสริมใหมีการแขงเรือ ซึ่งจัดเปนงาน
ประจำป เปนงานนมัสการหลวงพอ ซึ่งถือวาเปนประเพณีท่ีจัดตอๆ กันมาเปนประจำทุกป เวลามีงาน
ทุกป ก็จะมีการมารวมตัวกัน จะมีท่ีนี่ท่ีเดียวท่ีเวลาหลังเท่ียงคืน จะมีการรวมตัวกันระหวางผูนำชุมชน



 
๘๗ 

 

กับชาวบานมาชวยกันทำความสะอาดวัด สำหรับงานนมัสการปดทองหลวงพอวัดไรขิงเปนงาน
ประเพณีท่ีจัดข้ึน ณ วัดไรขิง  ตำบลไรขิง  ระหวางวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ 
ของทุกป  มีการออกรานจำหนายสินคาจากหนวยงานตาง ๆ และเกษตรกรผูผลิต มีการประกวด
ผลไมและจัดแสดงมหรสพตลอดคืน   ซึ่งทางวัดไดจัดใหมีงานนมัสการหลวงพอปละ ๓ ครั้ง คือ ๑) ใน
เทศกาลวันออกพรรษา วันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ทางวัดไดจัดงานตักบาตรเทโว และฟงเทศน จึงถือ
เปนโอกาสใหมีการปดทองนมัสการหลวงพอดวย ๒) ในเทศกาลตรุษจีน เพื่อใหชาวจีนท่ีเคารพบูชา
หลวงพอ ไดมีโอกาสกราบไหวปดทองถวายเปนพุทธบูชา ๓) ในงานเทศกาลนมัสการปดทองรูปหลวง
พอ ประจำป ซึ่งจัดข้ึนในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ จนถึง แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ งานเทศกาลนมัสการ
หลวงพอวัดไรขิงทุกงาน จะเนืองแนนไปดวยผูคนจากใกลไกลท่ีมีจิตศรัทธาอยางแรงกลาเพื่อมากราบ
ไหวองคหลวงพออยางแทจริง เพราะทุกคนเช่ือวา หลวงพอไมไดเปนแคพระอิฐพระปูนธรรมดาๆ
เทานั้น 
 คุณคาเกี่ยวกับหลวงพอโต  มีสวนเกี่ยวของในหลายดาน  ประกอบดวยดานสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องดานวัฒนธรรม ประเพณีรับบัว ซึ่งจัดข้ึนเกี่ยวกับหลวงพอโต
โดยเฉพาะ ซึ่งประเพณีรับบัวทางกระทรวงวัฒนธรรมไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาต้ังแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือวาเปนประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งทำใหประชาชนไดรูจักหลวงพอโตมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้หลวงพอโตยังเปนท่ีพึงทางจิตใจใหกับพุทธบริษัทเรื่อยมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
ในปจจุบันการรับบัว-โยนบัวจะเปนการจัดใหมีการแหองคหลวงพอโตจำลองไปตามลำคลองสำโรง
ระหวางบางพลีกับหัวตะเขหรือจระเขใหญและสำโรง ในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ กลางคืนมีมหรสพ
ตลอดคืนท่ีบริเวณวัดบางพลีใหญใน โดยเริ่มมาต้ังแตวันข้ึน ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จัดข้ึนเปนประจำทุกป 
ในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ในชวงเชาตรูของวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ จะเปนงานประเพณีการสงบัว-
รับบัว ระหวางชาวไทยชาวลาว กับชาวมอญในอดีต ตอมาจึงเปล่ียนเปนการท่ีชาวบางพลีโยนดอกบัว
ลงในเรือขบวนแหพระพุทธรูปจำลองของหลวงพอโต เพื่อเปนการทำบุญรวมกัน การจัดงานดังกลาว
ประกอบดวยการนมัสการและขบวนแหหลวงพอโต แหงวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง
ทางบกและทางน้ำ และยังจัดใหมีการแขงขันกิจกรรมพื้นบาน อาทิ การจัดพานดอกบัว การประกวด
เรือ และการแสดงการละเลนพื้นบาน เชน เพลงเรือ เปนตน ปจจุบันยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก อาทิ การ
จัดลานวัฒนธรรมและวิถีความเปนอยูของคนไทย คนลาวและคนมอญในอดีต การจัดแขงขันตอบ
ปญหาเรื่องประเพณีรับบัว การแขงเรือมาด การแขงขันการประกวดเรือท่ีเขารวมขบวนพิธี เปนตน 
 คุณคาเกี่ยวกับหลวงพอบานแหลม  ดานจิตใจถือวาเดนชัดท่ีสุด เพราะกำลังใจของคนเริ่ม
จากการอธิษฐาน มาบน มาขอพร เปนการสรางคุณคาใหใจคน คือปกหลักคิดท่ีจะทำส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  
 ดานสังคม คนในจังหวัดสมุทรสงครามสวนมากแลวคนเฒาคนแกจะเรียกหลวงพอวา คุณ
พอบานแหลม ไมไดเรียกวาหลวงพอ เพราะฉะนั้น แสดงใหเห็นวา คนสมัยกอน อยูกลางปากลางสวน 
เวลาตกตนตาล เขาหามมาไมได เขาจุดธูปบอกตรงโนน เด็กไมสบาย ก็จุดธูปบอก หันหนามาทางวัด
บานแหลม แลวอธิษฐานสงใจนึกถึงหลวงพอบานแหลมตามความเช่ือคนโบราณ  
 ดานเศรษฐกิจ ท่ีเห็นไดชัดคือการทองเท่ียว คนท่ีมากราบไหวหลวงพอ ก็ไปมาจับจายใช
สอย ซื้อของ ทำใหชาวบานเกิดอาชีพ มีรายได ซึ่งหลวงพอวัดบานแหลมก็อยูในคำขวัญของจังหวัด
สมุทรสงครามดวย  



 
๘๘ 

 

 ดานประเพณีวัฒนธรรม ก็จะมีการสมโภชหลวงพอวัดบานแหลมในเดือนเมษายน ของทุก
ป ซึ่งทำเปนประเพณีเปนประจำทุกป ท่ีทำสืบตอ ๆ กันมา30

๓๑ ซึ่งเทศกาลเกี่ยวกับหลวงพอบานแหลม 
งานประจำปปดทองหลวงพอบานแหลม  จัดใหมีข้ึนปละ ๓ ครั้ง  คือ  ในวันท่ี ๑๓ เดือนเมษายน 
ของทุกป ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานตของชาวไทยและชาวรามัญ และครั้งท่ี  ๒  งานสารท เดือน ๑๑ 
(ประมาณเดือนตุลาคม) และชวงเทศกาลตรุษจีนโดยมีครั้งละ  ๗  วัน ความเช่ือและวิธีการบูชา เช่ือ
กันวาหากไดมาสักการะปดทองคำเปลวหลวงพอบานแหลม  แลวจะชวยเสริมอำนาจบารมีแกชีวิต 
บังเกิดแตความเปนสิริมงคลสืบไป คำอธิษฐานของพรหลวงพอไวจะไดสมความปรารถนาและกลับมา
แกบนหลวงพอดวยการวาจางคณะละครรำมารำแกบนถวาย ซึ่งเช่ือกันวาเปนการอนุรักษศิลปะการเส
ดงละคร 
 สรุปคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  คุณคาดานจิตใจ พระพทุธรูปสำคัญเปน
ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ เปนท่ีพึ่งพึงทางใจใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อุนใจ สบายใจ และเปนส่ิงเตือนใจใน
การประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม ละเวนจากการทำช่ัวท้ังปวง พระพุทธรูปเปนสัญลักษณใหพุทธศสานิ
กชนไดเจริญพุทธานุสสติ  ระลึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีพระองคทรงมีพระคุณอันล้ำ
เลิศเพื่อประโยชนสุขตอมนุษยชาติและสัตวโลกท้ังปวง พระพุทธคุณดังกลาวไดแก พระกรุณาคุณ ท่ี
ทรงชวยสัตวโลกใหพนทุกข พระปญญาคุณ ท่ีทรงตรัสรูความจริงอันประเสริฐ แลวนำมาเปดเผยให
ชาวโลกไดทราบอยางถูกตอง พระบริสุทธิคุณ ท่ีทรงพนแลวจากบวงท้ังปวง เปนตัวอยางท่ีถูกตองของ
สัตวโลกอยางแทจริง การไดบูชาพระพุทธรูป ดวยความรูและศรัทธาอยางถูกตอง ตามหลักพุทธ
ศาสนา จึงจะอำนวยประโยชนแกตนเองและแกผูอื่น โดยปราศจากโทษ มีแตคุณประโยชนแกทุกฝาย
สถานเดียว 
 คุณคาดานสังคม ทำใหเห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละจังหวัดท่ีมีความ
หลากหลาย ตลอดจนความหลากหลายในการประกอบอาชีพ และมีความเช่ือพื้นฐานท่ีเปนแนวทางใน
การดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข กอใหเกิดความรักใคร สามัคคีกลมเกลียวกันในสังคมอัน
เกิดจากพระพุทธรูปสำคัญ นอกจากนี้พระพุทธรูปสำคัญยังมีสวนชวยใหการหลอหลอมคุณธรรมและ
จริยธรรมของมนุษย ในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข และการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำใหเกิด
ความสมัครสมานสามัคคีของคนในสังคมข้ึนดวย และสะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณี  คานิยม  
และความเช่ือของคนไทย เชน คานิยมเกี่ยวกับมารยาท อัธยาศัย ยิ้มแยมแจมใส  พูดจาไพเราะ และ
ความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เปนตน 
 คุณคาดานวัฒนธรรม ชวยกอใหเกิดประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ เกี่ยวกับพระพุทธรูป
องคนั้นๆ แตมีการปฏิบัติสืบทอดตอๆ กันมาจากรุนสูรุน เห็นไดจากงานเทศกาลท่ีจัดข้ึนเกี่ยวกับ
พระพุทธรูปสำคัญท้ัง ๔ องค ไดแก ๑) หลวงพอโสธร มีการจัดงานมนัสการหลวงพอโสธร ซึ่งจัดข้ึนใน
วันข้ึน ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกป โดยชาวแปดริ้วจะอัญเชิญหลวงพอโสธรข้ึนรถคันใหญพรอมกับ
น้ำมนตรท่ีจะคอยประพรมใหกับประชาชนท่ีเขาไปนมัสการองคหลวงพอตามสองขางทางท่ีแลนผาน 
ซึ่งชาวบานจะเรียกวาแหทางบก สำหรับวันข้ึน ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะเปนการอัญเชิญหลวงพอโส

 

 ๓๑สัมภาษณ พระครูสมุทรวชิรานุวัตร วัดเพชรสมุทร วรวิหาร รองเจาคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑. 



 
๘๙ 

 

ธรลงในเรือกระแซง หรือเรือขนาดใหญ ซึ่งประดับดวยธงทิวสีสันสวยงามลองไปตามลำน้ำบางปะกง 
เพื่อใหประชาชนท่ีอยูริมน้ำไดทำการสักการะบูชา ๒) หลวงพอโต มีการจัดการประเพณีรับบัว ซึ่งจัด
ข้ึนเกี่ยวกับหลวงพอโตโดยเฉพาะ ซึ่งประเพณีรับบัวทางกระทรวงวัฒนธรรมไดข้ึนทะเบียนเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือวาเปนประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก ๓) หลวงพอบาน
แหลม มีการจัดงานสมโภชหลวงพอวัดบานแหลม ในวันท่ี ๑๗ เมษายน ของทุกป ซึ่งทำเปนประเพณี
เปนประจำทุกป ท่ีทำสืบตอ ๆ กันมา ๔) หลวงพอวัดไรขิง มีการจัดงานนมัสการหลวงพอ ซึ่งถือวา
เปนประเพณีท่ีจัดตอๆ กันมาเปนประจำทุกป และในชวงนี้เวลาหลังเท่ียงคืน จะมีการรวมตัวกัน
ระหวางผูนำชุมชนกับชาวบานมาชวยกันทำความสะอาดวัด เปนการสรางความสามัคคี และมีการ
สงเสริมใหมีการแขงเรือ ซึ่งจัดเปนงานประจำป 
 คุณคาดานเศรษฐกิจ ชวยทำใหการทองเท่ียวในจังหวัดดียิ่งข้ึน เมื่อประชาชนหล่ังไหล
กันมาสักการะ ก็จะมีการจับจายใชสอยรานคาตาง ๆ ชวยทำใหชาวบานในบริเวณโดยรอบมีอาชีพ มี
รายได การจำหนายดอกไม ธูป เทียน และบริเวณวัดมีการจัดพื้นท่ีสำหรับรานคาเพื่อใหนักทองเท่ียว
ไดซื้อหา โดยสวนมากเปนรานขายของฝาก ขนมหวาน อาหาร เครื่องด่ืม รวมถึงรานพระเครื่อง พระ
บูชา วัตถุมงคล ลอตเตอรี่ ซึ่ งสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนโดยรอบ ซึ่ งการเดินทางของ
นักทองเท่ียว กอใหเกิดการจับจายใชสอย เกิดคาอาหารและเครื่องด่ืม ซื้อสินคาและของท่ีระลึก คาท่ี
พัก คาใชจายเพื่อความบันเทิง คาพาหนะเดินทางในจังหวัด คาบริการทองเท่ียวภายในจังหวัด และ
การใชจายอื่น ๆเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
  สรุปแนวคิด ความเช่ือและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา สวนใหญมี
ความเช่ือวาพระพุทธรูปมีความศักด์ิสิทธิ์สามารถชวยใหบรรลุในส่ิงท่ีตนประสงคได คนท่ีไปเกี่ยวของ
กับผูอางฤทธิ์หรืออำนาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์ มักไปเพื่อขอความชวยเหลือ หวังอำนาจดลบันดาลใหเกิดโชค
ลาภเปนตน การปฏิบัติเชนนี้ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีเปนกรรมวาท กิริยวาท  ละวิริ
ยวาท  สอนใหคนหวังผลสำเร็จจากการลงมือทำดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล การมัวหวัง
ผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจากอำนาจดลบันดาล อาจทำใหเปนคนมีนิสัยเฉ่ือยชา 
กลายเปนคนงอมืองอเทา อยางนอยก็ทำใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงทำส่ิงท่ีควรทำ ไมเรงเวน
ในส่ิงท่ีควรเวน  ขัดกับหลักความไมประมาท  โดยชาวพุทธสวนใหญมองวา การไดกราบไหว
สักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเปนสิริมงคล  โดยไมปฏิบัติธรรมใหตรงกับเปาหมาย  และ
นิยมไปไหวพระพุทธรูปท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งเช่ือวามีความศักด์ิสิทธิ์  โดยการเลาลือกันมาอยางนี้ก็ถือวาเปน
การถือมงคลต่ืนขาวซึ่งไมสอดคลองกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงควรฝกตนใหทำ
ปาฏิหาริยนั้นไดเองจะดีกวา เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น หรือจากอำนาจดล
บันดาลท้ังหลาย เปนการพึ่งส่ิงภายนอก ทำใหชีวิตข้ึนตอส่ิงอื่นมากยิ่งข้ึน แทนท่ีจะอาศัยอำนาจ
ภายนอกนอยลง และเปนตัวของตัวเองมากยิ่งข้ึน จึงอาจทำใหกลายเปนคนมีชีวิตท่ีเล่ือนลอย มัก
เปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาดประสิทธิภาพ ขาดอำนาจและความมั่นใจในตนเอง ขัดตอหลัก
การพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ท่ีสอนใหพึ่งตนเอง สอนใหทำตนใหเปนท่ีพึ่งได หรือสามารถพึ่งตนได 
และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่งในข้ันสุดทาย ใหขามพนไดแมกระท่ังศรัทธาท่ีมีเหตุผล 
ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ไมตองอิงอาศัยแมกระท่ังพระศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิง



 
๙๐ 

 

อาศัยปญญาสองนำขององคพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลำพังตน โดยไมตองอาศัย
การประคับประคองของพระศาสดา 
 



บทที่ ๔ 
 

วิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรปูสำคัญ 
กับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในสงัคมไทย 

 

 การวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” ผูวิจัย
ไดศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย โดย
แบงหัวขอดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจและปญญา 
  ๔.๑.๑ กระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาพฤติกรรม (ศีล) 
  ๔.๑.๒ กระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาจิตใจ (สมาธิ) 
  ๔.๑.๓ กระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาปญญา (ปญญา) 
  ๔.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา 
  ๔.๒.๑ ความหมายสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา 
  ๔.๒.๒ ประเภทสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา 
  ๔.๒.๓ คุณคาและความสำคัญ 
 ๔.๓ อิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับการพัฒนาจิตใจและปญญาในสังคมไทย 
 ๔.๔ พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยในฐานะสัญลักษณทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๔.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาจิตใจและปญญา 

 แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางปญญาตามหลักทางพุทธศาสนา ก็คือ การพัฒนาปญญา 
ซึ่งทำใหสามารถดาเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ นำไปสูการมีสุขภาพดี ชีวิตดี มีความสุข ประโยชนสุขท่ี
เกิดข้ึนจากการพัฒนาปญญานั้นมีอยูดวยกัน ๓ ระดับคือ ๑.ประโยชนสุขในปจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) 
๒. ประโยชนสุขในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) และ ๓. ประโยชนเพื่อการบรรลุธรรม (ปรมัตถะ) ในท่ีนี้
ผูวิจัยขออธิบายเฉพาะประโยชนสุขในปจจุบันอันเปนเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ กลาวคือ เปาหมาย
ของการพัฒนาปญญาเพื่อประโยชนสุขในปจจุบันเปนประโยชนสุขระดับตน ท่ีวาเปนความสุขระดับ
ตนนั้น เพราะเปนไปตามหลักความตองการของมนุษยอันไดแก ความตองการในปจจัย ๔ ซึ่งเปนเรื่อง
ของวัตถุหรือดานรูปธรรมท่ีประกอบไปดวย ๑. การมีสุขภาพท่ีดี รางกายท่ีแข็งแรงและสมบูรณ ไม
เจ็บไขไดปวย สุขสบาย ใชการไดดี ๒. การมีทรัพยสินเงินทอง การงานดำรงชีพดวยอาชีพสุจริตเปน
หลักเปนฐาน สามารถพึ่งตนเอง จัดหา ใชจายและเก็บออม ๓. การมีความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนมนุษย 
สถานะทางสังคมเปนท่ียอมรับ มีกัลยาณมิตร ๔. การมีครอบครัวท่ีสมบูรณและเปนสุข (กรณีคฤหัสถ) 



 
๙๒ 

 

ประโยชนสุขเหลานี้ถือเปนฐานท่ีมั่นคงตอการดำเนินชีวิตตอไป ถาขาดประโยชนระดับตนนี้แลวชีวิตก็
จะพบกับความลำบาก0

๑  
 ตามพื้นฐานของมนุษยยอมตองการความสุขดวยกันท้ังส้ิน โดยเฉพาะในขณะท่ีรางกาย
กำลังเผชิญหนากับความเจ็บปวด ในชวงเวลานี้ปญญาจะเปนตัวแปรสำคัญเพราะจะทาหนาท่ีในการ
คิดวิเคราะห และสรางความเขาใจตอความเปนไปของโรคภัยท่ีเขามาเบียดเบียน ปญญาจะทาหนาท่ี
ในการคัดกรอง และเลือกสรรวา ควรจะดำเนินชิวิตอยางไร จึงสอดรับกับความเปนไปของรางกาย 
ส่ิงแวดลอม และสภาพจิตใจ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองนำปญญามาเปนเครื่องมือในการปรับทัศนคติ
ในการมองชีวิตเพื่อใหเขาใจครอบคลุมในทุกมิติ โดยการเริ่มตนท่ีจะศึกษา เรียนรูปจจัย และตัวแปร
ตางๆ เมื่อมนุษยเกิดความเขาใจอยางแทจริง ยอมเกิดผลตอการวางทาทีและปรับพฤติกรรมการใช
ชีวิต การดำเนินการตามแนวทางดังกลาวเปนการบริหารสุขภาพปญญา1

๒  
 วิธีบริหารสุขภาพปญญาหรือวิธีการบริหารสุขภาวะทางปญญา ก็คือ การพัฒนาใหเกิด
สัมมาทิฐิ ซึ่งจะนำไปสูการปรับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อันจะนำไปสูการมีสุขภาพท่ีดี มีสุขในชีวิต 
ในพุทธศาสนามีแนวคิดในการพัฒนาความสุขท่ีตองพัฒนาเปนลำดับไป โดยเปาหมายสูงสุดของการ
พัฒนามนุษยก็คือ นิพพาน อันเปนภาวะบรมสุข แตการพัฒนาความสุขดังกลาวนั้น ตองอาศัยปญญา 
ดังนั้น การพัฒนาความสุขก็คือการพัฒนาปญญา การพัฒนาปญญาจึงเปนการพัฒนามนุษยแนวพุทธ 
โดยมี “ไตรสิกขา” เปนกระบวนการของการศึกษาเพื่อใชในการพัฒนามนุษย กระบวนการศึกษาเกิด
ข้ึนมาเพื่อทำลายอวิชชาและตัณหาพรอมกับสรางเสริมปญญา ซึ่งกระบวนการนี้แบงเปน ๓ ข้ันตอน
ใหญๆ เรยีกวา ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ ประการ ไดแก อธิศีลสิกขา อธิปญญาสิกขา หรือเรียกโดยยอ
วา ศีล สมาธิ ปญญา กระบวนการในการพัฒนาสุขภาวะทางปญญาจึงดาเนินการตามหลักไตรสิกขานี้ 
เพราะแม “ปญญา” จะมีความสำคัญในการนาบุคคลเขาสูสุขภาวะแตปญญานั้นไมสามารถเกิดข้ึนมา
ลอยๆ ได ตองอาศัยพื้นฐานสำคัญอีก ๒ ประการ คือ ศีล และสมาธิ 2 ๓ ดังขอความท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎกวา “ปญญาจะพึงเจริญไดอยางไร...พรรณนาวา เพราะเหตุท่ีธรรมท้ังหลายอันแยก
ประเภทเปนขันธ อายตนะ ธาตุอินทรีย สัจจะและปฏิจจสมุปบาทเปนภูมิธรรมของปญญานี้ วิสุทธิ ๒ 
คือสีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ เปนมูลของปญญานี้…”๔ นั่นคือ การพัฒนาปญญาจำเปนตองมีพื้นฐานท่ีดี
จากการพัฒนาตนเองจนประกอบดวยความประพฤติหรือการกระทำท่ีดี และมีจิตใจท่ีแนวแน ต้ังมั่น 
เชนนี้แลว ปญญาจึงจะสามารถพัฒนาตอไปไดอยางดี 
 สิกขาท้ัง ๓ นี้มีความสัมพันธตอเนื่องกัน โดยเมื่อพิจารณาไปทีละคู เริ่มจากปญญากับศีล 
ซึ่งเปนขอธรรมท่ีหนุนนาซึ่งกันและกัน คนจะมีปญญาท่ีสมบูรณไดก็เพราะเปนผูมีศีลเปนเบ้ืองตนกอน 
ดังท่ีพระพุทธโฆสาจารยไดยกพระพุทธพจนมากลาวอางไววา “อุปนิสัยแหงความเปนผูมีวิชชา ๓ ทรง

 

 ๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๑๘-๑๙. 
 ๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม, พิมพครั้งท่ี ๓, 
กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๒๖๖. 
 ๓พุทธทาสภิกขุ, พระพุทธศาสนาคืออะไร, กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๖๖. 
 ๔พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖,) หนา ๓๐๘. 



 
๙๓ 

 

ประกาศดวยศีล เพราะโยคีบุคคลอาศัยศีลสมบัติแลวจึงจะบรรลุวิชชา ๓ อื่นจากศีลสมบัติแลวหา
บรรลุไดไม ...”๕ ในอีกทางหนึ่ง ปญญาก็มีความสำคัญตอการรักษาศีลเชนกัน เพราะการรักษาศีลท่ี
ขาดปญญาจะกลายเปนการสักแตวารักษาศีลตามๆ กันอยางงมงาย (สีลัพพตปรามาส) เพราะขาด
ความเขาใจท่ีถูกตองในจุดมุงหมายของการรักษาศีล ตรงกันขามกับคนท่ีมีปญญาท่ียอมรักษาศีลได
อยางถูกตองเพราะเขาใจในจุดมุงหมายของการรักษาศีลไดเปนอยางดีวาเปนการฝกฝนกาย วาจา 
และสารวมใจใหสงบเรียบรอย อีกท้ังปญญายังทาใหรูและเขาใจการบริโภคใชสอยปจจัย ๔ ซึ่งเปน
พฤติกรรมภายนอก จึงนับวารักษาศีลใหเปนไปอยางถูกตองตรงตอความมุงหมายของการบริโภคใช
สอยปจจัยนั้นๆ เปนอยางดี ดังท่ีพระพุทธโฆสาจารยกลาวไววา “ปจจยสันนิสสิตศีลนั้น ช่ือวามีปญญา
เปนเหตุใหสำเร็จ เพราะผูมีปญญาจึงจะสามารถมองเห็นโทษและอานิสงสของปจจัยท้ังหลายได ...”๖ 
(พระพุทธโฆสเถระ. ๒๕๔๗: ๖๑) ดังนั้น การรักษาศีลอันประกอบดวยปญญาจึงไมไรคา แตกลับยิ่งทา
ไดอยางถูกตองตามหลักการศีลท่ีแทจริง 
 สำหรับความสัมพันธระหวางปญญากับสมาธินั้น ตามระบบไตรสิกขาเห็นวาการเจริญ
สมาธิท่ีเกิดมาจากผูท่ีมีศีลบริสุทธิ์ยอมเปนเหตุปจจัยท่ีสำคัญตอการพัฒนาปญญา การมีสมาธิต้ังมั่น
สงผลใหเกิดการเรียนรูเรื่องตางๆ ไดดี ซึ่งเปนปจจัยแหงปญญาท่ีจะรูแจงเห็นจริงได และการพัฒนา
ปญญาจะไดผลดีแคไหนนั้น ข้ึนอยูกับสภาพจิตใจเปนท่ีต้ัง ดังมีพระบาลีวา “ผูมีจิตต้ังมั่น ยอมรูยอม
เห็นตามความเปนจริง ...”๗ ดังนั้น แมปญญาจะเปนข้ันสูงสุดในระบบไตรสิกขา แตการจะพัฒนา
ปญญานั้นตองอาศัยสมาธิเปนเบ้ืองตน จึงจะสามารถดารงอยูไดนานพรอมกับพัฒนาใหกาวหนาและ
ประณีตยิ่งๆ ข้ึนไป ในขณะเดียวกันเมื่อปญญาไดพัฒนาข้ึนแลวก็จะยอนมาสงผลตอสมาธิ ทำใหสมาธิ
ต้ังมั่นเปนสัมมาสมาธิท่ีถูกตองและเปนอริยสมาธิข้ันสูงได ดังปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรควา “นัยแหง
การภาวนาซึ่งสมาธิอันประกอบดวยอริยมรรคนั้น ทานสงเคราะหเขาไวกับนัยแหงปญญาภาวนาแลว
นั่นเทียว เพราะวาเมื่อปญญาอันโยคีบุคคลภาวนาใหเกิดข้ึนแลว ก็เปนอันไดภาวนาใหสมาธินั้นเกิดข้ึน
ดวย ...”๘  
 ดังนั้น ศีล สมาธิ และปญญา จึงตางเปนฐานใหกันและกัน ไมสามารถท่ีจะขาดสวนใดสวน
หนึ่งไปไดดังมีพระพุทธพจนวา8

๙  
 ศีลมีลักษณะอยางนี้ สมาธิมีลักษณะอยางนี้ ปญญามีลักษณะอยางนี้ สมาธิอันบุคคล
อบรมโดยมีศีลเปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐานยอมมี
ผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันบุคคลอบรม โดยมีปญญาเปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะ
ท้ังหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และ อวิชชาสวะ ... 

 

 ๕พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภ
มหาเถร). พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพฯ: ประยูรวงศพริ้นต้ิง, ๒๕๔๗), หนา ๗. 
 ๖เรื่องเดียวกัน. 
 ๗พระพุทธโฆสะ, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑, แปลโดย กองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพ
ครั้งท่ี ๗. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๕. 
 ๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๖. 
 ๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๒/๘๙. 



 
๙๔ 

 

 หากกลาวตามภาษาของนักวิชาการสมัยใหม หรือตามหลักวิชาการศึกษาสายตะวันตก 
ระบบไตรสิกขาจะครอบคลุมถึงการทาใหเกิดพัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ และ
พัฒนาการทางปญญา ตามลาดับ แตจะแตกตางกันท่ีขอบเขตของความหมาย และสิกขา ๓ มี
จุดหมายท่ีชัดเจนจาเพาะตามแนวทางของพุทธธรรม อยางไรก็ตาม อยางนอยในข้ันเบ้ืองตน จะเห็น
ไดชัดวา ความหมายไปกันไดดี คือ พูดไดตรงกันในข้ันพื้นฐานวา จะตองฝกฝนอบรมบุคคลใหมีวินัย 
(รวมถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธท่ีดีทางสังคม) ใหงอกงามทางอารมณ (ทางพระวาใหจิตใจ
เขมแข็งประณีต มีคุณภาพและสมรรถภาพดี) และใหงอกงามทางพุทธปญญา (เริ่มดวยความคิด
เหตุผล) สิกขา ๓ นี้เนื่องกันและชวยเสริมกัน ซึ่งตามหลักพัฒนาการอยางสมัยใหม ก็ไมอาจปฏิเสธได 
เชน ความรู เหตุผล ยอมชวยความเจริญทางอารมณ และชวยเสริมการปฏิบัติตามวินัย ตลอดถึงความ
รับผิดชอบและความสัมพันธในทางสังคม ดังนั้น การฝกอบรมในสิกขา ๓ หรือการใหเกิดพัฒนาการ
ท้ังสามอยางจึงตองดำเนินคูเคียงกันไป9

๑๐  
 ๔.๑.๑ กระบวนการและข้ันตอนการพฒันาพฤติกรรม (ศีล) 
 การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และสัมมาชีพ โดยมีสาระในแงของการดำรง
ตนดวยดีในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง มี
ความสัมพันธทางสังคมท่ีดีงาม เกื้อกูลประโยชน ชวยรักษาและสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีดีงาม1 0

๑๑ การ
ใหความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยเกี่ยวของนั้นอยางถูกตองและมีผลดี แบงออกเปน ๒ ประเภท 
คือ ๑ . ส่ิงแวดลอมทางสังคม ไดแก เพื่อนมนุษยรวมท้ังสัตวอื่นท้ังหลายท้ังปวงดวย และ ๒ . 
ส่ิงแวดลอมทางวัตถุ ไดแก ปจจัย ๔ เครื่องใชวัสดุอุปกรณตางๆ รวมท้ังเทคโนโลยี และส่ิงท้ังหลายท่ีมี
อยูในธรรมชาติ ศีลยังสามารถแบงเปนหมวดใหญๆ ไดอีก ๔ หมวด ดังนี้11 ๑๒  
 ๑. การรักษาวินัยแมบทของชุมชน (ปาฏิโมกขสังวร) เพื่อใหการอยูรวมกันของคนใน
ชุมชน หนวยงาน องคกร ประเทศชาติ เกิดความเปนระเบียบ เรียบรอย จึงจาเปนตองมีการต้ัง
กฎเกณฑ หรือกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคสำคัญคือ ๑.๑ เพื่อความสงบเรียบรอยอยูรวมกันอยาง
ผาสุก ๑.๒ เพื่อความสอดคลองประสานกลมกลืน ๑.๓ เพื่อความเกื้อหนุนกัน โดยไมเบียดเบียน ไม
เอาเปรียบกัน ๑.๔ เพื่อความมีสวนรวมรับผิดชอบ ๑.๕ เพื่อความพรอมเพรียงสามัคคี ๑.๖ เพื่อ
ปองกันความช่ัวและความเส่ือมเสียหาย ๑.๗ เพื่อกั้นคนช่ัวรายและใหโอกาสคนดี ๑.๘ เพื่อเอื้อโอกาส
ใหชีวิตและกิจการพัฒนาและดำเนินสูจุดหมาย ๑.๙ เพื่อความดีงาม งดงาม มีวัฒนธรรมของสังคม 
๑.๑๐ เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงแหงหลักการ 
 ๒. การรูจักใชอินทรีย (อินทรียสังวร) เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการใชอินทรีย รับรูส่ิงแวดลอม
ตางๆ อยางมีสติ ไมลุมหลงมัวเมา จึงตองมีการพัฒนาพฤติกรรมในการใชอินทรียในการรับรู ดู ฟง 
เปนตน โดยหลักการปฏิบัติท่ีสำคัญในการใชอินทรีย คือ ๒.๑ รูจักพิจารณาเลือกเฟนส่ิงท่ีจะดู จะฟง 
เปนตน แยกแยะไดอยางรูเทาทันวาส่ิงใด ดีงามหรือไม เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเปนภัย แลว
หลีกละเวนส่ิงท่ีช่ัวรายเปนโทษภัย รับดูรับฟง ส่ิงท่ีดีงามเปนประโยชน ๒.๒ ดู ฟง เปนตน อยางมีสติ 

 

 ๑๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๕. 
กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๕๒), หนา ๙๑๕-๙๑๖. 
 ๑๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑๔-๙๑๕. 
 ๑๒พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพฯ: โกมลคีมทอง, ๒๕๔๒), หนา ๑๑-๑๗. 



 
๙๕ 

 

ควบคุมตนเองได รูจักประมาณ รูพอดี ไมปลอยตัวใหลุมหลงมัวเมา ตกเปนทาสของส่ิงท่ีดูท่ีฟงเปนตน
นั้น อันจะทาใหส้ินเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสียสุขภาพ เสียการงาน เสียการเลาเรียน เปนตน 
๒.๓ ไมเห็นแกความสนุกสนานบันเทิงไมติดอยูแคความชอบใจ ไมชอบใจ แตรูจักดู รูจักฟง ใหได
คุณคาท่ีดีงามเปนประโยชนสูงข้ึนไปกวานั้น โดยเฉพาะท่ีสำคัญคือตองใหไดปญญา และคติท่ีจะนามา
ใชประโยชนในการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ๓. การหาเล้ียงชีพท่ีบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การทามาหาเล้ียงชีพเปนพฤติกรรมหลักใน
การดำเนินชีวิตของมนุษย ถามีผูหาเล้ียงชีพโดยวิธีทุจริต เปนมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะ
ช่ัวรายเส่ือมเสียแลว ก็จะกอความเดือดรอนแกสังคมเปนอยางมาก จึงตองสงเสริมใหประกอบ
สัมมาชีพโดยสุจริต ไมผิดกฎหมาย พึงมีลักษณะท่ีสำคัญๆ ไดแก ๓ .๑ เปนอาชีพการงานท่ีไม
เบียดเบียนผูอื่น ไมกอเวรภัยหรือสรางความเดือนรอนเสียหายแกสังคม ๓.๒ เปนอาชีพการงานท่ีชวย
แกไขปญหา หรือสรางสรรคชีวิตและสังคมในทางใดทางหนึ่ง ๓.๓ เปนอาชีพการงานท่ีชวยใหผูทาได
พัฒนาชีวิตของตนใหงอกงามยิ่งข้ึน ท้ังดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา ๓.๔ เปนอาชีพการ
งานท่ีไมทำลายคุณคาของชีวิต และไมเส่ือมเสียคุณภาพชีวิต แตทำใหชีวิตของตนมีคุณคานา
ภาคภูมิใจ ๓.๕ เปนอาชีพการงานท่ีทำใหไดปจจัยเล้ียงชีวิตมาดวยเรี่ยวแรงกำลังกายกาลังสติปญญา 
ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝมือของตน และทำใหไดฝกฝนพัฒนาความเช่ียวชาญชัดเจน
หรือฝกปรือฝมือในทางสรางสรรคยิ่งข้ึนไป 
 ๔. การเสพบรโิภคปจจัยโดยใชปญญา (ปจจัยปฏิเสวนา) เปนการใชปญญาทำความเขาใจ
แลวบริโภคปจจัยท้ังหลายใหไดผลตรงพอดีตามคุณคาแทท่ีเปนจุดหมายของการบริโภคส่ิงนั้น มีหลัก
ในการปฏิบัติ ดังนี้ ๔.๑ บริโภคดวยความรูตระหนักวาการมี-ใช-บริโภคส่ิงเหลานั้นมิใชเปนจุดหมาย
ของชีวิต แตมันเปนปจจัยเครื่องชวยเกื้อหนุนใหเราสามารถพัฒนาชีวิต และทำการสรางสรรค
ประโยชนสุขท่ีสูงยิ่งข้ึนไป ๔.๒ บริโภคดวยความรูเทาทันตอวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการบริโภคใช
สอยส่ิงนั้นๆ เชน การสวมรองเทามีวัตถุประสงคเพื่อชวยปกปองเทามิใหเปนอันตรายจากส่ิงกระทบ
กระท้ังและเช้ือโรค เปนตน มิใชสวมใสเพื่ออวดโกแสดงฐานะกันตามคานิยมท่ีเล่ือนลอย ๔.๓ บริโภค
โดยพิจารณาจัดสรรควบคุมใหไดปริมาณ ประเภทและคุณสมบัติของส่ิงท่ีบริโภคตรงพอดีกับ
วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการบริโภคส่ิงนั้น เชน บริโภคอาหารในปริมาณและประเภทซึ่งพอดีกับ
ความตองการของรางกายท่ีจะชวยใหมีสุขภาพดี ๔.๔ สามารถละเวนหรือเลิกเสพบริโภคส่ิงท่ีเปน
ปจจัยเกื้อหนุนชีวิต เชน ส่ิงท่ีทำลายสุขภาพ เปนตน โดยไมเห็นแกการเสพรส หรือความโก หรูหรา 
เปนตน 
 ดังนั้นจะเห็นวา ศีลมิไดหมายถึงศีลเปนขอๆ เชน ศีล ๕ ศีล ๘ เทานั้น ศีลเปนขอๆ นั้น 
(สิกขาบท) เปนเพียงหลักปฏิบัติสำหรับฝกอบรมใหเปนผูมีศีลในระดับตางๆ การฝกอบรมพฤติกรรม
ในแงของการเนนไปท่ีใหละเวนความประพฤติช่ัวตางๆ นั้น มีศีล ๕ เปนเบ้ืองตน และพัฒนาความ
ประพฤติสูงข้ึนไปในดานการประพฤติดี ไดแก สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ซึ่งเปน
องคของมรรค นั้นคือ การมีความประพฤติท้ังในการพูด การกระทำ และการประกอบอาชีพท่ีไม



 
๙๖ 

 

เบียดเบียนผูอื่นและมีเจตนาท่ีดี ซึ่งถือเปนศีลพื้นฐาน12

๑๓ โดยปกติถือวาศีล ๕ เปนหลักความประพฤติ
กรรมสามัญสาหรับมนุษยไมวาจะครองชีวิตอยูในระดับใด ถือเปนหลักความประพฤติพื้นฐานของแต
ละคนในฐานะท่ีเปนมนุษยคนหนึ่ง เรียกวา มนุษยธรรม การฝกอบรมในงานวิจัยครั้งนี้ จึงมุงเนนแต
เพียงศีล ๕ สำหรับคนท่ัวไป อันเปนการผอนเบาเอาสาระของศีลพื้นฐานมาเปนขอกำหนดอยางต่ำ
ท่ีสุดในทางความประพฤติของมนุษยเทาท่ีจำเปนพอท่ีจะทำใหแตละบุคคลมีชีวิตท่ีไมเปนโทษภัยและ
อยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข นับเปนศีลพื้นฐานข้ันท่ี ๑ คือ ระดับโลกียศีล13

๑๔ ประกอบไปดวย 
 ๑. เวนจากปาณาติบาต คือ ไมทำลายชีวิตกันและกัน มีความประพฤติหรือการดำเนิน
ชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานชีวิตรางกาย 
 ๒. เวนจากอทินฺนาทาน คือ ไมเอาของท่ีเขามิไดให หรือไมลักขโมย มีความประพฤติหรือ
การดำเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานทรัพยสินและกรรมสิทธิ์ 
 ๓. เวนจากกาเมสุมิจฺฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามท้ังหลาย มีความประพฤติหรือการ
ดำเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานคูครอง บุคคลท่ีรักหวงแหน ไมผิดประเพณีทาง
เพศ ไมนอกใจคูครองของตน 
 ๔. เวนจากมุสาวาท คือ ไมพูดเท็จ มีความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตท่ีปราศจากการ
เบียดเบียนผูอื่นทางดานวาจาเท็จ โกหกหลอกลวง ตัดรอนประโยชน หรือแกลงทำลาย 
 ๕. เวนจากของเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท คือไมเสพของมึน
เมามีความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตท่ีปราศจากความประมาทพล้ังพลาดมัวเมาเนื่องจากการใชส่ิง
เสพติดท่ีทำใหเสียสติสัมปชัญญะของตน 
 เมื่อบุคคลมีความประพฤติท่ีดีแลวหรือมีศีลเกิดข้ึน จะสงผลใหเกิดความละอายและเกรง
กลัวตอการทำผิด (หิริ โอตตัปปะ) ในทางตรงขาม ถาบุคคลไมมีศีลหรือมีความประพฤติไมบริสุทธิ์ 
จิตใจวุนวาย ใจไมสงบ คอยระแวง ไมสบายใจและไมมีความสุข เมื่อไมมีความสุข สมาธิก็ไมอาจ
เกิดข้ึนได ดังขอความท่ีปรากฏในพระไตรปฎกวา “สุขมีสมาธิเปนผล ...”๑๕ ดังนั้น ศีลจึงนับวาเปน
พื้นฐานสำคัญท่ีจะทาใหการฝกอบรมดานจิตใจ (สมาธิ) เกิดข้ึนไดเปนอยางดี 
 หากบุคคลมีศีลบกพรองหรือไมมีการฝกระเบียบวินัย ประพฤติตามใจชอบเชนนี้ตัณหาก็
จะเพิ่มพูน มุงแตจะแสวงหาส่ิงตางๆ มาครอบครอง ปรนเปรอตัวตน เกิดความกระวนกระวายในจิตใจ 
จิตไมอาจเปนสมาธิ จิตจึงไมมีพลังพอท่ีจะต้ังมั่นใหใชความคิด จึงไมเกิดปญญา ในทางตรงกันขาม 
หากบุคคลประกอบดวยศีล มีการควบคุมความประพฤติของตน มีระเบียบวินัยดีแลว จิตจะคลาย
ความกระวนกระวาย มีภาวะเปนสุข กอใหเกิดสมาธิ มีจิตใจมุงมั่น มีพลังจิตดี จึงใชความคิดและเกิด
ปญญาไดในท่ีสุด 
 
 
 

 

 ๑๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 
กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๗๖๘-๗๖๙. 
 ๑๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๖๘-๗๖๙. 
 ๑๕องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑/๒. 



 
๙๗ 

 

 ๔.๑.๒ กระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาจิตใจ (สมาธิ) 
 การฝกอบรมจิตใจท่ีเรียกวา สมาธิ คือการฝกใหจิตมีลักษณะท่ีแข็งแรง มีพลังมาก 
ราบเรียบ สวยซึ้ง ใสกระจาง และนุมนวลควรแกงาน ซึ่งกระบวนการพัฒนาจิตใจตามแนวไตรสิกขา
นั้น เปนการฝกฝนสมาธิ เรียกวา ภาวนา ซึ่งมี ๒ อยาง คือ สมถภาวนา และวิปสสนาภาวนา 
 สมถภาวนา แปลวา การฝกฝนจิตใหเกิดความสงบเปนสมาธิ15 ๑๖ สามารถปฏิบัติไดหลายวิธี 
ในท่ีนี้จะกลาวไวเพียง ๓ วิธีพอสังเขป ดังนี ้
 ๑) การเจริญสมาธิดวยวิธีตามธรรมชาติ ดังปรากฏในพุทธพจนวา “เมื่อเธอรูแจงอรรถรู
แจงธรรม ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมีปราโมทยยอมเกิดปติ เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบ 
ยอมไดรับสุข เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังมั่น ...”๑๗ บุคคลสามารถฝกฝนตนเองไดโดยเริ่มจากการมีความปล้ืม
ใจท่ีไดกระทาในส่ิงท่ีดีงาม เกิดความอิ่มเอิบใจ รางกายผอนคลาย และกลายเปนความสุขนำไปสูสมาธิ
ในท่ี สุด นอกจากนี้  การฝกสมาธิดวยวิธีธรรมชาตินั้น  เมื่อเกิดสมาธิแลวจะนำไปสูปญญา 
(ยถาภูตญาณทัสสนะ) การกระทำตาง ๆ ในชีวิตประจำวันจะเปนไปอยางมีสติสัมปปชัญญะ มีความ
เบิกบาน สงบเย็น และเขาสูความไมทุกขในท่ีสุด (นิพพาน)17

๑๘  
 ๒) การเจริญสมาธิโดยใชหลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง การทำใหเกิดข้ึน มีท่ีมาจาก ๔ แหลง 
คือ สมาธิท่ีเกิดจากความพอใจหรือแรงจูงใจ (ฉันทะ) ความเพียร (วิริยะ) ความคิดจดจอ (จิตตะ) และ
ความสอบสวนไตรตรอง (วิมังสา)18

๑๙ อิทธิบาทแตละขอทาใหเกดิสมาธิไดท้ังนั้น ไมจำเปนตองเริ่มท่ีขอ
ใดเปนการตายตัว แตโดยปกติมักเริ่มจากฉันทะ ถาเริ่มตัวหนึ่งแลว ตัวอื่นๆ ก็จะมาหนุนทันที และ
อิทธิบาทแตละขอจะทำใหเกิดสมาธิไดตางกันไปตามนิสัยของแตละบุคคล19

๒๐  
 กลาวคือ บางคนเมื่อมีใจรักในการทำส่ิงใดอาจเพราะเห็นคุณคาความดีของส่ิงนั้นๆ วามี
ประโยชนสำหรับตัวเองและยังมีประโยชนตอสังคมและสวนรวม อาจเกิดความแนวแน เกิดสมาธิใน
การทำส่ิงนั้นๆ สวนบางคน มีใจสู ไมยอทอ เห็นอุปสรรคอันใดจะตองเอาชนะใหสำเร็จ เชน เมื่อถูก
ปลุกเราในแงท่ีเปนส่ิงทาทายสติปญญาความสามารถ ก็จะตองเอาชนะ การนำวิริยะไปกระตุนใหเกิด
สมาธิเชนนี้ ยอมสามารถทำไดซึ่งเรียกวา การปลูกฝง สมาธิดวยวิริยะ ขณะท่ีบางคน มีลักษณะจดจอ
เกี่ยวกับตัวเอง มีความรับผิดชอบในงานท่ีตนรับผิดชอบ การนำความจดจอ (จิตตะ) นั้นไปกระตุนให
เกิดสมาธิยอมสำเร็จ เมื่อถูกปลุกเราในแงความรูสึกเกี่ยวกับหนาท่ีหรือความรับผิดชอบใหเห็น
ความสำคัญของเรื่องนั้นตอชีวิตและสังคม สงผลใหเกิดสมาธิในเรื่องนั้นๆ แตบางคน เปนคนชางสงสัย 
ชอบคนควา ทดลอง ถาถูกทำอะไรใหเกิดความสงสัย อยากรูอยากเขาใจข้ึนมา เชน จากการถูกต้ังคา
ถามแลว ก็จะต้ังใจ มีสมาธิคนควา ทดลองในเรื่องนั้นๆ เรียกไดวาเปนการปลุกเราดวยวิธีแหงวิมังสา

 

 ๑๖องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๗๓/๑๒๗. 
 ๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๕. 
 ๑๘พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษย, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๕๓), หนา ๙๔-๑๐๖. 
 ๑๙พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖),  หนา ๘๔๒-๘๔๘. 
 ๒๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, (กรุงเทพฯ:ธรรมสภา, ๒๕๔๕), 
หนา ๑๓-๑๙. 



 
๙๘ 
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๒๑ ฉะนั้น เมื่อพัฒนาสมาธิตามหลักอิทธิบาทจึงสามารถทาใหเกิดการพัฒนาความรู ความสามารถเกิด
ปญญาดังนี้เอง 
 ๓) การเจริญสมาธิโดยใชสติเปนตัวนา การกระทำใดๆ ลวนตองอาศัยสติเปนตัวควบคุม 
คือ การไมปลอยใหใจเล่ือนลอย ไมปลอยใหความนึกคิดฟุงซานไปในอารมณตางๆ สติจึงเปนตัว
ปองกัน ยับยั้งจิตไมใหฟุงซาน ไมใหกาวพลาด ถลาลงในธรรมท่ีไมพึงประสงค สติยังเปนตัวควบคุม
ตรวจตรากระแสการรับรู ความนึกคิดและพฤติกรรมทุกอยางใหอยูในแนวทางท่ีตองการ ดังนั้น สติจึง
เปนเครื่องมือสำหรับยึดหรือเกาะกุมอารมณอยางใดอยางหนึ่งเอาไวขางหนาจิต เพื่อพิจารณาจัดการ
อยางใดอยางหนึ่ง ทำใหรักษาสภาพจิตใหอยูในภาวะท่ีตองการ ทำใหจิตเปนสมาธิไดงาย ทำให
รางกายและจิตใจอยูในสภาพเปนตัวของตัวเอง จัดการกับส่ิงท้ังหลายในโลกไดอยางดี เมื่อมีภาวะจิตท่ี
เปนสมาธิ กระแสความคิดและการรับรูจะขยายไปในมิติตางๆ ได ทำใหการพิจารณาปญญาดำเนินไป
ไดชัดเจนเต็มท่ี เปนพื้นฐานในการสรางปญญา สามารถชาระพฤติกรรมตางๆ ทุกอยางได ท้ัง
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ใหบริสุทธิ์ และเปนอิสระ 21

๒๒ การเจริญสมาธิโดยใชสติเปนตัวนา 
สามารถกระทำไดในชีวิตประจาวัน ดังพุทธพจนท่ีวา22

๒๓  
 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุสาสนีของเราสำหรับเธอ 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อยางไรเลาภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีสติ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู 
เปนผูมีเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ พึงกาจัดอภิชฌาแลโทมนัสในโลกอยางนี้แล ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมี
สติ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อยางไรเลา ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูประกอบดวยสัมปชัญญะ ภิกษุธรรมวินัยนี้
เปนผูกระทำความรูตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก 
ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การด่ืม การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ 
ยอมทำความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง อยางนี้แล ภิกษุจึง
จะช่ือวา เปนผูประกอบดวยสัมปชัญญะ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้
เปนอนุสาสนีของเราสำหรับเธอ ... 
 อธิบายไดวา การมีสติ คือการพิจารณาตามดูรูทันในกาย เวทนา จิต และ ธรรม ท่ีเกิดข้ึน 
และการรูตัวในทุกอาการกระทาท่ีดาเนินอยูในชีวิตประจาวัน ไมวาจะเปนการต่ืน ยืน เดิน นั่ง นอน 
พูด ด่ืม กิน ขับถาย นิ่ง หลับ เปนตน จำนง ทองประเสริฐ (๒๕๑๖) ย้ำวา สติและสมาธินั้นมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด กลาวคือ การมีสมาธินั้น ตองมีสติ ถาไมมีสติ สมาธิก็เกิดไมได 
 ๔) การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน เปนวิธีฝกอบรมเจริญสมาธิท่ีไดปฏิบัติสืบๆ กันมา
ของพุทธศาสนาฝายเถรวาท มุงฝกสมาธิแทๆ ภายในขอบเขตท่ีเปนระดับโลกียท้ังหมด กำหนดวางกัน

 

 ๒๑พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๗), 
หนา ๔๑. 
 ๒๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๘๐๘-๘๑๐. 
 ๒๓ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๐/๑๑๑. 



 
๙๙ 

 

ไวเปนรูปแบบ 23

๒๔ มีข้ันตอนสำคัญคือ เมื่อศีลบริสุทธิ์ให ๑. ตัดเหตุกังวลใจตางๆ ท่ีเปนปฏิปกษตอการ
ทำสมาธิ ไดแก ความกังวลเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย ตระกูลญาติหรืออุปฏฐาก ลาภ คณะศิษยหรือหมูชนท่ี
ตนตองรับผิดชอบ การงาน การเดินทางไกลเนื่องดวยกิจธุระ ความเจ็บไขของตนเอง การศึกษาเลา
เรียน และฤทธิ์ของปุถุชนท่ีจะตองคอยรักษาไมใหเส่ือม (ขอนี้เปนความกังวลท่ีควรตัดสาหรับผูจะ
เจริญวิปสสนาเทานั้น) ๒. เขาหากัลยาณมิตร ท่ีสามารถใหความรูในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมาธิ 
(กรรมฐาน) และขอความรูจากบุคคลดังกลาว บุคคลนี้มีคุณสมบัติท่ีดีงาม คือ นารัก นาเคารพ นา
เจรญิใจ รูจักวา รูจักพูด ยอมใหพูด ยอมวา แถลงเรื่องลึกซึ้งได และไมชักนาในเรื่องไมควร ๓. รับเอา
กรรมฐาน ๔๐ โดยผูปฎิบัติสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมกับ
ความประพฤติหรือพื้นฐานนิสัยตามปกติของแตละบุคคล (จริต) ๔. อาศัยอยูในสถานท่ีสงเสริมการ
พัฒนาสมาธิ โดยเปนสถานท่ีไมไกลไมใกลจนเกินไป ไปมาสะดวก กลางวันผูคนไมพลุกพลาน 
ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุง เมื่อพักอยูท่ีสถานท่ีนี้แลวไมขัดสนเรื่องปจจัย ๔ และในสถานท่ีนี้
มีพระเถระผูเปนพหูสูต ๕. ปฏิบัติตามวิธีพัฒนาสมาธิตามอุปกรณท่ีเลือกไวในขอ ๓ ซึ่งแตละอุปกรณ
นั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติและขีดข้ันของความสำเร็จท่ีแตกตางกันไป24

๒๕  
 สมาธิท่ีเกิดข้ึนจากการฝกจิตตามวิธีดังกลาวขางตน แบงออกไดเปน ๓ ระดับ คือ ๑. 
สมาธิช่ัวขณะ (ขณิกสมาธิ) ๒. สมาธิจวนจะแนวแน (อุปจารสมาธิ) ๓. สมาธิแนวแน (อัปปนาสมาธิ)25

๒๖ 
โดยสัมมาสมาธิท่ีนาไปใชในการพัฒนาปญญามีลักษณะ ๘ ประการ คือ ๑. ต้ังมั่น ๒. บริสุทธิ์ ๓. ผอง
ใส ๔. โปรงโลงเกล้ียงเกลา ๕. ปราศจากส่ิงมัวหมอง ๖. นุมนวล ๗. ควรแกงาน ๘. ไมวอกแวก
หวั่นไหว 26

๒๗  
 วิปสสนาภาวนา แปลวา การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริง
27

๒๘ จุดมุงหมายของวิปสสนา จะนำไปสูความอิสระ พนทุกขอยางถาวร ซึ่งเขาถึงไดดวยการฝก
สัมมาสติตามหลักสติปฏ ฐาน ๔28

๒๙ ไดแก 
 ๑) กายานุปสสนา มีหลายวิธี เชน อานาปานสติ อิริยาบถ เปนตน 
 ๒) เวทนานุปสสนา คือ การระลึกอยูกับความรูสึก 
 ๓) จิตตานุปสสนา คือ กาหนดพิจารณาจิต 
 ๔) ธัมมานุปสสนา คือ กาหนดพิจารณาธรรม 

 

 ๒๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๘๐๘-๘๑๐. 
 ๒๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๗), 
หนา ๗๓-๗๕. 
 ๒๖พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภ
มหาเถร), พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพฯ: ประยูรวงศพริ้นต้ิง, ๒๕๔๗), หนา ๒๕๖-๒๕๗. 
 ๒๗ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๓/๔๒. 
 ๒๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา,๒๕๔๙), 
หนา ๗๐. 
 ๒๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑ 



 
๑๐๐ 

 

 องคธรรมของวิปสสนาท่ีแตกตางไปจากสมถภาวนาคือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนองคธรรมท่ี
ทำใหเกิดปญญาหรือเปนการมนสิการดวยปญญา โยนิโสมนสิการจะทางานเช่ือมอยูระหวางสติกับ
ปญญา เปนอุบายวิธีในการใชปญญาใหไดผล เมื่อสติระลึกถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของโดยเอาจิตกำกับส่ิงนั้นแลว 
โยนิโสมนสิการก็เขาไปกำหนดทิศทางใหกับการทางานของปญญา แลวปญญาก็ทางานหรือจัดการไป
ตามทิศทางนั้นๆ ถาโยนิโสมนสิการมาจัดทิศทางไดอยางเหมาะสมแลว ปญญาก็ทางานไดผล 29

๓๐ 
อยางไรก็ตาม สติจะทาหนาท่ีสำคัญท้ังในสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนา ดังนั้น ในการฝกสติ 
จุดมุงหมายของ สมถะ คือ ฌาน จุดมุงหมายของ วิปสสนา คือ ญาณ ผูปฏิบัติสมถภาวนา อาจไม
เกี่ยวของกับวิปสสนา แตผูปฏิบัติวิปสสนาจะตองอาศัยสมถะ (ฌาน) เปนพื้นฐาน โดยจะฝกเปนลาดับ
หรือฝกควบคูกันไปก็ได เพราะในกระบวนการฝกวิปสสนาตองอาศัยสมาธิท่ีอาจไมตองถึงระดับสูงสุด 
(ขณิกสมาธิ กับอุปจารสมาธิ) สมาธิเพียงข้ันตนพอสามารถต้ังอยูช่ัวขณะ จากนั้นใชปญญาในการ
พิจารณาสภาวธรรม30

๓๑ การฝกอบรมจิตดานสมถะดังกลาว จึงเปนพื้นฐานในการพัฒนาสติใหสูงข้ึนไป
ตามลาดับจนเปนสัมมาสติในอริยมรรคมีองค ๘ ซึ่งเปนพลังท่ีนาไปสูการเรียนรูอยางไดประโยชน 
เพราะจิตท่ีสงบแนวแนเปนจิตท่ีสมควรแกการงานทุกชนิด 31

๓๒ อยางไรก็ตาม การฝกสมาธิ (สมถ
ภาวนา) ไมไดผลถาวร ข้ันท่ีไดผลแทจริงและเด็ดขาด เปนข้ันปญญาท่ีเรียกวา วิปสสนา คือข้ันท่ีเกิด
ความรูแจงเห็นจริงจนเปล่ียนทัศนคติ คานิยม มีโลกทัศน และชีวทัศนอยางใหมได32 ๓๓  
 ๔.๑.๓ กระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาปญญา (ปญญา) 
 การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูความเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง จนถึงความ
หลุดพน มีจิตใจเปนอสิระ ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ มีสาระในแงของการฝกอบรมใหเกิดปญญาท่ีรู
แจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง เปนความรูความคิดความเขาใจท่ีไมถูกบิดเบือนเคลือบคลุมอา
พราง หรือพรามัว เปนตน จากอิทธิพลครอบงาของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเปนตัวนำ การฝกปญญา
เชนนี้ตองอาศัยการฝกจิตใหบริสุทธิ์ผองใสเปนพื้นฐาน เมื่อปญญาท่ีบริสุทธิ์รูเห็นตามเปนจริงนี้เกิดข้ึน
แลวก็กลับชวยเสริมใหจิตนั้นสงบ มั่นคง บริสุทธิ์ ผองใสอยางแนนอนยิ่งข้ึน และสงผลตอการดำเนิน
ชีวิต คือ ทำใหวางใจ วางทาที มีความสัมพันธกับส่ิงท้ังหลายอยางถูกตอง และใชปญญาท่ีบริสุทธิ์ 
ปราศจากกิเลสนั้น คิดพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ทากิจท้ังหลายในทางท่ีเปนไปเพื่อประโยชนสุข
อยางแทจริง 33

๓๔  
 การพัฒนาปญญาเปนเรื่องกวางขวาง แยกออกไปไดหลายดาน และมีหลายข้ัน หลาย
ระดับ เชน ๑. ปญญาท่ีชวยใหดำเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จ เชน ความรูความ

 

 ๓๐สำนักวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, คัมภีรมิลินทปญหา ไทย-บาลี, พิมพครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพฯ: ประยูรวงศพริ้นทต้ิง, ๒๕๕๐), หนา ๕๑. 
 ๓๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๓๐๖-๓๐๘. 
 ๓๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๓/๔๒ 
 ๓๓พระรสชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: เอ เอส พรินต้ิงเฮ้ำส จำกัด, ๒๕๒๕), 
หนา ๕๔. 
 ๓๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งท่ี ๑๕, 
(กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๕๒), หนา ๓๐๖-๓๐๘. 



 
๑๐๑ 

 

เขาใจขอมูลความรู รวมท้ังศิลปะวิทยาการตาง ๆ เขาถึงเนื้อหาความหมายไดถูกตองชัดเจน การรับรู
เรียนรูอยางถูกตองตามเปนจริงตรงตามสภาวะของส่ิงนั้นๆ หรือตามท่ีมันเปน ๒. ปญญาท่ีชวยให
ดำเนินเขาสูวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงาม เชน ความรูเขาใจในระบบความสัมพันธของส่ิงท้ังหลายท่ีอิงอาศัย
สืบเนื่องสงผลตอกันตามเหตุปจจัย มองเห็นภาวะและกระบวนการท่ีชีวิต สังคม และโลกคือหมูสัตวมี
ความเปนมาและจะเปนไป ตามกระแสแหงเจตจำนงท่ีตนประกอบสรางสมจัดสรรและมีปฏิสัมพันธ
กับปจจัยอื่นท้ังหมด ๓. ปญญาท่ีชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม เชน ความรูเขาใจเขาถึง
เทาทันความจริงของสังขาร คือโลกและชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จน
สามารถวางใจถูกตองตอส่ิงท้ังหลาย ทำจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระไดโดยสมบูรณ และมีชีวิตท่ีเปนอยู
ดวยปญญาอยางแทจริง 34

๓๕  การพัฒนาปญญานั้นสามารถกระทำไดตามหลักปญญา ๓ ดังท่ีกลาวไว
ครั้งหนึ่งในเบ้ืองตน สามารถกระทำไดตามวิธีการดังตอไปนี ้
 วิธีการพัฒนาปญญาแบบสุตมยปญญา นับเปนวิธีการเบ้ืองตนในการแสวงหาความรูซึ่ง
เกิดจากการสังเกต การรับรูของประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ไดแก ตา-ดู หู-ฟง จมูก-ดมกล่ิน ล้ิน-ล้ิมรส และ
รางกาย-สัมผัสไดนั้น จะตองมีการนำส่ิงเรามาจากภายนอก หรือปรโตโฆสะ เขาสูภายในตน และจะ
เห็นวา วิธีการพัฒนาปญญาเชนนี้เปนการเรียนรูดวยการฟงจากผูอื่น เปนความรูท่ีไดจากการเรียน 
จากการอานหนังสือ จากการฟง บรรยาย จากโสตทัศนูปกรณ และจากประสบการณตางๆ ท่ีไดจาก
การไปเรียนรูนอกสถานท่ีหรือการทัศนะศึกษา 35

๓๖ ดังนั้น แหลงขอมูลท่ีไดรับมาจึงสำคัญยิ่ง ดังพระ
พุทธพจนวา “เพราะกลาวถึงองคประกอบภายนอก เราไมเห็นองคประกอบอื่นแมอยางหนึ่งท่ีเปนไป
เพื่อประโยชนมาก เหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้ ความมีกัลยาณมิตรยอมเปนไปเพื่อความมีประโยชน
มาก ...”๓๗ และ “เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนก็เกิดข้ึน หรือ
เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเส่ือมไปเหมือนความมีกัลยาณมิตร เมื่อมีกัลยาณมิตร กุศลธรรมท่ี
ยังไมเกิดข้ึนก็เกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวก็เส่ือมไป ...”๓๘ กัลยาณมิตรท่ีพระพุทธพจน
กลาวถึงจึงเปนท้ังท่ีพึ่ง ท่ีปรึกษา และเปนผูใหความรู พรอมท้ังชวยแนะนำส่ังสอนไปดวยโดยเริ่มจาก 
บิดา มารดา ครูอาจารย และสมณพราหมณ เปนตน ดังนั้น ถาขาดกัลยาณมิตรไป การพัฒนาปญญา
อาจจะไมกาวหนา ตรงกันขาม กลับจะพาใหหลงไปในทางท่ีไมใชทางแหงปญญา กัลยาณมิตรจึงเปน
แหลงขอมูลท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีบุคคลไดรับถายทอดขอมูลจากภายนอกเขามาสูภายในตนเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลดิบหรือเปนความรูสาหรับท่ีจะนาไปคิดพิจารณาในข้ันตอนของจินตามยปญญาตอไปจนรูเห็น
เขาใจดวยตนเอง  
 วิธีการพัฒนาปญญาแบบจินตามยปญญา เปนการพัฒนาการคิดวิเคราะห พิจารณาหา
เหตุผลจากการเรียนรูในข้ันสุตมยปญญา การหาเหตุผลจากการดู การสังเกต-ดวยตา การอธิบายหรือ
วิจารณในส่ิงท่ีตนไดดูมา ไดเห็นมา ไดยินไดฟงมาอยางนี้หมายความวาอยางไร ไดชิมล้ิมรสมาอยางนี้

 

 ๓๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพฯ: โกมลคีมทอง, ๒๕๔๒), หนา ๒๒-๒๔. 
 ๓๖พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเฌนธรรมเทศนา/
มัชฌิมาปฏิปทา หรือ กฎธรรมชาติและคุณคาสาหรับชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๕-๔๖. 
 ๓๗องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๑๑/๑๗. 
 ๓๘องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๑๓. 



 
๑๐๒ 

 

หมายความวาอยางไร มีสวนผสมของส่ิงใดบาง ไดกล่ินเชนนี้หมายความวากล่ินอยางไร มีสวนผสมส่ิง
ใดอยูบาง ไดจับตองลูบคลำส่ิงของเหลานี้จะอธิบายอยางไร มีสวนผสมส่ิงใดอยูบาง ไดจับตองลูบคลำ
ส่ิงของเหลานี้จะอธิบายอยางไร เปนตน 38

๓๙ ถือวาเปนข้ันตอนท่ีจะตองใชความคิดพิจารณาหาเหตุผล
ดวยตนเอง โดยอาศัยโยนิโสมนสิการเปนตัวนาใหคิดพิจารณาเรื่องนั้นๆ อยางถูกวิธีและโดยแยบคาย
39

๔๐ จนเกิดปญญารูชัดในเรื่องนั้นซึ่งเปนเรื่องท่ีรูเขาใจเฉพาะภายในตนเทานั้น โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปน
หลักการคิดท่ีเปนตัวนำทำใหเกิดสัมมาทิฐิท่ีถือวาเปนบอเกดิแหงปญญาอยางแทจริง จึงเปนเครื่องมือ
ท่ีสำคัญยิ่งอันหนึ่งในการพัฒนาปญญาในระดับจินตามยปญญานี้ ดังมีพระพุทธพจนวา “เราไมเห็นแม
ธรรมอยางหนึ่งท่ีเปนเหตุใหสัมมาทิฐิท่ียังไมเกิดข้ึนก็เกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนแลวก็เจริญยิ่งข้ึนเหมือน
โยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการโดยแยบคาย สัมมาทิฐิท่ียังไมเกิดข้ึนก็เกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวก็เจริญ
ยิ่งข้ึน ...”๔๑  
 จากความดังกลาวแสดงใหเห็นคุณสมบัติของโยนิโสมนสิการ นั่นคือ การพินิจ หรือการคิด
ถูกวิธีซึ่งเปนเรื่องสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาปญญาแบบจินตามยปญญา เพราะวาปญญาระดับนี้จะ
เกิดข้ึนไดตองผานการคิดวิเคราะหภายในจิตใจของบุคคลแจงภายในดวยตนเองแลวจึงแสดงออกมา
ภายนอกในภายหลัง จะเห็นวา การพัฒนาปญญาแบบจินตามยปญญานี้ เปนการพัฒนาความรูระดับ
ทิฎฐิคือความคิดเห็น ซึ่งบุคคลตองแสวงหาขอมูลดวยการฟง อาน เรียน สอบถาม มาอยางเต็มท่ีใน
เบ้ืองตน แลวนามาประมวลยอยเปนความคิดเห็นของตน ความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนอาจจะเปนไดท้ังความ
คิดเห็นท่ีถูกหรือผิดไปจากความจริงก็ไดท้ังส้ิน เพราะหากยงัไมผานกระบวนการกล่ันกรองดวยโยนิโส
มนสิการ ก็อาจเปนความคิดเห็นท่ีผิดจากความเปนจริง เรียกวา มิจฉาทิฎฐิ 41

๔๒ แตหากใชปญญา
พิจารณาใหเห็นทุกอยางตามสภาวะท่ีเปนจริงตามหลักโยนิโสมนสิการท่ีถูกตองแลวจะเรียกวา ทิฎฐิวิ
สุทธิ42 ๔๓ คือ ความเห็นท่ีบริสุทธิ์ถูกตอง ต้ังอยูบนฐานแหงเหตุและผลท่ีสอดคลองกับความจริง และยัง
สามารถใชปญญานี้เปนพื้นฐานในการพัฒนาปญญาในระดับสูงๆ ข้ึนไปอีก 
 วิธีการพัฒนาปญญาแบบภาวนามยปญญา เปนปญญาท่ีเกิดจากการฝกฝนอบรม 43

๔๔ การ
ไดลงมือปฏิบัติจริง หลังจากท่ีไดผานกระบวนการตางๆ ในข้ัน สุตมยปญญาและจินตามยปญญาแลว 
ผูเรียนนาเอาสุตมยปญญาและจินตามยปญญาท้ังสองมาคิดพิจารณาและทดลองลงมือปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องยิ่งๆ ข้ึนไปอยางซ้ำๆ จนเกิดความรูความชำนาญข้ึน ถือเปนประสบการณตรงของผูปฏิบัติ 
เพราะไดลงมือทดลองปฏิบัติดวยตนเองจนรูผลเปนอยางดีแลว จึงเขาใจ และเห็นจริงตามนั้น การ

 

 ๓๙พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ: มัชเฌนธรรมเทศนา/
มัชฌิมาปฏิปทา หรือ กฎธรรมชาติและคุณคาสาหรับชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๕-๔๖. 
 ๔๐พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภ
มหาเถร), พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพฯ: ประยูรวงศพริ้นต้ิง, ๒๕๔๗), หนา ๗๑๔. 
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๑๐๓ 

 

พัฒนาปญญาในระดับนี้จึงสามารถพัฒนาจนเกิดความรูแจงเห็นจริงและเขาใจสภาวะของส่ิงท้ังปวง 
หมดความเคลือบแคลงสงสัยจนทาใหจิตหลุดพนเปนอิสระจากทุกขซึ่งเปนความรูระดับญาณอันเปน
เครื่องมือสาหรับตัดกิเลสในระดับตางๆ ใหหมดไปจากจิตใจของตนได 
 โดยสรุปแลว สุตมยปญญา คือความรูท่ีไดจากปจจัยภายนอกโดยผานการดู การฟง การ
ดม การชิม และการสัมผัส จินตามยปญญา คือความรูท่ีไดจากการใชเหตุผล จินตนาการและการ
สรางสรรค และภาวนามยปญญา คือความรูอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติ วิธีการพัฒนาปญญาท้ัง ๓ นี้ 
เปนวิธีการท่ีจัดไปตามระบบของการพัฒนาความรูของคน โดยคนจะมีความรูเบ้ืองตนจากการไดยินได
ฟง การอาน การคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เปนเบ้ืองตนกอน จึงเก็บเอาความรูนั้นๆ ไวเรียกไดวา 
เปนความรูจากภายนอกตน จากนั้นจะใชความคิดพิจารณาความรูท่ีตนไดจดจาไวดวยหลักโยนิโส
มนสิการซึ่งจะทำใหเกิดความรูเขาใจภายในตน และเมื่อบุคคลไดทาการทดลองปฏิบัติจริงจนเห็นผล
ประจักษดวยตนเองโดยมีสุตมยปญญาและจินตามยปญญาเปนแหลงขอมูลท่ีสำคัญอยางยิ่งแลว การ
พัฒนาปญญาระดับภาวนานี้จึงเกิดข้ึน ซึ่งความรูนี้จะทาใหรูเขาใจสภาวะตางๆ ตามความเปนจริงและ
สามารถดาเนินชีวิตอยางไมมีโทษภัย จึงมีความสุขไดอยางแทจริง 
 เมื่อพิจารณาวิธีการพัฒนาปญญาท้ัง ๓ แบบนี้ จะเห็นวาการพัฒนาในเรื่องใดๆ ก็ตาม 
หากกระทาดวยวิธีการแหงปญญา ๓ นี้แลว ยอมนำไปสูความรูแจง เห็นจริง ปฏิบัติได ในเรื่องนั้นๆ 
โดยเฉพาะหากนำวิธีการแหงปญญา ๓ นี้ มาใชในการเรียนรูหลักในการพัฒนาตนอยาง “ไตรสิกขา” 
ยอมกอใหเกิดผลตามเปาหมายไดอยางดี กลาวคือ หากบุคคลพึงรักษา “ศีล” ก็ควรเริ่มจากการเรียนรู
จากการอานจากตำราท่ีผูมีความรูเขียนไว หรือฟงคำแนะนำ ส่ังสอนจากผูรูซึ่งมีความเปนกัลยาณมิตร 
(สุตมยปญญา) เพื่อท่ีจะเปนแหลงขอมูลและเปนแบบอยางท่ีดี เมื่อเกิดความรอบรูในเรื่องศีลแลว ก็
นำมาพิจารณา ไตรตรองโดยใชโยนิโสมนสิการเปนเครื่องมือ (จินตามยปญญา) จะทำใหบุคคลนั้นมี
ความคิดเห็นท่ีถูกตองและมีความเขาใจในศีล ซึ่งจะนำไปสูการสามารถรักษาศีลไดอยางถูกตอง 
อยางไรก็ตาม ความรู ความเขาใจในศีล จะไมเกิดประโยชนและทำใหมีสุขไดเลย หากไมมีการลงมือ
ปฏิบัติ หรือทำการรักษาศีล (ภาวนามยปญญา) แตหากบุคคลนำไปลงมือปฏิบัติจริงอยางตอเนื่อง ก็
จะเกิดความชำนาญและเคยชินในความประพฤติอันมีศีลนั้น ถือเปนประสบการณตรงท่ีจะกอใหเกิด
ความเขาใจ และเห็นจริงในผลจากการรักษาศีล และยิ่งทาใหหมดความลังเล สงสัย และจะยิ่งเพิ่ม
ความแนวแนในการรักษาศีลตอไปอีก 
 เชนเดียวกับการเรียนรู “สมาธิ” ซึ่งเปนระบบการฝกจิตใหมีกาลัง ก็ควรเริ่มจากการ
เรียนรูจากการเขาหาขอความรูจากกัลยาณมิตรผูมีความสามารถใหความรูในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
สมาธิ (กรรมฐาน) ซึ่งจะทำใหไดรูวิธีการฝกสมาธิอันถือเปนความรูท่ีไดจากการฟง (สุตมยปญ ญา) 
เมื่อรูวิธีการแลวนำมาไตรตรองตามหลักโยนิโสมนสิการจนเกิดความเขาใจ (จินตามยปญญา) นำมาซึ่ง
การเลือกวิธีการฝกสมาธิในแบบท่ีเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ แลวลงมือฝกสมาธิอยางถูกตองเหมาะสม
และตอเนื่อง (ภาวนามยปญญา) จิตจะมีกำลังต้ังมั่น เมื่อจิตมีกำลังต้ังมั่นดีแลวยอมเกิดปญญาในการท่ี
จะคิดคนหาเหตุผลและความจริงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สำหรับการพัฒนา “ปญญา” ก็ยอมอาศัยวิธีการแหงปญญา ๓ เชนกัน ปญญานับวาเปน
ตัวนำท่ีสำคัญยิ่งตอการพัฒนาสุขภาวะทางปญญา เพราะตองเริ่มตนจากการคิดเห็นถูกตอง ความรูท่ี
ถูกตองในเบ้ืองตนยอมไดมาจากการมีกัลยาณมิตรคอยอบรม ส่ังสอน ช้ีแนะ (สุตมยปญญา) และผาน



 
๑๐๔ 

 

การคิดใครครวญจนเขาใจในส่ิงนั้น ซึ่งจะตองใชจิตอันต้ังมั่นเปนฐานในการใชโยนิโสมนสิการ (จิน
ตามยปญญา) จึงจะเกิดปญญา การจะคิดใหถูกตองตามสภาวะความเปนจริงไดนั้น จะตองคิดบนฐาน
แหงความรูท่ีถูกตองดวย ดังนั้น การจะพัฒนาปญญาในระดับภาวนามยปญญาจึงจำเปนตองอาศัย
ความรูระดับญาณ (สมาธิ) แมวาไตรสิกขาจะแบงแยกออกเปน ๓ สวน ก็ตามแตการพัฒนาปญญาใน
ระบบไตรสิกขาตองพัฒนาไปพรอมๆ กันตลอดสายเปนแบบองครวมท่ีไมเนนพัฒนาเฉพาะดานใดดาน
หนึ่งเทานั้น และเมื่อสามารถพัฒนาไปดวยกันอยางตลอดกระบวนการพัฒนาปญญาแลว ก็จะเกิด
ศักยภาพในการเรียนรูฝกฝนและพัฒนาปญญาไดอยางรวดเร็ว การพัฒนาปญญาจะดำเนินไปตาม
ระบบเชนนี้จนผูพัฒนาถึงพรอมท้ังรางกาย พฤติกรรม จิตใจ และปญญาท่ีแจมใส เปนสุข 
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๔๕ 

 ๔.๒.๑ ความหมายสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายของ “สัญลักษณ” ไววา 
ส่ิงท่ีกำหนดนิยมกันข้ึนเพื่อใหใชความหมายแทนอีกส่ิงหนึ่ง เชน ตัวหนังสือเปนสัญลักษณแทน
เสียงพูด ถึงกระนั้น เมื่อกลาวถึงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาในมิตินี้ ยอมมีนัยท่ีครอบคลุมถึงส่ิงท่ี
กำหนดนิยมวาเปนเครื่องหมายส่ือแทนพระพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูป พระนามพระพุทธเจา 
เครื่องหมายธรรมจักร รูปกวางหมอบ ภาษาท่ีเปนพุทธพจน พระสงฆ หรือ สัญลักษณของพระสงฆ 
เชน อัฐบริขารของพระสงฆ ตลอดถึงโบสถ วิหาร เจดียทางพระพุทธศาสนา 
 ๔.๒.๒ ประเภทสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา 
 สัญลักษณทางพระพุทธศาสนา แบงเปน ๔ ประเภท คือ 
 (๑) ศาสนธรรม หมายถึง ขอความท่ีเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน พุทธพจน 
เถรภาษิต๑ เถรีภาษิต๒ ท้ังท่ีเปนอักษรไทย และอักษรตางประเทศ 
 (๒) ศาสนบุคคล หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธรูปปางตาง ๆ หรือสวนใด สวน
หนึ่งของพระพุทธรูป พระนามของพระพุทธเจา และพระสงฆสาวก พระเถระ พระเถรี ตลอดถึง
พระภิกษุสามเณรท่ัวไป 
 (๓) ศาสนวัตถุ หมายถึง วัตถุทางพระพุทธศาสนาซึ่งเกี่ยวดวยอาคาร สถานท่ี เชน เจดีย 
โบสถ วิหาร 
 (๔) ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน การกราบ การไหว การต้ังโตะ
หมูบูชา การทอดกฐิน และทอดผาปา 
 ๔.๒.๓ คุณคาและความสำคัญ 
 สัญลักษณทางพระพุทธศาสนามีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนับถือพระพุทธศาสนาถือวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนรัตนะอัน
ประเสริฐท่ีมีคุณคากวาเพชรนิลจินดาแกวแหวนเงินทองใด ๆ (เวนแตผูท่ีเพียงกลาวอางวาตนเปนผูนับ
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๑๐๕ 

 

ถือพระพุทธศาสนา แตศรัทธาไมคงท่ีเทานั้น) เพราะวัตถุ เชน เพชรนิลจินดาจะใหความสุขไดเฉพาะ
ในปจจุบันชาติและสามารถทำใหเจาของปล้ืมใจไดช่ัวขณะเทานั้น โจรลักเอาไปได แตรัตนะคือ พระ
พุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ เปนส่ิงประเสริฐท่ีสามารถทำใหผูท่ีเคารพนับถือ และ
ปฏิบัติตามประสบสันติสุขท้ังในปจจุบันชาติและในอนาคตชาติ ถึงไมสามารถทำใหหมดกิเลส พนทุกข
ไดในปจจุบันชาติ แตก็สามารถใหเปนวาสนาบารมีเพื่อพนจากทุกขไดในภายหนา 
 สำหรับสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา ถือวาเปนเครื่องหมายส่ือแทนพระพุทธศาสนา 
หากผูใดนำเอาสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาอยางใดอยางหนึ่งมาแสวงหาผลประโยชน หรือคลายกับ
ไมใหความเคารพยาเกรง ผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ก็จะเกิดความสังเวชสลดใจ และเกิดความโกรธ
แคนชิงชัง ดังนั้น การนาเอาสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามาใช จะตองเกี่ยวของกับดานดี หรือดาน
บวกเทานั้น 
 เมื่อกลาวถึงคุณคาและความสำคัญของสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา สามารถจำแนก
ประเด็นท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
 (๑) เปนเครื่องมือในการสรางศรัทธาแกพุทธศาสนิกชน จะเห็นวา พระพุทธรูปเปน
สัญลักษณท่ีสำคัญเนื่องจากเปนองคแทนของพระพุทธเจา ซึ่งศิลปนไดพยายามท่ีจะสะทอนสัญลักษณ
ของความสะอาด สงบ และสวางของพระพุทธเจาออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามท่ี
พุทธศาสนิกชนซึ่งจะมีความทุกขหรือไมก็ตาม ไดมีโอกาสกราบไหวบูชาพระพุทธรูปหรือภาพวาดจะ
สามารถรับรู และสัมผัสคุณคาดังกลาวทางจิตใจ อันจะทาใหความศรัทธาตอพระรัตนตรัยมั่นคงมาก
ยิ่งข้ึน 
 (๒) เปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจในการประกอบกุศลธรรม เนื่องจากพระพุทธรูป
เปนสัญลักษณท่ีถือไดวาเปนองคแทนของพระพุทธเจา ฉะนั้น จุดเดนประการหนึ่งของพระพุทธเจาคือ 
การท่ีพระองคทรงเปนมนุษย และใหความสำคัญกับมนุษยวา “มนุษยท่ีฝกตนดีแลว เปนผูประเสริฐ
ท่ีสุด” พระองคจึงเปนแบบอยางท่ีดีสำหรับมนุษยในการสรางแรงจูงใจเพื่อท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาว
ไปสูความพนทุกขดังท่ีพระองคเคยเปนตนแบบดังกลาว 
 (๓) เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน จะเห็นวา พระพุทธรูปในฐานะท่ี
เปนพระเครื่องนั้น สามารถเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยมีการพกพระเครื่องติด
ตัว หรืออัญเชิญไวในยานพาหนะเพื่อเปนสิริมงคล ตลอดจนเปนเครื่องมือในการสรางกาลังใจ และ
ความอุนใจตอการดำเนินชีวิตและการงาน อยางไรก็ดี เมื่อใดก็ตามท่ีพุทธศาสนิกชนมีใจท่ีเขมแข็ง
เพียงพอแลว เขาก็จะสามารถขามพน และพัฒนาใจของตัวเองไปสูการรวมเปนหนึ่งกับพระรัตนตรัย 
สุดทายแลวท่ีพึ่งภายนอกจะไมมีความจาเปนอีกตอไป 
 (๔) เปนส่ือธรรมท่ีสะทอนประวัติและความเปนมาของพระพุทธศาสนา จะเห็นวา 
สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาไดสะทอนใหเห็นถึงบริบทของพระพุทธศาสนาในยุคตาง ๆ ต้ังแตสมัย
สุโขทัย ลพบุรี อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร สังคมศาสตร และ
รัฐศาสตร 
 (๕) เปนส่ือท่ีสะทอนศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนในชาติ จะเห็นวา สัญลักษณทาง
พระพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูป โบสถ ศาลา และกุฏิ เปนส่ือท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของประชาชนในสังคมตาง ๆ เชน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ท่ี



 
๑๐๖ 

 

มีเอกลักษณและจุดเดนในดานวัฒนธรรม ศิลปกรรม และจิตรกรรมตางกัน ซึ่งวัฒนธรรมและศิลปะ
ดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความงดงามของจิตใจท่ีซอนอยูภายใน 
 (๖) เปนเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจของประชาชนใหเขาถึงธรรมะอยางแทจริง จะเห็น
วา ศาสนพิธีและศาสนธรรม เปนเครื่องมือสำคัญในการหลอหลอม และพัฒนาคุณคาทางจิตใจให
งดงาม และเปนสุขมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสนพิธีจะเปนเครื่องมือในการนอมนำจิตใจของผู
ปฏิบัติใหเขาถึงและเขาใจคุณคาของธรรมะมากยิ่งข้ึน 
 (๗) เปนเครื่องมือในการพัฒนาระเบียบ วินัย และสรางความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน 
ในประเด็นนี้ หลักศาสนพิธีจะเปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการพัฒนาพุทธศาสนิกชนใหรูจักระเบียบ 
ข้ันตอน และแนวทางในการปฏิบัติตนตอพระรัตนตรัย อันจะนำไปสูการปฏิบัติทางกาย วาจา และใจ
อยางประสานสอดคลองและสามัคคีกันมากยิ่งข้ึน 
 

๔.๓ อิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับการพัฒนาจิตใจและปญญาในสังคมไทย 

 อิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญท่ีมีตอคนท่ัวไปท่ีมาขอพรบนบานอธิษฐานไว  เมื่อประสบ
ความสำเร็จตามท่ีไดใหคำสัญญา หรือบนบานไว ก็มาแกบนตามท่ีใหสัญญาไว ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
จิตใจ คือ เมื่อมาขอพรหลวงพอแลว เกิดการสัญญาเปนสัจจะ วาถาประสบความสำเร็จแลวจะทำตาม
สัจจะท่ีวาไวกับหลวงพอโสธรเปนตน  เวลามากราบไหวทำใหรูสึกสบายใจ บางคนท่ีมากราบไหวมา
อธิษฐาน เมื่อไดตามท่ีอธิษฐานแลวก็กลับมาอีก  และเมื่อมีองคหลวงพอติดตัวแลวทำใหรูสึกวาจิตใจดี
ข้ึนพอท่ีจะไปตอสูกับการงานได ตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ และดำเนินชีวิตดวยความไมประมาทตาม
หลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เรื่องความเช่ือความศักด์ิสิทธิ์แมจะลบลาง
ไมได แตจะไดความมุงมั่น  ความต้ังใจ ในส่ิงนั้นๆ จึงทำใหประสบผลสำเร็จ  อาจจะอาศัยอภินิหาร 
ความเช่ือกอนท่ีจะเขามาในพระพุทธศาสนา กอนท่ีจะมาเขาใจหลักธรรมท่ีแทจริง  และพัฒนาจิตใจ
ใหดีข้ึนตามลำดับ 
 อิทธิพลของหลวงพอโสธร  มีอิทธิพลตอครอบครัว ต้ังแตแรกเริ่ม เกิดข้ึนมาเปนครอบครัว
ท่ีอยูใกลวัด พอแมบางคนอาจจะถวายตัวใหเปนลูกหลวงพอโสธร ไดช่ือวาเปนลูกหลวงพอ จะมีความ
เกงกาจสามารถ มีความเจริญกาวหนาตามลำดับ ทำใหมีศรัทธาตอหลวงพอโสธรยิ่งข้ึน  
 อิทธิพลตอสังคม หลวงพอโสธรมีอิทธิพลตอสังคม โดยวัดไดใหการความชวยเหลือ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน เชน สรางอาคารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สงเสริมสนับสนุน
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโสธรวราราม โรงเรียนของภาครัฐ และสถานพยาบาลตางๆ เปนตน โดยนำเงินบริจาคท่ีมาจาก
ประชาชนท่ัวไปท่ีมากราบไหวหลวงพอโสธร ไปชวยสงเสริมสนับสนุนสังคมในดานตางๆ 
 ดานวัฒนธรรม เกี่ยวกับศิลปะการแสดง การรำละคร คนท่ีมาขอพรหลวงพอแลวประสบ
ความสำเร็จก็จะมาแกบนดวยการถวายละคร ซึ่งก็สามารถทำใหเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมดานการรำ
ละคร นาฏดนตรี เอาไวไดดวย นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประเพณีซึ่งเกี่ยวกับหลวงพอโสธรโดยตรง ๓ 
ประเพณี คือ ๑) ประเพณีทำบุญในชวงกลางเดือน ๓ หรือในชวงตรุษจีน เพราะวามีชาวไทยเช้ือสาย
จีนมารวมทำบุญอยูเปนจำนวนมาก ก็ไดมีการสงเสริมใหคนไทยเช้ือสายจีนไดรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีเช้ือสายจีน ไดมาไหวบรรพบุรุษของตนเอง โดยวัดสรางโรงเจ ไดมากราบไหวบูชาบรรพบุรุษ 



 
๑๐๗ 

 

ตามความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีน ๒) งานกลางเดือน ๕ เหมือนประหนึ่งวา การอัญเชิญหลวงพอโส
ธรข้ึนจากแมน้ำบางปะกง มาประดิษฐานภายในพระอุโบสถ ในกลางเดือน ๕ ประมาณข้ึน ๔ ค่ำ ๕ 
ค่ำ เดือน ๕ และ ๓) งานกลางเดือน ๑๒ ซึ่งจะอยูในชวงของงานวนัลอยกระทง  
 ดานเศรษฐกิจ จากการท่ีมีประชาชนมากราบไหวขอพรหลวงพอโสธร ถือวาไดชวยใหการ
ทองเท่ียวในจังหวัดมีการเติบโต ทำใหชาวบานบริเวณโดยรอบไดประกอบสัมมาชีพ มีอาชีพคาขาย 
ขายสินคาตางๆ ใหกับคนท่ีมากราบไหวขอพรหลวงพอ หรือแมแตการรำละคร  ซึ่งเปนการสงเสริม
อาชีพใหกับชาวบานในชุมชนไดเปนอยางดี เมื่อประชาชนหล่ังไหลกันมาสักการะหลวงพอโสธร ก็จะมี
การจับจายใชสอยรานคาตาง ๆ ทำใหชาวบานรอบขางมีอาชีพ มีรายได เชน การรำแกบน ตาม
โบราณเช่ือวา อยูคูกันมากับหลวงพอโสธร พอใครมาบน ก็จะบนดวยการถวายละคร กอใหเกิดอาชีพ
ใหกับชาวบานต้ังแตหนาปากซอย ยันทายซอยไดรับอานิสงสจากคนท่ีอื่นซึ่งเดินทางมากราบไหวหลวง
พอ พอคาแมคามีอาชีพเกิดข้ึน มีรายไดเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะวันเสารวันอาทิตย คนจะเยอะมาก แตวัน
ธรรมดา คนก็ยังเยอะอยู ยังมีคนมากราบไหวขอพรหลวงพออยูเปนประจำ ซึ่งก็บงบอกถึงความ
ศักด์ิสิทธิ์ ถึงความมีคุณคาขององคหลวงพอ 
 อิทธิพลของหลวงพอวัดไรขิง  ดานจิตใจ เชน การอธิษฐานกับหลวงพอวา จะขอเลิกเหลา 
เลิกอบายมุขตางๆ แลวเขาก็เลิกได บางคนก็มีลูกยาก ก็มาขอหลวงพอ พอมีลูกก็ตองมาบวชท่ีนี่ 45 ๔๖ 
ปจจัยท่ีไดมาก็นำไปใชในการสาธารณสงเคราะห ดานการศึกษา สรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล ให
ทุนการศึกษากับนักเรียน ดานเศรษฐกิจ ก็ทำใหชาวบานไดมีอาชีพ มีรายไดจากนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมานมัสการหลวงพอ 
 อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม จะมีงานนมัสการหลวงพอวัดไรขิงทางวัดไดจัดใหมีงาน
นมัสการหลวงพอปละ ๓ ครั้ง คือ ๑) ในเทศกาลวันออกพรรษา วันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งทางวัด
ไดจัดงานตักบาตรเทโว และฟงเทศน จึงถือเปนโอกาสใหมีการปดทองนมัสการหลวงพอดวย ๒) ใน
เทศกาลตรุษจีน เพื่อใหชาวจีนท่ีเคารพบูชาหลวงพอ ไดมีโอกาสกราบไหวปดทองถวายเปนพุทธบูชา 
๓) ในงานเทศกาลนมัสการปดทองรูปหลวงพอประจำป ซึ่งจัดข้ึนในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ จนถึง วัน
แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ ซึ่งในงานเทศกาลนมัสการหลวงพอวัดไรขิงทุกงาน จะเนืองแนนไปดวยสาธุชน
และประชาชนท่ัวไปจากใกลไกลท่ีมีจิตศรัทธาอยางแรงกลา เพื่อมากราบไหวองคหลวงพออยาง
แทจริง เพราะทุกคนเช่ือวา องคหลวงพอไมไดเปนแคพระอิฐพระปูนธรรมดาๆ เทานั้น ตามตำนาน
กลาวถึงการไดมาซึ่งหลวงพอวัดไรขิงวาไดถูกอัญเชิญมากจากกรุงเกา (พระนครศรีอยุธยา) เปน
พระพุทธรูปท่ีประชาชนนับถือมาก ในวันท่ีอัญเชิญหลวงพอวัดไรขิงข้ึนจากทาน้ำท่ีหนาวัดไรขิงตรงกับ
วันพระข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๕  เปนวันสงกรานต  มีประชาชนมาชุมนุมกันมาก  ในขณะท่ีอัญเชิญหลวง
พอวัดไรขิงข้ึนจากน้ำสูประรำพิธี  เกิดความมหัศจรรย  แสงแดดท่ีแผดจากลับพลันหายไป  ความรอน
ระดุในวันสงกรานตกลางเดือนหา บังเกิดมีเมฆดำทะมึน ลมปนปวน ฟาคะนองกองในนภากาศ 
บันดาลใหฝนโปรยลงมา ยังความเย็นฉ่ำใจท่ัวหนาทุกคนในท่ีนั้นเกิดความยินดี  พากันอธิษฐานจิต 
“ขอหลวงพอจักทำใหเกิดความรมเย็นเปนสุขดับความรอนคลายความทุกขใหหมดไป ดุจสายฝนท่ี

 

 ๔๖สัมภาษณ พระครูสมุทรวชิรานุวัตร วัดเพชรสมุทร วรวิหาร รองเจาคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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เมทนีดลทำใหชุมฉ่ำ  เจริญงอกงามดวยธัญญาหาร”  และในบัดนี้ก็ปรากฏเปนความจริงแจงประจักษ 
วาหลวงพอไดดลบันดาลใหเกิดสภาพการณอยางนั้นแกทุกคนท่ีประพฤติธรรม  
 อิทธิพลของหลวงพอโต  เปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ สวนใหญคนท่ีมากราบไหวหลวงพอ
แลวจะบนเรื่องงาน งานติดขัด เมื่อไดมาบนหลวงพอแลว กลับไปเขาจะก็ขวนขวายหาวิธีการ
แกปญหา หลวงพอชวยปดเปา ซึ่งบางทีเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น บนหลวงพอแลว อาจเกิดความมุงมั่น ใช
สติมากข้ึน เปนพลังทางใจทำใหทำสำเร็จได เพราะมีศรัทธาเช่ือมั่น และอิทธิพบตอครอบครัว เมื่อถึง
วันหยุดก็จะชวนกันไปวัด ไปไหวหลวงพอโต และสอนลูกๆ ใหหยอดตูบริจาค  เพื่อเปนการละกิเลส 
สอนใหรูจักทำทาน ไหวพระสวดมนต เปนการปลูกฝงการเสียสละเพื่อสวนรวม ซึ่งจะสงผลทำใหเด็ก
รูจักแบงปน ไมเห็นแกตัว46

๔๗  
 อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับหลวงพอโต ทางวัดไดจัดใหมี
งานสมโภชปละ ๓ ครั้ง คือ ๑) งานปดทองฝาพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพอโต ระหวางวันข้ึน 
๑๕ ค่ำ ถึง วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๓ ๒) งานนมัสการและปดทองหลวงพอโต ระหวางวันข้ึน ๑๕ ค่ำ ถึง 
วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ๓) งานประเพณีรับบัวและนมัสการหลวงพอโต ระหวางวันข้ึน ๑๑ ค่ำ ถึง วัน
ข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ มีการจัดขบวนเรือแหแหนหลวงพอโต (จำลอง) ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อรับ
ดอกบัวท่ีผูคนถวายเปนพุทธบูชา ซึ่งประเพณีรับบัวจะเปนงานท่ีทุกคนรอคอยกัน ซึ่งเปนประเพณีท่ี
สืบทอดกันมายาวนาน นอกจากนี้ในวันวิสาขบูชา ข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกป จะมีงานทำบุญฉลอง
ท่ีหลวงพอโตแสดงปาฏิหาริยใหองคหลวงพอนิ่มเหมือนเนื้อของมนุษย โดยเฉพาะประเพณีรับบัว ซึ่ง
จัดข้ึนเกี่ยวกับหลวงพอโตโดยเฉพาะ ซึ่งประเพณีรับบัวทางกระทรวงวัฒนธรรมไดข้ึนทะเบียนเปน
มรดกทางวัฒนธรรมมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือวาเปนประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งทำให
ประชาชนไดรูจักหลวงพอโตมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้หลวงพอโตยังเปนท่ีพึงทางจิตใจใหกับพุทธบริษัท
เรื่อยมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 อิทธิพลของหลวงพอบานแหลม   โดยสวนใหญแลวผูท่ีมีความศรัทธาเล่ือมใสตอหลวง
พอบานแหลมจะนิยมเอาบุตรธิดามาฝากเปนลูกหลวงพอ แลวจะนิยมเอาธูปของหลวงพอวัดบาน
แหลมไปปายปากเด็ก เพื่อบอกวา เปนลูกของหลวงพอวัดบานแหลมแลวนะ แลวเด็กคนนั้นจะไมคอย
ปวย ไมซน เวลาจะยกเปนลูก พอแมจะนำเด็กมาดวย ออกจากโรงพยาบาลกจ็ะอุมมาท่ีวัด นอกจากนี้
วัดบานแหลมซึ่งอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากกวานัก เวลาลูกหลานตนเองจะไปสอบอะไร ผูเฒา
ผูแกก็จะบอกวา ใหไปกราบหลวงพอวัดบานแหลมกอน ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางครอบครัว 
แนะนำส่ิงท่ีดีใหกับลูกกอนท่ีจะไป แตถาใครไปจะไปคัดเลือกทหาร อยาเดินผานหนาวัดเพ็ชรฯ ถามา
บอกวาอยาใหติดทหาร อันนี้ไมได เพราะหลวงพอชอบทหาร อันนนี้หามเลย แตถาอยากไดอยากติด 
ตองมาเลย47

๔๘ 

 อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม ไดแก ๑) ประเพณีนมัสการและสรงน้ำหลวงพอบานแหลม 
(วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) กระทำการสักการะบูชา ดังนี้ เดือน ๓ วันข้ึน ๑ ค่ำ (วันชิวอิ้ด) มีชาวจีนไป

 

 ๔๗สัมภาษณคุณดารุณี สีหาบุตร ผูมากราบไหวหลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน เมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑. 
 ๔๘สัมภาษณ พระครูสมุทรวชิรานุวัตร วัดเพชรสมุทร วรวิหาร รองเจาคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑. 



 
๑๐๙ 

 

ทำการนมัสการปดทองสรงน้ำกันอยางหนาแนน เดือน ๔ กลางเดือน คือ วันตรุษไทย เดือน ๕ วัน
สงกรานต มีการสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพอบานแหลม ๓ วัน วันท่ี ๔ มีการเวียนเทียนสมโภช มี
มหรสพฉลองเปนการใหญตลอดท้ัง ๗ วัน เดือน ๑๐ วันข้ึน ๒ ค่ำ เทศกาลสารทไทย เดือน ๑๑ วัน
แรม ๒ ค่ำ ชาวจีนและชาวบานบางนกแขวก อำเภอบางคนที และชาวบานอำเภออัมพวา ไปนมัสการ
สรงน้ำหลวงพอ ๑ วัน และเดือน ๑๒ วันแรม ๗ ค่ำ วันชักพระมีการสรงน้ำหลวงพอบานแหลมเปน
พิเศษ อีกครั้งหนึ่ง ๒) ประเพณีชักพระของจังหวัดสมุทรสงคราม ประเพณีชักพระเริ่มต้ังแตวันแรม ๑ 
ค่ำ เดือน ๑๒ จนถึงส้ินเดือน ๑๒ ประเพณีแตเดิม ในงานจะมีเรือแหกระบวนพระพุทธรูปท่ีศักด์ิสิทธิ์
ท่ีสุดในจังหวัดไปตามแม น้ำแลวกลับมาท่ีวัด อัญเชิญพระพุทธรูปไวบนพลับพลาหรือศาลาหนาวัด รุง
ข้ึนมีการบำเพ็ญกุศลถวายผาปาแดพระในวัดแลวมีการแขงเรือ เรือท่ีเขาแขงมีรูปรางตาง ๆ กัน เชน 
หัวทายลำปน มาดยาว เบ็ดยาว มีฝพายนั่งประจำลำละหลายๆ คน สุดแลวแตเรือนั้นจะยาวมากหรือ
ยาวนอย บางลำฝพายนั่งประจำเปนคู ๆ นอกจากคนทายและหัวเรือเทานั้นท่ีนั่งเด่ียว ตางแตงกาย
ดวยเส้ือผาสีสดตาง ๆ กัน บางลำชายลวน บางลำหญิงลวน บางลำก็ปนกัน เรือท่ีแขงตองจัดใหคนได
จำนวนพอกัน แขงกันเปนคู ๆ ทีละคู และลำชนะจะตองชิงธงเหลืองท่ีปกไวบนทุนหลักชัยไดกอน คน
ดูจะเห็นคนเรือคอยจองจะควาธงชัยไปต้ังแตไกล พอหัวเรือใกลทุนคนเรือจะกระโจนเขาควาธงทันที 
ทางวัดจะจัดหารางวัลไวให ถามีรางวัลมากก็ใหหมดท้ังลำชนะและลำแพ ของรางวัลก็มี สบู แปง 
น้ำมัน ผาเช็ดหนา ขันน้ำพานรอง ขนม ผลไม เปนตน และท่ีนาสังเกตอีกอยางหนึ่งคือ ประเพณีชัก
พระของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในปจจุบัน ไมไดเอาพระพุทธรูปหลวงพอบานแหลมองคจริงออกมาให
ประชาชนไดสรงน้ำหรือ ปดทอง ยังคงประดิษฐานอยูในโบสถ ผูใดตองการจะสรงน้ำปดทองก็ตองเขา
ไปท่ีโบสถ แตกลับมีการแหพระพุทธรูปหลวงพอบานแหลมองคจำลองและพระพุทธรูปปนมหา สิทธิ
การ (ทอง)อดีตเจาอาวาสแทน และนิยมแหกันเปนประเพณีประมาณวันท่ี ๑๗ เมษายน มีริ้วขบวน
และการแสดงของชาวบานอยางสวยงาม พรอมกับมีการเลนสาดน้ำของชาวบานควบคูกันไป 

 สรุปอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย อิทธิพลตอครอบครัว โดยพระพุทธรูป
สำคัญไดเขามามีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนเริ่มต้ังแตแรกเกิด โดยพอแม จะถวายบุตรธิดาใหเปน
ลูกหลวงพอ เพราะมีความเช่ือวาจะทำใหบุตรธิดาปลอดภัย ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน เวลาไปไหน
มาไหนไมอดไมอยาก มีความเจริญกาวหนาในชีวิตตามลำดับ,  อิทธิพลตอสังคม โดยอาศัยวัดซึ่งเปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญไดใหความชวยเหลือตอหนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน 
สถานพยาบาลตางๆ โดยอาศัยเงินบริจาคท่ีมาจากประชาชนท่ัวไปท่ีมากราบไหวสักการะ ไปชวย
สงเสริมสนับสนุนสังคมในดานตางๆ, อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม กอใหเกิดประเพณีวัฒนธรรมท่ีจัดข้ึน
เกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญโดยเฉพาะ เชน งานนมัสการหลวงพอ ประเพณีรับบัว ศิลปะการแสดงการ
รำละคร การแขงเรือยาว ประเพณีชักพระ เปนตน ซึ่งทำใหเกิดการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
โดยปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน,  อิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ จากการท่ีมีประชาชนมากราบไหว
สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ทำใหการทองเท่ียวในจังหวัดมีการเติบโต ชาวบานบริเวณโดยรอบได
ประกอบสัมมาชีพ มีอาชีพคาขาย ขายสินคาตาง ๆ ใหกับคนท่ีมากราบไหวขอพร ซึ่งเปนการสงเสริม
อาชีพใหกับชาวบานในชุมชนไดเปนอยางดี,  อิทธิพลทางดานจิตใจ พระพุทธรูปสำคัญเปนท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจ มีท่ีพึ่งพึงทางใจใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อุนใจ สบายใจ และเปนส่ิงเตือนใจในการประพฤติ
ปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม ละเวนจากการทำช่ัวท้ังปวง    



 
๑๑๐ 

 

 

๔.๔ พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยในฐานะสัญลักษณทางศาสนาและวัฒนธรรม   

 
  พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย ไดแก ๑) หลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) หลวง
พอโต จังหวัดสมุทรปราการ ๓) หลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม ๔) หลวงพอวัดบานแหลม จังหวัด
สมุทรสงคราม นอกจากจะเปนสัญลักษณสำคัญของแตละจังหวัดแลว ยังเปนเครื่องหมายส่ือแทน
พระพุทธเจาท่ีมีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก และเปนรากฐานและแบบแผนทาง
ศีลธรรมและจริยธรรม ในการกำหนดมาตรฐานทางสังคมตลอดถึงวิถีชีวิตครอบครัว อีกท้ังยังเปน
รากฐานแหงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแตเกิด จนถึงตาย หรือ
ประเพณีตาง ๆ 
 พระพุทธรูปเปนสัญลักษณสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรมท่ีสรางข้ึนเพื่อแทน
องคจริงของพระพุทธเจา การสรางพระพทุธรูปข้ึนมานอกจากความเปนวัตถุสำคัญแลว ยังแฝงไวดวย
ปรัชญาและคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง แนวคิดเชิงปรัชญาท่ีปรากฏในการสราง
พระพุทธรูปนั้น ไดแก การถายทอดความดีในทางจริยศาสตร คือ พระพุทธจริยาวัตรและพุทธธรรม
และการถายทอดความงดงามทางสุนทรียศาสตร โดยผานพระพุทธลักษณะและพุทธศิลปท่ีชางผูสราง
ไดบรรจงสรางดวยความศรัทธาและความต้ังใจอีกท้ังยังแฝงไวดวยแนวคิดทางพระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฎในการสรางพระพุทธรูป ไดแก คติความเช่ือเกี่ยวกับความสมบูรณของพระพุทธเจาซึ่งนำมาสู
ความระลึกถึงพระองคในฐานะเปนบุคคลสำคัญผูเปนบรมครูและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื่อ
ใหพนทุกขอันเปนแกนคำสอนของพระพุทธศาสนา 48

๔๙ การสรางพระพุทธรูปจึงเปนไปตามหลักพุทธา
นุสสติ แตเปนการใชวัตถุเปนเครื่องส่ือใหระลึกถึงพระพุทธเจา เปนการสรางตามแนวคิดเรื่องพุทธเจ
ดีย ๔ ซึ่งพระพุทธรูปจัดเปนอุทเทสิกเจดีย49 ๕๐ และเปนการสรางเพื่อยกยองบูชาบุคคลท่ีควรบูชาตาม
หลักมงคลสูตร นอกจากนี้การบูชาพระพุทธรูปในฐานะองคแทนของพระพุทธเจาถือเปนหลักธรรม
สำคัญประการหนึ่งในหลักคารวธรรม ๖ ประการ ไดแก สัตถุคารวตา คือ การแสดงความเคารพตอ
พระศาสดาดวย  
 พระพุทธรูปสำคัญถือวาเปนเจดียเปนเครื่องหมายแทนพระรัตนตรัยเมื่อไดกราบไหว บูชา
จะไดผลความเปนมงคลและเช่ือวามีอานุภาพมีความศักด์ิสิทธิ์ ดังนั้น พระพุทธรูปจึงไดรับความนิยม
สักการะกราบไหวของชาวพุทธจากความเช่ือท่ีแตกตางไป  

 

 ๔๙ญาณภัทร ยอดแกว, แพรภัทร ยอดแกว, การศึกษาวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการ
บูชาพระพุทธรูปในสังคมไทย, (การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี ๗, 
๒๕๕๓), หนา ๑๒๖๐-๑๒๖๑. 
 ๕๐เสนอ นิลเดช, ประวัติสถาปตยกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), หนา 
๒. 



 
๑๑๑ 

 

 เมื่อกลาวถึงคุณคาและความสำคัญของสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา สามารถจำแนก
ประเด็นท่ีนาสนใจ ดังนี5้0 ๕๑ 
 (๑) เปนเครื่องมือในการสรางศรัทธาแกพุทธศาสนิกชน จะเห็นวา พระพุทธรูปเปน
สัญลักษณท่ีสำคัญเนื่องจากเปนองคแทนของพระพุทธเจา ซึ่งศิลปนไดพยายามท่ีจะสะทอนสัญลักษณ
ของความสะอาด สงบ และสวางของพระพุทธเจาออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามท่ี
พุทธศาสนิกชนซึ่งจะมีความทุกขหรือไมก็ตาม ไดมีโอกาสกราบไหวบูชาพระพุทธรูปหรือภาพวาดจะ
สามารถรับรู และสัมผัสคุณคาดังกลาวทางจิตใจ อันจะทำใหความศรัทธาตอพระรัตนตรัยมั่นคงมาก
ยิ่งข้ึน 
 (๒) เปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจในการประกอบกุศลธรรม เนื่องจากพระพุทธรูป
เปนสัญลักษณท่ีถือไดวาเปนองคแทนของพระพุทธเจา ฉะนั้น จุดเดนประการหนึ่งของพระพุทธเจาคือ 
การท่ีพระองคทรงเปนมนุษย และใหความสำคัญกับมนุษยวา “มนุษยท่ีฝกตนดีแลว เปนผูประเสริฐ
ท่ีสุด” พระองคจึงเปนแบบอยางท่ีดีสำหรับมนุษยในการสรางแรงจูงใจเพื่อท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาว
ไปสูความพนทุกขดังท่ีพระองคเคยเปนตนแบบดังกลาว 
 (๓) เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน จะเห็นวา พระพุทธรูปในฐานะท่ี
เปนพระเครื่องนั้น สามารถเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยมีการพกพระเครื่องติด
ตัว หรืออัญเชิญไวในยานพาหนะเพื่อเปนสิริมงคล ตลอดจนเปนเครื่องมือในการสรางกำลังใจ และ
ความอุนใจตอการด าเนินชีวิตและการงาน อยางไรก็ดี เมื่อใดก็ตามท่ีพุทธศาสนิกชนมีใจท่ีเขมแข็ง
เพียงพอแลว เขาก็จะสามารถขามพน และพัฒนาใจของตัวเองไปสูการรวมเปนหนึ่งกับพระรัตนตรัย 
สุดทายแลวท่ีพึ่งภายนอกจะไมมีความจ าเปนอีกตอไป  
 (๔) เปนส่ือธรรมท่ีสะทอนประวัติและความเปนมาของพระพุทธศาสนา จะเห็นวา 
สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาไดสะทอนใหเห็นถึงบริบทของพระพุทธศาสนาในยุคตาง ๆ ต้ังแตสมัย
สุโขทัย ลพบุรี อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร สังคมศาสตร และ
รัฐศาสตร 
 (๕) เปนส่ือท่ีสะทอนศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนในชาติ จะเห็นวา สัญลักษณทาง
พระพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูป โบสถ ศาลา และกุฏิ เปนส่ือท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของประชาชนในสังคมตาง ๆ เชน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ท่ี
มีเอกลักษณและจุดเดนในดานวัฒนธรรม ศิลปกรรม และจิตรกรรมตางกัน ซึ่งวัฒนธรรมและศิลปะ
ดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความงดงามของจิตใจท่ีซอนอยูภายใน 
 (๖) เปนเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจของประชาชนใหเขาถึงธรรมะอยางแทจริง จะเห็น
วา ศาสนพิธีและศาสนธรรม เปนเครื่องมือสำคัญในการหลอหลอม และพัฒนาคุณคาทางจิตใจให
งดงาม และเปนสุขมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสนพิธีจะเปนเครื่องมือในการนอมนำจิตใจของผู
ปฏิบัติใหเขาถึงและเขาใจคุณคาของธรรมะมากยิ่งข้ึน  

 

 ๕๑สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักความสัมพันธตางประเทศ, ขอควรระวังในการใช
สัญลักษณทางพระพุทธศาสนา, (กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๔), หนา ๔.  



 
๑๑๒ 

 

 (๗) เปนเครื่องมือในการพัฒนาระเบียบ วินัย และสรางความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน 
ในประเด็นนี้ หลักศาสนพิธีจะเปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการพัฒนาพุทธศาสนิกชนใหรูจักระเบียบ 
ข้ันตอน และแนวทางในการปฏิบัติตนตอพระรัตนตรัย อันจะน าไปสูการปฏิบัติทางกาย วาจา และใจ
อยางประสานสอดคลองและสามัคคีกันมากยิ่งข้ึน 
  พระพุทธรูปสำคัญเปนสัญลักษณสำคัญของแตละจังหวัด และเปนเครื่องหมายส่ือแทน
พระพุทธเจาท่ีมีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก เปนรากฐานแหงจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแตเกิด จนถึงตาย เปนสัญลักษณสำคัญในทาง
พระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรมท่ีสรางข้ึนเพื่อแทนองคจริงของพระพุทธเจา และแฝงไวดวยปรัชญา
และคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง นำมาสูความระลึกถึงพระพุทธเจาในฐานะเปนบุคคล
สำคัญผูเปนบรมครูและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื่อใหพนทุกขอันเปนแกนคำสอนของ
พระพุทธศาสนา 
 สรุปขอมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยกับการพัฒนาจิตใจและ
ปญญา โดยข้ันตนของการพัฒนาจิตใจและปญญา บางคนอาจจะตองอาศัยอภินิหาร ความเช่ือ ความ
ศรัทธา กอนท่ีจะมาเขาใจหลักธรรมท่ีแทจริงได สำหรับบางคนท่ีไมไดกราบไหวพระ ไมไดทำความดี 
ภายหลังไดมากราบไหวขอพรตอพระพุทธรูปท่ีตนนับถือ ก็เกิดความคิดในทางท่ีดี มีกุศลจิต แลวมา
พัฒนาจิตใจใหดีข้ึนในภายหลังตามลำดับ เชน บางคนท่ีมากราบไหวขอพร อยากไดกำลังทางใจ ก็มา
ขอพรตอพระพุทธรูปสำคัญท่ีตนนับถืออยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ียังไมรูวาจะประสบความสำเร็จหรือไม 
แตเมื่อมากราบไหวขอพร ไดคำมั่นสัญญา หรือท่ีเรียกวามาบนบานสาสนกลาวแลว และเมื่อประสบ
ความสำเร็จตามท่ีไดใหคำสัญญาไว ก็กลับมาแกบนตามท่ีไดใหสัญญาไว ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนา
จิตใจ ในคุณธรรมท่ีเรียกวา สัจจะ สัจจะท่ีวาถาเกิดเราประสบความสำเร็จแลว เราจะทำตามสัจจะ
ท่ีวาไวกับหลวงพอ บางคนเวลามากราบไหวหลวงพอแลวก็ทำใหรูสึกสบายใจ เมื่อไดตามท่ีอธิษฐาน
แลวก็กลับมาอีก และสำหรับบางคนท่ีมีอารมณรอน เกรี้ยวกราดอยูภายในจิตใจ เมื่อไดเขาไปในโบสถ 
หรือวิหาร ซึ่งเปนสถานท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญเหลานี้แลว ก็จะทำใหความเกรี้ยวกราด
ภายในจิตใจนั้นเบาบางลง เกิดความออนนอมถอมตน เพราะมีความเคารพศรัทธาตอพระพุทธรูป
สำคัญเหลานั้น   
 

 



 
 

บทที่ ๕ 

ผลการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย” ผูวิจัย
ไดนำเสนอผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยแบงเปน ๔ ตอน ดังน้ี 

 ๕.๑ ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 ๕.๒ แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 ๕.๓ การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาใน

สังคมไทย 
 ๕.๔ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

๕.๑ ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 

 ประวัติการสรางพระพุทธรูปมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลตามตำนานพระแกนจันทน  เปนการ
สรางเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจาเมื่อครั้งทรงเสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค
ชั้นดาวดึงส  โดยเจตนาแหงการสรางเพื่อเปนพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธคุณเปนที่พึ่งทางใจแกผู
ศรัทธาและเชื่อมโยงไปถึงการระลึกพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงแลวนอมนำมาปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ปญญาสามารถนำไปใชในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตประจำวันได 
 พระพุทธรูปเกาแกที่สุดที่พบในประเทศไทยเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในประเทศอินเดีย 
พบทั้งพระพุทธรูปสมัยอมราวดีและพระพุทธรูปสมัยคุปตะ เปนพระพุทธรูปขนาดเล็กพอเหมาะ
สำหรับพอคาหรือนักบวชชาวอินเดียจะนำติดตัวเดินทางเขามคาขายและเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันไดโดยสะดวก 
 การสรางพระพุทธรูปเกิดขึ้นเพราะวัฒนธรรมของพวกกรีก ขอนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
และทำใหมีขอสันนิษฐานตอไปวา แบบหรือพิมพสำหรับสรางเทวรูปของกรีกเปนตนแบบในการสราง
พระพุทธรูป แตตองไมลืมวาพระพุทธรูปเกิดขึ้นจากความตองการของพุทธศาสนิกชน ชางที่สราง
พระพุทธรูปจะเปนชนชาติใดกต็าม แตคนที่กราบไหวบูชายอมเปนชาวพุทธแนนอน  การบอกลักษณะ
ของพระพุทธรูปที่ประสงคจะใหเปนนั้น ยอมตองอาศัยตำราเทียบเคียง นั่นคือตองทราบขอมูลเกี่ยว
ลักษณะทางดานพระรปูกายของพระพุทธเจา  ซึ่งคัมภีรพระพุทธศาสนากลาวถงึลักษณะทางดานพระ
รูปกายของพระพุทธเจา ลักษณะน้ันคือ มหาปุริสลักษณะ หรือมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุ
พยัญชนะ ๘๐ มีความสำคัญตอพระพุทธปฏิมาไทยเปนอยางมาก ถือเปนตนแบบที่ชางถือเปนแบบใน
การสรางพระพุทธรูปทั้งสิ้น และมีการปรับเปลี่ยนมหาบุรุษลักษณะบางประการที่มีมาแตอดีตให
สอดคลองจนกลายเปนอัตลักษณของพระพุทธปฏิมาไทย 



๑๑๔ 
 
 พระอิริยาบถของพระพุทธปฏิมาที่สรางขึ้นในประเทศไทยกอนที่จะรับเอานิกายเถรวาท 
คณะมหาวิหารมาจากลงักาน้ัน สรางข้ึนตามแบบพระพุทธปฏิมาของอินเดีย ซ่ึงมี ๓ พระอิริยาบถหลัก 
คือ ประทับ (นั่ง) ยืน และไสยาสน (นอน) และเมื่อรับนิกายเถรวาท คณะมหาวิหารแลว จึงเพิ่มพระ
อิริยาบถลีลา (เดิน) ข้ึน รวมทั้งสิ้นเปน ๔ พระอิริยาบถ 
 พระอิริยาบถประทับน้ัน มี ๓ แบบหลัก ไดแก ประทับขัดสมาธิราบ ประทับขัดสมาธิเพชร 
และ ประทับหอยพระบาท  พระอิริยาบถยืนมี ๒ แบบ ไดแก ยืนตรง และยืนเอียงพระวรกาย  พระ
อิริยาบถลีลา หรือทรงพระดำเนิน (เดิน) คือ ฝาพระบาทขางหนึ่งเหยียบราบลงบนพื้น อีกขางหนึ่งยก
สนพระบาทขึ้น นิ้วพระบาทจรดพื้น  พระอิริยาบถไสยาสน คือ บรรทมตะแคงขวา พระหัตถขวา
รองรับพระเศียร พระหัตถซายวางทอดตามพระปรัศว (สีขาง) ดานซาย 
 พระอิร ิยาบถทั ้ง ๔ ที ่กลาวถึงขางตนนี ้ มีพระกิร ิยาของพระกรและพระหัตถเปน
องคประกอบ ซ่ึงเรียกวา ปาง หรือ มุทรา ปางแรกที่ปรากฏข้ึนพรอมกับพระพุทธรูปในประเทศอินเดีย
ไดแกปางประทานอภัย ในสมัยราชวงศปารเทียน ในรัฐคันธารราษฎร ประเทศอัฟกานิสถานและ
ปากีสถานในปจจุบัน ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๖ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑) ตอมาในชวงที่ราชวงศ
กุษาณ ปกครองรัฐ คันธารราษฎร และรัฐมถุราทางภาคเหนือของอินเดีย ประมาณกลางพุทธศตวรรษ
ที่ ๗ - กลาง ๘ (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑ - ปลาย ๒) จึงสรางปางสมาธิ ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา 
และปางปรินิพพาน ในชวงเวลาเดียวกันราชวงศสาตวาหนปกครองรัฐอานธรประเทศทางภาคใต นิยม
สรางพระพุทธปฏิมา ปางสมาธิ นาคปรก ในชวงสมัยราชวงศคุปตะปกครองภาคกลางชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ ๙ - ปลาย ๑๑ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๔ - กลาง ๖) จึงเพิ่มปางประทานพร ปางแสดงธรรม 
และปางอุมบาตร สวนลังกาประดิษฐปางรำพึงข้ึนสมัยโปโลนนารุวะ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - 
ปลาย ๑๘ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑๑ - กลาง ๑๓) 
 ประวัติศาสตรการสรางพระพุทธรูปสำคญัในสังคมไทย ๔ องคประกอบดวย  
  ๑) หลวงพอโสธร ประดิษฐานอยู ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 หลวงพอพุทธโสธรเปนพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิ ประทับอยูเหนือรัตนบัลลังก ๔ ชั้น ซ่ึง
ปูลาดดวยผาทิพย อันมีความหมายถึงการอยูสูงสุดเปนพุทธเหนือพระอริยบุคคล ๔ คือ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ตามตำนานกลาววา  เปนพระพุทธรูปหลอดวยสำริด
อยางสวยงาม แตตอมาพระสงฆในวัดเห็นวากาลตอไปภายหนาคนที่กิเลสแรงกลาอาจจะลักไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัว เพื่อความปลอดภัย จึงพอกปูนเสริมใหใหญหุมองคจริงไวภายใน พระพุทธลักษณ
ขององคหลวงพอโสธรที่ปรากฏในปจจุบันจึงเปนแบบปูนปน ลงรักปดทองพระวรกายแบบเทวรูป พระ
พักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลาแบบปลี อันหมายถึงความอยูเย็นเปนสุขตามคติของชาวจีน ขอ
พระกรขางขวามีกำไรรัดตรึง เปนเครื่องหมายถึงความอาทรหวงใยที่หลวงพอทรงมีตอสาธุชนผูเคารพ
บูชาในองคทาน ทรงจีวรแนบเนื้อ มีความกวางของพระเพลา (หนาตัก) ๓ ศอก ๕ นิ้ว (๑ เมตร ๖๕ 
เซนติเมตร) สูง ๑ เมตร ๙๘ เซนติเมตร ขณะนี้ในวัดมีพระพุทธรูปบนแทนฐานชุกชีทั้งหมด ๑๓ องค 
พระพุทธโสธรคือองคที่อยูตรงกลาง  
 ๒) หลวงพอวัดไรขิง ประดิษฐานอยู ณ วัดไรขิง พระอารามหลวง ตำบลไรขิง อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม  



๑๑๕ 
 
 หลวงพอวัดไรขิง เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครปฐมมาเปนระยะเวลาอัน
ยาวนาน  หลวงพอวัดไรขิง เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ สูง ๔ ศอก 
๑๖ น้ิวเศษ พุทธลักษณะเปนสมัยเชียงแสน สันนิษฐานวาเปนฝมือชางสมัยไทยลานนา และลานชาง 
 ๓)  หลวงพอโต ประดิษฐานอยู  ณ วัดบางพลีใหญใน  พระอารามหลวง ตำบลบางพลี
ใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  หลวงพอโต เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางสะดุงมาร) ลักษณะเบิกพระเนตร ขัดสมาธิ
ราบ สรางข้ึนดวยศิลปะสมัยสุโขทัย วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปดทอง มีขนาดหนาตักกวาง ๓ ศอก ๑ คืบ  
 ๔)  หลวงพอบานแหลม ประดิษฐานอยู ณ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร ตำบลแมกลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 หลวงพอบานแหลม ทางกรมศิลปากร ไดจดทะเบียนไวเปนโบราณวัตถุแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช ๒๔๙๖ เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระ
โปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทา
ยืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน 
 ตามประว ัต ิหลวงพอ ๓ พ ี ่น อง ค ือ หลวงพ อบานแหลม ว ัดบ านแหลม จ ังหวัด
สมุทรสงคราม  หลวงพอโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และหลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน 
จังหวัดสมุทรปราการ  หนังสือหลายเลมพิมพเนื้อหาลำดับเหตุการณไมตรงกัน ทำใหสับสนไมอาจ
ทราบไดวาเลมไหนถูกเลมไหนผิด  เมื่อครั้งเกิดภัยสงครามจากพมาตอนเสียกรุงครั้งที่ ๒ หลวงพอ ๓ พี่
นองจึงไดปรึกษากัน เห็นวาเปนสถานการณคับขัน จึงไดแสดงอภินิหารลงแมน้ำปง แลวลองมาทางใต
ตลอด ๗ วัน  ลอยมาตามลำน้ำเรื่อยมา  เมื่อผานที่ใดดวยอิทธิปาฏิหาริยเปนที่โจษจันกันทั่ว สถานที่
นั้นๆ จึงจะมีชื่อเรียกเกี่ยวเนื่องกับองคพระโดยตลอด เชน “ตำบลสามแสน” “สามพระทวน” หรือ 
“สัมปทวน” และ “บางพระ” เปนตน 
 ถาพิจารณาในเชิงประวัติศาสตรโดยละประเด็นอิทธิปาฏิหาริยออกไป  ในชวยศึกสงคราม
ประชาชนมีการอพยพการอัญเชิญพระพุทธรูปติดตามมาดวยเพื่อเปนที่พึ่งแกพุทธศาสนิกชนในยาม
หลีกหนีภัยก็เปนไปไดสวนหนึ่ง  และดวยพุทธานุภาพทำใหรอดปลอดภัย  ภายหลังสงครามเมื่อผู
อพยพตัง้ถ่ินฐานในที่ใดก็ประดิษฐฐานพระพุทธรูปที่ไดอัญเชิญมาไวในวัดใกลบาน 
 ถาหากวิเคราะหวาไปปรากฎในสถานที่หลายแหง เชน “ตำบลสามแสน” “สามพระทวน” 
หรือ “สัมปทวน” และ “บางพระ” เปนตน  ดวยชวงนั้นเปนเพราะการหนีภัยในระหวางสงครามของ
ประชาชนมีการเคลื่อนยายไมหยุดอยูกับที่ใดเปนเวลานาน  มีความนาจะเปนในการอพยพทั้งทางน้ำ
และทางบก  จนเมื่อสงครามสงบลงจึงไดทำพิธิอัญเชิญใหประดิษฐฐานไวเปนหลักแหลงในวัดตางๆ 
ดังน้ี  หลวงพอบานแหลม วัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม องคที่ ๑  หลวงพอโสธร วัดโสธรวรา
ราม จังหวัดฉะเชิงเทรา องคที่ ๒ เปนองคกลาง  หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ 
องคที่ ๓ เปนองคนอง เรียงกันมาตามลำดับ 
  สวนของหลวงพอวัดไรขิง ตามประวัติมี ๒ ประเด็น คือ ไดถูกอัญเชิญมาจากกรุงเกา 
(พระนครศรีอยุธยา) และลอยน้ำมาพรอมกัน ๕ องค  รวมหลวงพอบานแหลม  หลวงพอโสธร  หลวง
พอโต  และหลวงพอวัดเขาตะเครา  ประเด็นแรกที่ถูกอัญเชิญมาจากพระนครศรอียุธยามีความสัมพนัธ
กับประวัติเจาอาวาสมีความนาเชื่อถือในเชิญวิชาการมากกวา 



๑๑๖ 
 
 พระพุทธรูปแตละสกุลชางแตละสมัยจะมีความแตกตางกันดานรูปแบบ  แตพระพุทธรูป
ทุกองคลวนแสดงถึง มหาปุริสลักษณะ คือ ลักษณะของมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการ  พระพุทธรูปเกาแก
ที่สุดที่พบในประเทศไทยเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในประเทศอินเดีย พบทั้งพระพุทธรูปสมัยอมราวดี 
และพระพุทธรูปสมัยคุปตะ เปนพระพุทธรูปขนาดเล็กพอเหมาะสำหรับพอคาหรือนักบวชชาวอินเดีย
จะนำตดิตัวเดินทางเขามาคาขายและเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน 
 ลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย ๔ องคประกอบดวย  
  ๑) หลวงพอโสธร ซึ่งนักโบราณคดีหลายทานมีความเห็นเรื่องประวัติการกอสรางและการ
มาประดิษฐานของหลวงพอโสธรที่แตกตางกันออกไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ ๕ ไดรับการยกยองวาทรงพระปรีชาสามารถในทางปกครองเปนยอดเยี ่ยม ทรงเปนนัก
โบราณคดี นักประวัติศาสตรและอื่นๆ ไดทรงบันทึกไวในจดหมายถึงมกุฎราชกุมาร เมื่อเสด็จประพาส
มณฑลปราจีนบุรี ร.ศ. ๑๒๗ ความตอนวา “…พระพุทธรูป วาดวยศิลาแลงทั้งนั้น องคที่สำคัญวาเปน
หมอดีนั้น คือองคที่อยูกลาง ดูรูปตักและเอวงามทำเปนทำนองเดียวกันกับพระพุทธเทวปฏิมากร แต
ตอนบนกลายไปเปนดวยฝมือผูที่ไปปนวา ลอยน้ำก็เปนความจริง เพราะเปนพระศิลาคงจะไมไดทำใน
ที่น้ี” 
 ทัศนะของนักโบราณคดี นับวาเปนความเห็นที่ดีที่สุดในบรรดาความเห็นทั้งหลาย เพราะ
ขอวินิจฉัยของนักโบราณคดีตองกอรปดวยหลักฐานและเหตุผลที่มา และหลักวิชาซึ่งไดยอมรับนับถือ
วาเปนเชนนั ้นเชนนี ้จริง ไมมีทางจะโตแยงเปนอยางอื ่นได ดังเชนพระบรมราชวินิจฉัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ ๕ วา พระพุทธโสธรไมไดทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา มา
จากที่อื่น แตจะไดมีการบูรณะขึ้นในภายหลังอยางไรนั้นก็คงจะรับกันในขอเท็จจริงวา องคจริงพระ
พุทธโสธรมิไดทำขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยฝมือเปนชางแบบลานชาง หรือแบบพระลาว เพราะถา
ทำในจังหวัดฉะเชิงเทราดวยฝมือชางพื้นเมืองหรือจังหวัดใกลเคียงแลว ก็คงไมทำใหมีพุทธลักษณะเปน
แบบลาวแน ขอสันนิษฐานของผูทรงคุณวุฒิก็ดี คำบอกเลาตอกันมาก็ดี ตางไดยอมรับในขอเท็จจริง
ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยไว โดยเหตุน้ีทัศนะ
ของนักโบราณคดีจึงเปนความเห็นที่ดีที่สุด และมีน้ำหนักดีกวาทัศนะอื่นๆ ทั้งหมด 
  ลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธโสธร  เปนพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิ ประทับอยูเหนือ
รัตนบัลลังก ๔ ชั้น ซึ่งปูลาดดวยผาทิพย เดิมเปนพระพุทธรูปหลอดวยสำริดอยางสวยงาม ตอมาได
พอกปูนเสริมใหใหญหุมองคจริงไวภายใน พระพุทธลักษณขององคหลวงพอโสธรที่ปรากฏในปจจุบันจึง
เปนแบบปูนปน ลงรักปดทองพระวรกายแบบเทวรูป พระพักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลาแบบ
ปลี  ขอพระกรขางขวามีกำไรรัดตรึง ทรงจีวรแนบเน้ือ มีความกวางของพระเพลา (หนาตัก) ๓ ศอก ๕ 
นิ้ว (๑ เมตร ๖๕ เซนติเมตร) สูง ๑ เมตร ๙๘ เซนติเมตร ลักษณะของหลวงพอโสธรมีความแตกตาง
จากพระพุทธปฏิมาองคอื่นอันเปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนพระพุทธรูปศิลปะสมัยตางๆ พระพักตร
แบบศิลปะลานนามีความเรียบงาย อมยิ้มแบบอิ่มบุญคลายใบหนาของชาวจีน  ลักษณะภาพรวมของ
องคหลวงพอโสธรมีรูปลักษณะเปนคลายมนุษยทางกายภาพมากกวาเปนพุทธลักษณะตามมหาปุริ
สลักษณะ  หรือเรียกวามีโหงวเฮงที่ดีตามลักษณะพยากรณ  แมในสวนของที่ประดิษฐฐานองคหลวง
พอพุทธโสธรตามหลักฮวงจุยของจีนเรียกวาเปนที่มังกร  อาจเปนดวยเหตุนี้จึงมีชาวจีนใหความเคารพ
ศรัทธาเปนจำนวนมาก   
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 ๒)  หลวงพอวัดไรขิง มีประวัติจากคำบอกเลาสืบตอกันมาหลายตำนาน ตามตำนาน
กลาวถึงการไดมาซึ ่งหลวงพอวัดไร ข ิง ว าไดถ ูกอัญเชิญมาจากวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยวางลงบนแพไมไผ และนำลองมาตามลำน้ำ และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระ
อุโบสถ ตรงกับวันพระข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วันสงกรานต 
 ลักษณะพุทธศิลป เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลอดวยทองสัมฤทธิ์ หนาตักกวาง ๔ 
ศอก ๒ น้ิวเศษ สูง ๔ ศอก ๑๖ น้ิวเศษ พุทธศิลปสมัยเชียงแสน สันนิษฐานวา เปนฝมือชางสมัยลานนา 
และลานชาง  มีลักษณะพระวรกายอวบอวนพระพักตรกลมคลายผลมะตูม  พระขนงโกง  พระนาสิก
โคงงุม  พระเกตุมาลาเปนเปลว นั่งขัดสมาธิราบ ชายสังฆาฏิยาว เสนพระสกขมวด มีพระพักตรและ
พระโอษฐกวางนั้นเปนลักษณะของพระพุทธรูปขอม ปลายสังฆาฏิใหญและมีหลายแฉก ฐานไมมีบัว
รอง  พุทธศิลปเปนพระพุทธรูปเชียงแสนของไทยชาวลานนาและลานชาง ทำตามอยางพระพุทธรูป
สมัยสุโขทัย มีลักษณะตางไปจากเชียงแสนชั้นแรก 
 ๓) หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน เปนหนึ่งในพระพุทธรูป ๓ องคที่ลอยมาตามลำน้ำ 
และไดลองไปตามลำน้ำเจาพระยา  ลอยวกกลับเขามาในลำคลองสำโรง ชาวบานไดอัญเชิญทานข้ึนไป
ประดิษฐานในวิหาร แตตองชะลอขึ้นขามฝาผนังวิหาร เพราะขณะนั้นหลังคาวิหารยังไมสราง และ
ประตูวิหารมีขนาดเล็ก หลังจากน้ันทานไดประดิษฐานอยูในวิหารเรื่อยมา ครั้นตอมาไดมีการทำนุบำรุง
วิหารอีก เพื่อสรางเปนอุโบสถที่ถาวรจึงตองชะลอองคทานมาพักไวยังศาลาชั่วคราว จนกระทั่งไดสราง
อุโบสถสำเร็จแลว จึงไดอาราธนาทานไปประดิษฐานไวในอุโบสถ เพื่อเปนพระประธานของวัดบางพลี
ใหญใน 
 ลักษณะพุทธศิลปของหลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน เปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมาร
วิชัย(สะดุงมาร) ศิลปะสุโขทัย องคพระเปนทองสำริดทั้งองค หนาตักกวาง 3 ศอก 1 คืบ ลืมพระเนตร 
ลักษณะมีเกตุมาลายาวเปนเปลว เสนพระศกขมวดกนหอย โดยมากไมมีไรพระศก พระโขนงโกง พระ
นาสิกงุ ม พระหนุเสี ้ยม หัวพระถันโปน สังฆาฏิยาว มักมีปลายเปน ๒ แฉกยน ขัดสมาธิราบ  
พระพุทธรูปที่มีเกตุมาลาเปนเปลวนั้น เปนแบบอยางชางลังกาเปนผูคิดขึ ้นกอน จึงดูแปลกกวา
แบบอยางพระพุทธรูปในประเทศอื่น 
 ๔)  หลวงพอบานแหลม  ตามประวัตวิัดบานแหลม มีนามพระราชทานวา วัดเพชรสมุทร 
วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ ตั้งอยู ณ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม มีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ เรียกกันวา หลวงพอบานแหลม ซึ่งมี
ความศักดิ์สิทธิ์และพุทธานุภาพเปนที่เลื่องลือไปทั่ว พุทธศาสนิกชนจึงใหความเคารพ สักการบูชาและ
ไปนมัสการกันอยางเนืองแนน 
 หลวงพอบานแหลม ทางกรมศิลปากร ไดจดทะเบียนไวเปนโบราณวัตถุแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช ๒๔๙๖ เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระ
โปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทา
ยืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน  
 ลักษณะพุทธศิลปของหลวงพอบานแหลม  เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ปดทอง 
ศิลปะสุโขทัย อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระโปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอด
พระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทายืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตาม
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สมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน มีลักษณะพิเศษ คือ พระพักตรงดงามออนชอย 
สวนพระหัตถเปนคนละชิ้นกับพาหาทำใหสามารถถอดออกประกอบได พระบาทไมสวมฉลอง พระ
บาทแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เรียกวาพระโพธิสัตวสมัยอยุธยา พระเกตุมาลาเปนเปลวเพลิงแบบ
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สังฆาฏิพาดยาวลงมาถึงพระชงฆ จีวรทำแผนเปนแผนแผงอยูเบื้องหลัง แทน
ฐานรองพระบาทนั้นตอนบนทำเปนรูปดอกบัวบานรองรับพระบาท ตอนลางทำเปนฐานยอมุมสิบสอง 
เปนรูปฐานพระเจดีย ลางสุดทำเปนฐานเทาสิงหมีลวดลายวิจิตรบรรจง เมื่อทรงเครื่องเต็มยศ สวม
สายสะพายพาดเครื่องราชอิสริยาภรณปฐมาจุลจอมเกลาวิเศษ คาดรัดประคดปกดิ้นเงิน บาตรแกวสี
น้ำเงิน 
  ดานศรัทธาพิธีกรรมที ่เกี ่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  หลวงพอโสธรเปน
พระพุทธรูปสักสิทธิ์ที่ยึดเหน่ียวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกลและไกล ตางเดินทางมากราบนมสัการ
ขอพรใหรมเย็นเปนสุข แคลวคลาดปลอดภัย เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา,  เมื่อ
ประชาชนหลั่งไหลกันมาสักการะหลวงพอโสธร ทำใหชาวบานรอบขางมีอาชีพ มีรายได เชน การรำแก
บน ตามโบราณเชื่อวา อยูคูกันมากับหลวงพอโสธร พอใครมาบน ก็จะบนดวยการถวายละคร,  มีการ
จัดงานเทศกาลที่จัดขึ้นเกี่ยวกับหลวงพอโสธรโดยตรง เชน งานนมัสการหลวงพอโสธร ซึ่งจัดขึ้นในวัน
ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกป โดยชาวแปดริ้วจะอัญเชิญหลวงพอโสธรขึ้นรถคันใหญพรอมกับ
น้ำมนตรที่จะคอยประพรมใหกับประชาชนที่เขาไปนมัสการองคหลวงพอตามสองขางทางที่แลนผาน 
ซึ่งชาวบานจะเรียกวาแหทางบก สำหรับวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะเปนการอัญเชิญหลวงพอโส
ธรลงในเรือกระแซง หรือเรือขนาดใหญ, วัดซึ่งเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโสธรไดใหการความ
ชวยเหลือหนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน โรงพยาบาลตางๆ โดยนำเงินบริจาคที่มาจากประชาชน
ทั่วไปที่มากราบไหวหลวงพอโสธร ไปชวยสงเสริมสนับสนุนสังคมในดานตางๆ 
 หลวงพอวัดไรขิง ถือวาเปนศูนยจิตใจของชุมชน ปจจัยที่ไดมาก็นำไปใชในการสาธารณ
สงเคราะห ดานการศึกษา สรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล ใหทุนการศึกษากับนักเรียน ดานเศรษฐกิจ 
ก็ทำใหชาวบานไดมีอาชีพ,  มีการสงเสริมใหมีการแขงเรือ ซึ่งจัดเปนงานประจำป เปนงานนมัสการ
หลวงพอ ซึ่งถือวาเปนประเพณีที่จัดตอๆ กันมาเปนประจำทุกป เวลามีงานทุกป ก็จะมีการมารวมตัว
กัน จะมีที่นี่ที่เดียวที่เวลาหลังเที่ยงคืน จะมีการรวมตัวกันระหวางผูนำชุมชนกับชาวบานมาชวยกันทำ
ความสะอาดวัด สำหรับงานนมัสการปดทองหลวงพอวัดไรขิงเปนงานประเพณีที่จัดขึ้น ณ วัดไรขิง  
ตำบลไรขิง  ระหวางวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกป  มีการออกราน
จำหนายสินคาจากหนวยงานตาง ๆ และเกษตรกรผูผลิต มีการประกวดผลไมและจัดแสดงมหรสพ
ตลอดคืน   ซ่ึงทางวัดไดจัดใหมีงานนมัสการหลวงพอปละ ๓ ครั้ง คือ ๑) ในเทศกาลวันออกพรรษา วัน
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ทางวัดไดจัดงานตักบาตรเทโว และฟงเทศน จึงถือเปนโอกาสใหมีการปดทอง
นมัสการหลวงพอดวย ๒) ในเทศกาลตรุษจีน เพื่อใหชาวจีนที่เคารพบูชาหลวงพอ ไดมีโอกาสกราบไหว
ปดทองถวายเปนพุทธบูชา ๓) ในงานเทศกาลนมัสการปดทองรูปหลวงพอ ประจำป ซ่ึงจัดข้ึนในวันข้ึน 
๑๓ ค่ำ เดือน ๕ จนถึง แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ 
 หลวงพอโต มีประเพณีรับบัว ซึ่งจัดขึ้นเกี่ยวกับหลวงพอโตโดยเฉพาะ ซึ่งประเพณีรับบัว
ทางกระทรวงวัฒนธรรมไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือวาเปน
ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งทำใหประชาชนไดรูจักหลวงพอโตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลวงพอโต



๑๑๙ 
 
ยังเปนที่พึงทางจิตใจใหกับพุทธบริษัทเรื่อยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงในปจจุบันการรับบัว-โยนบัว
จะเปนการจัดใหมีการแหองคหลวงพอโตจำลองไปตามลำคลองสำโรงระหวางบางพลีกับหัวตะเขหรือ
จระเขใหญและสำโรง ในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ กลางคืนมีมหรสพตลอดคืนที่บริเวณวัดบางพลีใหญ
ใน โดยเริ่มมาตั้งแตวันข้ึน ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จัดข้ึนเปนประจำทุกป ในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ในชวง
เชาตรูของวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ จะเปนงานประเพณีการสงบัว-รับบัว ระหวางชาวไทยชาวลาว กับ
ชาวมอญในอดีต ตอมาจึงเปลี่ยนเปนการที่ชาวบางพลีโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแหพระพุทธรูป
จำลองของหลวงพอโต เพื่อเปนการทำบุญรวมกัน การจัดงานดังกลาวประกอบดวยการนมัสการและ
ขบวนแหหลวงพอโต แหงวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งทางบกและทางน้ำ และยังจัดให
มีการแขงขันกิจกรรมพื้นบาน อาทิ การจัดพานดอกบัว การประกวดเรือ และการแสดงการละเลน
พื้นบาน เชน เพลงเรือ เปนตน ปจจุบันยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก อาทิ การจัดลานวัฒนธรรมและวิถีความ
เปนอยูของคนไทย คนลาวและคนมอญในอดีต การจัดแขงขันตอบปญหาเรื่องประเพณีรับบัว การแขง
เรือมาด การแขงขันการประกวดเรือที่เขารวมขบวนพิธี เปนตน 
 หลวงพอวัดบานแหลมมีการสมโภชในเดือนเมษายน ของทุกป ซึ่งทำเปนประเพณีเปน
ประจำทุกป ที่ทำสืบตอ ๆ กันมา ซึ่งเทศกาลเกี่ยวกับหลวงพอบานแหลม งานประจำปปดทองหลวง
พอบานแหลม  จัดใหมีขึ้นปละ ๓ ครั้ง  คือ  ในวันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ของทุกป ซึ่งตรงกับเทศกาล
สงกรานตของชาวไทยและชาวรามัญ และครั้งที่  ๒  งานสารท เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) 
และชวงเทศกาลตรุษจีนโดยมีครั้งละ  ๗  วัน ความเชื่อและวิธีการบูชา เชื่อกันวาหากไดมาสักการะปด
ทองคำเปลวหลวงพอบานแหลม  แลวจะชวยเสริมอำนาจบารมีแกชีวิต บังเกิดแตความเปนสิริมงคล
สืบไป คำอธิษฐานของพรหลวงพอไวจะไดสมความปรารถนาและกลับมาแกบนหลวงพอดวยการวาจาง
คณะละครรำมารำแกบนถวาย ซ่ึงเชื่อกันวาเปนการอนุรักษศิลปะการเสดงละคร 
 ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีตอพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทยเปนลักษณะมีความทุกข
เดือดรอนแลวหาที่พึ่งทางใจกับพึ่งอำนาจที่สามารถดลบันดาลใหไดตามประสงค  และมีผลสำเร็จได
ตามตองการจึงมีการนำสิ่งของมีแกบนตามที่อธิษฐานไว  ซึ่งมีปรากฎใหเห็นในลักษณะนี้เปนจำนวน
มาก  การหาที่พึ่งทางใจทำใหเกิดความสบายใจ  สามารถทำใหเกิดสติในการแกไขปญหาตามมาได  
พรอมกับการนึงถึงพระพุทธรูปซึ่งเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา  ก็เปนการระลึกถึงพระพุทธหรือ
เปนพุทธานุสติได  เมื่อมีสติแลวการใชสติไปแกไขปญหาที่ตนทุกขรอนใจจึงมีความเปนไปไดตามมา  
การมาทำบุญและอธิษฐานขอพร  ตามหลักพระพุทธศาสนาเปนการใหทาน  การทำบุญ  การอธิษฐาน
ขอพรอาจวิเคราะหไดหลายดานตามเจตนา  ถาเปนการตั้งใจทำงานที่ทำเปนประจำอยูแลวและขอให
ไดผลสำเร็จ  เมื่อมีเหตุจากการทำงานแลวผลที่จะสำเร็จก็เปนไปได  ถาเปนการขอใหไดผลจากอำนาจ
ดลบันดาลแตไมทำเหตุใหเกิดพรอมจากความขยันในการทำงาน  โอกาสสำเร็จคงเปนไปไดยาก
นอกจากอาศัยโชคลาภ  ดวยการมาทำบุญที่วัดก็จะเกิดพิธีกรรมที่หลากหลายตามความเชื่อ  เกิดเปน
ประเพณีจากความเคารพศรัทธาในองคพระพุทธรูปเปนงานประจำปนมัสการหลวงพอโสธรเปนตน 

 



๑๒๐ 
 

๕.๒ แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 

 การวิเคราะหแนวคิด ความเชื่อและคุณคาของหลวงพอโสธร หลวงพอวัดไรขิง หลวงพอโต 
หลวงพอบานแหลม พบวา พระพุทธรูปสำคัญแตละองค สวนใหญมีประวัติความเปนมาที่เชื่อมโยงหา
กัน และมีความเกี่ยวของกับการสัญจรทางน้ำเปนหลัก เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง มีประชาชน
เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก และเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญ 
สวนใหญประชาชนเชื ่อในความศักดิ ์สิทธิ ์ ชวยดลบันดาลใหประสบความสำเร็จสมดั่งปรารถนา 
สามารถคุมครองปกปองภยันตรายตางๆ รวมทั้งชวยใหผูที่มาบนบานสานกลาว ใหประสบความสำเร็จ
ในการในสิ่งที่ตนเองปรารถนาได 
 คุณคาดานจิตใจ พระพุทธรูปสำคัญเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนที่พึ ่งพึงทางใจใหเกิด
ความรูสึกปลอดภยั อุนใจ สบายใจ และเปนสิ่งเตือนใจในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ละเวนจาก
การทำชั่วทั้งปวง พระพุทธรูปสำคัญยังเปนสัญลักษณใหพุทธศสานิกชนไดมีพุทธานุสสติ คือระลึกถึง
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่พระองคทรงมีพระคุณอันล้ำเลิศเพื่อประโยชนสุขตอมนุษยชาติและ
สัตวโลกทั้งปวง พระพุทธคุณดังกลาวไดแก พระกรุณาคุณ ที่ทรงชวยสัตวโลกใหพนทุกข พระปญญา
คุณ ที่ทรงตรัสรูความจริงอันประเสริฐ แลวนำมาเปดเผยใหชาวโลกไดทราบอยางถูกตอง พระบริสุทธิ
คุณ ที ่ทรงพนแลวจากบวงทั ้งปวง เปนตัวอยางที ่ถูกตองของสัตวโลกอยางแทจริง การไดบูชา
พระพุทธรูป ดวยความรูและศรัทธาอยางถูกตอง ตามหลักพุทธศาสนา จึงจะอำนวยประโยชนแก
ตนเองและแกผูอื่น โดยปราศจากโทษ มีแตคุณประโยชนแกทุกฝายสถานเดียว 
 คุณคาดานสังคม ทำใหเห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละจังหวัดที่มีความ
หลากหลาย ตลอดจนความหลากหลายในการประกอบอาชีพ และมีความเชื่อพื้นฐานที่เปนแนวทางใน
การดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข กอใหเกิดความรักใคร สามัคคีกลมเกลียวกันในสังคมอันเกิด
จากพระพุทธรูปสำคัญ นอกจากนี้พระพุทธรูปสำคัญยังมีสวนชวยใหการหลอหลอมคุณธรรมและ
จริยธรรมของมนุษย ในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข และการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำใหเกิด
ความสมัครสมานสามัคคีของคนในสังคมข้ึนดวย และสะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณี  คานิยม  
และความเชื่อของคนไทย เชน คานิยมเกี่ยวกับมารยาท อัธยาศัย ยิ้มแยมแจมใส  พูดจาไพเราะ และ
ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เปนตน 
 คุณคาดานวัฒนธรรม พบวา พระพุทธรูปสำคัญซึ่งมีประชาชนเคารพนับถือเปนจำนวน
มาก ชวยกอใหเกิดประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ เกี่ยวกับพระพุทธรูปองคน้ันๆ แตมีการปฏิบัติสืบทอด
ตอๆ กันมาจากรุนสูรุน เห็นไดจากงานเทศกาลที่จัดข้ึนเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญทั้ง ๔ องค ไดแก ๑) 
หลวงพอโสธร มีการจัดงานมนัสการหลวงพอโสธร ซ่ึงจัดข้ึนในวันข้ึน ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกป โดย
ชาวแปดริ้วจะอัญเชญิหลวงพอโสธรข้ึนรถคันใหญพรอมกับน้ำมนตรที่จะคอยประพรมใหกับประชาชน
ที่เขาไปนมัสการองคหลวงพอตามสองขางทางที่แลนผาน ซึ่งชาวบานจะเรียกวาแหทางบก สำหรับวัน
ขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะเปนการอัญเชิญหลวงพอโสธรลงในเรือกระแซง หรือเรือขนาดใหญ ซ่ึง
ประดับดวยธงทิวสีสันสวยงามลองไปตามลำน้ำบางปะกง เพื่อใหประชาชนที่อยู ริมน้ำไดทำการ
สักการะบูชา ๒) หลวงพอโต มีการจัดการประเพณีรับบัว ซึ่งจัดขึ้นเกี่ยวกับหลวงพอโตโดยเฉพาะ ซ่ึง
ประเพณีรับบัวทางกระทรวงวัฒนธรรมไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๑๒๑ 
 
ถือวาเปนประเพณีรับบัวหน่ึงเดียวในโลก ๓) หลวงพอบานแหลม มีการจัดงานสมโภชหลวงพอวัดบาน
แหลม ในวันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกป ซ่ึงทำเปนประเพณีเปนประจำทุกป ที่ทำสืบตอ ๆ กันมา 
๔. หลวงพอวัดไรขิง มีการจัดงานนมัสการหลวงพอ ซึ่งถือวาเปนประเพณีที่จัดตอๆ กันมาเปนประจำ
ทุกป และในชวงนี้เวลาหลังเที่ยงคืน จะมีการรวมตัวกันระหวางผูนำชุมชนกับชาวบานมาชวยกันทำ
ความสะอาดวัด เปนการสรางความสามัคคี และมีการสงเสริมใหมีการแขงเรือ ซ่ึงจัดเปนงานประจำป 
 คุณคาดานเศรษฐกิจ ชวยทำใหการทองเที่ยวในจังหวัดดียิ่งขึ้น เมื่อประชาชนหลั่งไหลกัน
มาสักการะ ก็จะมีการจับจายใชสอยรานคาตาง ๆ ชวยทำใหชาวบานในบริเวณโดยรอบมีอาชีพ มี
รายได การจำหนายดอกไม ธูป เทียน และบริเวณวัดมีการจัดพื้นที่สำหรับรานคาเพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดซื้อหา โดยสวนมากเปนรานขายของฝาก ขนมหวาน อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงรานพระเครื่อง พระ
บูชา วัตถุมงคล ลอตเตอรี่ ซ่ึงสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนโดยรอบ ซ่ึงการเดินทางของนักทองเที่ยว 
กอใหเกิดการจับจายใชสอย เกิดคาอาหารและเครื่องดื่ม ซื้อสินคาและของที่ระลึก คาที่พัก คาใชจาย
เพื่อความบันเทิง คาพาหนะเดินทางในจังหวัด คาบริการทองเที่ยวภายในจังหวัด และการใชจายอื่น ๆ
เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
 สรุปการวิเคราะหแนวคิด ความเชื่อและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา 
สวนใหญมีความเชื่อวาพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถชวยใหบรรลุในสิ่งที่ตนประสงคได คนที่ไป
เกี่ยวของกับผูอางฤทธิ์หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มักไปเพื่อขอความชวยเหลือ หวังอำนาจดลบันดาลให
เกิดโชคลาภเปนตน การปฏิบัติเชนนี้ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาที่เปนกรรมวาท กิริยวาท  
ละวิริยวาท  สอนใหคนหวังผลสำเร็จจากการลงมือทำดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล การมวั
หวังผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจากอำนาจดลบันดาล อาจทำใหเปนคนมีนิสัยเฉื่อยชา 
กลายเปนคนงอมืองอเทา อยางนอยก็ทำใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงทำสิ่งที่ควรทำ ไมเรงเวน
ในสิ ่งที ่ควรเวน  ขัดกับหลักความไมประมาท 0

๑ โดยชาวพุทธสวนใหญมองวา การไดกราบไหว
สักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเปนสิริมงคล  โดยไมปฏิบัติธรรมใหตรงกับเปาหมาย  และ
นิยมไปไหวพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง ซึ่งเชื่อวามีความศักดิ์สทิธิ์  โดยการเลาลือกันมาอยางนี้ก็ถือวาเปน
การถือมงคลตื่นขาวซึ่งไมสอดคลองกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงควรฝกตนใหทำ
ปาฏิหาริยนั้นไดเองจะดีกวา เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น หรือจากอำนาจดล
บันดาลทั้งหลาย เปนการพึ่งสิ่งภายนอก ทำใหชีวิตขึ้นตอสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้น แทนที่จะอาศัยอำนาจ
ภายนอกนอยลง และเปนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงอาจทำใหกลายเปนคนมีชีวิตที่เลื่อนลอย มัก
เปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาดประสิทธิภาพ ขาดอำนาจและความมั่นใจในตนเอง ขัดตอหลัก
การพื้นฐานของพระพทุธศาสนา ที่สอนใหพึ่งตนเอง สอนใหทำตนใหเปนที่พึ่งได หรือสามารถพึ่งตนได 
และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ ซ่ึงในข้ันสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผล 
ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ไมตองอิงอาศัยแมกระทั่งพระศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิง
อาศัยปญญาสองนำขององคพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลำพังตน โดยไมตองอาศัยการ
ประคับประคองของพระศาสดา1

๒ 

 
 ๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, การพิมพครั้งแรก ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร, 
๒๕๕๕, หนา  ๙๕๐ . 
 ๒เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๕๐. 



๑๒๒ 
 
 

๕.๓ การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย 
 
 พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย ไดแก ๑) หลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) หลวงพอ
โต จังหวัดสมุทรปราการ ๓) หลวงพอวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม ๔) หลวงพอวัดบานแหลม จังหวัด
สมุทรสงคราม นอกจากจะเปนสัญลักษณสำคัญของแตละจังหวัดแลว ยังเปนเครื่องหมายสื่อแทน
พระพุทธเจาที่มีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก และเปนรากฐานและแบบแผนทาง
ศีลธรรมและจริยธรรม ในการกำหนดมาตรฐานทางสังคมตลอดถึงวิถีชีวิตครอบครัว อีกทั้งยังเปน
รากฐานแหงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิด จนถึงตาย หรือ
ประเพณีตาง ๆ  
 พระพุทธรูปเปนสัญลักษณสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรมที่สรางข้ึนเพื่อแทน
องคจริงของพระพุทธเจา การสรางพระพุทธรูปขึ้นมานอกจากความเปนวัตถุสำคัญแลว ยังแฝงไวดวย
ปรัชญาและคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ ้ง แนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฏในการสราง
พระพุทธรูปนั้น ไดแก การถายทอดความดีในทางจริยศาสตร คือ พระพุทธจริยาวัตรและพุทธธรรม
และการถายทอดความงดงามทางสุนทรียศาสตร โดยผานพระพุทธลักษณะและพุทธศิลปที่ชางผูสราง
ไดบรรจงสรางดวยความศรัทธาและความตั้งใจอีกทั้งยังแฝงไวดวยแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฎในการสรางพระพุทธรูป ไดแก คติความเชื่อเกี่ยวกับความสมบูรณของพระพุทธเจาซึ่งนำมาสู
ความระลึกถึงพระองคในฐานะเปนบุคคลสำคัญผูเปนบรมครูและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื่อให
พนทุกขอันเปนแกนคำสอนของพระพุทธศาสนา2

๓ การสรางพระพุทธรูปจึงเปนไปตามหลักพุทธานุสสติ 
แตเปนการใชวัตถุเปนเครื่องสื่อใหระลึกถึงพระพุทธเจา เปนการสรางตามแนวคิดเรื่องพุทธเจดีย ๔ ซ่ึง
พระพุทธรูปจัดเปนอุทเทสิกเจดีย 3๔ และเปนการสรางเพื่อยกยองบูชาบุคคลที่ควรบูชาตามหลักมงคล
สูตร นอกจากน้ีการบูชาพระพทุธรูปในฐานะองคแทนของพระพุทธเจาถือเปนหลักธรรมสำคัญประการ
หน่ึงในหลักคารวธรรม ๖ ประการ ไดแก สัตถุคารวตา คือ การแสดงความเคารพตอพระศาสดาดวย4

๕  
 พระพุทธรูปสำคัญถือวาเปนเจดียเปนเครื่องหมายแทนพระรัตนตรัยเมื่อไดกราบไหว บูชา
จะไดผลความเปนมงคลและเชื่อวามีอานุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น พระพุทธรูปจึงไดรับความนิยม
สักการะกราบไหวของชาวพุทธจากความเชื่อที่แตกตางไป  

 
 ๓ญาณภัทร ยอดแกว, แพรภัทร ยอดแกว, การศึกษาวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชา
พระพุทธรูปในสังคมไทย, (การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี ๗, ๒๕๕๓), 
หนา ๑๒๖๐-๑๒๖๑. 
 ๔เสนอ นิลเดช, ประวัติสถาปตยกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), หนา 
๒. 
 ๕เสฐียรพงษ วรรรณปก, คําบรรยายพระไตรปฎก, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 
๒๕๕๐), หนา ๒๑๖. 



๑๒๓ 
 
 เมื่อกลาวถึงคุณคาและความสำคัญของสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา สามารถจำแนก
ประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี5

๖ 
 (๑) เปนเครื ่องมือในการสรางศรัทธาแกพุทธศาสนิกชน จะเห็นวา พระพุทธรูปเปน
สัญลักษณที่สำคัญเน่ืองจากเปนองคแทนของพระพุทธเจา ซ่ึงศิลปนไดพยายามที่จะสะทอนสัญลักษณ
ของความสะอาด สงบ และสวางของพระพุทธเจาออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่
พุทธศาสนิกชนซึ่งจะมีความทุกขหรือไมก็ตาม ไดมีโอกาสกราบไหวบูชาพระพุทธรูปหรือภาพวาดจะ
สามารถรับรู และสัมผัสคุณคาดังกลาวทางจิตใจ อันจะทำใหความศรัทธาตอพระรัตนตรัยมั่นคงมาก
ยิ่งข้ึน 
 (๒) เปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจในการประกอบกุศลธรรม เน่ืองจากพระพทุธรูปเปน
สัญลักษณที่ถือไดวาเปนองคแทนของพระพุทธเจา ฉะน้ัน จุดเดนประการหน่ึงของพระพุทธเจาคือ การ
ที่พระองคทรงเปนมนุษย และใหความสำคัญกับมนุษยวา “มนุษยที่ฝกตนดีแลว เปนผูประเสริฐที่สุด” 
พระองคจึงเปนแบบอยางที่ดีสำหรับมนุษยในการสรางแรงจูงใจเพื่อที่จะพัฒนาตนเองใหกาวไปสูความ
พนทุกขดังที่พระองคเคยเปนตนแบบดังกลาว 
 (๓) เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน จะเห็นวา พระพุทธรูปในฐานะที่
เปนพระเครื่องน้ัน สามารถเปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยมีการพกพระเครื่องติดตัว 
หรืออัญเชิญไวในยานพาหนะเพื่อเปนสิริมงคล ตลอดจนเปนเครื่องมือในการสรางกำลังใจ และความ
อุนใจตอการด าเนินชีวิตและการงาน อยางไรก็ดี เมื่อใดก็ตามที่พุทธศาสนิกชนมีใจที่เขมแข็งเพียงพอ
แลว เขาก็จะสามารถขามพน และพัฒนาใจของตัวเองไปสูการรวมเปนหนึ่งกับพระรัตนตรัย สุดทาย
แลวที่พึ่งภายนอกจะไมมีความจ าเปนอีกตอไป  
 (๔) เปนสื ่อธรรมที ่สะทอนประวัติและความเปนมาของพระพุทธศาสนา จะเห็นวา 
สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาไดสะทอนใหเห็นถึงบริบทของพระพุทธศาสนาในยุคตาง ๆ ตั้งแตสมัย
สุโขทัย ลพบุรี อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร สังคมศาสตร และ
รัฐศาสตร 
 (๕) เปนสื่อที่สะทอนศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนในชาติ จะเห็นวา สัญลักษณทาง
พระพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูป โบสถ ศาลา และกุฏิ เปนสื่อที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของประชาชนในสังคมตาง ๆ เชน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ที่มี
เอกลักษณและจุดเดนในดานวัฒนธรรม ศิลปกรรม และจิตรกรรมตางกัน ซึ่งวัฒนธรรมและศิลปะ
ดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความงดงามของจิตใจที่ซอนอยูภายใน 
 (๖) เปนเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจของประชาชนใหเขาถึงธรรมะอยางแทจริง จะเห็นวา 
ศาสนพิธีและศาสนธรรม เปนเครื่องมือสำคัญในการหลอหลอม และพัฒนาคุณคาทางจิตใจใหงดงาม 
และเปนสุขมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสนพิธีจะเปนเครื่องมือในการนอมนำจิตใจของผูปฏิบัติให
เขาถึงและเขาใจคุณคาของธรรมะมากยิ่งข้ึน  
 (๗) เปนเครื่องมือในการพัฒนาระเบียบ วินัย และสรางความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน 
ในประเด็นนี้ หลักศาสนพิธีจะเปนเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาพุทธศาสนิกชนใหรู จักระเบียบ 

 
 ๖สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักความสัมพันธตางประเทศ, ขอควรระวังในการใชสัญลักษณ
ทางพระพุทธศาสนา, (กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๔), หนา ๔.  



๑๒๔ 
 
ขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติตนตอพระรัตนตรัย อันจะน าไปสูการปฏิบัติทางกาย วาจา และใจ
อยางประสานสอดคลองและสามัคคีกันมากยิ่งข้ึน 
  เห็นไดวา พระพุทธรูปสำคัญเปนสัญลักษณสำคัญของแตละจังหวัด และเปนเครื่องหมาย
สื่อแทนพระพุทธเจาที่มีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก เปนรากฐานแหงจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิด จนถึงตาย เปนสัญลักษณสำคัญ
ในทางพระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรมที่สรางขึ้นเพื่อแทนองคจริงของพระพุทธเจา และแฝงไวดวย
ปรัชญาและคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง นำมาสูความระลึกถึงพระพุทธเจาในฐานะเปน
บุคคลสำคัญผูเปนบรมครูและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื่อใหพนทุกขอันเปนแกนคำสอนของ
พระพุทธศาสนา 
 

๕.๔ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 
 
 จากการศึกษา “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย” ผูวิจัย
สามารถสรุปเปนองคความรูไดดังน้ี 
 ๑. ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  พบวา  
ประวัติการสรางพระพุทธรูปมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลตามตำนานพระแกนจันทน  เปนการสรางเพื่อ
ระลึกถึงพระพุทธเจาเมื่อครั้งทรงเสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรคชั้น
ดาวดึงส  โดยเจตนาแหงการสรางเพื่อเปนพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธคุณเปนที่พึ่งทางใจแกผูศรัทธา
และเชื่อมโยงไปถึงการระลึกพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงแลวนอมนำมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญา
สามารถนำไปใชในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตประจำวันได 
 พระพุทธรูปเกาแกที่สุดที่พบในประเทศไทยเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในประเทศอินเดีย 
พบทั้งพระพุทธรูปสมัยอมราวดีและพระพุทธรูปสมัยคุปตะ เปนพระพุทธรูปขนาดเล็กพอเหมาะ
สำหรับพอคาหรือนักบวชชาวอินเดียจะนำติดตัวเดินทางเขามคาขายและเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันไดโดยสะดวก 
 การสรางพระพุทธรูปเกิดขึ้นเพราะวัฒนธรรมของพวกกรีก ขอนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
และทำใหมีขอสันนิษฐานตอไปวา แบบหรือพิมพสำหรับสรางเทวรูปของกรีกเปนตนแบบในการสราง
พระพุทธรูป แตตองไมลืมวาพระพุทธรูปเกิดขึ้นจากความตองการของพุทธศาสนิกชน ชางที่สราง
พระพทุธรูปจะเปนชนชาติใดก็ตาม แตคนที่กราบไหวบูชายอมเปนชาวพทุธแนนอน  การบอกลักษณะ
ของพระพุทธรูปที่ประสงคจะใหเปนนั้น ยอมตองอาศัยตำราเทียบเคียง นั่นคือตองทราบขอมูลเกี่ยว
ลักษณะทางดานพระรปูกายของพระพุทธเจา  ซึ่งคัมภีรพระพุทธศาสนากลาวถงึลักษณะทางดานพระ
รูปกายของพระพุทธเจา ลักษณะน้ันคือ มหาปุริสลักษณะ หรือมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุ
พยัญชนะ ๘๐ มีความสำคัญตอพระพุทธปฏิมาไทยเปนอยางมาก ถือเปนตนแบบที่ชางถือเปนแบบใน
การสรางพระพุทธรูปทั้งสิ้น และมีการปรับเปลี่ยนมหาบุรุษลักษณะบางประการที่มีมาแตอดีตให
สอดคลองจนกลายเปนอัตลักษณของพระพุทธปฏิมาไทย 
 พระอิริยาบถของพระพุทธปฏิมาที่สรางขึ้นในประเทศไทยกอนที่จะรับเอานิกายเถรวาท 
คณะมหาวิหารมาจากลังกาน้ัน สรางข้ึนตามแบบพระพุทธปฏิมาของอินเดีย ซ่ึงมี ๓ พระอิริยาบถหลัก 



๑๒๕ 
 
คือ ประทับ (นั่ง) ยืน และไสยาสน (นอน) และเมื่อรับนิกายเถรวาท คณะมหาวิหารแลว จึงเพิ่มพระ
อริิยาบถลีลา (เดิน) ข้ึน รวมทั้งสิ้นเปน ๔ พระอิริยาบถ 
 พระอิริยาบถประทับน้ัน มี ๓ แบบหลัก ไดแก ประทับขัดสมาธิราบ ประทับขัดสมาธิเพชร 
และ ประทับหอยพระบาท  พระอิริยาบถยืนมี ๒ แบบ ไดแก ยืนตรง และยืนเอียงพระวรกาย  พระ
อิริยาบถลีลา หรือทรงพระดำเนิน (เดิน) คือ ฝาพระบาทขางหนึ่งเหยียบราบลงบนพื้น อีกขางหนึ่งยก
สนพระบาทขึ้น นิ้วพระบาทจรดพื้น  พระอิริยาบถไสยาสน คือ บรรทมตะแคงขวา พระหัตถขวา
รองรับพระเศียร พระหัตถซายวางทอดตามพระปรัศว (สีขาง) ดานซาย 
 พระอิร ิยาบถทั ้ง ๔ ที ่กลาวถึงขางตนนี ้ มีพระกิร ิยาของพระกรและพระหัตถเปน
องคประกอบ ซ่ึงเรียกวา ปาง หรือ มทุรา ปางแรกที่ปรากฏข้ึนพรอมกับพระพุทธรูปในประเทศอินเดีย
ไดแกปางประทานอภัย ในสมัยราชวงศปารเทียน ในรัฐคันธารราษฎร ประเทศอัฟกานิสถานและ
ปากีสถานในปจจุบัน ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๖ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑) ตอมาในชวงที่ราชวงศ
กุษาณ ปกครองรัฐ คันธารราษฎร และรัฐมถุราทางภาคเหนือของอินเดีย ประมาณกลางพุทธศตวรรษ
ที่ ๗ - กลาง ๘ (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑ - ปลาย ๒) จึงสรางปางสมาธิ ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา 
และปางปรินิพพาน ในชวงเวลาเดียวกันราชวงศสาตวาหนปกครองรัฐอานธรประเทศทางภาคใต นิยม
สรางพระพุทธปฏิมา ปางสมาธิ นาคปรก ในชวงสมัยราชวงศคุปตะปกครองภาคกลางชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ ๙ - ปลาย ๑๑ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๔ - กลาง ๖) จึงเพิ่มปางประทานพร ปางแสดงธรรม 
และปางอุมบาตร สวนลังกาประดิษฐปางรำพึงข้ึนสมัยโปโลนนารุวะ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - 
ปลาย ๑๘ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑๑ - กลาง ๑๓) 
 ประวัติศาสตรการสรางพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย ๔ องคประกอบดวย  
  ๑) หลวงพอโสธร ประดิษฐานอยู ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
 หลวงพอพุทธโสธรเปนพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิ ประทับอยูเหนือรัตนบัลลังก ๔ ชั้น ซ่ึง
ปูลาดดวยผาทิพย อันมีความหมายถึงการอยูสูงสุดเปนพุทธเหนือพระอริยบุคคล ๔ คือ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ตามตำนานกลาววา  เปนพระพุทธรูปหลอดวยสำริด
อยางสวยงาม แตตอมาพระสงฆในวัดเห็นวากาลตอไปภายหนาคนที่กิเลสแรงกลาอาจจะลักไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัว เพื่อความปลอดภัย จึงพอกปูนเสริมใหใหญหุมองคจริงไวภายใน พระพุทธลักษณ
ขององคหลวงพอโสธรที่ปรากฏในปจจุบันจึงเปนแบบปูนปน ลงรักปดทองพระวรกายแบบเทวรูป พระ
พักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลาแบบปลี อันหมายถึงความอยูเย็นเปนสุขตามคติของชาวจีน ขอ
พระกรขางขวามีกำไรรัดตรึง เปนเครื่องหมายถึงความอาทรหวงใยที่หลวงพอทรงมีตอสาธุชนผูเคารพ
บูชาในองคทาน ทรงจีวรแนบเนื้อ มีความกวางของพระเพลา (หนาตัก) ๓ ศอก ๕ นิ้ว (๑ เมตร ๖๕ 
เซนติเมตร) สูง ๑ เมตร ๙๘ เซนติเมตร ขณะนี้ในวัดมีพระพุทธรูปบนแทนฐานชุกชีทั้งหมด ๑๓ องค 
พระพุทธโสธรคือองคที่อยูตรงกลาง  
 ๒) หลวงพอวัดไรขิง ประดิษฐานอยู ณ วัดไรขิง พระอารามหลวง ตำบลไรขิง อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม  



๑๒๖ 
 
 หลวงพอวัดไรขิง เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครปฐมมาเปนระยะเวลาอัน
ยาวนาน  หลวงพอวัดไรขิง เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ สูง ๔ ศอก 
๑๖ น้ิวเศษ พุทธลักษณะเปนสมัยเชียงแสน สันนิษฐานวาเปนฝมือชางสมัยไทยลานนา และลานชาง 
 ๓)  หลวงพอโต ประดิษฐานอยู  ณ วัดบางพลีใหญใน  พระอารามหลวง ตำบลบางพลี
ใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  หลวงพอโต เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางสะดุงมาร) ลักษณะเบิกพระเนตร ขัดสมาธิ
ราบ สรางข้ึนดวยศิลปะสมัยสุโขทัย วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปดทอง มีขนาดหนาตักกวาง ๓ ศอก ๑ คืบ  
 ๔)  หลวงพอบานแหลม ประดิษฐานอยู ณ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร ตำบลแมกลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 หลวงพอบานแหลม ทางกรมศิลปากร ไดจดทะเบียนไวเปนโบราณวัตถุแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช ๒๔๙๖ เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระ
โปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทา
ยืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน 
 ตามประว ัต ิหลวงพอ ๓ พ ี ่น อง ค ือ หลวงพ อบานแหลม ว ัดบานแหลม จ ังหวัด
สมุทรสงคราม  หลวงพอโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และหลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน 
จังหวัดสมุทรปราการ  หนังสือหลายเลมพิมพเนื้อหาลำดับเหตุการณไมตรงกัน ทำใหสับสนไมอาจ
ทราบไดวาเลมไหนถูกเลมไหนผิด  เมื่อครั้งเกิดภัยสงครามจากพมาตอนเสียกรุงครั้งที่ ๒ หลวงพอ ๓ พี่
นองจึงไดปรึกษากัน เห็นวาเปนสถานการณคับขัน จึงไดแสดงอภินิหารลงแมน้ำปง แลวลองมาทางใต
ตลอด ๗ วัน  ลอยมาตามลำน้ำเรื่อยมา  เมื่อผานที่ใดดวยอิทธิปาฏิหาริยเปนที่โจษจันกันทั่ว สถานที่
นั้นๆ จึงจะมีชื่อเรียกเกี่ยวเนื่องกับองคพระโดยตลอด เชน “ตำบลสามแสน” “สามพระทวน” หรือ 
“สัมปทวน” และ “บางพระ” เปนตน 
 ถาพิจารณาในเชิงประวัติศาสตรโดยละประเด็นอิทธิปาฏิหาริยออกไป  ในชวยศึกสงคราม
ประชาชนมีการอพยพการอัญเชิญพระพุทธรูปติดตามมาดวยเพื่อเปนที่พึ่งแกพุทธศาสนิกชนในยาม
หลีกหนีภัยก็เปนไปไดสวนหนึ่ง  และดวยพุทธานุภาพทำใหรอดปลอดภัย  ภายหลังสงครามเมื่อผู
อพยพตั้งถ่ินฐานในที่ใดก็ประดิษฐฐานพระพุทธรูปที่ไดอัญเชิญมาไวในวัดใกลบาน 
 ถาหากวิเคราะหวาไปปรากฎในสถานที่หลายแหง เชน “ตำบลสามแสน” “สามพระทวน” 
หรือ “สัมปทวน” และ “บางพระ” เปนตน  ดวยชวงนั้นเปนเพราะการหนีภัยในระหวางสงครามของ
ประชาชนมีการเคลื่อนยายไมหยุดอยูกับที่ใดเปนเวลานาน  มีความนาจะเปนในการอพยพทั้งทางน้ำ
และทางบก  จนเมื่อสงครามสงบลงจึงไดทำพิธิอัญเชิญใหประดิษฐฐานไวเปนหลักแหลงในวัดตางๆ 
ดังน้ี  หลวงพอบานแหลม วัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม องคที่ ๑  หลวงพอโสธร วัดโสธรวรา
ราม จังหวัดฉะเชิงเทรา องคที่ ๒ เปนองคกลาง  หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ 
องคที่ ๓ เปนองคนอง เรียงกันมาตามลำดับ 
  สวนของหลวงพอวัดไรขิง ตามประวัติมี ๒ ประเด็น คือ ไดถูกอัญเชิญมาจากกรุงเกา 
(พระนครศรีอยุธยา) และลอยน้ำมาพรอมกัน ๕ องค  รวมหลวงพอบานแหลม  หลวงพอโสธร  หลวง
พอโต  และหลวงพอวัดเขาตะเครา  ประเด็นแรกที่ถูกอัญเชิญมาจากพระนครศรอียุธยามีความสัมพนัธ
กับประวตัิเจาอาวาสมีความนาเชื่อถือในเชิญวิชาการมากกวา 



๑๒๗ 
 
 พระพุทธรูปแตละสกุลชางแตละสมัยจะมีความแตกตางกันดานรูปแบบ  แตพระพุทธรูป
ทุกองคลวนแสดงถึง มหาปุริสลักษณะ คือ ลักษณะของมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการ  พระพุทธรูปเกาแก
ที่สุดที่พบในประเทศไทยเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในประเทศอินเดีย พบทั้งพระพุทธรูปสมัยอมราวดี 
และพระพุทธรูปสมัยคุปตะ เปนพระพุทธรูปขนาดเล็กพอเหมาะสำหรับพอคาหรือนักบวชชาวอินเดีย
จะนำติดตัวเดินทางเขามาคาขายและเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน 
 ลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย ๔ องคประกอบดวย  
  ๑) หลวงพอโสธร ซึ่งนักโบราณคดีหลายทานมีความเห็นเรื่องประวัติการกอสรางและการ
มาประดิษฐานของหลวงพอโสธรที่แตกตางกันออกไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ ๕ ไดรับการยกยองวาทรงพระปรีชาสามารถในทางปกครองเปนยอดเยี่ยม ทรงเปนนัก
โบราณคดี นักประวัติศาสตรและอื่นๆ ไดทรงบันทึกไวในจดหมายถึงมกุฎราชกุมาร เมื่อเสด็จประพาส
มณฑลปราจีนบุรี ร.ศ. ๑๒๗ ความตอนวา “…พระพุทธรูป วาดวยศิลาแลงทั้งนั้น องคที่สำคัญวาเปน
หมอดีนั้น คือองคที่อยูกลาง ดูรูปตักและเอวงามทำเปนทำนองเดียวกันกับพระพุทธเทวปฏิมากร แต
ตอนบนกลายไปเปนดวยฝมือผูที่ไปปนวา ลอยน้ำก็เปนความจริง เพราะเปนพระศิลาคงจะไมไดทำใน
ที่น้ี” 
 ทัศนะของนักโบราณคดี นับวาเปนความเห็นที่ดีที่สุดในบรรดาความเห็นทั้งหลาย เพราะ
ขอวินิจฉัยของนักโบราณคดีตองกอรปดวยหลักฐานและเหตุผลที่มา และหลักวิชาซึ่งไดยอมรับนับถือ
วาเปนเชนนั ้นเชนนี ้จริง ไมมีทางจะโตแยงเปนอยางอื ่นได ดังเชนพระบรมราชวินิจฉัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ ๕ วา พระพุทธโสธรไมไดทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา มา
จากที่อื่น แตจะไดมีการบูรณะขึ้นในภายหลังอยางไรนั้นก็คงจะรับกันในขอเท็จจริงวา องคจริงพระ
พุทธโสธรมิไดทำขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยฝมือเปนชางแบบลานชาง หรือแบบพระลาว เพราะถา
ทำในจังหวัดฉะเชิงเทราดวยฝมือชางพื้นเมืองหรือจังหวัดใกลเคียงแลว ก็คงไมทำใหมีพุทธลักษณะเปน
แบบลาวแน ขอสันนิษฐานของผูทรงคุณวุฒิก็ดี คำบอกเลาตอกันมาก็ดี ตางไดยอมรับในขอเท็จจริง
ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยไว โดยเหตุน้ีทัศนะ
ของนักโบราณคดีจึงเปนความเห็นที่ดีที่สุด และมีน้ำหนักดีกวาทัศนะอื่นๆ ทั้งหมด 
  ลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธโสธร  เปนพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิ ประทับอยูเหนือ
รัตนบัลลังก ๔ ชั้น ซึ่งปูลาดดวยผาทิพย เดิมเปนพระพุทธรูปหลอดวยสำริดอยางสวยงาม ตอมาได
พอกปูนเสริมใหใหญหุมองคจริงไวภายใน พระพุทธลักษณขององคหลวงพอโสธรที่ปรากฏในปจจุบันจึง
เปนแบบปูนปน ลงรักปดทองพระวรกายแบบเทวรูป พระพักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลาแบบ
ปลี  ขอพระกรขางขวามีกำไรรัดตรึง ทรงจีวรแนบเน้ือ มีความกวางของพระเพลา (หนาตัก) ๓ ศอก ๕ 
นิ้ว (๑ เมตร ๖๕ เซนติเมตร) สูง ๑ เมตร ๙๘ เซนติเมตร ลักษณะของหลวงพอโสธรมีความแตกตาง
จากพระพุทธปฏิมาองคอื่นอันเปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนพระพุทธรูปศิลปะสมัยตางๆ พระพักตร
แบบศิลปะลานนามีความเรียบงาย อมยิ้มแบบอิ่มบุญคลายใบหนาของชาวจีน  ลักษณะภาพรวมของ
องคหลวงพอโสธรมีรูปลักษณะเปนคลายมนุษยทางกายภาพมากกวาเปนพุทธลักษณะตามมหาปุริ
สลักษณะ  หรือเรียกวามีโหงวเฮงที่ดีตามลักษณะพยากรณ  แมในสวนของที่ประดิษฐฐานองคหลวง
พอพุทธโสธรตามหลักฮวงจุยของจีนเรียกวาเปนที่มังกร  อาจเปนดวยเหตุนี้จึงมีชาวจีนใหความเคารพ
ศรัทธาเปนจำนวนมาก   



๑๒๘ 
 
 ๒)  หลวงพอวัดไรขิง มีประวัติจากคำบอกเลาสืบตอกันมาหลายตำนาน ตามตำนาน
กลาวถึงการไดมาซึ ่งหลวงพอวัดไร ข ิง ว าไดถ ูกอัญเชิญมาจากวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยวางลงบนแพไมไผ และนำลองมาตามลำน้ำ และอัญเชิญขึน้ประดิษฐานในพระ
อุโบสถ ตรงกับวันพระข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วันสงกรานต 
 ลักษณะพุทธศิลป เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลอดวยทองสัมฤทธิ์ หนาตักกวาง ๔ 
ศอก ๒ น้ิวเศษ สูง ๔ ศอก ๑๖ น้ิวเศษ พุทธศิลปสมัยเชียงแสน สันนิษฐานวา เปนฝมือชางสมัยลานนา 
และลานชาง  มีลักษณะพระวรกายอวบอวนพระพักตรกลมคลายผลมะตูม  พระขนงโกง  พระนาสิก
โคงงุม  พระเกตุมาลาเปนเปลว นั่งขัดสมาธิราบ ชายสังฆาฏิยาว เสนพระสกขมวด มีพระพักตรและ
พระโอษฐกวางนั้นเปนลักษณะของพระพุทธรูปขอม ปลายสังฆาฏิใหญและมีหลายแฉก ฐานไมมีบัว
รอง  พุทธศิลปเปนพระพุทธรูปเชียงแสนของไทยชาวลานนาและลานชาง ทำตามอยางพระพุทธรูป
สมัยสุโขทัย มีลักษณะตางไปจากเชียงแสนชั้นแรก 
 ๓) หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน เปนหนึ่งในพระพุทธรูป ๓ องคที่ลอยมาตามลำน้ำ 
และไดลองไปตามลำน้ำเจาพระยา  ลอยวกกลับเขามาในลำคลองสำโรง ชาวบานไดอัญเชิญทานข้ึนไป
ประดิษฐานในวิหาร แตตองชะลอขึ้นขามฝาผนังวิหาร เพราะขณะนั้นหลังคาวิหารยังไมสราง และ
ประตูวหิารมีขนาดเล็ก หลังจากน้ันทานไดประดิษฐานอยูในวิหารเรื่อยมา ครั้นตอมาไดมีการทำนุบำรุง
วิหารอีก เพื่อสรางเปนอุโบสถที่ถาวรจึงตองชะลอองคทานมาพักไวยังศาลาชั่วคราว จนกระทั่งไดสราง
อุโบสถสำเร็จแลว จึงไดอาราธนาทานไปประดิษฐานไวในอุโบสถ เพื่อเปนพระประธานของวัดบางพลี
ใหญใน 
 ลักษณะพุทธศิลปของหลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน เปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมาร
วิชัย(สะดุงมาร) ศิลปะสุโขทัย องคพระเปนทองสำริดทั้งองค หนาตักกวาง 3 ศอก 1 คืบ ลืมพระเนตร 
ลักษณะมีเกตุมาลายาวเปนเปลว เสนพระศกขมวดกนหอย โดยมากไมมีไรพระศก พระโขนงโกง พระ
นาสิกงุ ม พระหนุเสี ้ยม หัวพระถันโปน สังฆาฏิยาว มักมีปลายเปน ๒ แฉกยน ขัดสมาธิราบ  
พระพุทธรูปที่มีเกตุมาลาเปนเปลวนั้น เปนแบบอยางชางลังกาเปนผูคิดขึ ้นกอน จึงดูแปลกกวา
แบบอยางพระพุทธรูปในประเทศอื่น 
 ๔)  หลวงพอบานแหลม  ตามประวัตวิดับานแหลม มีนามพระราชทานวา วัดเพชรสมุทร 
วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ ตั้งอยู ณ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม มีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ เรียกกันวา หลวงพอบานแหลม ซึ่งมี
ความศักดิ์สิทธิ์และพุทธานุภาพเปนที่เลื่องลือไปทั่ว พุทธศาสนิกชนจึงใหความเคารพ สักการบูชาและ
ไปนมัสการกันอยางเนืองแนน 
 หลวงพอบานแหลม ทางกรมศิลปากร ไดจดทะเบียนไวเปนโบราณวัตถุแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช ๒๔๙๖ เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระ
โปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทา
ยืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน  
 ลักษณะพุทธศิลปของหลวงพอบานแหลม  เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ปดทอง 
ศิลปะสุโขทัย อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระโปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอด
พระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทายืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตาม



๑๒๙ 
 
สมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน มีลักษณะพิเศษ คือ พระพักตรงดงามออนชอย 
สวนพระหัตถเปนคนละชิ้นกับพาหาทำใหสามารถถอดออกประกอบได พระบาทไมสวมฉลอง พระ
บาทแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เรียกวาพระโพธิสัตวสมัยอยุธยา พระเกตุมาลาเปนเปลวเพลิงแบบ
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สังฆาฏิพาดยาวลงมาถึงพระชงฆ จีวรทำแผนเปนแผนแผงอยูเบื้องหลัง แทน
ฐานรองพระบาทนั้นตอนบนทำเปนรูปดอกบัวบานรองรับพระบาท ตอนลางทำเปนฐานยอมุมสิบสอง 
เปนรูปฐานพระเจดีย ลางสุดทำเปนฐานเทาสิงหมีลวดลายวิจิตรบรรจง เมื่อทรงเครื่องเต็มยศ สวม
สายสะพายพาดเครื่องราชอิสริยาภรณปฐมาจุลจอมเกลาวิเศษ คาดรัดประคดปกดิ้นเงิน บาตรแกวสี
น้ำเงิน 
  ดานศรัทธาพิธีกรรมที ่เกี ่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  หลวงพอโสธรเปน
พระพุทธรูปสักสิทธิ์ที่ยึดเหน่ียวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกลและไกล ตางเดินทางมากราบนมสัการ
ขอพรใหรมเย็นเปนสุข แคลวคลาดปลอดภัย เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา,  เมื่อ
ประชาชนหลั่งไหลกันมาสักการะหลวงพอโสธร ทำใหชาวบานรอบขางมีอาชีพ มีรายได เชน การรำแก
บน ตามโบราณเชื่อวา อยูคูกันมากับหลวงพอโสธร พอใครมาบน ก็จะบนดวยการถวายละคร,  มีการ
จัดงานเทศกาลที่จัดขึ้นเกี่ยวกับหลวงพอโสธรโดยตรง เชน งานนมัสการหลวงพอโสธร ซึ่งจัดขึ้นในวัน
ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกป โดยชาวแปดริ้วจะอัญเชิญหลวงพอโสธรขึ้นรถคันใหญพรอมกับ
น้ำมนตรที่จะคอยประพรมใหกับประชาชนที่เขาไปนมัสการองคหลวงพอตามสองขางทางที่แลนผาน 
ซึ่งชาวบานจะเรียกวาแหทางบก สำหรับวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะเปนการอัญเชิญหลวงพอโส
ธรลงในเรือกระแซง หรือเรือขนาดใหญ, วัดซึ่งเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโสธรไดใหการความ
ชวยเหลือหนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน โรงพยาบาลตางๆ โดยนำเงินบริจาคที่มาจากประชาชน
ทั่วไปที่มากราบไหวหลวงพอโสธร ไปชวยสงเสริมสนับสนุนสังคมในดานตางๆ 
 หลวงพอวัดไรขิง ถือวาเปนศูนยจิตใจของชุมชน ปจจัยที่ไดมาก็นำไปใชในการสาธารณ
สงเคราะห ดานการศึกษา สรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล ใหทุนการศึกษากับนักเรียน ดานเศรษฐกิจ 
ก็ทำใหชาวบานไดมีอาชีพ,  มีการสงเสริมใหมีการแขงเรือ ซึ่งจัดเปนงานประจำป เปนงานนมัสการ
หลวงพอ ซึ่งถือวาเปนประเพณีที่จัดตอๆ กันมาเปนประจำทุกป เวลามีงานทุกป ก็จะมีการมารวมตัว
กัน จะมีที่นี่ที่เดียวที่เวลาหลังเที่ยงคืน จะมีการรวมตัวกันระหวางผูนำชุมชนกับชาวบานมาชวยกันทำ
ความสะอาดวัด สำหรับงานนมัสการปดทองหลวงพอวัดไรขิงเปนงานประเพณีที่จัดขึ้น ณ วัดไรขิง  
ตำบลไรขิง  ระหวางวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกป  มีการออกราน
จำหนายสินคาจากหนวยงานตาง ๆ และเกษตรกรผูผลิต มีการประกวดผลไมและจัดแสดงมหรสพ
ตลอดคืน   ซ่ึงทางวัดไดจัดใหมีงานนมัสการหลวงพอปละ ๓ ครั้ง คือ ๑) ในเทศกาลวันออกพรรษา วัน
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ทางวัดไดจัดงานตักบาตรเทโว และฟงเทศน จึงถือเปนโอกาสใหมีการปดทอง
นมัสการหลวงพอดวย ๒) ในเทศกาลตรุษจีน เพื่อใหชาวจีนที่เคารพบูชาหลวงพอ ไดมีโอกาสกราบไหว
ปดทองถวายเปนพุทธบูชา ๓) ในงานเทศกาลนมัสการปดทองรูปหลวงพอ ประจำป ซ่ึงจัดข้ึนในวันข้ึน 
๑๓ ค่ำ เดือน ๕ จนถึง แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ 
 หลวงพอโต มีประเพณีรับบัว ซึ่งจัดขึ้นเกี่ยวกับหลวงพอโตโดยเฉพาะ ซึ่งประเพณีรับบัว
ทางกระทรวงวัฒนธรรมไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือวาเปน
ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งทำใหประชาชนไดรูจักหลวงพอโตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลวงพอโต
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ยังเปนที่พึงทางจิตใจใหกับพุทธบริษัทเรื่อยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงในปจจุบันการรับบัว-โยนบัว
จะเปนการจัดใหมีการแหองคหลวงพอโตจำลองไปตามลำคลองสำโรงระหวางบางพลีกับหัวตะเขหรือ
จระเขใหญและสำโรง ในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ กลางคืนมีมหรสพตลอดคืนที่บริเวณวัดบางพลีใหญ
ใน โดยเริ่มมาตั้งแตวันข้ึน ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จัดข้ึนเปนประจำทุกป ในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ในชวง
เชาตรูของวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ จะเปนงานประเพณีการสงบัว-รับบัว ระหวางชาวไทยชาวลาว กับ
ชาวมอญในอดีต ตอมาจึงเปลี่ยนเปนการที่ชาวบางพลีโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแหพระพุทธรูป
จำลองของหลวงพอโต เพื่อเปนการทำบุญรวมกัน การจัดงานดังกลาวประกอบดวยการนมัสการและ
ขบวนแหหลวงพอโต แหงวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งทางบกและทางน้ำ และยังจัดให
มีการแขงขันกิจกรรมพื้นบาน อาทิ การจัดพานดอกบัว การประกวดเรือ และการแสดงการละเลน
พื้นบาน เชน เพลงเรือ เปนตน ปจจุบันยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก อาทิ การจัดลานวัฒนธรรมและวิถีความ
เปนอยูของคนไทย คนลาวและคนมอญในอดีต การจัดแขงขันตอบปญหาเรื่องประเพณีรับบัว การแขง
เรือมาด การแขงขันการประกวดเรือที่เขารวมขบวนพิธี เปนตน 
 หลวงพอวัดบานแหลมมีการสมโภชในเดือนเมษายน ของทุกป ซึ่งทำเปนประเพณีเปน
ประจำทุกป ที่ทำสืบตอ ๆ กันมา ซึ่งเทศกาลเกี่ยวกับหลวงพอบานแหลม งานประจำปปดทองหลวง
พอบานแหลม  จัดใหมีขึ้นปละ ๓ ครั้ง  คือ  ในวันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ของทุกป ซึ่งตรงกับเทศกาล
สงกรานตของชาวไทยและชาวรามัญ และครั้งที่  ๒  งานสารท เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) 
และชวงเทศกาลตรุษจีนโดยมีครั้งละ  ๗  วัน ความเชื่อและวิธีการบูชา เชื่อกันวาหากไดมาสักการะปด
ทองคำเปลวหลวงพอบานแหลม  แลวจะชวยเสริมอำนาจบารมีแกชีวิต บังเกิดแตความเปนสิริมงคล
สืบไป คำอธิษฐานของพรหลวงพอไวจะไดสมความปรารถนาและกลับมาแกบนหลวงพอดวยการวาจาง
คณะละครรำมารำแกบนถวาย ซ่ึงเชื่อกันวาเปนการอนุรักษศิลปะการเสดงละคร 
 ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีตอพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทยเปนลักษณะมีความทุกข
เดือดรอนแลวหาที่พึ่งทางใจกับพึ่งอำนาจที่สามารถดลบันดาลใหไดตามประสงค  และมีผลสำเร็จได
ตามตองการจึงมีการนำสิ่งของมีแกบนตามที่อธิษฐานไว  ซึ่งมีปรากฎใหเห็นในลักษณะนี้เปนจำนวน
มาก  การหาที่พึ่งทางใจทำใหเกิดความสบายใจ  สามารถทำใหเกิดสติในการแกไขปญหาตามมาได  
พรอมกับการนึงถึงพระพุทธรูปซึ่งเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา  ก็เปนการระลึกถึงพระพุทธหรือ
เปนพุทธานุสติได  เมื่อมีสติแลวการใชสติไปแกไขปญหาที่ตนทุกขรอนใจจึงมีความเปนไปไดตามมา  
การมาทำบุญและอธิษฐานขอพร  ตามหลักพระพุทธศาสนาเปนการใหทาน  การทำบุญ  การอธิษฐาน
ขอพรอาจวิเคราะหไดหลายดานตามเจตนา  ถาเปนการตั้งใจทำงานที่ทำเปนประจำอยูแลวและขอให
ไดผลสำเร็จ  เมื่อมีเหตุจากการทำงานแลวผลที่จะสำเร็จก็เปนไปได  ถาเปนการขอใหไดผลจากอำนาจ
ดลบันดาลแตไมทำเหตุใหเกิดพรอมจากความขยันในการทำงาน  โอกาสสำเร็จคงเปนไปไดยาก
นอกจากอาศัยโชคลาภ  ดวยการมาทำบุญที่วัดก็จะเกิดพิธีกรรมที่หลากหลายตามความเชื่อ  เกิดเปน
ประเพณีจากความเคารพศรัทธาในองคพระพุทธรูปเปนงานประจำปนมัสการหลวงพอโสธรเปนตน 
 ๒.  แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  พบวา พระพุทธรูปสำคัญแตละ
องค สวนใหญมีประวัติความเปนมาที่เชื่อมโยงหากัน และมีความเกี่ยวของกับการสัญจรทางน้ำเปน
หลัก เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก และเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
สวนใหญประชาชนเชื ่อในความศักดิ์สิทธิ ์ ชวยดลบันดาลใหประสบความสำเร็จสมดั ่งปรารถนา 
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สามารถคุมครองปกปองภยันตรายตางๆ รวมทั้งชวยใหผูที่มาบนบานสานกลาว ใหประสบความสำเร็จ
ในการในสิ่งที่ตนเองปรารถนาได  
 ดานคุณคาเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา ๑) คุณคาดานเศรษฐกิจ ชวยทำ
ใหการทองเที่ยวในจังหวัดดียิ่งขึ้น เมื่อประชาชนหลั่งไหลกันมาสักการะ ก็จะมีการจับจายใชสอย
รานคาตาง ๆ ชวยทำใหชาวบานในบริเวณโดยรอบมีอาชีพ มีรายได  ๒) คุณคาดานสังคม ทำใหเห็นถึง
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละจังหวัดที่มีความหลากหลาย ตลอดจนความหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพ และมีความเชื่อพื้นฐานที่เปนแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
กอใหเกิดความรักใคร สามัคคีกลมเกลียวกันในสังคม ๓) คุณคาดานวัฒนธรรม พบวา พระพุทธรูป
สำคัญที่มีประชาชนเคารพนับถือเปนจำนวนมาก ชวยกอใหเกิดประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ เกี่ยวกับ
พระพุทธรูปองคน้ันๆ แตมีการปฏิบัติสืบทอดตอๆ กันมาจากรุนสูรุน ๔) คุณคาดานจิตใจ พระพุทธรูป
สำคัญเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พึ่งพึงทางใจใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อุนใจ สบายใจ และเปนสิ่ง
เตือนใจในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ละเวนจากการทำชั่วทั้งปวง 
 การวิเคราะหแนวคิด ความเชื่อและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา 
สวนใหญมีความเชื่อวาพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถชวยใหบรรลุในสิ่งที่ตนประสงคได คนที่ไป
เกี่ยวของกับผูอางฤทธิ์หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มักไปเพื่อขอความชวยเหลือ หวังอำนาจดลบันดาลให
เกิดโชคลาภเปนตน การปฏิบัติเชนนี้ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาที่เปนกรรมวาท กิริยวาท  
ละวิริยวาท  สอนใหคนหวังผลสำเร็จจากการลงมือทำดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล การมัว
หวังผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจากอำนาจดลบันดาล อาจทำใหเปนคนมีนิสัยเฉื่อยชา 
กลายเปนคนงอมืองอเทา อยางนอยก็ทำใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงทำสิ่งที่ควรทำ ไมเรงเวน
ในสิ ่งที ่ควรเวน  ขัดกับหลักความไมประมาท 6

๗ โดยชาวพุทธสวนใหญมองวา การไดกราบไหว
สักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเปนสิริมงคล  โดยไมปฏิบัติธรรมใหตรงกับเปาหมาย  และ
นิยมไปไหวพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง ซึ่งเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์  โดยการเลาลือกันมาอยางนี้ก็ถือวาเปน
การถือมงคลตื่นขาวซึ่งไมสอดคลองกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงควรฝกตนใหทำ
ปาฏิหาริยนั้นไดเองจะดีกวา เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น หรือจากอำนาจดล
บันดาลทั้งหลาย เปนการพึ่งสิ่งภายนอก ทำใหชีวิตขึ้นตอสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้น แทนที่จะอาศัยอำนาจ
ภายนอกนอยลง และเปนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงอาจทำใหกลายเปนคนมีชีวิตที่เลื่อนลอย มัก
เปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาดประสิทธิภาพ ขาดอำนาจและความมั่นใจในตนเอง ขัดตอหลัก
การพื้นฐานของพระพทุธศาสนา ที่สอนใหพึ่งตนเอง สอนใหทำตนใหเปนที่พึ่งได หรือสามารถพึ่งตนได 
และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ ซ่ึงในข้ันสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผล 
ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ไมตองอิงอาศัยแมกระทั่งพระศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิง
อาศัยปญญาสองนำขององคพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลำพังตน โดยไมตองอาศัยการ
ประคับประคองของพระศาสดา7

๘ 
 

 
 ๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, การพิมพครั้งแรกของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร, 
๒๕๕๕, หนา ๙๕๐. 
 ๘เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๕๐. 



๑๓๒ 
 
 ๓. การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย พบวา ดานอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย สามารถสรุปไดดังนี้ ๑) อิทธิพล
ทางดานจิตใจ พระพุทธรูปสำคัญเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พึ่งพึงทางใจใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อุน
ใจ สบายใจ และเปนสิ่งเตือนใจในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ละเวนจากการทำชั่วทั้งปวง ๒) 
อิทธิพลตอครอบครัว โดยพระพุทธรูปสำคัญไดเขามามีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนเริ่มตั้งแตแรกเกิด 
โดยพอแม จะถวายบุตรธิดาใหเปนลูกหลวงพอ เพราะมีความเชื ่อวาจะทำใหบุตรธิดาปลอดภัย 
ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน เวลาไปไหนมาไหนไมอดไมอยาก มีความเจริญกาวหนาในชีวิตตามลำดับ 
๓) อิทธิพลตอสังคม โดยอาศัยวัดซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญไดใหความชวยเหลือตอ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน สถานพยาบาลตางๆ โดยอาศัยเงินบริจาคที่มาจากประชาชนทั่วไป
ที่มากราบไหวสักการะ ไปชวยสงเสริมสนับสนุนสังคมในดานตางๆ ๔) อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม 
กอใหเกิดประเพณีวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญโดยเฉพาะ เชน งานนมัสการหลวงพอ 
ประเพณีรับบัว ศิลปะการแสดงการรำละคร การแขงเรือยาว ประเพณีชักพระ เปนตน ซึ่งทำใหเกิด
การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุ น ๕) อิทธิพลทางดาน
เศรษฐกิจ จากการที่มีประชาชนมากราบไหวสักการะพระพุทธรูปสำคญั ทำใหการทองเที่ยวในจังหวัด
มีการเติบโต ชาวบานบริเวณโดยรอบไดประกอบสัมมาชีพ มีอาชีพคาขาย ขายสินคาตางๆ ใหกับคน
ที่มากราบไหวขอพร ซ่ึงเปนการสงเสริมอาชีพใหกับชาวบานในชุมชนไดเปนอยางดี  
 การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยกับการพัฒนาจิตใจ และปญญา 
พบวา การที่พุทธศาสนิกชนไดมากราบไหวสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งเปนเครื่องหมายสื่อแทน
พระพุทธเจา ไดระลึกนึกถึงพุทธคุณ นึกถึงหลักธรรมคำสอนแลวนอมนำเอามาใชประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน อยูบนพื้นฐานของปญญาหรือความมีเหตุผล โดยมุงหมายใหเกิดความสงบทางใจ และ
เกิดสติปญญาในการแกปญหาชีวิต ก็ชื่อวาไดพัฒนาจิตใจ และปญญา สามารถอบรมเจริญวิปสสนาซ่ึง
เปนหนทางการดับกิเลส หรือความหลุดพนได 
 การวิเคราะหพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยในฐานะสัญลักษณทางศาสนาและ
วัฒนธรรม เห็นไดวา พระพุทธรูปสำคัญเปนสัญลักษณสำคัญของแตละจังหวัด และเปนเครื่องหมายสื่อ
แทนพระพุทธเจาที่มีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก เปนรากฐานแหงจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิด จนถึงตาย เปนสัญลักษณสำคัญในทาง
พระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรมที่สรางขึ้นเพื่อแทนองคจริงของพระพุทธเจา และแฝงไวดวยปรัชญา
และคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง นำมาสูความระลึกถึงพระพุทธเจาในฐานะเปนบุคคล
สำคัญผู เปนบรมครูและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื ่อใหพนทุกขอันเปนแกนคำสอนของ
พระพุทธศาสนา 



 
 

บทที่ ๖ 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย”  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
เพื ่อศึกษาแนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย และเพื่อวิเคราะหอิทธิพลของ
พระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ เจา
อาวาส  ผู นำชุมชน  นักวิชาการศาสนาและประวัติศาสตรพุทธศิลป ประชาชนผู มานมัสการ
พระพุทธรูปสำคัญ รวมผูใหขอมูลทั้งหมด จำนวน ๑๗ รูป/คน ซึ่งเปนผูใหขอมูลที่สำคัญ (Key-
Informant) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
 

๖.๑  สรุปผลการวิจัย 
 
 ๖.๑.๑ ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  พบวา  
ประวัติการสรางพระพุทธรูปมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลตามตำนานพระแกนจันทน  เปนการสรางเพื่อ
ระลึกถึงพระพุทธเจาเมื่อครั้งทรงเสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรคชั้น
ดาวดึงส  โดยเจตนาแหงการสรางเพื่อเปนพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธคุณเปนที่พึ่งทางใจแกผูศรทัธา
และเชื่อมโยงไปถึงการระลึกพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงแลวนอมนำมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญา
สามารถนำไปใชในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตประจำวันได 
 พระพุทธรูปเกาแกที่สุดที่พบในประเทศไทยเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในประเทศอินเดีย 
พบทั้งพระพุทธรูปสมัยอมราวดีและพระพุทธรูปสมัยคุปตะ เปนพระพุทธรูปขนาดเล็กพอเหมาะ
สำหรับพอคาหรือนักบวชชาวอินเดียจะนำติดตัวเดินทางเขามคาขายและเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันไดโดยสะดวก 
 การสรางพระพุทธรูปเกิดขึ้นเพราะวัฒนธรรมของพวกกรีก ขอนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
และทำใหมีขอสันนิษฐานตอไปวา แบบหรือพิมพสำหรับสรางเทวรูปของกรีกเปนตนแบบในการสราง
พระพุทธรูป แตตองไมลืมวาพระพุทธรูปเกิดขึ้นจากความตองการของพุทธศาสนิกชน ชางที่สราง
พระพุทธรูปจะเปนชนชาติใดกต็าม แตคนที่กราบไหวบูชายอมเปนชาวพุทธแนนอน  การบอกลักษณะ
ของพระพุทธรูปที่ประสงคจะใหเปนนั้น ยอมตองอาศัยตำราเทียบเคียง นั่นคือตองทราบขอมูลเกี่ยว
ลักษณะทางดานพระรปูกายของพระพุทธเจา  ซึ่งคัมภีรพระพุทธศาสนากลาวถงึลักษณะทางดานพระ
รูปกายของพระพุทธเจา ลักษณะน้ันคือ มหาปุริสลักษณะ หรือมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุ
พยัญชนะ ๘๐ มีความสำคัญตอพระพุทธปฏิมาไทยเปนอยางมาก ถือเปนตนแบบที่ชางถือเปนแบบใน



๑๓๔ 
 
การสรางพระพุทธรูปทั้งสิ้น และมีการปรับเปลี่ยนมหาบุรุษลักษณะบางประการที่มีมาแตอดีตให
สอดคลองจนกลายเปนอัตลักษณของพระพุทธปฏิมาไทย 
 พระอิริยาบถของพระพุทธปฏิมาที่สรางขึ้นในประเทศไทยกอนที่จะรับเอานิกายเถรวาท 
คณะมหาวิหารมาจากลังกาน้ัน สรางข้ึนตามแบบพระพุทธปฏิมาของอินเดีย ซ่ึงมี ๓ พระอิริยาบถหลัก 
คือ ประทับ (นั่ง) ยืน และไสยาสน (นอน) และเมื่อรับนิกายเถรวาท คณะมหาวิหารแลว จึงเพิ่มพระ
อิริยาบถลีลา (เดิน) ข้ึน รวมทั้งสิ้นเปน ๔ พระอิริยาบถ 
 พระอิริยาบถประทับน้ัน มี ๓ แบบหลัก ไดแก ประทับขัดสมาธิราบ ประทับขัดสมาธิเพชร 
และ ประทับหอยพระบาท  พระอิริยาบถยืนมี ๒ แบบ ไดแก ยืนตรง และยืนเอียงพระวรกาย  พระ
อิริยาบถลีลา หรือทรงพระดำเนิน (เดิน) คือ ฝาพระบาทขางหนึ่งเหยียบราบลงบนพื้น อีกขางหนึ่งยก
สนพระบาทขึ้น นิ้วพระบาทจรดพื้น  พระอิริยาบถไสยาสน คือ บรรทมตะแคงขวา พระหัตถขวา
รองรับพระเศียร พระหัตถซายวางทอดตามพระปรัศว (สีขาง) ดานซาย 
 พระอิร ิยาบถทั ้ง ๔ ที ่กลาวถึงขางตนนี ้ มีพระกิร ิยาของพระกรและพระหัตถเปน
องคประกอบ ซ่ึงเรียกวา ปาง หรือ มทุรา ปางแรกที่ปรากฏข้ึนพรอมกับพระพุทธรูปในประเทศอินเดีย
ไดแกปางประทานอภัย ในสมัยราชวงศปารเทียน ในรัฐคันธารราษฎร ประเทศอัฟกานิสถานและ
ปากีสถานในปจจุบัน ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๖ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑) ตอมาในชวงที่ราชวงศ
กุษาณ ปกครองรัฐ คันธารราษฎร และรัฐมถุราทางภาคเหนือของอินเดีย ประมาณกลางพุทธศตวรรษ
ที่ ๗ - กลาง ๘ (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑ - ปลาย ๒) จึงสรางปางสมาธิ ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา 
และปางปรินิพพาน ในชวงเวลาเดียวกันราชวงศสาตวาหนปกครองรัฐอานธรประเทศทางภาคใต นิยม
สรางพระพุทธปฏิมา ปางสมาธิ นาคปรก ในชวงสมัยราชวงศคุปตะปกครองภาคกลางชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ ๙ - ปลาย ๑๑ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๔ - กลาง ๖) จึงเพิ่มปางประทานพร ปางแสดงธรรม 
และปางอุมบาตร สวนลังกาประดิษฐปางรำพึงข้ึนสมัยโปโลนนารุวะ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - 
ปลาย ๑๘ (ตนคริสตศตวรรษที่ ๑๑ - กลาง ๑๓) 
 ประวัติศาสตรการสรางพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย ๔ องคประกอบดวย  
  ๑) หลวงพอโสธร ประดิษฐานอยู ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 หลวงพอพุทธโสธรเปนพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิ ประทับอยูเหนือรัตนบัลลังก ๔ ชั้น ซ่ึง
ปูลาดดวยผาทิพย อันมีความหมายถึงการอยูสูงสุดเปนพุทธเหนือพระอริยบุคคล ๔ คือ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ตามตำนานกลาววา  เปนพระพุทธรูปหลอดวยสำริด
อยางสวยงาม แตตอมาพระสงฆในวัดเห็นวากาลตอไปภายหนาคนที่กิเลสแรงกลาอาจจะลักไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัว เพื่อความปลอดภัย จึงพอกปูนเสริมใหใหญหุมองคจริงไวภายใน พระพุทธลักษณ
ขององคหลวงพอโสธรที่ปรากฏในปจจุบันจึงเปนแบบปูนปน ลงรักปดทองพระวรกายแบบเทวรูป พระ
พักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลาแบบปล ีอันหมายถึงความอยูเย็นเปนสุขตามคติของชาวจีน ขอ
พระกรขางขวามีกำไรรัดตรึง เปนเครื่องหมายถึงความอาทรหวงใยที่หลวงพอทรงมีตอสาธุชนผูเคารพ
บูชาในองคทาน ทรงจีวรแนบเนื้อ มีความกวางของพระเพลา (หนาตัก) ๓ ศอก ๕ นิ้ว (๑ เมตร ๖๕ 
เซนติเมตร) สูง ๑ เมตร ๙๘ เซนติเมตร ขณะนี้ในวัดมีพระพุทธรูปบนแทนฐานชุกชีทั้งหมด ๑๓ องค 
พระพุทธโสธรคือองคที่อยูตรงกลาง  



๑๓๕ 
 
 ๒) หลวงพอวัดไรขิง ประดิษฐานอยู ณ วัดไรขิง พระอารามหลวง ตำบลไรขิง อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม  
 หลวงพอวัดไรขิง เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครปฐมมาเปนระยะเวลาอัน
ยาวนาน  หลวงพอวัดไรขิง เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ สูง ๔ ศอก 
๑๖ น้ิวเศษ พุทธลักษณะเปนสมัยเชียงแสน สันนิษฐานวาเปนฝมือชางสมัยไทยลานนา และลานชาง 
 ๓)  หลวงพอโต ประดิษฐานอยู  ณ วัดบางพลีใหญใน  พระอารามหลวง ตำบลบางพลี
ใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  หลวงพอโต เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางสะดุงมาร) ลักษณะเบิกพระเนตร ขัดสมาธิ
ราบ สรางข้ึนดวยศิลปะสมัยสุโขทัย วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปดทอง มีขนาดหนาตักกวาง ๓ ศอก ๑ คืบ  
 ๔)  หลวงพอบานแหลม ประดิษฐานอยู ณ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร ตำบลแมกลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 หลวงพอบานแหลม ทางกรมศิลปากร ไดจดทะเบียนไวเปนโบราณวัตถุแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช ๒๔๙๖ เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระ
โปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทา
ยืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน 
 ตามประว ัต ิหลวงพอ ๓ พ ี ่น อง ค ือ หลวงพ อบานแหลม ว ัดบ านแหลม จ ังหวัด
สมุทรสงคราม  หลวงพอโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และหลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน 
จังหวัดสมุทรปราการ  หนังสือหลายเลมพิมพเนื้อหาลำดับเหตุการณไมตรงกัน ทำใหสับสนไมอาจ
ทราบไดวาเลมไหนถูกเลมไหนผิด  เมื่อครั้งเกิดภัยสงครามจากพมาตอนเสียกรุงครั้งที่ ๒ หลวงพอ ๓ พี่
นองจึงไดปรึกษากัน เห็นวาเปนสถานการณคับขัน จึงไดแสดงอภินิหารลงแมน้ำปง แลวลองมาทางใต
ตลอด ๗ วัน  ลอยมาตามลำน้ำเรื่อยมา  เมื่อผานที่ใดดวยอิทธิปาฏิหาริยเปนที่โจษจันกันทั่ว สถานที่
นั้นๆ จึงจะมีชื่อเรียกเกี่ยวเนื่องกับองคพระโดยตลอด เชน “ตำบลสามแสน” “สามพระทวน” หรือ 
“สัมปทวน” และ “บางพระ” เปนตน 
 ถาพิจารณาในเชิงประวัติศาสตรโดยละประเด็นอิทธิปาฏิหาริยออกไป  ในชวยศึกสงคราม
ประชาชนมีการอพยพการอัญเชิญพระพุทธรูปติดตามมาดวยเพื่อเปนที่พึ่งแกพุทธศาสนิกชนในยาม
หลีกหนีภัยก็เปนไปไดสวนหนึ่ง  และดวยพุทธานุภาพทำใหรอดปลอดภัย  ภายหลังสงครามเมื่อผู
อพยพตั้งถ่ินฐานในที่ใดก็ประดิษฐฐานพระพุทธรูปที่ไดอัญเชิญมาไวในวัดใกลบาน 
 ถาหากวิเคราะหวาไปปรากฎในสถานที่หลายแหง เชน “ตำบลสามแสน” “สามพระทวน” 
หรือ “สัมปทวน” และ “บางพระ” เปนตน  ดวยชวงนั้นเปนเพราะการหนีภัยในระหวางสงครามของ
ประชาชนมีการเคลื่อนยายไมหยุดอยูกับที่ใดเปนเวลานาน  มีความนาจะเปนในการอพยพทั้งทางน้ำ
และทางบก  จนเมื่อสงครามสงบลงจึงไดทำพิธิอัญเชิญใหประดิษฐฐานไวเปนหลักแหลงในวัดตางๆ 
ดังน้ี  หลวงพอบานแหลม วัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม องคที่ ๑  หลวงพอโสธร วัดโสธรวรา
ราม จังหวัดฉะเชิงเทรา องคที่ ๒ เปนองคกลาง  หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ 
องคที่ ๓ เปนองคนอง เรียงกันมาตามลำดับ 
  สวนของหลวงพอวัดไรขิง ตามประวัติมี ๒ ประเด็น คือ ไดถูกอัญเชิญมาจากกรุงเกา 
(พระนครศรีอยุธยา) และลอยน้ำมาพรอมกัน ๕ องค  รวมหลวงพอบานแหลม  หลวงพอโสธร  หลวง



๑๓๖ 
 
พอโต  และหลวงพอวัดเขาตะเครา  ประเด็นแรกที่ถูกอัญเชิญมาจากพระนครศรอียุธยามีความสัมพนัธ
กับประวัติเจาอาวาสมีความนาเชื่อถือในเชิญวิชาการมากกวา 
 พระพุทธรูปแตละสกุลชางแตละสมัยจะมีความแตกตางกันดานรูปแบบ  แตพระพุทธรูป
ทุกองคลวนแสดงถึง มหาปุริสลักษณะ คือ ลักษณะของมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการ  พระพุทธรูปเกาแก
ที่สุดที่พบในประเทศไทยเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในประเทศอินเดีย พบทั้งพระพุทธรูปสมัยอมราวดี 
และพระพุทธรูปสมัยคุปตะ เปนพระพุทธรูปขนาดเล็กพอเหมาะสำหรับพอคาหรือนักบวชชาวอินเดีย
จะนำติดตัวเดินทางเขามาคาขายและเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน 
 ลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย ๔ องคประกอบดวย  
  ๑) หลวงพอโสธร ซึ่งนักโบราณคดีหลายทานมีความเห็นเรื่องประวัติการกอสรางและการ
มาประดิษฐานของหลวงพอโสธรที่แตกตางกันออกไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ ๕ ไดรับการยกยองวาทรงพระปรีชาสามารถในทางปกครองเปนยอดเยี ่ยม ทรงเปนนัก
โบราณคดี นักประวัติศาสตรและอื่นๆ ไดทรงบันทึกไวในจดหมายถึงมกุฎราชกุมาร เมื่อเสด็จประพาส
มณฑลปราจีนบุรี ร.ศ. ๑๒๗ ความตอนวา “…พระพุทธรูป วาดวยศิลาแลงทั้งนั้น องคที่สำคัญวาเปน
หมอดีนั้น คือองคที่อยูกลาง ดูรูปตักและเอวงามทำเปนทำนองเดียวกันกับพระพุทธเทวปฏิมากร แต
ตอนบนกลายไปเปนดวยฝมือผูที่ไปปนวา ลอยน้ำก็เปนความจริง เพราะเปนพระศิลาคงจะไมไดทำใน
ที่น้ี” 
 ทัศนะของนักโบราณคดี นับวาเปนความเห็นที่ดีที่สุดในบรรดาความเห็นทั้งหลาย เพราะ
ขอวินิจฉัยของนักโบราณคดีตองกอรปดวยหลักฐานและเหตุผลที่มา และหลักวิชาซึ่งไดยอมรับนับถือ
วาเปนเชนนั ้นเชนนี ้จริง ไมมีทางจะโตแยงเปนอยางอื ่นได ดังเชนพระบรมราชวินิจฉัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ ๕ วา พระพุทธโสธรไมไดทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา มา
จากที่อื่น แตจะไดมีการบูรณะขึ้นในภายหลังอยางไรนั้นก็คงจะรับกันในขอเท็จจริงวา องคจริงพระ
พุทธโสธรมิไดทำขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยฝมือเปนชางแบบลานชาง หรือแบบพระลาว เพราะถา
ทำในจังหวัดฉะเชิงเทราดวยฝมือชางพื้นเมืองหรือจังหวัดใกลเคียงแลว ก็คงไมทำใหมีพุทธลักษณะเปน
แบบลาวแน ขอสันนิษฐานของผูทรงคุณวุฒิก็ดี คำบอกเลาตอกันมาก็ดี ตางไดยอมรับในขอเท็จจริง
ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยไว โดยเหตุน้ีทัศนะ
ของนักโบราณคดีจึงเปนความเห็นที่ดีที่สุด และมีน้ำหนักดีกวาทัศนะอื่นๆ ทั้งหมด 
  ลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธโสธร  เปนพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิ ประทับอยูเหนือ
รัตนบัลลังก ๔ ชั้น ซึ่งปูลาดดวยผาทิพย เดิมเปนพระพุทธรูปหลอดวยสำริดอยางสวยงาม ตอมาได
พอกปูนเสริมใหใหญหุมองคจริงไวภายใน พระพุทธลักษณขององคหลวงพอโสธรที่ปรากฏในปจจุบันจึง
เปนแบบปูนปน ลงรักปดทองพระวรกายแบบเทวรูป พระพักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลาแบบ
ปลี  ขอพระกรขางขวามีกำไรรัดตรึง ทรงจีวรแนบเน้ือ มีความกวางของพระเพลา (หนาตัก) ๓ ศอก ๕ 
นิ้ว (๑ เมตร ๖๕ เซนติเมตร) สูง ๑ เมตร ๙๘ เซนติเมตร ลักษณะของหลวงพอโสธรมีความแตกตาง
จากพระพุทธปฏิมาองคอื่นอันเปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนพระพุทธรูปศิลปะสมัยตางๆ พระพักตร
แบบศิลปะลานนามีความเรียบงาย อมยิ้มแบบอิ่มบุญคลายใบหนาของชาวจีน  ลักษณะภาพรวมของ
องคหลวงพอโสธรมีรูปลักษณะเปนคลายมนุษยทางกายภาพมากกวาเปนพุทธลักษณะตามมหาปุริ
สลักษณะ  หรือเรียกวามีโหงวเฮงที่ดีตามลักษณะพยากรณ  แมในสวนของที่ประดิษฐฐานองคหลวง



๑๓๗ 
 
พอพุทธโสธรตามหลักฮวงจุยของจีนเรียกวาเปนที่มังกร  อาจเปนดวยเหตุนี้จึงมีชาวจีนใหความเคารพ
ศรัทธาเปนจำนวนมาก   
 ๒)  หลวงพอวัดไรขิง มีประวัติจากคำบอกเลาสืบตอกันมาหลายตำนาน ตามตำนาน
กลาวถึงการไดมาซึ ่งหลวงพอวัดไร ข ิง ว าไดถ ูกอัญเชิญมาจากวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยวางลงบนแพไมไผ และนำลองมาตามลำน้ำ และอัญเชิญขึน้ประดิษฐานในพระ
อุโบสถ ตรงกับวันพระข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วันสงกรานต 
 ลักษณะพุทธศิลป เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลอดวยทองสัมฤทธิ์ หนาตักกวาง ๔ 
ศอก ๒ น้ิวเศษ สูง ๔ ศอก ๑๖ น้ิวเศษ พุทธศิลปสมัยเชียงแสน สันนิษฐานวา เปนฝมือชางสมัยลานนา 
และลานชาง  มีลักษณะพระวรกายอวบอวนพระพักตรกลมคลายผลมะตูม  พระขนงโกง  พระนาสิก
โคงงุม  พระเกตุมาลาเปนเปลว นั่งขัดสมาธิราบ ชายสังฆาฏิยาว เสนพระสกขมวด มีพระพักตรและ
พระโอษฐกวางน้ันเปนลักษณะของพระพุทธรูปขอม ปลายสังฆาฏิใหญและมีหลายแฉก ฐานไมมีบัว
รอง  พุทธศิลปเปนพระพุทธรูปเชียงแสนของไทยชาวลานนาและลานชาง ทำตามอยางพระพุทธรูป
สมัยสุโขทัย มีลักษณะตางไปจากเชียงแสนชั้นแรก 
 ๓) หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน เปนหนึ่งในพระพุทธรูป ๓ องคที่ลอยมาตามลำน้ำ 
และไดลองไปตามลำน้ำเจาพระยา  ลอยวกกลับเขามาในลำคลองสำโรง ชาวบานไดอัญเชิญทานข้ึนไป
ประดิษฐานในวิหาร แตตองชะลอขึ้นขามฝาผนังวิหาร เพราะขณะนั้นหลังคาวิหารยังไมสราง และ
ประตูวิหารมีขนาดเล็ก หลังจากน้ันทานไดประดิษฐานอยูในวิหารเรื่อยมา ครั้นตอมาไดมีการทำนุบำรุง
วิหารอีก เพื่อสรางเปนอุโบสถที่ถาวรจึงตองชะลอองคทานมาพักไวยังศาลาชั่วคราว จนกระทั่งไดสราง
อุโบสถสำเร็จแลว จึงไดอาราธนาทานไปประดิษฐานไวในอุโบสถ เพื่อเปนพระประธานของวัดบางพลี
ใหญใน 
 ลักษณะพุทธศิลปของหลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน เปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมาร
วิชัย(สะดุงมาร) ศิลปะสุโขทัย องคพระเปนทองสำริดทั้งองค หนาตักกวาง 3 ศอก 1 คืบ ลืมพระเนตร 
ลักษณะมีเกตุมาลายาวเปนเปลว เสนพระศกขมวดกนหอย โดยมากไมมีไรพระศก พระโขนงโกง พระ
นาสิกงุ ม พระหนุเสี ้ยม หัวพระถันโปน สังฆาฏิยาว มักมีปลายเปน ๒ แฉกยน ขัดสมาธิราบ  
พระพุทธรูปที่มีเกตุมาลาเปนเปลวนั้น เปนแบบอยางชางลังกาเปนผูคิดขึ ้นกอน จึงดูแปลกกวา
แบบอยางพระพุทธรูปในประเทศอื่น 
 ๔)  หลวงพอบานแหลม  ตามประวัตวิัดบานแหลม มีนามพระราชทานวา วัดเพชรสมุทร 
วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ ตั้งอยู ณ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม มีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ เรียกกันวา หลวงพอบานแหลม ซึ่งมี
ความศักดิ์สิทธิ์และพุทธานุภาพเปนที่เลื่องลือไปทั่ว พุทธศาสนิกชนจึงใหความเคารพ สักการบูชาและ
ไปนมัสการกันอยางเนืองแนน 
 หลวงพอบานแหลม ทางกรมศิลปากร ไดจดทะเบียนไวเปนโบราณวัตถุแหงชาติ เมื่อป
พุทธศักราช ๒๔๙๖ เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระ
โปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทา
ยืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน  



๑๓๘ 
 
 ลักษณะพุทธศิลปของหลวงพอบานแหลม  เปนพระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ปดทอง 
ศิลปะสุโขทัย อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระโปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึงยอด
พระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทายืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะตาม
สมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน มีลักษณะพิเศษ คือ พระพักตรงดงามออนชอย 
สวนพระหัตถเปนคนละชิ้นกับพาหาทำใหสามารถถอดออกประกอบได พระบาทไมสวมฉลอง พระ
บาทแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เรียกวาพระโพธิสัตวสมัยอยุธยา พระเกตุมาลาเปนเปลวเพลิงแบบ
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สังฆาฏิพาดยาวลงมาถึงพระชงฆ จีวรทำแผนเปนแผนแผงอยูเบื้องหลัง แทน
ฐานรองพระบาทนั้นตอนบนทำเปนรูปดอกบัวบานรองรับพระบาท ตอนลางทำเปนฐานยอมุมสิบสอง 
เปนรูปฐานพระเจดีย ลางสุดทำเปนฐานเทาสิงหมีลวดลายวิจิตรบรรจง เมื่อทรงเครื่องเต็มยศ สวม
สายสะพายพาดเครื่องราชอิสริยาภรณปฐมาจุลจอมเกลาวิเศษ คาดรัดประคดปกดิ้นเงิน บาตรแกวสี
น้ำเงิน 
  ดานศรัทธาพิธีกรรมที ่เกี ่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  หลวงพอโสธรเปน
พระพุทธรูปสักสิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกลและไกล ตางเดินทางมากราบนมัสการ
ขอพรใหรมเย็นเปนสุข แคลวคลาดปลอดภัย เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา,  เมื่อ
ประชาชนหลั่งไหลกันมาสักการะหลวงพอโสธร ทำใหชาวบานรอบขางมีอาชีพ มีรายได เชน การรำแก
บน ตามโบราณเชื่อวา อยูคูกันมากับหลวงพอโสธร พอใครมาบน ก็จะบนดวยการถวายละคร,  มีการ
จัดงานเทศกาลที่จัดขึ้นเกี่ยวกับหลวงพอโสธรโดยตรง เชน งานนมัสการหลวงพอโสธร ซึ่งจัดขึ้นในวัน
ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกป โดยชาวแปดริ้วจะอัญเชิญหลวงพอโสธรขึ้นรถคันใหญพรอมกับ
น้ำมนตรที่จะคอยประพรมใหกับประชาชนที่เขาไปนมัสการองคหลวงพอตามสองขางทางที่แลนผาน 
ซึ่งชาวบานจะเรียกวาแหทางบก สำหรับวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ จะเปนการอัญเชิญหลวงพอโส
ธรลงในเรือกระแซง หรือเรือขนาดใหญ, วัดซ่ึงเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโสธรไดใหการความ
ชวยเหลือหนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน โรงพยาบาลตางๆ โดยนำเงินบริจาคที่มาจากประชาชน
ทั่วไปที่มากราบไหวหลวงพอโสธร ไปชวยสงเสริมสนับสนุนสังคมในดานตางๆ 
 หลวงพอวัดไรขิง ถือวาเปนศูนยจิตใจของชุมชน ปจจัยที่ไดมาก็นำไปใชในการสาธารณ
สงเคราะห ดานการศึกษา สรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล ใหทุนการศึกษากับนักเรียน ดานเศรษฐกิจ 
ก็ทำใหชาวบานไดมีอาชีพ,  มีการสงเสริมใหมีการแขงเรือ ซึ่งจัดเปนงานประจำป เปนงานนมัสการ
หลวงพอ ซ่ึงถือวาเปนประเพณีที่จัดตอๆ กันมาเปนประจำทุกป เวลามีงานทุกป ก็จะมีการมารวมตัว
กัน จะมีที่นี่ที่เดียวที่เวลาหลังเที่ยงคืน จะมีการรวมตัวกันระหวางผูนำชุมชนกับชาวบานมาชวยกันทำ
ความสะอาดวัด สำหรับงานนมัสการปดทองหลวงพอวัดไรขิงเปนงานประเพณีที่จัดขึ้น ณ วัดไรขิง  
ตำบลไรขิง  ระหวางวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกป  มีการออกราน
จำหนายสินคาจากหนวยงานตาง ๆ และเกษตรกรผูผลิต มีการประกวดผลไมและจัดแสดงมหรสพ
ตลอดคืน   ซ่ึงทางวัดไดจัดใหมีงานนมัสการหลวงพอปละ ๓ ครั้ง คือ ๑) ในเทศกาลวันออกพรรษา วัน
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ทางวัดไดจัดงานตักบาตรเทโว และฟงเทศน จึงถือเปนโอกาสใหมีการปดทอง
นมัสการหลวงพอดวย ๒) ในเทศกาลตรุษจีน เพื่อใหชาวจีนที่เคารพบูชาหลวงพอ ไดมีโอกาสกราบไหว
ปดทองถวายเปนพุทธบูชา ๓) ในงานเทศกาลนมัสการปดทองรูปหลวงพอ ประจำป ซ่ึงจัดข้ึนในวันข้ึน 
๑๓ ค่ำ เดือน ๕ จนถึง แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ 



๑๓๙ 
 
 หลวงพอโต มีประเพณีรับบัว ซึ่งจัดขึ้นเกี่ยวกับหลวงพอโตโดยเฉพาะ ซึ่งประเพณีรับบัว
ทางกระทรวงวัฒนธรรมไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือวาเปน
ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งทำใหประชาชนไดรูจักหลวงพอโตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลวงพอโต
ยังเปนที่พึงทางจิตใจใหกับพุทธบริษัทเรื่อยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงในปจจุบันการรับบัว-โยนบัว
จะเปนการจัดใหมีการแหองคหลวงพอโตจำลองไปตามลำคลองสำโรงระหวางบางพลีกับหัวตะเขหรือ
จระเขใหญและสำโรง ในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ กลางคืนมีมหรสพตลอดคืนที่บริเวณวัดบางพลีใหญ
ใน โดยเริ่มมาตั้งแตวันข้ึน ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จัดข้ึนเปนประจำทุกป ในวันข้ึน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ในชวง
เชาตรูของวันข้ึน ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ จะเปนงานประเพณีการสงบัว-รับบัว ระหวางชาวไทยชาวลาว กับ
ชาวมอญในอดีต ตอมาจึงเปลี่ยนเปนการที่ชาวบางพลีโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแหพระพุทธรูป
จำลองของหลวงพอโต เพื่อเปนการทำบุญรวมกัน การจัดงานดังกลาวประกอบดวยการนมัสการและ
ขบวนแหหลวงพอโต แหงวัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งทางบกและทางน้ำ และยังจัดให
มีการแขงขันกิจกรรมพื้นบาน อาทิ การจัดพานดอกบัว การประกวดเรือ และการแสดงการละเลน
พื้นบาน เชน เพลงเรือ เปนตน ปจจุบันยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก อาทิ การจัดลานวัฒนธรรมและวิถีความ
เปนอยูของคนไทย คนลาวและคนมอญในอดีต การจัดแขงขันตอบปญหาเรื่องประเพณีรับบัว การแขง
เรือมาด การแขงขันการประกวดเรือที่เขารวมขบวนพิธี เปนตน 
 หลวงพอวัดบานแหลมมีการสมโภชในเดือนเมษายน ของทุกป ซึ่งทำเปนประเพณีเปน
ประจำทุกป ที่ทำสืบตอ ๆ กันมา ซึ่งเทศกาลเกี่ยวกับหลวงพอบานแหลม งานประจำปปดทองหลวง
พอบานแหลม  จัดใหมีขึ้นปละ ๓ ครั้ง  คือ  ในวันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ของทุกป ซึ่งตรงกับเทศกาล
สงกรานตของชาวไทยและชาวรามัญ และครั้งที่  ๒  งานสารท เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) 
และชวงเทศกาลตรุษจีนโดยมีครั้งละ  ๗  วัน ความเชื่อและวิธีการบูชา เชื่อกันวาหากไดมาสักการะปด
ทองคำเปลวหลวงพอบานแหลม  แลวจะชวยเสริมอำนาจบารมีแกชีวิต บังเกิดแตความเปนสิริมงคล
สืบไป คำอธิษฐานของพรหลวงพอไวจะไดสมความปรารถนาและกลับมาแกบนหลวงพอดวยการวาจาง
คณะละครรำมารำแกบนถวาย ซ่ึงเชื่อกันวาเปนการอนุรักษศิลปะการเสดงละคร 
 ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีตอพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทยเปนลักษณะมีความทุกข
เดือดรอนแลวหาที่พึ่งทางใจกับพึ่งอำนาจที่สามารถดลบันดาลใหไดตามประสงค  และมีผลสำเร็จได
ตามตองการจึงมีการนำสิ่งของมีแกบนตามที่อธิษฐานไว  ซึ่งมีปรากฎใหเห็นในลักษณะนี้เปนจำนวน
มาก  การหาที่พึ่งทางใจทำใหเกิดความสบายใจ  สามารถทำใหเกิดสติในการแกไขปญหาตามมาได  
พรอมกับการนึงถึงพระพุทธรูปซึ่งเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา  ก็เปนการระลึกถึงพระพุทธหรือ
เปนพุทธานุสติได  เมื่อมีสติแลวการใชสติไปแกไขปญหาที่ตนทุกขรอนใจจึงมีความเปนไปไดตามมา  
การมาทำบุญและอธิษฐานขอพร  ตามหลักพระพุทธศาสนาเปนการใหทาน  การทำบุญ  การอธิษฐาน
ขอพรอาจวิเคราะหไดหลายดานตามเจตนา  ถาเปนการตั้งใจทำงานที่ทำเปนประจำอยูแลวและขอให
ไดผลสำเร็จ  เมื่อมีเหตุจากการทำงานแลวผลที่จะสำเร็จก็เปนไปได  ถาเปนการขอใหไดผลจากอำนาจ
ดลบันดาลแตไมทำเหตุใหเกิดพรอมจากความขยันในการทำงาน  โอกาสสำเร็จคงเปนไปไดยาก
นอกจากอาศัยโชคลาภ  ดวยการมาทำบุญที่วัดก็จะเกิดพิธีกรรมที่หลากหลายตามความเชื่อ  เกิดเปน
ประเพณีจากความเคารพศรัทธาในองคพระพุทธรูปเปนงานประจำปนมัสการหลวงพอโสธรเปนตน 
 



๑๔๐ 
 
 ๖.๑.๒ แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
 แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย  พบวา พระพุทธรูปสำคัญแตละ
องค สวนใหญมีประวัติความเปนมาที่เชื่อมโยงหากัน และมีความเกี่ยวของกับการสัญจรทางน้ำเปน
หลัก เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก และเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
สวนใหญประชาชนเชื ่อในความศักดิ ์สิทธิ ์ ชวยดลบันดาลใหประสบความสำเร็จสมดั่งปรารถนา 
สามารถคุมครองปกปองภยันตรายตางๆ รวมทั้งชวยใหผูที่มาบนบานสานกลาว ใหประสบความสำเร็จ
ในการในสิ่งที่ตนเองปรารถนาได  
 ดานคุณคาเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา ๑) คุณคาดานเศรษฐกิจ ชวยทำ
ใหการทองเที่ยวในจังหวัดดียิ่งขึ้น เมื่อประชาชนหลั่งไหลกันมาสักการะ ก็จะมีการจับจายใชสอย
รานคาตาง ๆ ชวยทำใหชาวบานในบริเวณโดยรอบมีอาชีพ มีรายได  ๒) คุณคาดานสังคม ทำใหเห็นถึง
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละจังหวัดที่มีความหลากหลาย ตลอดจนความหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพ และมีความเชื่อพื้นฐานที่เปนแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
กอใหเกิดความรักใคร สามัคคีกลมเกลียวกันในสังคม ๓) คุณคาดานวัฒนธรรม พบวา พระพุทธรูป
สำคัญที่มีประชาชนเคารพนับถือเปนจำนวนมาก ชวยกอใหเกิดประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ เกี่ยวกับ
พระพุทธรูปองคน้ันๆ แตมีการปฏิบัติสืบทอดตอๆ กันมาจากรุนสูรุน ๔) คุณคาดานจิตใจ พระพุทธรูป
สำคัญเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พึ่งพึงทางใจใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อุนใจ สบายใจ และเปนสิ่ง
เตือนใจในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ละเวนจากการทำชั่วทั้งปวง 
 การวิเคราะหแนวคิด ความเชื่อและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา 
สวนใหญมีความเชื่อวาพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถชวยใหบรรลุในสิ่งที่ตนประสงคได คนที่ไป
เกี่ยวของกับผูอางฤทธิ์หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มักไปเพื่อขอความชวยเหลือ หวังอำนาจดลบันดาลให
เกิดโชคลาภเปนตน การปฏิบัติเชนนี้ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาที่เปนกรรมวาท กิริยวาท  
ละวิริยวาท  สอนใหคนหวังผลสำเร็จจากการลงมือทำดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล การมัว
หวังผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจากอำนาจดลบันดาล อาจทำใหเปนคนมีนิสัยเฉื่อยชา 
กลายเปนคนงอมืองอเทา อยางนอยก็ทำใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงทำสิ่งที่ควรทำ ไมเรงเวน
ในสิ ่งที ่ควรเวน  ขัดกับหลักความไมประมาท 0

๑ โดยชาวพุทธสวนใหญมองวา การไดกราบไหว
สักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเปนสิริมงคล  โดยไมปฏิบัติธรรมใหตรงกับเปาหมาย  และ
นิยมไปไหวพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง ซึ่งเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์  โดยการเลาลือกันมาอยางนี้ก็ถือวาเปน
การถือมงคลตื่นขาวซึ่งไมสอดคลองกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงควรฝกตนใหทำ
ปาฏิหาริยนั้นไดเองจะดีกวา เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น หรือจากอำนาจดล
บันดาลทั้งหลาย เปนการพึ่งสิ่งภายนอก ทำใหชีวิตขึ้นตอสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้น แทนที่จะอาศัยอำนาจ
ภายนอกนอยลง และเปนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงอาจทำใหกลายเปนคนมีชีวิตที่เลื่อนลอย มัก
เปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาดประสิทธิภาพ ขาดอำนาจและความมั่นใจในตนเอง ขัดตอหลัก
การพื้นฐานของพระพทุธศาสนา ที่สอนใหพึ่งตนเอง สอนใหทำตนใหเปนที่พึ่งได หรือสามารถพึ่งตนได 
และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ ซ่ึงในข้ันสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผล 

 
 ๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, การพิมพครั้งแรกของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร, 
๒๕๕๕, หนา ๙๕๐. 



๑๔๑ 
 
ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ไมตองอิงอาศัยแมกระทั่งพระศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิง
อาศัยปญญาสองนำขององคพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลำพังตน โดยไมตองอาศัยการ
ประคับประคองของพระศาสดา1

๒ 
 
 ๖.๑.๓ การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทย 
 การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย พบวา ดานอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย สามารถสรุปไดดังนี้ ๑) อิทธิพล
ทางดานจิตใจ พระพุทธรูปสำคัญเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พึ่งพึงทางใจใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อุน
ใจ สบายใจ และเปนสิ่งเตือนใจในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ละเวนจากการทำชั่วทั้งปวง ๒) 
อิทธิพลตอครอบครัว โดยพระพุทธรูปสำคัญไดเขามามีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนเริ่มตั้งแตแรกเกิด 
โดยพอแม จะถวายบุตรธิดาใหเปนลูกหลวงพอ เพราะมีความเชื ่อวาจะทำใหบุตรธิดาปลอดภัย 
ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน เวลาไปไหนมาไหนไมอดไมอยาก มีความเจริญกาวหนาในชีวิตตามลำดับ 
๓) อิทธิพลตอสังคม โดยอาศัยวัดซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญไดใหความชวยเหลือตอ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน สถานพยาบาลตางๆ โดยอาศัยเงินบริจาคที่มาจากประชาชนทั่วไป
ที่มากราบไหวสักการะ ไปชวยสงเสริมสนับสนุนสังคมในดานตางๆ ๔) อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม 
กอใหเกิดประเพณีวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญโดยเฉพาะ เชน งานนมัสการหลวงพอ 
ประเพณีรับบัว ศิลปะการแสดงการรำละคร การแขงเรือยาว ประเพณีชักพระ เปนตน ซึ่งทำใหเกิด
การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุ น ๕) อิทธิพลทางดาน
เศรษฐกิจ จากการที่มีประชาชนมากราบไหวสักการะพระพุทธรูปสำคญั ทำใหการทองเที่ยวในจังหวัด
มีการเติบโต ชาวบานบริเวณโดยรอบไดประกอบสัมมาชีพ มีอาชีพคาขาย ขายสินคาตางๆ ใหกับคน
ที่มากราบไหวขอพร ซ่ึงเปนการสงเสริมอาชีพใหกับชาวบานในชุมชนไดเปนอยางดี  
 การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยกับการพัฒนาจิตใจ และปญญา 
พบวา การที่พุทธศาสนิกชนไดมากราบไหวสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งเปนเครื่องหมายสื่อแทน
พระพุทธเจา ไดระลึกนึกถึงพุทธคุณ นึกถึงหลักธรรมคำสอนแลวนอมนำเอามาใชประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน อยูบนพื้นฐานของปญญาหรือความมีเหตุผล โดยมุงหมายใหเกิดความสงบทางใจ และ
เกิดสติปญญาในการแกปญหาชีวิต ก็ชื่อวาไดพัฒนาจิตใจ และปญญา สามารถอบรมเจริญวิปสสนาซ่ึง
เปนหนทางการดับกิเลส หรือความหลุดพนได 
 การวิเคราะหพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยในฐานะสัญลักษณทางศาสนาและ
วัฒนธรรม เห็นไดวา พระพุทธรูปสำคัญเปนสัญลักษณสำคัญของแตละจังหวัด และเปนเครื่องหมายสื่อ
แทนพระพุทธเจาที่มีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก เปนรากฐานแหงจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมซ่ึงเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิด จนถึงตาย เปนสัญลักษณสำคัญในทาง
พระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรมที่สรางขึ้นเพื่อแทนองคจริงของพระพุทธเจา และแฝงไวดวยปรัชญา
และคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง นำมาสูความระลึกถึงพระพุทธเจาในฐานะเปนบุคคล

 
 ๒อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๙๕๐. 



๑๔๒ 
 
สำคัญผู เปนบรมครูและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื ่อใหพนทุกขอันเปนแกนคำสอนของ
พระพุทธศาสนา 
 

๖.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากศึกษาพระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย  ผูวิจัย
สามารถนำมาอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 
 ๖.๒.๑ ประวัติความเปนมาและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 
พบวา ๑) หลวงพอโสธร ซึ่งนักโบราณคดีหลายทานมีความเห็นเรื่องประวัติการกอสรางและการมา
ประดิษฐานของหลวงพอโสธรที่แตกตางกันออกไป คือ  พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ ๕ วา พระพุทธโสธรไมไดทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาจากที่อื่น แตจะไดมี
การบูรณะขึ้นในภายหลังอยางไรนั้นก็คงจะรับกันในขอเท็จจริงวา องคจริงพระพุทธโสธรมิไดทำขึ้นใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยฝมือเปนชางแบบลานชาง หรือแบบพระลาว เพราะถาทำในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวยฝมือชางพื้นเมืองหรือจังหวัดใกลเคียงแลว ก็คงไมทำใหมีพุทธลักษณะเปนแบบลาวแน ขอ
ส ันนิษฐานของผู ทรงคุณวุฒิก ็ด ี คำบอกเลาต อกันมาก็ด ี ต างได ยอมร ับในขอเท ็จจริงด ังที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยไว โดยเหตุน้ีทัศนะของ
นักโบราณคดีจึงเปนความเห็นที่ดีที่สุด และมีน้ำหนักดีกวาทัศนะอื่นๆ ทั้งหมด   ๒)  หลวงพอวัดไรขิง มี
ประวัติจากคำบอกเลาสืบตอกันมาหลายตำนาน ตามตำนานกลาวถึงการไดมาซึ่งหลวงพอวัดไรขิง วา
ไดถูกอัญเชิญมาจากกรุงเกา (พระนครศรีอยุธยา) เปนพระพุทธรูปที่ประชาชนนับถือมาก  ลักษณะ
พุทธศิลปของหลวงพอวัดไรขิง  เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลอดวยทองสัมฤทธิ์ หนาตักกวาง ๔ 
ศอก ๒ น้ิวเศษ สูง ๔ ศอก ๑๖ น้ิวเศษ พุทธศิลปสมัยเชียงแสน สันนิษฐานวา เปนฝมือชางสมัยลานนา 
และลานชาง  ๓) หลวงพอโต วัดบางพลีใหญใน เปนหนึ่งในพระพุทธรูป ๓ องคที่ลอยมาตามลำน้ำ 
และไดลองไปตามลำน้ำเจาพระยา  แลวปาฏิหาริยบังเกิดลอยวกกลับเขามาในลำคลองสำโรง ชาวบาน
ที่พบเห็นตางอัศจรรยใจในความศักดิ์สิทธิ์ จึงพากันอาราธนาใหขึ้นที่ปากคลองสำโรง ไดอัญเชิญทาน
ขึ้นไปประดิษฐานในวิหาร จนกระทั่งไดสรางอุโบสถสำเร็จแลว จึงไดอาราธนาทานไปประดิษฐานไวใน
อุโบสถ เพื่อเปนพระประธานของวัดบางพลีใหญใน  ลักษณะพุทธศิลปของหลวงพอโต วัดบางพลใีหญ
ใน เปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย(สะดุงมาร) ศิลปะสุโขทัย  ๔)  หลวงพอบานแหลม ทาง
กรมศิลปากร ไดจดทะเบียนไวเปนโบราณวัตถุแหงชาติ เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๙๖ เปนพระพุทธรูปหลอ
ดวยทองสัมฤทธิ์ อิริยาบถยืนปางอุมบาตร ภายในองคพระโปรง ขนาดสูงตั้งแตปลายนิ้วพระบาทถึง
ยอดพระเกตุมาลาประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานทายืนอยูบนแทน มีพุทธลักษณะเปนศิลปะ
ตามสมัยสุโขทัยตอนปลายจนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน มีลักษณะพิเศษ คือ พระพักตรงดงาม ออน
ชอยราวกับเทพบุตร สวนพระหัตถเปนคนละชิ้นกับพาหาทำใหสามารถถอดออกประกอบได พระบาท
ไมสวมฉลอง พระบาทแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เรียกวาพระโพธิสัตวสมัยอยุธยา พระเกตุมาลาเปน
เปลวเพลิงแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สังฆาฏิพาดยาวลงมาถึงพระชงฆ จีวรทำแผนเปนแผนแผงอยู
เบ้ืองหลัง แทนฐานรองพระบาทน้ันตอนบนทำเปนรูปดอกบัวบานรองรับพระบาท ตอนลางทำเปนฐาน
ยอมุมสิบสอง เปนรูปฐานพระเจดีย ลางสุดทำเปนฐานเทาสิงหมีลวดลายวิจิตรบรรจง เมื่อทรงเครื่อง



๑๔๓ 
 
เต็มยศ สวมสายสะพายพาดเครื่องราชอิสริยาภรณปฐมาจุลจอมเกลาวิเศษ คาดรัดประคดปกดิ้นเงิน 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานถวายเปนพุทธบูชา บาตรแกวสีน้ำเงิน 
สมเด็จเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ประทานถวายไว เวลานี ้ทั้ง
เครื ่องราชอิสริยาภรณ รัดประคด และบาตรแกว ทางวัดเก็บรักษาเปนอยางดีไวในพระอุโบสถ  
สอดคลองกับงานวิจัยของ รอบทิศ ไวยสุศรี 2๓  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหพระเครื่องใน
ฐานะเปนกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม” พบวา  คำวา"พระเครื่อง"นั้น มาจากคำวา"พระเครื่องราง" 
หมายถึงพระพุทธรูปองคเล็กๆ ที่นับถือวาเปนเครื่องคุมครองปองกันอันตราย โดยในสมัยเริ่มแรกน้ัน 
ถูกสรางข้ึนในลักษณะของพระพิมพที่สรางไวเพื่อสืบอายุพระศาสนา แตไมสามารถระบุชัดเจนไดวา ใน
ประเทศไทยน้ัน มีคติความเชื่อในการนำพระพิมพตางๆไปปลุกเสกสรางเปนพระเครื่องกันตั้งแตสมัยใด
การสรางพระเครื่องใหไดอยางถูกตองสมบูรณตามหลักที่โบราณาจารยไดวางเอาไวนั้นมีกระบวนการ
ในการสรางที่ละเอียดซับซอนหลายขั้นตอน การบวงสรวงไหวครูบาอาจารยเพื่อขอบารมีใหมาชวยใน
การสรางพระเครื่อง  การปลุกเสกพระเครื่องดวยการทำสมาธิภาวนาทองบนมนตคาถาตางๆ ใหเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตองการพระเครื่องมีบทบาทอยูในวิถีชีวิตและความเชื่อขิงคนไทยเปนอยางมาก 
บางคนบูชาพระเครื่องในฐานะเปนเครื่องรางของขลังที่สามารถชวยคุมครองปองกันอันตราย พกพาไป
ไหนก็เปนที่รักของผูพบเห็น บางคนบูชาพระเครื่องในฐานะเปนปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนา เปน
อนุสสติ เปนสัญลักษณที่ระลึกไวใหผูใชพระเครื่องไดมีโอกาสกราบไหวบูชาระลึกถึงพระรัตนตรัย บาง
คนก็บูชาพระเครื่องในฐานะเปนกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม   
 ๖.๒.๒ แนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย พบวา  สวนใหญมีความเชื่อ
วาพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถชวยใหบรรลุในสิ่งที่ตนประสงคได คนที่ไปเกี่ยวของกับผูอาง
ฤทธิ์หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มักไปเพื่อขอความชวยเหลือ หวังอำนาจดลบันดาลใหเกิดโชคลาภเปนตน 
การปฏิบัติเชนนี้ยอมไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาที่เปนกรรมวาท กิริยวาท  ละวิริยวาท  สอน
ใหคนหวังผลสำเร็จจากการลงมือทำดวยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล การมัวหวังผลจากการ
ออนวอนขอความชวยเหลือจากอำนาจดลบันดาล อาจทำใหเปนคนมีนิสัยเฉื่อยชา กลายเปนคนงอมือ
งอเทา อยางนอยก็ทำใหขาดความเพียรพยายาม ไมรีบเรงทำสิ่งที่ควรทำ ไมเรงเวนในสิ่งที่ควรเวน ขัด
กับหลักความไมประมาท 3

๔ โดยชาวพุทธสวนใหญมองวา การไดกราบไหวสักการะบูชาพระพุทธรูป
สำคัญเพื่อความเปนสิริมงคล  โดยไมปฏิบัติธรรมใหตรงกับเปาหมาย  และนิยมไปไหวพระพุทธรูปที่มี
ชื่อเสียง ซึ่งเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์  โดยการเลาลือกันมาอยางนี้ก็ถือวาเปนการถือมงคลตื่นขาวซึ่งไม
สอดคลองกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังน้ันจึงควรฝกตนใหทำปาฏิหาริยน้ันไดเองจะดีกวา 
เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น หรือจากอำนาจดลบันดาลทั้งหลาย เปนการพึ่งสิ่ง
ภายนอก ทำใหชีวิตขึ้นตอสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้น แทนที่จะอาศัยอำนาจภายนอกนอยลง และเปนตัวของ
ตัวเองมากยิ่งขึน้ จึงอาจทำใหกลายเปนคนมีชีวิตที่เลื่อนลอย มักเปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาด

 
 ๓รอบทิศ ไวยสุศรี,   การศึกษาวิเคราะหพระเครื ่องในฐานะเปนกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม.  
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๑,  บทคัดยอ. 
 ๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, การพิมพครั้งแรกของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร, 
๒๕๕๕, หนา  ๙๕๐. 



๑๔๔ 
 
ประสิทธิภาพ ขาดอำนาจและความมั่นใจในตนเอง ขัดตอหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ที่สอน
ใหพึ่งตนเอง สอนใหทำตนใหเปนที่พึ่งได หรือสามารถพึ่งตนได และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปน
อิสระ ซึ่งในขั้นสุดทาย ใหขามพนไดแมกระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผล ไปสูความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ 
ไมตองอิงอาศัยแมกระทั่งพระศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิงอาศัยปญญาสองนำขององคพระศาสดา
ผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลำพังตน โดยไมตองอาศัยการประคับประคองของพระศาสดา 4

๕ 
สอดคลองกับ พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ5

๖ กลาววา พระพุทธรูปเปนสื่อใหเขาถึงพระธรรม และ
พระสงฆ ชาวพุทธกราบไหวพระรัตนตรยั ไหวครั้งที่ ๑ ระลึกถึงพระพุทธเจา ไหวครั้งที่ ๒ ระลึกถึงพระ
ธรรม ไหวครั้งที่ ๓ ระลึกถึงพระสงฆ การไหวพระพุทธเจาทำได ๒ แบบ คือ แบบพุทธานุสสติลวน คือ 
ระลึกถึงพระพุทธเจา แสดงความเคารพในใจหรือแสดงออกทางกายก็ได และแบบพุทธรูปานุสสติ 
ระลึกถึงพระพุทธเจาโดยผานพระพุทธรูป ประเพณีชาวพุทธคือ "ไหวพระ" จะฟงธรรมก็ตองไหวพระ 
จะปฏิบัติธรรมก็ตองไหวพระ จะนอนก็ตองไหวพระ คำวา "ไหวพระ" ก็คือไวพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ในการไหวพระสงฆที่เปนบุคคลปจจุบันนี้ก็เชนกัน จะไหวพระ ก. พระ ข. ในจิตใจของชาว
พุทธทุกคน จะไหวพระ ก. พระ ข.ไดสนิทใจก็ตอเมื่อรูสึกนึกอยูในใจวา "มีพระพุทธเจาเปนเจาของ
ศาสนา" ชาวพุทธไมวาจะอยูที่แหงใด ในประเทศไทยหรือตางประเทศ ขาดพระพุทธรูปไมได ความคิด
จิตใจเกิดความกระดางขึ้นมาเมื่อใด ครั้นเห็นพระพุทธรูปยอมรูสึกออนโยนลงมา ความออนโยนน่ัน
แหละคือ ตัวธรรม ความคิดจิตใจใฝชั่วมัวหมองเมื่อใด ครั้นเห็นพระพุทธรูป กลับละเวนชั่วนั้นเสีย น่ัน
แหละคอืธรรม เกิดความเดือดรอนใจเมื่อใดเมื่ออยูตอหนาพระพุทธรูป ไดกมกราบพระพุทธรูป จิตใจก็
เย็นสงบลง อธิษฐานจิตใหมั่นคงได น่ันแหละคือ ธรรม 
 ๖.๒.๓ การวิเคราะหอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย  พบวา  การที่พุทธศาสนิกชนไดมากราบไหวสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซ่ึงเปนเครื่องหมาย
สื่อแทนพระพุทธเจา ไดระลึกนึกถึงพุทธคุณ นึกถึงหลักธรรมคำสอนแลวนอมนำเอามาใชประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยูบนพื้นฐานของปญญาหรือความมีเหตุผล โดยมุงหมายใหเกิดความสงบทาง
ใจ และเกิดสติปญญาในการแกปญหาชีวิต ก็ชื่อวาไดพัฒนาจิตใจ และปญญา สามารถอบรมเจริญ
วิปสสนาซึ่งเปนหนทางการดับกิเลส หรือความหลุดพนได สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสิริรัตนา
นุวัตร และคณะ 6

๗ ไดศึกษาเรื่อง การบนบาน บวงสรวง : แนวคิดหลักการและอิทธิพลตอสังคมไทย 
ผลการวจิัยพบวา แมวาสงัคมไทยเปนสังคมพุทธแตก็ยังมีเรื่องพิธีกรรมการบนบาน บวงสรวงอยูมิใชแต
พิธีกรรมของชาวบานเทาน้ัน แมแตพิธีกรรมที่เปนของพระพุทธศาสนาศาสนาโดยเฉพาะก็ยังมีพธิีกรรม
น้ีเขาไปเกี่ยวของดวยทั้งน้ีสอดคลองกับการเปรียบเทียบสังคมกับตนไมที่มีสะเก็ด กะพี้และแกน สังคม
พุทธมีการยืดหยุนตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และทางสงัคม ยืดหยุนตามเกณฑติดสินจริยธรรม
เชิงพุทธดวยเกณฑหลักและเกณฑรอง ถือพิธีบนบาน บวงสรวงดวยสติบนฐานจริยธรรมเชิงพุทธ ๓ 

 
 ๕อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๙๕๐. 
 ๖พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ, กำเนิดและพัฒนาการแหงพระพุทธรูป, 
https://www.mcu.ac.th/article/detail/502, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
 ๗ พระครูสิร ิรัตนานุวัตร และคณะ, การบนบาน บวงสรวง : แนวคิดหลักการและอิทธิพลตอ
สังคมไทย, รายงานการวิจัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕, บทคัดยอ. 



๑๔๕ 
 
ระดับ คือ ระดับตนไดแกศีล ๕ ระดับกลาง ไดแกกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการและระดับสูงไดแกมรรคมี
องค ๘ ประการ   
 พระพุทธรูปสำคัญเปนสัญลักษณสำคัญของแตละจังหวัด และเปนเครื่องหมายสื่อแทน
พระพุทธเจาที่มีคุณคาทางจิตใจตอพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก เปนรากฐานแหงจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมซึ่งเกี ่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิด จนถึงตาย เปนสัญลักษณสำคัญในทาง
พระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรมที่สรางขึ้นเพื่อแทนองคจริงของพระพุทธเจา และแฝงไวดวยปรัชญา
และคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง นำมาสูความระลึกถึงพระพุทธเจาในฐานะเปนบุคคล
สำคัญผู เปนบรมครูและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื่อใหพนทุกขอันเปนแกนคำสอนของ
พระพุทธศาสนา สอดคลองกับ พระครูศรีปญญาวิกรม (บุญเรือง ปฺญาวชิโร/เจนทร) 7

๘ ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ผลการศึกษาพบวา คัมภีรพระพุทธศาสนา 
ทั้งในสวนของพระไตรปฎก และอรรถกถา มีการใชสัญลักษณเพื่อการสื่อสารอยูทั่วไป ยกเวนพระ
อภิธรรมปฎก รูปแบบของสัญลักษณมีทั้งสวนที่ไดรับอิทธิพลจากบริบททางสังคม และที่กำหนดขึ้นใช
เฉพาะในกลุมภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา สวนที่กำหนดขึ้นใชเฉพาะกลุม มีทั้งที่กำหนดขึ้นแบบ
อิสระ ใชเฉพาะกิจ เฉพาะกรณีและสวนที่กำหนดข้ึนโดยอาศัยธรรมวินัย ซ่ึงถือเปนหลักการที่ใชรวมกัน
การศึกษาสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยพบวา มีการนำสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาไป
ใชในสังคมอยางกวางขวาง ครอบคลุมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยรวมไปถึงงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมในแงของอิทธิพลพบวา สัญลักษณใน
ค ัมภ ีร พระพุทธศาสนา ม ีอ ิทธ ิพลตอการสัญล ักษณในส ังคมไทยไมมากนัก แต กล ับพบวา 
พระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการสราง หรือการกำหนดสัญลักษณใชในสังคมไทย และสัญลักษณ
เหลานั้นก็มีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางกวางขวาง ทำนองกลับกัน คติ ความเชื่อของสังคมไทย ก็มี
อิทธิพลสำคัญตอการกำหนดสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับใชสังคมดวยเชนกัน 

 
๖.๓  ขอเสนอแนะ 
 
 ๖.๓.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ๑) การศึกษาพระพุทธรูปสำคัญ ดานแนวคิด  คุณคา และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย  ควร
ศึกษาทัศนคติในปจจุบัน  ดานการสรางพระพุทธรูปตามศรัทธาที่แตกตางไปจากสมัยกอน มีการสราง
เพื่อชำระหน้ีสงฆ  สะสมบุญและเกื้อกูลกับการเจริญสมาธิภาวนาในพุทธานุสติกรรมฐาน เปนตน 
 ๒) คณะสงฆ หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
เกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญตางๆ ใหดำรงอยูคูสังคมไทย  และสงเสริมสนับสนุนใหพุทธศาสนิกชนได
เขาถึงหลักธรรมคำสอนอยางแทจริง 
 ๓) คณะสงฆ หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมการเรียนรูทางพระพุทธศาสนา  ใหเขากับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  ควรสงเสริมการพัฒนาจิตใจและสติปญญาควบคูกันไป 

 
 ๘พระครูศรีปญญาวิกรม (บุญเรือง ปฺญาวชิโร/เจนทร), สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), บทคัดยอ. 



๑๔๖ 
 

 
 ๖.๓.๒ ขอเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งตอไป 
 ๑) ควรศึกษาพัฒนาการการสรางพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย ตามคติความเชื่อเพื่อ
ชำระหน้ีสงฆ  สะสมบุญและเกื้อกูลกับการเจริญสมาธิภาวนาในพุทธานุสติกรรมฐาน เปนตน 
 ๒) ควรศึกษาพระพุทธรูปสำคัญ ตามแนวคิดความเชื่อ และคุณคาที่ถูกตองตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๓) ควรศึกษารูปแบบการสงเสริมการเรียนรูทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับการ
พัฒนาจิตใจและปญญา 

 



บรรณานุกรม 
 
 
๑.  ภาษาบาลี - ไทย: 
    ๑.๑ ขอมูลปฐมภูม ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มหาจุฬาเตปฏกํ. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๐๐. 
___________. พระไตรปฎกภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกและอรรถกถาภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
___________. พระไตรปฎกและอรรถกถาภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๒๕. 
    ๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ  

          ๑.๒.๑ หนังสือภาษาไทย 
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ศิลปการพิมพ (๑๙๗๗), ๒๕๓๖ ก. (กรมศิลปากรจัดพิมพเน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระ
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University, 1996). 
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บริบาลบุรีภัณฑ, หลวง. ลักษณะพุทธรูปสมัยตางๆ ในประเทศสยาม. พระนคร : ศรีกรุง, ๒๔๙๔. 
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๒๔๗๘. (พิมพเปนที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตยโท เจาพระยาสุ
ธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) ๒ มิถุนายน). 

ปรีชา นุนสุข. ศิลปะศรีลังกา. กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, ๒๕๔๑. 
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ยอรช เซเดส. ตำนานอักษรไทย ตำนานพระพิมพ การขุดคนท่ีพงตึก และความสำคัญตอ
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เลิศลักษณา  บุญเจริญ (บรรณาธิการ). โสธรวรารามวรวิหาร มงคลคูแปดริ้ว. (ที่ระลึกในงานพระ
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เชียงใหม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตลานนา, ๒๕๔๘. 
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ภาษาทางศานาและอิทธิพลตอสังคม.  วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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รายงานการวิจัย.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. สำนักงานกองทุนสนับสนุน
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย 

************************* 

คำช้ีแจง 
๑. แบบสัมภาษณฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพื่อใชประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ 

: แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย”  
๑. แบบสัมภาษณ แบงออกเปน ๔  ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

 ตอนท่ี ๒   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับประวัติและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูป
สำคัญในสังคมไทย 

 ตอนท่ี ๓   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญใน
สังคมไทย 

 ตอนท่ี ๔   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับการพัฒนาจิตใจ
และปญญาในสังคมไทย 

๓. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ใหครบทุกขอเพื่องานวิจัยครั้งนี้จะไดมีความ
สมบูรณและมีคุณภาพสามารถนำผลมาใชประโยชนตอไป 

ผูวิจัยหวังวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามดวยดีและ
ขอขอบคุณใหความรวมมือ 

 
ตอนท่ี ๑  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

ผูใหสัมภาษณ ช่ือ......................................ฉายา/นามสกุล.............................อายุ............ป  
ตำแหนง............................................................................................................................... 

 ท่ีอยู / สถานท่ีทำงาน.......................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
 

 ผูสัมภาษณ (ผูวิจัย) 
 วิธีการสัมภาษณ (จดบันทึก/บันทึกเสียง) 
 สัมภาษณเมื่อวันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ. ............... เวลา...........................น.   
 สถานท่ี................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับประวัติและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 

๒.๑ ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปสำคัญอยางไร ? 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 



๑๕๕ 
 

๒.๒ ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะพิเศษเฉพาะดานประวัติและลักษณะพุทธศิลป
ของพระพุทธรูปสำคัญอยางไร ? 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี ๓   แบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวคิดและคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญในสังคมไทย 

๓.๑ ทานมีแนวความคิดเก่ียวกับความเช่ือเร่ืองพระพุทธรูปสำคัญอยางไร อยางไร ? 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

๓.๒ ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาของพระพุทธรูปสำคัญอยางไร ดานไหนบาง และ
ดานเดนชัดท่ีสุด ? (เชน ดานสังคม, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, อื่นๆ...) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

๓.๓ ทานคิดวาลักษณะพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับแนวความคิดดานความเชื่อและคุณคาของ
พระพุทธรูปสำคัญอยางไร อยางไร ? 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี ๔   แบบสัมภาษณเก่ียวกับอิทธิพลของพระพุทธรูปสำคัญกับการพัฒนาจิตใจและปญญาใน
สังคมไทย 
  ๔.๑ ทานคิดวา พระพุทธรูปสำคัญอยางไร มีอิทธิพลตอตัวทาน ตอครอบครัว และตอ
สังคมอยางไร ในดานใดบาง ? (เชน ดานสังคม, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, อื่นๆ...) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ๔.๒ ทานคิดวา พระพุทธรูปสำคัญอยางไร สงผลตอการพัฒนาจิตใจของทานอยางไรบาง 
และตอพุทธศาสนิกชนอยางไรบาง ? 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 



๑๕๖ 
 
 ๔.๓ ทานคิดวา พระพุทธรูปสำคัญอยางไร เปนสัญลักษณทางศาสนาและวัฒนธรรม
อยางไรบาง ? 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณ/เจริญพรท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ 
 

 
ลงช่ือ…………………………………….………………….. 

                  (                                                 )   
..................../ ..................../ ....................    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูใหขอมูลสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

กราบนมัสการ  พระครูสมุทรวชิรานุวัตร วัดเพชรสมุทร วรวิหาร 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพทุธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาพระเดชพระคุณเปนผูมี
ความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากพระเดชพระคุณเปนผูให
ขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปนประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะห
ดวยดี และขอขอบคุณในความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



๑๕๙ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

กราบนมัสการ  พระครูสมุทรวชิราภรณ  วัดเพชรสมทุร วรวิหาร 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาพระเดชพระคุณเปนผูมี
ความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากพระเดชพระคุณเปนผูให
ขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปนประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะห
ดวยดี และขอขอบคุณในความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



๑๖๐ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

กราบนมัสการ  พระมหาสมพร สมสํวโร วัดเพชรสมทุร วรวิหาร 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานเปนผูใหขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปน
ประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหดวยดี และขอขอบคุณใน
ความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



๑๖๑ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

กราบนมัสการ  พระราชภาวนาพิธาน  รองเจาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาพระเดชพระคุณเปนผูมี
ความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากพระเดชพระคุณเปนผูให
ขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปนประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะห
ดวยดี และขอขอบคุณในความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



๑๖๒ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

กราบนมัสการ  พระมหาพลพิพัฒน ฐิตวีริโย  ผูชวยเจาอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานเปนผูใหขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปน
ประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหดวยดี และขอขอบคุณใน
ความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



๑๖๓ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานเปนผูใหขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปน
ประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหดวยดี และขอขอบคุณใน
ความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

เรียนมาดวยความนับถือ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



๑๖๔ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

กราบนมัสการ  พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล  เจาอาวาสวัดไรขิง พระอารามหลวง 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาพระเดชพระคุณเปนผูมี
ความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากพระเดชพระคุณเปนผูให
ขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปนประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะห
ดวยดี และขอขอบคุณในความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



๑๖๕ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

กราบนมัสการ  พระครูปฐมธีรวัฒน  ผูชวยเจาอาวาสวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาพระเดชพระคุณเปนผูมี
ความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากพระเดชพระคุณเปนผูให
ขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปนประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะห
ดวยดี และขอขอบคุณในความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



๑๖๖ 
 

 
 
 
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๑    วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕๘ ถนน ศรีโสธร ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๐๙๑๖ 
โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๑๑๑๙ http:// sothorn.mcu.ac.th 

    ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

กราบนมัสการ  พระเดชพระคุณ พระราชเสนาบดี  เจาอาวาสวัดบางพลีใหญใน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แนวทางการสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณ  จำนวน ๑ ชุด 

ดวยขาพเจา นายภูริทัต ศรีอราม และคณะ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  
คุณคา และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย” โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการทำวิจัยในหัวขอดังกลาว 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาพระเดชพระคุณเปนผูมี
ความรูความเช่ียวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากพระเดชพระคุณเปนผูให
ขอมูลเชิงลึก ซึ่งจะเปนประโยชนในทางวิชาการตอไป หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะห
ดวยดี และขอขอบคุณในความเอื้อเฟอทางวิชาการมา ณ โอกาส นี้  

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป 

 

กราบนมัสการมาดวยความเคารพ 
 
 

(นายภูริทัต  ศรีอราม) 
ผูอำนวยการแผนงานวิจัย 

 
 
 
ติดตอประสานงาน   

นายภูริทัต ศรีอราม   ๐๘๑ ๕๕๑ ๓๙๑๖ 
นายเจตนิพัทธ พิธิยานุวัฒน ๐๘๑ ๐๐๐ ๐๖๑๕ 
นายพรภิรมย ยอดบุญ  ๐๙ ๔๐๐๙ ๖๔๘๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

รูปภาพกิจกรรมดำเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

ภาพกิจกรรมลงพื้นท่ีสัมภาษณเก็บขอมูลเพือ่การวิจัย 

 

 

 



๑๖๙ 
 

ภาพกิจกรรมลงพื้นท่ีสัมภาษณเก็บขอมูลเพือ่การวิจัย 

 

 

 



๑๗๐ 
 

ภาพกิจกรรมลงพื้นท่ีสัมภาษณเก็บขอมูลเพือ่การวิจัย 

 

 



ภาคผนวก ง 

การรับรองการนำไปใชประโยชน 



๑๗๒ 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
 
๑. ผลผลิต (Output) 
 สามารถนำกระบวนการและผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาพระพุทธศาสนาในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ นำผลการศึกษาไปสะทอน
ขอมูลในพื้นที่ศึกษา โดยเปนการศึกษาเอกสารและลงพื้นที่สัมภาษณผู ใหขอมูลสำคัญเกี ่ยวกับ
พระพุทธรูปสำคัญ : แนวคิด  คุณคา และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย ในสวนของกิจกรรมดานวิชาการ 
สามารถนำเสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพบทความในวารสาร และการประชุมวิชาการระดับชาติ  
 

๒. ผลลัพธ (Outcome) 
 ๑) คณะสงฆ หนวยงานที่เกี่ยวของ มีการบริหารจัดการศาสนสถานใหมีความเหมาะสม 
เอื้อตอการมากราบไหวสักการะพระพุทธรูปสำคัญ และการเจริญภาวนา 
 ๒) คณะสงฆ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการประชาสัมพันธความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับความเช่ือ
และการปฏิบัติตัวตอพระพุทธรูป 
 ๓) คณะสงฆ หนวยงานที่เกี ่ยวของ มีการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเกี ่ยวกับ
พระพุทธรูปสำคัญตางๆ ใหดำรงอยูคูสังคมไทย  และสงเสริมสนับสนุนใหพุทธศาสนิกชนไดเขาถึง
หลักธรรมคำสอนอยางแทจริง 
 ๔) คณะสงฆ หนวยงานที่เกี่ยวของ มีการสงเสริมการเรียนรูทางพระพุทธศาสนา  ใหเขา
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  และสงเสริมการพัฒนาจิตใจและสติปญญาควบคูกันไป 
 ๕) รวบรวมบันทึกประวัติพระพุทธรูปสำคัญ ตามขอมูลหลักฐาน และปรากฎการณทาง
สังคมในปจจุบัน 
 

๓. ผลกระทบจากงานวิจัย (Impact) 
 ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ คณะสงฆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความรูความ
เขาใจเกี ่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญ และพุทธศิลปะ สามารถนำไปประยุกตใชเปนสื ่อในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไดท้ังทางตรงและทางออม เพื่อความเจริญและยั่งยืนของพระพุทธศาสนาตอไป 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย)    นายภูริทัต  ศรีอราม   
  (ภาษาอังกฤษ)  MR.PHURITHAT   SRI-ARAM 
 
ปจจุบัน   
  เปนอาจารยประจำ วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ถ.ศรีโสธร  ต.หนาเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
โทรศัพท/โทรสาร  ๐๓๘-๘๒๐๙๑๖, ๐๓๘-๘๒๑๑๑๙  มือถือ ๐๘-๑๕๕๑-๓๙๑๖  
E-mail : phurithat2007@gmail.com  
 
ประวัติการศึกษา 
   พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาปรัชญา  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พ.ศ. 2543 
   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา  จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phurithat2007@gmail.com


๑๗๗ 
 

ประวัติผูรวมวิจยั  
 

๑. ช่ือ (ภาษาไทย) พระครูสุตธรรมาภรณ, ดร. (สำราญ  ญาณวุฑฺโฒ)   
    ช่ือ (ภาษาอังกฤษ)    PHRAKRUSUTADHAMMAPORN, DR. (SAMRAN   
    YANAWUTTO) 
๒. ตำแหนงวิชาการ    อาจารย 
๓. หนวยงานท่ีติดตอได   วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐   
โทรศัพท ๐๓๘-๘๒๐๙๑๖, มือถือ ๐๘-๖๖๑๗๕๘๑๔   
E-mail : samranchan@gmail.com  

๔. ประวัติการศึกษา 
 ๑) เปรียญธรรม ๔ ประโยค  สำนักเรียนวัดโสธรวราราม   พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 ๒) ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาปรัชญา  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ๓) ปริญญาโท  มหาบัณฑิต  สาขาปรัชญา  จากมหาวิทยาลัยมัทราส  ประเทศอินเดีย   
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔) ปริญญาเอก  ดุษฎีบัณฑิต  สาขาปรัชญา  จากมหาวิทยาลัยมัทราส  ประเทศอินเดีย   
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

ประวัติผูรวมวิจยั  
 

ช่ือ - สกุล  (ภาษาไทย)    พระมหาวิเชียร  สิริวฑฺฒโน ไกรฤกษศิลป   
  (ภาษาอังกฤษ)  Phramaha Wichian Siriwattano Krairerksil 
 
ปจจุบัน   
   เปนอาจารยประจำ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ
พุทธโสธร  วัดโสธรวราราม  วรวิหาร  ถ.ศรีโสธร  ต.หนาเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
โทรศัพท/โทรสาร  ๐๓๘-๘๒๐๙๑๖, ๐๓๘-๘๒๑๑๑๙  มือถือ ๐๘-๑๖๒๘-๕๐๔๗   
e-mail : wichian17@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 
  เปรียญธรรม ๔ ประโยค  สำนักเรียนวัดโสธรวราราม    
  ปริญญาตร ี พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา  จากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

ประวัติผูรวมวิจยั  
 

๑. ช่ือ (ภาษาไทย) นายเจตนิพัทธ  พิธิยานุวัฒน   
    ช่ือ (ภาษาอังกฤษ)    Mr. Chetniphat  Phithiyanuwat 
๒. ตำแหนงวิชาการ    อาจารย 
๓. หนวยงานท่ีติดตอได   วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐   
โทรศัพท ๐๓๘-๘๒๐๙๑๖, มือถือ ๐๘-๑๐๐๐-๐๖๑๕ 

   e-mail : chetniphat2507@yahoo.co.th 
๔. ประวัติการศึกษา 
 ๑) ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา หองเรียนวัดโสธรวราราม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒) ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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