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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษารูปแบบพุทธศิลปในพระพุทธศาสนา  

๒) เพ่ือศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ และการสรางพระเจาทรงเครื่องในลานนา ๓) วิเคราะหพระเจา

ทรงเครื่องในลานนาตามแนวพุทธศิลป ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

 พระไตรปฎก อรรถกถา  และตํานานท่ีเก่ียวของกับการสรางพระเจาทรงเครื่องในลานนา 

และสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ นักวิชาการประวัติศาสตรพุทธศิลป และปราชญลานนา  

ผลการวิจัยพบวา  

๑) รูปแบบพุทธศิลปในพระพุทธศาสนา คือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนเครื่องสงเสริมและเผยแผ

พระพุทธศาสนา เพ่ือโนมนาวใหพุทธศาสนิกชน ไดมีความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนา  

๒) ในดานความเชื่อ และการสรางพระเจาทรงเครื่องในลานนา พบวา มาจากคติของชมพู

ปติสูตร หรือเหตุการณตอนท่ีพระพุทธเจา เดินทางไปโปรดแกพญาชมพูบดี ท่ีมีความคิดเปนมิจฉาทิฐิ 

วาตนเปนผูยิ่งใหญท่ีสุด ไมมีผูใดเทียบได โดยพระพุทธเจาไดแสดงธรรมโปรดพญาชมพูบดีโดยการใช

อภินิหารย พญาชมพูบดี ก็ไดลดทิฐิมานะ หันมานับถือพระพุทธศาสนา พบในคัมภีรอรรถกถาภาษา

บาลี และหนังสือรัตนพิมพวงศ และหนังสือจามเทวีวงศ  

๓) ในดานพระเจาทรงเครื่องในลานนาตามแนวพุทธศิลปนั้น พบวามีการสรางอยาง

ประณีต มีความละเอียดออนของลายท่ีเปนเครื่องทรง บงบอกถึงความศรัทธาของเจาภาพท่ีมีตอ

พระพุทธศาสนา และชางท่ีมีความรูความสามารถในงานประติมากรรม อยางสูง การออกแบบลาย

เครื่องทรงของพระเจาทรงเครื่องเปนเอกลักษณของดินแดนลานนา และมีคาสูงยิ่งในทางของพุทธ

ศิลปกรรม 
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Abstract 

 

This thesis aims:  1) to study the style of Buddhist arts in Buddhism, 2) to 

study the concepts, beliefs, and the creation of the Crowned Buddha statue in Lanna 

and 3) to analyze the Crowned Buddha Statue in Lanna Based on the Buddhist Arts. 

Its methodology is a qualitative research by collecting data from Tipitakas, the 

commentaries, and the legends related to the creation of the Crowned Buddha 

Statue in Lanna and interviewing the arts expertise, the Scholars of the Buddhist arts 

history and the Lanna intelligents. 

The findings are that: 1) The style of Buddhist arts in Buddhism Is what 

having been created as the media for promote and propagate Buddhism with aiming 

to convince people   to have faith in Buddhism. 2) On the belief and creation of the 

Crowned Buddha Statue in Lanna, it was found that; this belief was handed down 

from the legend of Jambupatisutta, or the event took place when the Buddha 

went to tame Jambupati King, who has hold the wrong view that he is the greatest. 

None can be compared to him. The Buddha preached the Dhamma to him by using 

the supernatural power. The Jambupati King has given up the wrong view and took 

a refuge in Buddhism. The tale was appeared in  the Pali commentary and in the 

Lanna manuscripts such as Rattanabimbavaṃsa and Cãmadevivaṃsa. 3) on the 



ค 

Crowned Buddha Statue in Lanna according to the Buddhist arts, it was found that; 

The creation was finely constructed with the delicate pattern of the that having 

Indicated the faith of the donors towards Buddhism. It also indicates the sculptor 

with the excellent knowledge of sculptural works. The design of the Crowned 

Buddha's accessories is regarded as the unique identity of Lanna, and the great value 

in the Buddhist art works. 
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บทที่ ๑ 

 

บทน า 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระพุทธศาสนานั้น  มีการสร้าง  "อุเทสิกเจดีย์"  คือส่ิงท่ีสร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแก่
พระพุทธเจ้าหรือแทนองค์พระพุทธเจ้า  เช่น  เจดีย์  บัลลังก์  รอยพระพุทธบาท  พระพุทธรูป 
พระพิมพ์๑  ในสมัยแรก  มีหลักฐานตามสถานท่ีโบราณท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นจะมี  เสาจารึก 
(เสาอโศก)๒ ธรรมจักร  กวางหมอบ  ดอกบัว  ซึ่งต่อมามีการน าศิลปะการสร้างรูปปั้นขึ้น  จึงมีการ
สร้างรูปเคารพเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น  ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  เป็นความเช่ือท่ีท าให้เกิดความ
ศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชนท้ังหลายในประเทศต่างๆ  ท่ีมีผู้คนนับถือพระพุทธศาสนาแม้แต่ในประเทศ
ไทย  แต่ละพื้นท่ีนั้นมีความเช่ือของตนเอง  ท่ีเรียกว่า  “วัฒนธรรม”  ท่ีมีความศรัทธาต่อพระพุทธรูป  
มีการบูชาด้วยการถวายเครื่องหอมต่างๆ  ใช้เทียน  ประทีป  ธูป  ดอกไม้  ในการบูชาคุณของ 
พระรัตนตรัย  มีการถวายผ้าห่มพระพุทธรูปเมื่อถึงฤดูหนาว  มีการถวายหลัวหิงไฟพระเจ้า (ประเพณี
การถวายฟืนแก่พระพุทธรูป  และก่อไฟ)๓  การถวายข้าวพระพุทธ (ประเพณีการถวายอาหารแก่ 
พระประธานในงานท าบุญต่างๆ)  คติความเช่ือเหล่านี้มีปรากฏในพระพุทธศาสนามหายาน 
สกุลวัชรยาน  ว่ามีการแบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็น  ๓  ระดับ  คือ  สูงสุดคืออาทิพุทธเจ้า  รองลงมา 
คือพระธยานิพุทธเจ้า  สุดท้ายคือพระมนุษิพุทธเจ้า๔  ความเช่ือว่าพระธยานิพุทธเจ้าซึ่งยังทรงประทับ
อยู่บนดินแดนท่ีเรียกว่า  “พุทธเกษตร”  โดยความเช่ือเหล่านี้ก็ปรากฏในสมัยล้านนา  จะเห็นว่าในแต่
ละพื้นท่ีก็มีความเช่ือความศรัทธาแตกต่างกันออกไป  การสร้างพระพุทธรูปก็เช่นกัน  ในศิลปะ 

                                            
๑ ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมโบราณคดี , (กรุงเทพมหานคร: ส านักโบราณคดี 

กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า ๒๖๔. 
๒ เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, (นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 

๒๕๖๐), หน้า ๔๖. 
๓ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, ๒๕๕๘), หน้า ๑๔๗. 
๔รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, รู้เรื่องพระพุทธรูป, (มิวเซียมเพรส: นนทบุรี, ๒๕๖๐), หน้า ๗๔. 



๒ 

 

แต่ละยุค  แต่ละพื้นท่ี  ก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน  และมีการใส่เรื่องราวความเป็นมาใน
ขณะนั้น การใส่ความเช่ือลงไปในพุทธศิลป์ของการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นการบูชา  ความศรัทธาท่ี
มีต่อศาสนาพุทธ  พระพุทธรูปจ านวนไม่น้อยท่ีถือได้ว่าเป็นช้ันสูงท่ีสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาอันสูงส่ง  
ควรแก่การเคารพบูชา  ก่อให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระประติมากรรมพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์ 
การสร้างพระพุทธรูปของไทยนั้นช่างไทยมิได้ยึดรูปพระองค์จริงของพระพุทธเจ้า  หากแต่สร้างขึ้น
ตามอุดมคติของศิลปินผู้ทราบซึ้งในหลักธรรม  โดยเนรมิตขึ้นมาตามมโนภาพของตนประสานกับพุทธ
ลักษณะ  พุทธปรัชญาเพื่อให้พระพุทธรูปนั้นเป็นส่ือท่ีน้อมร าลึกถึงพระพุทธองค์  พระธรรมค าส่ังสอน
และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนารวมกันเป็นไตรสรณคมน์  พระพุทธรูปจึงเป็นรูปอุดมคติของพุทธ
ศาสนา  มิได้เป็นรูปเหมือนของพระศาสดาเหมือนรูปของศาสดาในศาสนาอื่น๕ 

ถึงแม้ว่าการสร้างพระพุทธรูปจะไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎก  แต่ยังมีเรื่องลักษณะ 
มหาบุรุษ ๓๒  ประการ  และอนุพยัญชนะ ๘๐  ประการท่ีมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและคติความ
เช่ือจากแหล่งต่างๆ  ท่ีมีการศึกษาตามคัมภีร์โบราณ  งานวิจัย  เอกสาร  บทความต่างๆ  พอจะ
รวบรวมมาได้ดังนี้  

พระพุทธรูปสวมเครื่องทรงกษัตริย์หรือพระจักรพรรดิ  ซึ่งนิยมเรียกกันท่ัวไปว่า “พระเจ้า
ทรงเครื่อง”  เคยปรากฏแพร่หลายท่ีท้ังอินเดีย  รวมถึงบ้านเมืองต่างๆ ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา   
คาดว่าคติความเช่ือเกี่ยวกับการพระเจ้าทรงเครื่องคงผันแปรไปตามยุคสมัยและท้องท่ีต่างๆ   
โดยสามารถประมวลคติการท าพระเจ้าทรงเครื่องได้  ดังนี้๖  

๑) ราชวงศ์ปาละของอินเดีย  ซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายานเป็นหลัก  สร้างขึ้นเพื่อแสดง
ถึงพระอาทิพุทธเจ้า  

๒) อาณาจักรเขมรโบราณ  สร้างขึ้นเพื่อส่ือถึงการยกกษัตริย์ให้เทียบเท่าพระพุทธเจ้า
กล่าวคือตามคติเทวราชาของศาสนาพราหมณ์  มีการยกกษัตริย์ไว้เทียบเท่าเทพเจ้า  ต่อมาเมื่อพุทธ
ศาสนามหายานได้เข้ามาเป็นความเช่ือหลักก็ได้เปล่ียนคตินี้เป็น “พุทธราชา”  แทนความเช่ือเดิม  
พระเจ้าทรงเครื่องจึงเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของกษัตริย์กับพระพุทธเจ้านั่นเอง  

                                            
๕ จีรพันธ์ สมประสงค์, ศิลปะประจ าชาติ ศป. ๒๓๑, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔),  

หน้า ๑๔๒. 
๖ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, เรื่องโบราณคดี  พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), หน้า ๒๔๕-๒๔๖. 



๓ 

 

๓) หมายถึง  พระจักรพรรดิราช  ตามคติความเช่ือท่ีว่าหากเจ้าชายสิทธัตถะไม่เสด็จออก
ผนวชก็จะได้เป็นพระจักรพรรดิราช  

๔) หมายถึง  สถานภาพของพระพุทธเจ้าก่อนทรงผนวชซึ่งเคยทรงเป็น “เจ้าชาย”  
มาก่อน  

๕) หมายถึง  พระศรีอริยเมตไตรย  (พระอนาคตพุทธเจ้า)  ซึ่งยังทรงสถานะเป็น 
พระโพธิสัตว์ประทับอยู่บนสวรรค์ช้ันดุสิต  และมักทรงเครื่องทรงอย่างเทวดาหรือกษัตริย์  

๖) หมายถึง  พระพุทธเจ้าเนรมิตกายเป็นพระจักรพรรดิราช  เพื่อทรมานพระเจ้าชมพูบดี 
ซึ่งเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่  แต่ไม่ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  ประสงค์แต่จะรุกรานอาณาจักรอื่น๗ 

ในส่วนของคติของพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาสมัยอดีตนั้น  ได้มีคัมภีร์หลายเรื่องกล่าวถึง
อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้เป็นท่ีสักการะบูชา  เป็นการสร้างบุญกุศลท่ียิ่งใหญ่  ดังนั้นไม่ว่า
ชาวพุทธ  หรือว่ากษัตริย์  ราชวงศ์  ขุนนาง  หรือสามัญชนจึงนิยมสร้างพระพุทธรูปตามก าลังศรัทธา
ของตน  การจะสร้างพระพุทธรูปท่ีส าคัญส่วนใหญ่นิยมสร้างโดยกษัตริย์  หรือชนช้ันสูง  โดยมี
พระสงฆ์เป็นผู้แต่งประวัติการสร้างหรือต านานของพระพุทธรูปนั้นๆ  ไว้ด้วย๘   

สังเกตว่าพระพุทธรูปท่ีส าคัญหรือพระประธานในวัดนั้น  ไม่พบวัดท่ีเป็นพระเจ้า
ทรงเครื่อง  หรือเป็นพระประธาน  มีแต่เป็นพระรองท่ีอยู่ข้างๆ  เท่านั้น  หรือคัมภีร์ต่างๆ  ก็ไม่มีการ
กล่าวถึงพระเจ้าทรงเครื่องว่ามีต านานพระเจ้าทรงเครื่องอย่างเด่นชัด  มีเพียงแนวคิด  ความเช่ือของ
พระโพธิสัตว์ตามคติมหายาน  ซึ่งต้องย้อนไปดูเมื่อครั้งต้นของคติการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องของ
ล้านนา  เพื่อเป็นความรู้เบ้ืองต้นในการเกิดคติการสร้างพระเจ้าทรงเครื่อง  กอ่นท่ีจะวิเคราะห์ในสมัย
ปัจจุบันท่ีมีความงามตามแนวพุทธศิลป์ของล้านนาต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

๑.๒.๑ เพื่อศึกษารูปแบบพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา 
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิด  ความเช่ือ  และการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
๑.๒.๓ เพื่อวิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์ 
 

                                            
๗ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, รู้เรื่องพระพุทธรูป, (นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, ๒๕๖๐), หน้า ๑๕๖. 
๘ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา, (กรุงเพทมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๘), หน้า ๖. 



๔ 

 

๑.๓  ปัญหาท่ีต้องการทราบ 
๑.๓.๑  รูปแบบพุทธศิลป์พระพุทธศาสนา 
๑.๓.๒  แนวคิด ความเช่ือ และการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
๑.๓.๓ วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์ 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์  ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาท่ีจะท าการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 

๑. ศึกษาถึงรูปแบบของพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา  โดยอาศัยข้อมูลจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก  หนังสือ  วารสาร  บทความ  และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ศึกษาพุทธศิลป์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
๓. วิเคราะห์งานในพุทธศิลป์พระเจ้าทรงเครื่องล้านนา 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้านเอกสาร 

การวิจัยครั้งนี้  ได้ท าการวิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์
ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary  Research)  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview)   กั บ ผู้ ให้ ข้ อมู ลส า คัญ  (Key Informant)   ซึ่ ง ในการ ศึกษา เ ชิ ง เอกสาร 
(Documentary Research) นั้นใช้เอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

๑. เอกสารช้ันปฐมภูมิ  คือ  คัมภีร์พระไตรปิฎก  ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  ปกรณ์วิเสส 

๒.  เอกสารช้ันทุติยภูมิ  คือ  หนังสือ  วารสาร  บทความ  และเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร 
การเลือกพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้   ผู้วิจัยใช้วิธีการเรื่อง  วิเคราะห์พระเจ้า

ทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์  เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยการลงพื้นท่ีในเขต
พื้นท่ีบริเวณภายในพื้นท่ีท่ีมีการประดิษฐานพระเจ้าทรงเครื่อง  และประชากรท่ีใช้ด้านวิจัยจ านวน  ๗ 
ท่าน  คือ 

๑. นักวิชาการด้านศิลปะ  ๒ ท่าน 
๒. ผู้เช่ียวชาญด้านประติมากรรม  ๓ ท่าน 
๓. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ๒ ท่าน 



๕ 

 

๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

๑.๕.๑  พุทธศิลป์  หมายถึง  สุนทรียะท่ีมีในพระพุทธศาสนาท่ีเกิดจากความศรัทธาของ
ผู้สร้างเพื่อฝากไว้กับพระพุทธศาสนา  โดยใช้ความรู้จากการศึกษาตามต าราโบราณเพื่อคงไว้ซึ่ง
ความหมายและพุทธลักษณะ  และเพิ่มความวิจิตรตามความสามารถ  ความถนัดท่ีมีอยู่ในตัวของ
ผู้สร้าง  จึงมีความแตกต่างของพุทธศิลป์ในแต่ละยุคท่ีมีคุณค่ายิ่ง 

๑.๕.๒  พระเจ้าทรงเครื่อง  หมายถึง  พระพุทธรูปท่ีมีลักษณะทรงเครื่องทรงอย่างเทพ
หรือกษัตริย์  โดยก าหนดการสร้างในบริเวณล้านนา 

๑.๕.๓  ล้านนา  หมายถึง  พื้นท่ีต้ังแต่สมัยโบราณตามประวัติศาสตร์ต้ังอยู่ในภาคเหนือ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน  หมายเฉพาะตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมีการ
ประดิษฐานพระเจ้าทรงเครื่อง  ในท่ีนี้หมายเอาจังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดเชียงราย 

๑.๖  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์พุทธศิลป์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๑.๖.๑  เอกสาร 

๑.พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้กล่าวว่า  ชาวพุทธมีความเล่ือมใสศรัทธา
ต่อพระพุทธรูปในฐานะเป็นอุเทสิกเจดีย์   ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นด้วยเจตนาอุทิศต่อพระพุทธเจ้า  
พระพุทธรูปนั้นเริ่มมีการสร้างขึ้นมาต้ังแต่สมัยคันธาระ  ซึ่งเป็นแคว้นท่ีอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย
โบราณ  ประมาณ  พ.ศ. ๕๐๐  -  ๕๕๐  แต่เดิมนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพ  ศาสนาพราหมณ์  
หรือศาสนาฮินดูก็ไม่มีรูปเคารพเป็นเทวรูปเช่นกัน  ซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
แล้ว  ต่อมาในปีประมาณ พ.ศ.  ๑๕๖  -  ๑๕๘  พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีก  ได้ยกทัพ
ผ่านแคว้นปากเตรีย (Bactria)  เข้าแคว้นคันธาระ สู่เมืองตักกศิลา๙ 

๒. กรมศิลปากร  ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า
ว่าในครั้งพุทธกาล  การสร้างรูปแทนพระพุทธเจ้ายังไม่นิยมสร้าง  พุทธบริษัทจึงนับถือแต่ 
ไตรสรณคมน์  ได้แก่  พระพุทธเจ้า  พระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์  และพระสงฆ์สาวกอันเป็น

                                            
๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , กาลานุกรมในอารยะธรรมโลก , (กรุงเทพมหานคร:  

ด่านสุทธาการพิมพ์,  ๒๕๕๒). 



๖ 

 

หลักสูงสุดในพุทธศาสนา  ครั้งต่อมาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน  บรรดาเหล่าสาวกหามี
ส่ิงอื่นใดเป็นส่ิงเคารพแทน  ด้วยพระพุทธองค์ได้มีพุทธฎีกาแก่พระสงฆ์สาวกให้ยึดถือพระธรรมวินัย
เป็นส่ิงแทนพระองค์  ปรากฏในมหานิพพานสูตรปริวรรต  ในต านานพุทธประวัติยังกล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น  พระพุทธเจ้าได้มีพุทธานญาตเหล่าพุทธ
บริษัทเหล่าใดท่ีใคร่เห็นพระพุทธองค์ให้ปลงธรรมสังเวช  ณ สังเวชนียสถานท้ัง ๔ แห่ง  อัน
ประกอบด้วย  สถานท่ีประสูติ  ณ ลุมพินีวัน  แขวงเมืองกบิลพัสด์ุ  ประเทศอินเดีย  (ปัจจุบ้นเนปาน) 
สถานท่ีทรงตรัสรู้พระโพธิญาณ  ณ  โพธิพฤกษมณฑล  แขวงเมืองคยา  ประเทศอินเดีย  สถานท่ี
ประทานปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์  ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี  ประเทศอินเดีย  
และสถานท่ีเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน ณ  บริเวณต้นรังคู่ ณ แขวงเมืองกุสินารา  ประเทศอินเดีย 

หลังพุทธกาลล่วงมาถึงสมัยราชวงศ์กุษาณะ  ปกครองอินเดียฝ่ายเหนือราว 
พุทธศตวรรษท่ี ๖ – ๗  กษัตริย์องค์ส าคัญของราชวงศ์นี้  คือ  พระเจ้ากนิษกะ (พ.ศ.  ๖๒๑ – ๖๘๗)  
ทรงต้ังราชธานีท่ีเมืองเปษวาร์  ในแคว้นคันธาระ  ประเทศอินเดีย  อันเป็นบริเวณท่ีมีการนับถือพุทธ
ศาสนาสืบมาแต่ครั้งพุทธกาล  ในระยะนี้ชาวกรีกท่ีเป็นพุทธสนิกชนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองคันธาระ เกิดมี
ความคิดท่ีจะสร้างพระพุทธรูปข้ึน  โดยลักษณะพระพุทธรูปเมื่อแรกสร้างนั้นอนุโลมสร้างตามลักษณะ
มหาบุรุษลักษณะ ๓๒  ประการในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นพุทธานุสสติให้พุทธศาสนิกชนได้
ระลึกถึงพระพุทธองค์  เมื่อแรกสร้างพระพุทธรูปตามมหาบุรุษลักษณ์ท้ัง ๓๒ ประการนั้น  ช่างในสมัย
โบราณได้เลือกลักษณะเพียงบางประการในการสร้างประติมากรรมรูปเคารพ  และผสมผสานพุทธ
อิริยาบถตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ  ได้แก่  นั่ง  ยืน  เดิน  นอน  รวมถึงการส่ือความหมาย
สัญลักษณ์ของเหตุการณ์ในพุทธประวัติด้วยการใช้พระหัตถ์  และนิ้วพระหัตถ ์ เรียกว่า  “ปาง” หรือ 
“มุทรา” ๑๐ 

๓. ฮันส์  เพนธ์  ได้ให้ความหมายและค าจ ากัดความของล้านนาไว้ว่า  “ ล้านนา” 
เป็นภาษาก าเมือง  หรือพื้นบ้าน  มีความหมายว่า “ท่ีนาจ านวน  ๑ ล้าน”  อาจเนื่องมาจากอาณาจักร
ล้านนาประกอบไปด้วยท่ีราบลุ่มแม่น้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก  มองไปทางไหนก็มีแต่ท่ีนาสุดลูกหู
ลูกตา  จึงได้หมายรวมเรียกเป็นช่ือขอบเขตอาณาบริเวณท่ีประกอบไปด้วยกลุ่มเมืองต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน  ถ้าจะเทียบเคียงอาณาบริเวณกับภูมิประเทศไทยในปัจจุบัน  ก็คือบริเวณท่ีเป็น
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่เขตจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  ล าพูน  ล าปาง  
พะเยา  แพร่  น่าน  และแม่ฮ่องสอน  และรวมดินแดนบางส่วนของรัฐฉานในประเทศพม่า  บางส่วน
ของสิบสองปันนาในประเทศจีน  และบางส่วนของหลวงพระบางในประเทศลาว  อาณาเขตไม่ได้มีการ

                                            
๑๐ กรมศิลปากร, พระพุทธรูปปางต่าง ๆ, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๔).  



๗ 

 

แบ่งไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับในปัจจุบัน  เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบัน  
ประกอบกับในสมัยโบราณพลเมืองมีน้อย  และมีท่ีว่างอยู่มาก  ปัญหาในเรื่องพื้นท่ีจึงไม่ส าคัญนัก๑๑ 

๔. นางสาวอภิญญา  กล้าหาญ  ได้ให้ความหมายของค าว่า  “ล้านนา”  แปลมา
จากค าศัพท์ภาษาบาลีคือ  “ทสลกฺขเขตฺตนคร”  อ่านว่า (ทะ-สะ-ลัก-ขะ-เขด-ตะ-นะ-คะ-ระ)  แปลว่า 
“เมืองสิบแสนนา”  (ทส = สิบ,  ลักข = แสน,  เขตต =  ท่ีดิน ท่ีนา,  นคร = เมือง)  หมายถึงดินแดน
ท่ีมีท่ีนาจ านวนนับล้าน  คู่กับค าว่า  “ล้านช้าง”  หรือ  “ศรีสตนาคนหุต”  คือ  ดินแดนท่ีมีช้างนับ
ล้านตัว  หรือช้างร้อยหมื่น  (สต = ร้อย,  นาค = ช้าง,  นหุต = หมื่น)  ในการเขียนเอกสารโบราณ
ล้านนาแต่เดิมมา  จะไม่เคร่งครัดเรื่องการใส่รูปวรรณยุกต์  โดยเฉพาะในยุคแรกๆ  นั้นแทบจะไม่ใช้
วรรณยุกต์เลย  ดังนั้นในคัมภีร์ใบลานจ านวนมากจึงมีท้ังค าว่า  “ล้านนา”  และ  “ลานนา”  ปรากฏ
อยู่ท าให้ผู้คนในสมัยนั้นคุ้นเคยกับการใส่หรือไม่ใส่วรรณยุกต์  และเป็นท่ีเข้าใจตรงกันว่าค าไหนก็
ตามท่ีต้องออกเสียงเหมือนมีวรรณยุกต์ก ากับอยู่  แม้จะไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ก็ให้อ่านออกเสียงเช่นนั้น 
กระท่ังช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี  ๒๑  หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในระบบการเขียนอักษรธรรม
ล้านนาจึงมีการใช้รูปวรรณยุกต์อย่างชัดเจน๑๒ 

๕. สุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์ ได้กล่าวถึงประวัติการสร้างพระพุทธปฏิมาว่า  พ.ศ. ๕๐๐ 
– ๘๐๐  นับจากคริสต์ศตวรรษท่ี  ๓ – ๔  ศิลปะคันธาราฐ  เป็นสกุลศิลปะแรกท่ีคิดสร้างพระพุทธ
ปฏิมาไว้เพื่อเป็นท่ีสักการบูชา  อายุของพระพุทธปฏิมาเท่าท่ีสืบค้นพบประมาณ  ๗๔ ปีก่อน
คริสต์ศักราช  ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้ามิลินท์  และน่าจะร่วมสมัยกับพระเจ้ากนิษกะท่ี ๑  แห่งราชวงศ์
กุษาณะ  แต่พระพุทธปฏิมาได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีก  อันเป็นเช้ือสายเดิมของผู้ปกครองหน้าตา
และลักษณะผมหยิกเป็นลอนและการห่มผ้าคล้ายคลึงกับศิลปะกรีก  ท่ีเรียกว่าศิลปะแบบ “เฮเลน
นิค”  ท่ีมีมานานและได้ส่งผลต่อศิลปะมถุราและสืบต่อสายงานในการสร้างพระพุทธปฏิมามาจน
ปัจจุบัน๑๓ 

 ๖. ระพีพรรณ  ใจภักดี  ได้ให้ความหมายของค าว่า  “ปาง”  ของพระพุทธปฏิมา
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมายถึง  ท่าของพระพุทธรูปท่ีแสดงถึง
อิริยาบถต่างๆ  ในต าราพระพุทธรูปปางต่างๆ  ของสมเด็จพระสัมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตโนรส  

                                            
๑๑ ฮันส์ เพนธ์, ความเป็นมาของล้านนาไทย ใน ล้านนาไทย อนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมรา

ชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, (เชียงใหม่, ๒๕๒๖). 
๑๒ นางสาวอภิญญา กล้าหาญ, “เสน่ห์ล้านนา”, นิตยสารออนไลน์, [ออนไลน์], https://issuu.com/

๕๓๑๑๕๓๐๗๐/docs/book_๑  [๓ มกราคม ๒๕๖๑]. 
๑๓ สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, พุทธลักษณ์พุทธรูป, (กรุงเทพมหานคร: เทนเดอร์ ทัช, ๒๕๕๐). 



๘ 

 

กล่าวถึงค าว่า  “ปาง”  ไว้ดังนี้ “...พระปางท้ังหลาย หมายความว่า  ปางนั้น (หรือครั้งนั้น) 
พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ท่ีนั้น  ทรงกระท าพุทธกิจอย่างนั้น  มีพระกิริยาอาการอย่างนั้น...”  การ
สร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ  ขึ้นมานิยมสร้างตามแบบอย่างอิริยาบถต่างๆ  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากเหตุการณ์ในพุทธประวัติ  นับต้ังแต่ประสูติ  ตรัสรู้  จนถึงปรินิพาน  ดังนั้นค าว่า  “ปาง”  
นอกจากจะหมายถึงท่าทางของพระพุทธรูปแล้วจึงมีความหมายรวมไปถึงพุทธจริยวัติของพระพุทธ
องค์ด้วย๑๔ 

๗. เกษมสุข  ภมรสถิตย์  ได้กล่าวถึงพระพุทธปฏิมาและพัฒนาการไว้ว่าเมื่อเกิดขึ้น
ย่อมมีการเปล่ียนแปลง  นี่คือปรัชญาความเป็นจริงของโลกท่ีพระพุทธศาสนาหยิบขึ้นมาเป็นหัวใจว่า  
ไม่มีอะไรในโลกสามารถด ารงความเป็นนิรันดร์กาล  พระพุทธปฏิมาก็เช่นเดียวกัน  โดยสาเหตุหนึ่ง
เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้าง  จึงมีผลจากความคิด  ความเช่ือ  อารมณ์  ทุกอย่างคือเครื่องบอกกล่าวของ
ผู้สร้างว่าอยู่ดีกินดี  หรือล าบาก  บรรยากาศสุนทรีย์หรือเต็มไปด้วยความหวาดกลัว  หวั่นไหว  
หวาดระแวง โดยสาเหตุใหญ่ๆ  ของการพัฒนาการคือ 

-  การเปล่ียนแปลงตามสภาพรูปร่างหน้าตา  ค่านิยม  สรีระของผู้คนแต่ละภูมิภาค
เปล่ียนแปลงตามอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีแทรกเข้ามา  และมีอ านาจเหนือกว่าในช้ันต้น 

-  เปล่ียนแปลงไปตามความเช่ือพื้นฐาน 

- เปล่ียนแปลงไปตามการตีความของพุทธปรัชญา  หรือตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
พระไตรปิฎก๑๕ 

๘. อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว  ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปของชนชาว
ล้านนาเอาไว้ว่า  พุทธศาสนิกชนชาวล้านนา  มีศรัทธาและเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  ได้สร้าง 
พระพุทธปฏิมาไว้เป็นเครื่องสักการบูชาแทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจ านวนมาก  ชาวล้านนา
เรียกพระพุทธปฏิมาว่า  “ผะเจ้า”  การสร้างพระพุทธปฏิมาถือว่าเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ของ
ชาวล้านนา  พระพุทธปฏิมาจึงถูกสร้างขึ้นเป็นจ านวนมากโดย  กษัตริย์  ราชวงศ์  ขุนนาง  และ
พุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป  อาจสร้างเป็นหมวดหมู่หรือสร้างส่วนบุคคลก็ได้  ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาและ
ฐานะของผู้สร้าง  ในสมัยโบราณพระพุทธปฏิมาองค์ส าคัญจะสร้างโดยกษัตริย์และได้มีการจดจารึกไว้
เป็นประวั ติการสร้างหรือต านานพระพุทธปฏิมา   เช่น  “สิหิงคนิทาน”  เป็นประวั ติของ 

                                            
๑๔ ระพีพรรณ ใจภักดี, ปางพระพุทธรูป หัวข้อธรรมค ากลอน. (กรุงเทพมหานคร: แสงแดดเพ่ือนเด็ก, 

๒๕๔๖). 
๑๕ เกษมสุข ภมรสถิตย์,  พระพุทธรูปหรือรูปแห่งพุทธะ. (เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์, ๒๕๔๑). 



๙ 

 

พระพุทธสิหิงค์  “รัตนพิมพวงค์”  เป็นต านานการสร้างพระแก้วมรกต  และต านาน  “แก่นจันทร์”  
เป็นประวัติของพระแก่นจันทร์  เป็นต้น๑๖ 

๙. ศักด์ิชัย  สายสิงห์  ได้กล่าวถึงพุทธลักษณะของพระพุทธปฎิมา  ท้ังฝ่ายมหายาน
และเถรวาท  มีลักษณะพระเกตุมาล  าแบ่งออกได้เป็นส่ีแบบ  คือ  เป็นต่อมแบบก้นหอย  เป็นแบบ
ฝาชีครอบ  เป็นแบบมงกุฎเทวรูป  และเป็นแบบดอกบัว  เครื่องศิราภรณ์มีแบบกระบังหน้า  แบบมไีร
พระศกเสมอ  และแบบทรงเทริด  (แบบขนนก)  เส้นพระศกท าอย่างเส้นผมคนท่ัวไป  พระพักตร์กว้าง  
พระโอษฐแบะ  พระหนุป้าน  พระกรรณยาวจรดพระอังสา  การห่มจีวร  ถ้าเป็นพระยืนจะห่มคลุม
ส่วนพระนั่ง  มีท้ังห่มคลุมและห่มดอง  ชายสังฆาฏิ  ยาวถึงพระนาภี  ขอบอันตรวาสก (สบง) ข้างบน
เป็นสัน ส าหรับพระทรงเครื่องจะมีฉลองพระองค์  ก าไลแขน  และประคด  บัวรองฐานมีท้ังแบบบัว
คว่ าบัวหงาย  และแบบบัวคว่ าอย่างเดียว  กับแบบบัวหงายอย่างเดียว  หากจ าแนกออกเป็นกลุ่มพระ
พุทธปฎิมาสมัยศิลปะลพบุรี  ควรจ าแนกออกเป็น  ๓  กลุ่ม 

กลุ่มท่ี ๑. พระพุทธปฎิมาท่ีผสมระหว่างทวารวดีกับศิลปะเขมร  (กลางพุทธศตวรรษท่ี 
๘)  พระพุทธปฎิมาในกลุ่มนี้เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม  ทวารวดีกับวัฒนธรรมเขมร  
ลักษณะโดยท่ัวไปเป็นพระพุทธปฎิมาประทับนั่งปางสมาธิแบบขัดราบ  พระพักตร์เหล่ียม  พระขนง
ต่อกันเป็นรูปปีกกา  พระเนตรเบิกกว้าง  สลักส้นพระเนตรแต่ไม่ท าดวงพระเนตร  พระนาสิกแบน  
พระโอษฐ์แบะกว้าง  พระหนุเหล่ียม  ขมวดพระเกศาใหญ่  และท าก้นหอยแล้ว  มีพระอุษณีษะเต้ียๆ  
และมีขมวดพระเกศาบนอุษณีษะด้วย 

กลุ่มท่ี ๒. รูปแบบท่ีสืบทอดมาจากศิลปะเขมร (กลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๘  ต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี  ๑๙)  พระพุทธปฎิมากลุ่มนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปะเขมรในสมัยนครวัด   และ 
สมัยบายน  คือ  พระพักตร์เหล่ียม  พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา  พระเนตรเปิด  พระโอษฐ์แบะกว้าง  
เกือบเป็นเส้นตรง  ริมพระโอษณ์หนา  ลักษณะโดยท่ัวไปยังเป็นแบบศิลปะนครวัต  แต่มีลักษณะ
บายนปรากฏอยู่บ้าง  ได้แก่  พระเนตรปิด  และเหลือบลงต่ า  แสดงความสงบแบบบายน 

กลุ่มท่ี ๓.  พัฒนามาเป็นลักษณะท้องถิ่นอย่างแท้จริง  (ต้น - ปลายพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙)  ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธปฎิมานาคปรกปางสมาธิ  ประทับนั่งเหนือขนดนาค  ๗ ช้ัน  พระชงฆ์มี
สันเล็กน้อย  พระเศียรคงแสดงเครื่องทรงอยู่เพียงอย่างเดียว  คือ  มงกุฎสูงท่ีท าเป็นช้ันๆ  แต่ละช้ันมี
การประดับลายกลีบบัว  พระเนตรปิดและเหลือบลงต่ า  พระโอษฐ์แบะกว้าง  ขอบพระโอษฐ์หนา
แสดงการยิ้มเล็กน้อย  ยังคงการยิ้มแบบลักษณะบายนอยู่ค่อนข้างมาก  ลักษณะท่ีสามารถเป็นข้อง

                                            
๑๖ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว,  โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดล้านนา, (เชียงใหม่: แสงศิลป์, ๒๕๔๙). 



๑๐ 

 

สังเกตหลักได้ในการก าหนดข้อแตกต่างจากศิลปะบายน  ได้แก่  พระพักตร์ยาวเป็นรูปไข่มากกว่าศิลป
เขมร  พระวรกายสูงโปร่งกว่า  ขนดนาคสามช้ันสูงขึ้นมากกว่า  กรอบของเศียรนาคมีรูปเป็นใบโพธิ์  
รูปปลายแหลมมากกว่าสมัยบายนและศิลปะเขมรสมัยอื่นๆ๑๗ 

๑๐. อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว  ได้กล่าวถึงการปฏิบัติต่อพระพุทธรูปของล้านนาไว้ว่า  
พระพุทธรูปองค์ส าคัญในล้านนาได้รับการปฏิบัติและให้ความเคารพราวกับเป็นพระพุทธเจ้าดังปรากฏ
การเรียกช่ือพระพุทธรูปว่า  “พระพุทธเจ้า”  ในศิลาจารึกหลายหลัก  เช่น  จารึกวัดป่าเหียง  ความ
ว่า  “หื้อเขาอยู่รักษาพระพุทธเจ้า  รักษาชาวเจ้าท้ังหลายในอารามนี้”  จารึกวัดดอนคราม ความว่า 
“รักษาพระพุทธเป็นเจ้ากับท้ังมหาเถรเจ้า”  เป็นต้น  เมื่อพระพุทธรูปได้รับความเคารพและเปรียบได้
กับพระพุทธเจ้าซึ่งมีชีวิตจิตใจเหมือนคนจึงเป็นท่ีมาท าให้เกิดความเช่ือว่าพระพุทธรูปมีชีวิตผู้เขียน
พบว่าผลจากความเช่ือเรื่องพระพุทธรูปมีชีวิตดังต่อไปนี้ 

ข้าวพระเจ้าและข้าวพระเจ้าหลวง  พระสงฆ์ในล้านนาหลังจากออกบิณฑบาตตอนเช้า
แล้วก่อนจะฉันเช้าพระสงฆ์จะน าเอาอาหารท่ีบิณฑบาตมาได้จัดใส่ถาดถวายแด่พระพุทธรูปในกุฏิ  
เรียกว่าข้าวพระเจ้าพระพุทธรูปจะได้ฉันภัตตาหารเช้า  พร้อมกับพระสงฆ์โดยถวายข้าวพระเจ้าก่อน
เรียกว่า  ใส่เข้าพระพุทธแล้วเมื่อพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจะมีการกวนข้าวมธุปายาสเพื่อถวายแด่
องค์พระพุทธรูปท่ีสร้างใหม่และพระพุทธรูปท่ีท าพุทธาภิเษกนั้นได้ฉันเป็นมื้อแรกเรียกว่า  “ข้าว 
พระเจ้าหลวง  นอกจากนี้ในวันธรรมะสวนะและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น    วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา  หรือวัดจัดงานฉลองงานปอยหลวง  ชาวบ้านจะกวนข้าวมธุปายาสเพื่อถวายแด่
พระพุทธรูปในวิหาร  เรียกว่า  “ข้าวพระเจ้าหลวง”  เช่นกัน  การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพุทธรูป
นี้พบว่าชาวพุทธต่างเมืองก็ปฏิบัติเช่นกัน๑๘ 

๑.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๑. พระมหาอุดม  ปญฺญาโก  (อรรถศาสตร์ศรี)  ได้ให้ความหมายของพุทธศิลป์ไว้ว่า  
ค าว่าพุทธศิลป์มีความหมายโดยรวมคือ  งานศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  มีความแตกต่าง
กันไปตามยุคตามสมัย  ในแต่ละประเทศก็มีลักษณะทางพุทธศิลป์แตกต่างกันออกไป  ถือว่าเป็นส่ิง
สักการะ สูง สุด ท่ี ผู้พบเห็นกราบไหว้บูชา  ระ ลึกถึ งอง ค์พระสัมมาสัมพุทธเ จ้า  ระ ลึกถึ ง 

                                            
๑๗ ศักด์ิชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปส าคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย, (กรุงเทพมหานคร: เมือง

โบราณ, ๒๕๕๔).  
๑๘อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๑ 

 

พระธรรมค าส่ังสอนของพระองค์  และพระสงฆ์สาวก  ผู้เป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ของพระองค์  ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะเล่ือมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนาสืบๆ  ไป   

รองศาสตาจารย์สงวน  รอดบุญ  ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพุทธศิลป์ไว้ว่า  คืองานศิลปกรรม
ท่ีสร้างขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนาพุทธโดยตรง  ท้ังทางด้านจิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ในลัทธิ
มหายาน  และเถรวาท   

อ านาจ  เย็นสบาย  ได้ให้ความหมายตามทัศนะของอาจารย์เฉลิมชัยว่า  ค าว่า  “พุทธ
ศิลป์” ไม่ใช่เป็นค าใหม่ แต่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่ช้านาน เป็นงานศิลปะท่ีเกี่ยวกับวัด ไม่
ว่าจะเป็นงานเขียนภาพ  พุทธปฏิมาสถาปัตยกรรม  และวรรณกรรม  พระปางต่างๆ  กล่าวคือ 
พระอิริยาบถต่าง ๆ  ท่ีผู้สร้างและผู้ท่ีหล่อพระพุทธรูปจ าลองแบบอย่างมาจากจินตนาการขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งมีอยู่มากมายหลายร้อยปาง  แต่ปางท่ีส าคัญๆ  ท่ีนิยมน ามาใช้ในการสร้าง
พระพุทธรูปในปัจจุบันนั้นมีอยู่ไม่กี่สิบปางเท่านั้น  ส่วนมากแล้วคนเฒ่าคนแก่และบรรพบุรุษไทย   
จะน าปางท่ีส าคัญซึ่งถือเป็นเอกอุเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย    
อย่างท่ีทราบกันอยู่  เช่น  น าปางท่ีนิยมและพบเห็นได้บ่อย  มีศิลปะอันงดงามมาจัดเป็นปางประจ าวัน
เกิดของคนท่ีเกิดในวันต่างๆ  เป็นปางประจ าเดือนเกิด  และเป็นปางประจ าปีเกิด  เป็นต้น  ซึ่งบาง
ปางก็ไม่สามารถหาชมจากท่ีไหนได้อีกแล้วในปัจจุบันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ   เช่น   
ได้มีผู้นิยมสร้าง  หรือสร้างแต่เพียงองค์เล็กๆ  และมีจ านวนไม่มากนัก  ตามความเช่ือของคนไทยท่ีนับ
ถือพุทธศาสนานั้นกล่าวว่า   หากใครไ ด้มีพระพุทธรูปปางต่างๆ   คือ   ปางประจ าวันเกิด   
ปางประจ าเดือนเกิด  และปางประจ าปีเกิด  ไว้กราบไหว้บูชาแล้วจะถือได้ว่า  เป็นสิริมงคลของแก่ผู้
นั้น  ซึ่งพระพุทธรูปปางต่างๆ  ตามท่ีนักปราชญ์ได้กล่าวแสดงไว้สรุปได้  ดังนี้๑๙ 

๒. พระมหาปรม  โอภาโส  (กองค า)  ได้กล่าวถึงศรัทธาไว้ว่า  ศรัทธาเป็นภาษา
สันสกฤต  ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า  สทฺธา  แปลว่า  ความเช่ือ  แยกศัพท์ได้ดังนี้ 

ส   บทหน้า  ธา  ธาตุ  เป็นไปในความเช่ือมั่น  ต้ังมั่น  อ  ปัจจัยในนามกิตก์  วิเคราะห์
ศัพท์ได้  ดังนี้ 

สทฺทหติ  เอตายาติ  สทฺธา  แปลว่า  ท่ีช่ือว่าศรัทธาเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเช่ือมั่น 

                                            
๑๙ พระมหาอุดม  ปญฺญาโก (อรรถศาสตร์ศรี),  “การศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์: 

ศึกษาเฉพาะกรณีพระพุทธรูปสมัยอยุธยา”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).  



๑๒ 

 

สมฺมา  จิตฺต   นิเธติ  เอตายาติ  สทฺธา  แปลว่า  ท่ีช่ือว่าศรัทธาเพราะเป็นเหตุให้บุคคล
ต้ังจิตชอบ 

สย   สทฺทหติ  สทฺธา  แปลว่า  ท่ีช่ือว่าศรัทธาเพราะเป็นธรรมชาติต้ังมั่น 

“ศรัทธา”  มักใช้คู่กับค าว่า  “ปสาทะ”  ท่ีแปลว่าความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาถือว่า  
“ศรัทธา”  เป็นธรรมเบื้องต้นท่ีจะท าให้บุคคลด าเนินกิจการต่างๆ  ไปสู่ความส าเร็จได้  ผู้ท่ีเข้าสู่
ศาสนาเพราะความศรัทธาเล่ือมใสในศาสนาเพียงอย่างเดียว  อาจเส่ือมศรัทธาในภายหลังได้  เพราะ
เหตุว่าศรัทธาท่ีเกิดขึ้นจากเรื่องอภินิหารและเทวดาท่ีถูกสร้างขึ้นนั้น  เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีใครสามารถ
พิสูจน์ได้  จะมีความเคลือบแคลงสงสัยเข้ามาแทน  อาจเป็นสาเหตุให้ออกจากศาสนานั้นไป  ก็จะเป็น
สมาชิกแต่เพียงในนามเท่านั้น  “ศรัทธา”  สามารถแบ่งออกได้เป็น  ๒ กลุ่มใหญ่ๆ  คือ 

๑. สัทธาญาณวิปปยุต  คือ  ความเช่ือท่ีไม่มีปัญญาก ากับ 

๒. สัทธาญาณสัมปยุต  คือ  ความเช่ือท่ีมีปัญญาก ากับ๒๐ 

๓. เสนาะ  เฑียรทอง  จากการได้ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมท่ีปรากฏอยู่ในงาน 
พุทธศิลป์:  ศึกษากรณีพระครูอุภัยภาราทร  วัดไผ่โรงวัว พบว่า การสร้างพุทธศิลป์โดยเฉพาะ
พระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศและโลก เช่น พระพุทธโคดม  พระกกุสันโธ  เป็นต้น  ด้วยความ
ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาเป็นท่ีต้ัง  ถาวรวัตถุจ านวนมากจึงเกิดขึ้นภายในวัดไผ่โรงวัว  การ
เผยแผ่ธรรม  และประกาศธรรมท่ีแปลท่ีท่านได้กล่าวว่า  คนอื่นประกาศพระศาสนาด้วย  พระสงฆ์เอง
บ้าง  พระธรรมหรือท่ีเรียกว่า  “พระธรรมทูต”  แต่ส าหรับตัวท่านเองขอน าพระพุทธรูปประกาศ
พระพุทธศาสนา  ดังท่ีท่านได้เรียกการประกาศพระพุทธศาสนาประเภทนี้ว่า  “พุทธาทูต”  ซึ่งท่านได้
น าหลักธรรมเกี่ยวกับโอวาท ๓  ได้แก ่ ๑)  การท าความดีใหถ้ึงพร้อม  ๒)  การละเว้นจากความช่ัวท้ัง
ปวง  ๓)  การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส  มาประยุกต์กับส่ือพุทธศิลปวัตถุ  ศิลปวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับ 
คติธรรม  ค าพังเพย  เป็นต้น๒๑ 

๔. ม.ล. สุรสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ  และ  ดร.ฮันส์  เพนธ์  ได้ท าการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
พุทธศิลปะสีหฬภิกขุ  ค.ศ. ๑๓๕๐–๑๕๕๐  (ราว  พ.ศ. ๑๙๐๐ – ๒๑๐๐)  ศึกษาจากพระพุทธสิหิงค์

                                            
๒๐ พระมหาปรม โอภาโส (กองค า), “กษาวิเคราะห์ศรัทธาของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   
๒๑ เสนาะ เฑียรทอง, “ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธรรมที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของ

พระครูอุทัยภาดาทร (หลวงพ่อขอม) วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 



๑๓ 

 

และพระพุทธรูปท่ีมีจารึกในประเทศไทย  (เน้นล้านนา)  จากผลการศึกษาท าให้เราต้องปรับเปล่ียน
ความเข้าใจใหม่ว่าพระพุทธปฏิมาแบบพระพุทธสิหิงค์เป็นแบบท่ีเกิดขึ้นในอุษาคเนย์เองจากอิทธิพล
ของพุทธศิลป์แบบปาละและสารนาถผ่านทางการตกตะกอนของพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรม 
มอญ – พุกาม  และมอญ - ทวาราวดี  เหตุการณ์นี้คงเกิดขึ้นนับต้ังแต่ศตวรรษท่ี  ๑๑–๑๒  หรือ 
พุทธศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗  แล้วแต่  กลับเป็นท่ีนิยมกว้างขวางขึ้นพร้อมกับนิกายลังกาวงศ์ของพระ
มหาสามีอุทุมพรท่ี เมาะตะมะ  ด้วยเหตุนี้พุทธศิลป์ของพระพุทธปฏิมาในกลุ่มตะกวน - วัดพระพาย
หลวง  ท่ีเคยเรียกว่าแบบ  “เชียงแสน”  น่าจะสร้างสรรค์ขึ้นบนศาสนสถานแบบเขมร  พร้อมกับการ
มาถึงของพระสุมนเถระ  และพระอโนมทัสสีเถระ  ในศตวรรษท่ี  ๑๔  หรือพุทธศตวรรษท่ี  ๑๙ – 
๒๐  ในท านองเดียวกันพุทธศิลป์แบบของพระสุมนเถระท่ีน ามายังล าพูนในปี   ๑๓๖๙  หรือพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๙๑๒  และเชียงใหม่ท่ีวัด สวนดอกในปี ๑๓๗๐ หรือพุทธศตวรรษท่ี ๑๙๑๔ น่าจะเป็น
พระพุทธปฏิมาในกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน  เพราะพระพุทธปฏิมากลุ่มสวรรคโลก – สุโขทัยท่ีเคยเช่ือกันว่า
เป็นแบบของพระสุมนเถระนั้นเพิ่งจะมีการสร้างขึ้นระหว่างปี  ๑๔๒๒ – ๑๔๒๓  หรือพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙๖๕ – ๖๖  อย่างไรก็ตามคติการเรียกขานช่ือพระพุทธปฏิมากลุ่มนี้ว่า  “พระพุทธสิหิงค์”  
คงเกิดขึ้นในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี  ๑๕  พุทธศตวรรษท่ี  ๒๐  แล้ว  โดยผ่านกระบวนการพุทธ
ศาสนาแบบชาวบ้านท่ีไม่ลึกซึ้งถึงค าบาลี – สันสกฤต๒๒ 

๕. ศศิ  ยุกตะนันทน์  ได้ท าการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคตินิยมในการสร้างพระเจ้า
ทรงเครื่องในสมัยอยุธยา  จากการศึกษาพบว่าการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องปรากฎขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ศิลปะอินเดีย  ราวพุทธศตวรรษท่ี  ๑๔  ด้วยการเติมเครื่องทรงของกษัตริย์บางช้ินให้กับพระพุทธรูป
ตามคติพุทธศาสนามหายานท่ีถือว่า  พระพุทธเจ้าทรงอยู่ในสภาวะเหนือมนุษย์  และทรงเป็นจักร
วาทินจากคติ  และรูปแบบดังกล่าวได้แพร่หลายไปยังดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ๒  กระแส  
คือกระแสท่ี ๑  ไปยังดินแดนพม่าเข้าสู่ดินแดนภาคเหนือของไทยท่ีอาณาจักรล้านนา  และกระแสท่ี  
๒  ผ่านไปทางอาณาจักรเขมรเข้าสู่ดินแดนประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการศึกษา
เรื่องราวเกี่ยวกับคติและรูปแบบของพระเจ้าทรงเครื่องอยุธยา  แบ่งออกได้เป็น  ๓  สมัยคือ  ๑. สมัย
อยุธยาตอนต้น  ในช่วงนี้เช่ือกันว่าการสร้างพระเจ้าทรงเครื่อง  อาจแบ่งออก  ได้  ๒ ระดับ คือใน
ระดับพระมหากษัตริย์ได้รับอิทธิพลมาจากคติเทวราชาของเขมรโดยตรงท่ี ถ่ายทอดมาสู่ราชส านักไทย  
จากการท่ีสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี  โปรดให้ขุนหลวงพระงั่วไปตีเขมรและกวาดต้อนผู้คนรวมท้ัง

                                            
๒๒ สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ และ ฮันส์ เพ้นธ์, ในพุทธศิลป์ในนิกายสีหฬภิกขุ ค.ศ. ๑๓๕๐ - ๑๕๕๐ (ราว 

พ.ศ. ๑๙๐๐ - ๒๑๐๐) ศึกษาจากพระพุทธสิหิงส์และพระพุทธรูปที่มีจารึกประเทศไทย (เน้นล้านนา), (เชียงใหม่: 
สถาบนัวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐). 



๑๔ 

 

ช่างฝีมือมายังกรุงศรีอยุธยาทางหนึ่ง  และอีกทางหนึ่งในระดับสามัญชนท่ีมีพื้นฐานความเช่ือทางไสย
ศาสตร์แฝงอยู่ในความเช่ือทางพุทธศาสนาปะปนกับคติความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกันจากทางเหนือ  
ก่อให้เกิดการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องขึ้น  

รูปแบบของพระเจ้าทรงเครื่องท่ีปรากฎในสมัยนี้ก็เป็นการรับรูปแบบเครื่องทรงมาจาก
ศิลปะเขมร  ๒.  สมัยอยุธยาตอนกลาง  ลัทธิเทวราชา  หรือพุทธราชาเริ่มเส่ือมลง  คตินิยมการสร้าง
พระเจ้าทรงเครื่องในช่วงนี้  ในระดับพระมหากษัตริย์เป็นการจ าลองรูปพระมหากษัตริย์ตามคติธรรม
ราชา  ซึ่งได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์  ว่าพระมหากษัตริย์ท่ีประพฤติธรรมจะได้รับยก
ย่องเป็นจักรวาทิน  มีฐานะเท่ากับพระพุทธเจ้า  ในระดับประชาชนความเช่ือเรื่องพระศรีอาริย
เมตไตรย  และพระยาชมภูบดีมีความส าคัญอยู่ท่ัวไป  

ในสมัยนี้นิยมสร้างพระเจ้าทรงเครื่องกันอย่างแพร่หลาย  เครื่องทรงจะมีวิวัฒนาการ
เพิ่มมากขึ้น  ๓.  สมัยอยุธยาตอนปลาย  คติความเช่ือในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องยังคงมีการ
ผสมผสานกันระหว่างลัทธิเทวราชา  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงพยายามท่ีจะฟื้นฟูขึ้นใหม่  
เพื่อแสดงฐานะของกษัตริย์ให้สูงส่งยิ่งขึ้น  ประกอบกับความเช่ือในไสยศาสตร์และความเช่ือเรื่องพระ
ศรีอาริย์  ซึ่งยังคงมีบทบาทอยู่ในความคิดของบรรดาประชาชนท่ัวไป   

รูปแบบของพระเจ้าทรงเครื่องสมัยนี้จะสวมเครื่องทรงตามแบบกษัตริย์  จนดูเหมือน
เป็นรูปฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน  กล่าวได้ว่าการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในสมัย
อยุธยาเกิดจากการผสมผสานกันของความเช่ือในคติเทวราชาท่ีได้รับมาจากเขมรของพระมหากษัตริย์  
ประกอบกับความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร์  ต านานชมภูบดีและความเช่ือในความส าคัญของพระศรีอา
ริย์ของสามัญชนนั่นเอง๒๓ 

๑.๗  วิธีการด าเนินการวิจัย 

๑.๗.๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary Research)  และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งในการศึกษา
เชิงเอกสาร (Documentary Research) นั้นใช้เอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

                                            
๒๓ ศศิ ยุกตะนันทน์, “คตินิยมในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต

, (สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒), หน้า ๓๕. 
 



๑๕ 

 

๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ  ได้แก่
คัมภีร์พระไตรปิฎก  ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  และ
ปกรณ์วิเสส  เป็นต้น 

๒. ศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ  ได้แก่
ต ารา  วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย  หนังสือเอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ  เช่น  บทความทางวิชาการ  
หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  อินเทอร์เน็ต  รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. เก็บรวบรวมภาพประติมากรรมท้ังในอดีตและปัจจุบัน  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อมูลประกอบการท าวิจัยในครั้งนี้ 

๔. การสัมภาษณ์ พระภิกษุสงฆ์ในวัดท่ีมีพระเจ้าทรงเครื่องในจังหวัดเชียงใหม่  
นักวิชาการด้านศิลปะ (พุทธศิลป์)  รวมท้ังบุคคลท่ัวไป  

๑.๗.๒  ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. รวบรวม  และเรียบเรียง  ตลอดถึงการจัดหมวดหมู่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากต าราเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. แยกแยะ  และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมดตามจุดประสงค์ของการศึกษาวิจัยท้ังใน
ด้านเอกสารและการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลภาคสนาม 

๓. จัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์  เพื่อน าเสนอผลการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ
โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 

๑.๘  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.๘.๑ ท าให้ทราบถึงพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา 
๑.๘.๒ ท าให้ทราบถึงพุทธศิลป์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
๑.๘.๓ ท าให้สามารถวิเคราะห์พุทธศิลป์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
๑.๘.๔ ท าให้มีข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าทรงเครื่องส าหรับผู้ท่ีสนใจ



  

 

บทที่ ๒ 
 

รูปแบบพุทธศิลป์ในประเทศไทย 
 

การวิจัยเรื่อง วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์ ในบทท่ี ๒ นี้ ผู้วิจัย
มุ่งศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา เริ่มต้ังแต่ความหมาย 
ความส าคัญ ประเภท และคุณค่าของพุทธศิลป์ ท้ังยังศึกษาเนื้อหาของพุทธศิลป์ในล้านนา และ
ประเทศไทย ดังนี้ 

๒.๑  ความหมายของพุทธศิลป์ 

พุทธศิลป์ เป็นงานศิลปะท่ีช่างหรือศิลปินสร้างขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
หรือสร้างขึ้นเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะท่ีเป็นงานจิตรกรรม  ได้แก่  ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์
วิหาร งานประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูป และงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ศาสนสถานท่ีเป็นโบสถ์
วิหาร ศาลาการเปรียญ สถูป เจดีย ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรมค าสอน 
วิถีชีวิตของชาวบ้าน ส่งผลให้งานพุทธศิลป์เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  สะท้อน
ลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพของคนไทยท่ีมีความสุภาพ  อ่อนน้อม  รักสงบ  แจ่มใส  สนุกสนาน  เป็นส่ือ
การเรียนรู้ท่ีสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และจินตนาการท่ีส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของคนในสังคม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

จุดก าเนิดของงานพุทธศิลป์  มีความเช่ือว่าเป็นจุดก าเนิดมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล  เช่น  
การสร้างสถูปท่ีน่าจะมีการก่อสร้างมาแล้ว 

ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวว่า พระอานนท์เถระได้ทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับ
ขันธะปรินิพพานว่า จะไห้จัดการพระสรีระรางคารของพระองค์อย่างไร พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้
จัดการดังเช่นพระศพของพระมหาจักรพรรดิโดยท่ัวไป  คือให้ประชุมเพลิง  และบรรจุเถ้าธุ ลี 
พระอังคารไว้ในพระสถูป  ณ  ทางแพร่ง  หรือศูนย์กลางของชุมชน  เพราะผู้เห็นศรัทธาเล่ือมใสจะ
น าไปสู่สวรรค์ ๑ 

                                            
๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๒-๑๖๒/๑๒๖-๑๓๖. 



๑๗ 

 

พาหิยสูตร  กล่าวว่า  ท่านพาหิยะ ทารุจีริยะกุลบุตร  ได้ถูกแม่โคลูกอ่อนขวิดเสียชีวิต  
พระพุทธเจ้ากลับจากเสด็จบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี  ได้ตรัสให้ภิกษุท้ังหลายช่วยกันจับสรีระของ
ท่านยกขึ้นวางบนเตียง  แล้วน าไปเผา  แล้วให้ท าสถูปไว้๒ 

พุทธศิลป์  น่าจะสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  มีวิวัฒนาการของงานพุทธศิลป์เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  แสดงออกทางสุนทรีภาพ  ส่ือความหมายถ่ายทอดหลักจริยศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นส่ือธรรมะท่ีส าคัญท่ีใช้สอนจริยธรรมให้กับผู้คนได้ดี  และยังส่ือถึงงานศิลปะท่ีสร้างขึ้นมา
เพื่อเป็นการอุทิศ  และรับใช้ด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง  ก่อให้เกิดความศรัทธา  ความเช่ือ  ความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  โดยอาศัยองค์รวมของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 

พุทธศิลป์ในประเทศไทยมีจ านวนมาก  เนื่องจากได้รับเอาวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ  ความเช่ือถือ  และการเคารพนับถือพระพุทธศาสนามาจากอินเดีย  มีการสร้าง
ติดต่อกันมาหลายร้อยปี  พระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาประจ าชาติไทยมาเป็นเวลาช้านาน  จึงได้
พบว่าเมืองโบราณต่างๆ  มีหลักฐานทางศิลปกรรม  มีการแพร่กระจายมากในทุกภูมิภาคของดินแดน
ไทย  มีปรากฏอยู่ในดินแดนหลายพื้นท่ี  เริ่มต้นจากบริเวณภาคกลางตอนล่างลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดนครปฐม  อู่ทองขึ้นไปทางภาคเหนือตอนบน
ได้แก่  จังหวัดแพร่  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดล าพูน  จังหวัดพะเยา  และจังหวัดเชียงราย๓ 

พุทธศิลป์ส่วนมากสร้างขึ้นในปริมณฑลของวัด  เพราะศิลป์หรือช่างจะแสดงเจตจ านง 
ในการเนรมิตศิลปกรรมด้วยพลังศรัทธา  และเป็นพุทธบูชา  เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน  
ศิลปะกลายเป็นเครืองมือช้ีชวนให้เข้าวัด  พุทธศิลป์จึงเกิดขึ้นในวัด  พุทธศิลป์เป็นสถาปัตยกรรม  
อาทิ  เช่น  พระวิหาร  พระเจดีย์  พระปรางค์  หอไตร  ศาลาใบเสมา  และประติมากรรม  อาทิ  
พระพุทธรูป  และภาพจิตรกรรม  ซึ่งเป็นพุทธศิลป์บนฝาผนังท่ีวาดไว้ในพระอุโบสถ  ในพระวิหาร  
พุทธศิลป์จึงเปรียบเสมือนเป็นส่ือน าในการรับรู้  ความเข้าใจ  ในหลักธรรมให้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล  
พระพุทธรูปจึงถูกสร้างสรรค์ออกมา๔ 

เนื่องจากพุทธศิลป์เป็นงานศิลปะท่ีเนื่องมาจากพุทธศาสนา จึงมีการพัฒนาการมา 
โดยตลอด ท้ังนี้มีผู้ให้นิยามความหมายของพุทธศิลป์ไว้ในทางเดียวกัน ดังนี้ 

                                            
๒ ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๓-๑๘๗. 
๓ ศักด์ิชัย สายสิงห์, รูปแบบพัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาสัมพันธ์, ๒๕๕๖), หน้า ๗๘. 
๔ สงวน  รอดบุญ, สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร: 

วิสิทธ์ิพัฒนา, ๒๕๒๙), หน้า ๑๙๐. 



๑๘ 

 

ทัศนคติเกี่ยวกับพุทธศิลป์  (Buddhist Art)  ได้ให้ความหมายของพุทธศิลป์  ไว้ว่า  
พุทธศิลป์ (Buddhist Art)  หมายถึง  งานศิลปะต่างๆ  ท้ังในด้านสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  และ
จิตรกรรม  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยตรง  และเป็น
ส่ิงช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธาปสาทะ  ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี
งามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ท้ังในลัทธิหินยาน  (เถรวาท)  และลัทธิมหายาน  
(อาจาริยวาท)๕ 

ในสมัยนั้นพุทธบริษัทนับถือ  “ไตรสรณคมน์”  ไม่มีวัตถุอื่นเป็นเจดีย์ในพระพุทธศาสนา  
“พระไตรสรณคมน์”  จึงเป็นเจดีย์ในพระพุทธศาสนา  ต่อมาเจดีย์ในพระพุทธศาสนาจึงมี   ๔  
ประเภท  คือ  ธาตุเจดีย์  บริโภคเจดีย ์ ธรรมเจดีย์  อุทเทสิกเจดีย์  เกิดในภายหลัง๖  และความหมาย
ของเจดีย์  คือ  เป็นท่ีเคารพนับถือบุคคล  สถานท่ี  หรือวัตถุท่ีควรเคารพบูชา  เจดีย์เกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้ามี  ๔  อย่าง  คือ 

๑) ธาตุเจดีย์  คือ  สถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
๒) บริโภคเจดีย์  คือ  ส่ิงหรือสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าทรงเคยใช้สอย  
๓) ธรรมเจดีย์  คือ  สถานท่ีบรรจุพระธรรม  หรือพุทธพจน์  
๔) อุทเทสิกเจดีย์ คือ  พระพุทธรูปทางด้านศิลปกรรมไทย  หมายถึง  ส่ิงท่ีก่อเป็นยอด

แหลมเป็นท่ีบรรจุส่ิงท่ีเคารพนับถือ  เช่น  พระบรมสารีริกธาตุ  พระอรหันตธาตุ  อัฐิของเจ้าเมือง  
พระมหากษัตริย์  และอัฐิของบรรพบุรุษ  เป็นต้น๗ 

พุทธ  ความหมายคือ  ท่านผู้ตรัสรู้แล้ว  ผู้ตรัสรู้  ผู้ต่ืนแล้ว  ผู้เบิกบาน  ท่านผู้รู้อริยสัจส่ี
อย่างถ่องแท้ ๘ 

ศิลปะ  ความหมายคือ  ผลงาน  ความคิดในการผลิตผลงาน  การแสดงออกมาให้ปรากฎ
อย่างงดงามน่าชม  วิชาท่ีใช้ในการฝีมือแขนงต่างๆ  เป็นการกระท า  หรือขึ้นตอนของการสร้างช้ินงาน
ศิลปะ  โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์สุนทรียภาพ  จินตนาการ  หรือการสร้างจากอารมณ์ในภาวะต่างๆ  
ของมนุษย์  จนเป็นผลงานแห่งความคิดและการรังสรรค์ท่ีแสดงออกมาในภาวะต่างๆ  ของมนุษย์จน

                                            
๕ สงวน  รอดบุญ,  ศิลปกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศาสนา, ๒๕๒๙), หน้า ๑๙๐. 
๖ ด ารงราชานุภาพ, ต านานพุทธเจดีย์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๐๒), หน้า ๑๙. 
๗ พระราชวรมุนี (ป.อ.ประยุทธ์), นรก-สวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๘), หน้า ๖๐. 
๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมมิก), หน้า  ๒๖๘. 



๑๙ 

 

เป็นผลงานแห่งความคิดและการรังสรรค์ท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป  ก่อเกิด
อารมณ์  ความรู้สึกในความงดงาม  ความชอบ  ความพึงพอใจ  ความประทับใจ  หรือเกิดความ
สะเทือนใจ  มีอารมณ์ช่ืนชอบ  รัก  ไม่พอใจ  เกลียด  ซิงชัง  เป็นต้น๙ 

พุทธศิลป์  หมายถึง  งานศิลปะประเภทต่างๆ  ท้ังด้านสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  
และจิตรกรรม  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่  และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยตรง  และเป็น
ส่ิงช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธา  ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีงาม
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา๑๐ 

ความหมายของค าว่า  “พระพุทธรูป”  และ  “พุทธศิลป”์  โดยกล่าวว่า  “พระพุทธรูป” 
หมายถึง  รูปเคารพแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ทรงเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา  
ส่วน  “พุทธศิลป”์  หมายถึง  พุทธลักษณะทุกประการท่ีประกอบกันขึ้นเป็นพุทธรูป๑๑ 

ดังนั้น  “พุทธศิลป์”  จึงหมายถึง  งานศิลปะท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอุทิศ  และรับใช้
พระพุทธศาสนาโดยตรง  ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความศรัทธา  ความเช่ือ  ความเล่ือมใสในทางพระพุทธศาสนา๑๒ 

๒.๒  แนวคิดและความเช่ือพุทธศิลป์ 

๒.๒.๑แนวคิดที่ส าคัญของพุทธศิลป์ 
เพราะงานพุทธศิลป์เป็นส่ิงสอดแทรกอยู่คู่กับวัดในพระพุทธศาสนามาตลอด  ท าให้มี

วิวัฒนาการ  การพัฒนาการ  และการขับเคล่ือนไปอย่างรวดเร็ว  และก าลังเป็นท่ีสนใจของคนใน
สังคม  เนื่องจากมีคุณค่าท้ังความสวยงามของรูปแบบและคุณค่าในเนื้อหาเรื่องราว  ซึ่งล้วนแต่เป็นส่ือ
ธรรมะท่ีส าคัญท่ีใช้สอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี  งานพุทธศิลป์มีความผูกพันกับวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน  มีรูปแบบหรือลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากงาน

                                            
๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมมิก), หน้า ๒๖๘. 
๑๐ สมบูรณ์ ด าดี, “การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบ ตกแต่งภายใน

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน,  (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๙), หน้า ๗๗. 

๑๑ ศรีศักร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 
๒๐๐๒), หน้า ๖๐. 

๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๑. 



๒๐ 

 

ศิลปะของชาติอื่นๆ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีหลักสูตรสาขาวิชาพุทธ
ศิลปกรรม  เพื่อให้พระภิกษุ  สามเณร  และคฤหัสถ์ท่ีสนใจได้ศึกษาพุทธศิลป์ของไทยให้เป็นการ
อนุรักษ์  สืบสาน  และพัฒนาให้คงอยู่ได้ตลอดไป 

๒.๒.๒ลักษณะของงานพุทธศิลป์ 
งานพุทธศิลป์  ซึ่งประกอบด้วยจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ศิลปะส่ือผสม  

รวมถึงสถาปัตยกรรม  มีองค์ประกอบส าคัญ  ๒  ส่วน  คือ ๑๓ 

“รูปทรง”  คือ  ส่วนท่ีเป็นรูปธรรม  ได้แก่  วัสดุ  และทัศนธาตุต่างๆ  ท่ีสัมผัสได้ด้วย
ประสาทตา  เนื้อหา  คือส่วนท่ีเป็นนามธรรมท่ีรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกนึกคิด  ผ่านทางรูปทรง  เช่น  
เรื่องราว  อารมณ์  และสัญลักษณ์  มีคุณสมบัติ  ๕  ประการ  คือ๑๔ 

๑. คุณสมบัติท่ีแจ้จริงในตัวของงานทัศนศิลป์  ๓  ส่วน  คือ 
 ๑) คุณสมบัติกายภาพภายใน  คือ  วัสดุท่ีน ามาใช้ประกอบกับวิธีท่ีผสมผสานกันท า

ให้เกิดเป็นผลงาน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  หรือสถาปัตยกรรมขึ้น  ซึ่งมุ่งหมายถึงคุณสมบัติและ
คุณค่าของวัสดุท่ีท าให้ผู้พบเห็นตระหนักในคุณค่าของส่ิงท่ีตนรับรู้นั้น  และถ้าหากว่าผู้พบเห็นพบว่า
วัสดุท่ีใช้นั้นช ารุด  กะเทาะ  เสียหายส่วนใดส่วนหนึ่ง  ก็จะเกิดความรู้สึกร่วม  เสียดาย  หวงแหน 

 ๒) คุณสมบัติทางความรู้สึกกายภาพท่ีแสดงให้เห็น  ได้แก่  ลักษณะท่าทางของ
ผลงานศิลปะนั้นๆ  จะผูกพันกับแบบอย่างในการด าเนินชีวิตของศิลปินผู้สร้าง  เช่น  ท่าทางของ
พระพุทธรูปมักจะแสดงท่าทางเฉพาะแบบไม่แสดงความรู้สึกต่อเนื่องแก่ผู้พบเห็น  เมื่อเราเห็น
พระพุทธรูปอยู่ในท่านั่ง  ก็มีความรู้สึกว่านั่งจริงๆ  จะยืนไม่ได้  หรือท่ายืนก็จะยืนเท่านั้น  จะก้าวเดิน
ต่อไปไม่ได้  เป็นต้น 

 ๓) คุณสมบัติทางความหมายต่อชุมชน  ได้แก่  ผลงานท่ีเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา   
ทางความเช่ือ  และการแสดงพื้นเมือง  คุณสมบัติตามความหมายนี้เมื่อผู้พบเห็นรับรู้แล้ว  ก็จะบังเกิด
ความรู้สึกต่อเนื่องในจิตใจ  เสริมสร้างศีลธรรมและความสามัคคีทางอ้อม 

๒. คุณสมบัติในการด ารงอยู่ของงานพุทธศิลป์  หมายถึง  งานพุทธศิลป์  จะต้องมี
ต าแหน่งในการติดต้ังท่ีแน่นอน  มีขนาดสูงต่ าเหมาะสม  มีมุมท่ีงดงามมากท่ีสุดมุมใดมุมหนึ่ง  ส่วนมุม

                                            
๑๓ ชลูด น่ิมเสมอ, การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย , พิมพ์ครั้งที่ ๑,  (กรุงเทพมหานคร:  

กรมศิลปากร, ๑๙๘๙, ๒๕๓๒), หน้า ความน า. 
๑๔ อารี สุทธิพันธ์, ศิลปนิยม, พิมพ์ครั้งที่ ๓,  (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๑๖). หน้า ๗๖. 



๒๑ 

 

อื่นๆ  เป็นส่วนประกอบ  นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับต าแหน่งของแสง  และเงาท่ีตกทอดลงบนผลงาน
นั้นด้วยมุมที่เหมาะสม 

๓. คุณสมบัติท่ีให้ความรู้สึกเพิ่มขึ้น  ยิ่งดูยิ่งประทับใจ  คือ  งานทัศนศิลป์จะต้องก่อให้เกิด
ความรู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้น  ตัวอย่างเช่น  เมื่อเข้าไปเห็นพระประธานในโบสถ์  ครั้งแรกมี
ความรู้สึกประทับใจอย่างไร  และภายหลังเข้าไปชมอีกจะมีความรู้สึกประทับใจเพิ่มข้ึน  ยิ่งพิศยิ่งซึ้ง  
ยิ่งดูนานเข้ายิ่งมีความรู้สึกน่าเล่ือมใสในคุณค่าของวัสดุ  คุณค่าของรูปทรง  และคุณค่างทางศิลปกรรม
ผลงานนั้น  ก็ถือได้ว่ามีคุณค่าทางความรู้สึกเพิ่มขึ้น  และเป็นความรู้สึกเฉพาะตน 

๔. คุณสมบัติท่ีส่งเสริมให้คิดถึงส่ิงอื่น  หมายถึง  งานทัศศิลป์นั้นจะต้องก่อให้บังเกิด
ความคิดเปรียบเทียบกับผลงานอื่นๆ  ท่ีเคยเห็นตามประสบการณ์ท่ีผ่านมา  ปลุกเร้าให้คิดถึงคุณค่า
ยิ่งกว่านั้นยังท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมกับผลงานทางศิลปะท่ีเห็นตรงหน้า  ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้สึก
ทางสุนทรียภาพเฉพาะตนอย่างหนึ่ง 

๕. คุณสมบัติท่ีมีความสมบูรณ์ในตัว  หมายถึง  งานพุทธศิลป์นั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ลง
ตัวในรูปทรงและเรื่องราว  ไม่สามารถท่ีจะแยกส่วนประกอบช้ินใดช้ินหนึ่งออกได้ 

พุทธศิลป์  มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากงานพุทธศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา  มีความเกี่ยวข้องกับพุทธธรรม  สะท้อนบุคลิกภาพ  
ลักษณะนิสัยของคนไทย  ท้ังยังเป็นส่ือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งอีกด้วย  ซึ่งสามารถอธิบาย
ความส าคัญโดยละเอียดได้  ๕  ประการ  ดังนี้ 

๑. งานพุทธศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  เป็นพื้นฐานส าคัญของสังคมไทยท่ีมี
รากฐานมาจากพระพุทธศาสนา  ไม่ว่าจะเป็นประเพณี  วัฒนธรรม  ความคิด  ความเช่ือ  แม้กระท่ัง
ลักษณะนิสัยใจคอของคนไทยก็มีพื้นฐานมาจากคุณธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  อย่างไรก็ตาม
ยังมีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาปรากฏด้วย  เช่น  วัฒนธรรมอินเดีย  วัฒนธรรมจีน  วัฒนธรรมตะวันตก  
และตะวันออกกลาง  ในส่วนของวัฒนธรรมท่ีได้รับจากพระพุทธศาสนานั้นยังประกอบไปด้วย
พระพุทธศาสนาแบบมหายาน  เถรวาท  พราหมณ์-ฮินดู  นับต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา  
วัฒนธรรมไทยก็ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนามาโดยตลอด   พุทธศิลป์ท าหน้าท่ีคล้าย
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต  เป็นผลรวม
แห่งการด าเนินชีวิตของคนไทยท่ีมีความแตกต่างเชิงบวกไปจากวิถีชองชาติอื่นๆ  เมื่อได้สัมผัสกับงาน
พุทธศิลป์ดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  ความประทับใจ  และเห็นคุณค่า  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
อีกหนึ่งท่ีสามารถสร้างความมั่นคงของชาติ  สร้างอุดมการณ์ของชาติได้  ดังนั้นการอนุรักษ์  สืบสาน  



๒๒ 

 

และพัฒนางานพุทธศิลป์จึงเท่ากับการรักษาวัฒนธรรม  การรักษาเอกลักษณ์  และจุดเด่นของชาติ
ไทยด้วย 

๒. งานพุทธศิลป์มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา  ถึงแม้ว่าสังคมโลก  สังคมไทยใน
ปัจจุบันจะเปล่ียนแปลงไปตามกระแสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ก็ยังคงมีพื้นฐานแนวคิดมาจาก
พระพุทธศาสนา  พุทธปรัชญาตลอดมา  ถึงแม้อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกท่ีหล่ังไหลเข้าสู่
สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง  พยายามผลักดันให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมสากลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้    
ท าให้มีการเตรียมการกันขนานใหญ่   

ดังจะเห็นไ ด้จากการเริ่ มปรับปรุ งประเทศ ท้ังแนว คิด  และวิทยากรใหม่ๆ   
ในสมัยพระบาทสมเ ด็จพระจอมเก ล้าเ จ้ าอยู่หั ว   รัชกาลท่ี ๔  (ครองราชย์ระหว่ า ง ปี    
พ.ศ. ๒๓๔๘ – ๒๔๑๑)  โดยการปรับปรุงประเทศหลายด้านตามแบบตะวันตก  เช่น  มีการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ  ด้วยเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในอนาคต  โปรดฯ  ให้สร้างถนนหลายสายเพื่อการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย  ต้ังศาลยุติธรรม  และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเป็นสากล  นอกจากนี้ยัง
ทรงเช่ียวชาญทางด้านโหราศาสตร์และดาราศาสตร์  จึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์  
ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  โดยทรงให้ก าเนิดธรรมยุตินิกาย  
รวมท้ังโปรดฯ  ให้สร้างพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร  ๕  แห่ง  ได้แก่  วัดบวรนิเวศวิหาร    
วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร  วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  วัดราชวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  
และวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 

ในช่วงเวลาต่อมา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี ๕  (ครองราชย์
ระหว่าง  พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓)  ซึ่งแม้จะมีการสร้างบ้านเมือง  พระราชวัง  วัดวาอาราม  โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะในวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกบ้าง  แต่ก็ยังมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาแทบท้ังส้ิน  พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  โปรดฯ ให้สร้างพระอารามหลายแห่ง  เช่น  
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร  วัดเทพศิรินทราวาส  วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (บางปะอิน)  
และปฏิสังขรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม   จ าลองพระพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก   
มาประดิษฐานไว้ในวัดนี้  ฯลฯ  จึงอาจกล่าวได้ว่า  พุทธศิลป์ท้ังในวัดราษฎร์  และวัดหลวงได้
ผสมผสานและมีความส าคัญกับพุทธศาสนิกชนทุกระดับช้ันตลอดมา  จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตอันเป็นศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  ดังท่ี  ถวัลย์  ดัชนี  ได้กล่าวไว้ว่า  ศิลปกรรมไทย
ในอดีตนั้น  ต้ังอยู่บนรากฐานความเข้าใจในพุทธปรัชญาอันลึกซึ้งท่ีหยั่งรากลึกลงในสายเลือดและจิต
วิญญาณ  ศิลปินท างานด้วยแรงศรัทธาปสาทะอันมั่นคง  โดยมุ่งหวังพระนิพพานอันเป็นเบื้องปลาย
ของการหลุดพ้น  



๒๓ 

 

นอกจากนี้  งานพุทธศิลป์ยังสืบสานพระพุทธศาสนา  นับเป็นอีกบทบาทหน้าท่ีหนึ่งของ
พุทธศิลป์ในการแสดงหลักธรรม  คุณธรรมจริยธรรมได้ชัดเจนลึกซึ้งกว่าเนื้อหาเรื่องราวในต ารา
วิชาการต่างๆ  ส่งผลให้งานพุทธศิลป์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบสาน  พัฒนาพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ในส่วนของเนื้อหาท่ีปรากฏในงานพุทธศิลป์  เนื่องจากเป็นงาน
ท่ีสร้างขึ้นในปริมณฑลของวัด  เนื้อหาสาระจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา  และวิถีชีวิตของชาวบ้าน  
ได้แก่  พุทธศาสนา  พุทธประวัติ  ทศชาติชาดก  ปรัชญา  และค าสอนทางพระพุทธศาสนา   
ภาพปริศนาธรรม  ไตรภูมิพระร่วง  วรรณคดี  นิทานพื้นบ้าน ฯลฯ 

๓. งานพุทธศิลป์มีความเก่ียวข้องกับพุทธธรรม  พุทธศิลป์เป็นศิลปะส าหรับชาวพุทธ  
โดยเฉพาะกับผู้ท่ีต่ืนรู้  และผู้ท่ีอยากรู้  ผู้แสวงหาสัจธรรมเพื่อความรู้  ความเข้าใจในธรรมชาติ 
และชีวิต  โดยตีความจากทัศนสัญลักษณ์ท่ีแฝงไว้ในงานพุทธศิลป์ไปสู่ค าสอนตามแนวพุทธศาสนา  
พุทธปรัชญา  และพุทธธรรม  ได้แยกพุทธธรรมออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ  สัจธรรมหรือกฎธรรมชาติ  
กับจริยธรรม หรือการรู้จักกฎธรรมชาติ  แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในทางท่ีเกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม  

๔. พุทธศิลป์สะท้อนบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัยของคนไทย  บุคลิกภาพของคนไทยว่า 
“คนไทยเป็น  Thai  culture  and  behavior  คนไทยมีวัฒนธรรมแบบกลางๆ  พอมีพอกินสบายๆ  
มีความสุขตามอัตภาพ  บุคลิกคนไทยจึงเป็นแบบเฉ่ือยๆ  เนือยๆ  เน้นพอมีพอกิน  รักสงบ  เดินสาย
กลาง  ใจเย็น  มีดุลยภาพ  จิตใจสงบ  ไม่กระตือรือร้นมากนัก  สังคมน่าอยู่เพราะประเทศไทยมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  ส่ิงแวดล้อมอุดมสมบูรณ์  ไม่ได้เข้าสู่วัฒนธรรมบริโภคนิยม  ผู้ชายไทยมี
สถานภาพเหนือกว่าผู้หญิงแต่จะไม่กดขี่ผู้หญิง  ผู้ชายเป็นความหวังของครอบครัว”  รูปแบบของงาน
พุทธศิลป์กล่าวได้ว่า  เป็นการถ่ายทอดลักษณะของคนไทยให้ปรากฏในผลงาน  แฝงหรือซ่อนเร้นอยู่
ในผลงานท่ีท้าทายคนท่ัวไป  แต่ก็สามารถมองเห็นได้  เช่น  ความสุภาพอ่อนหวานจากการใช้เส้นโค้ง
เป็นหลัก  ความสงบร่มเย็นจากเรื่องราวทางพุทธศาสนา  และการใช้สีฝุ่นซึ่งท ามาจากธรรมชาติ
โดยตรง  มีอารมณ์ขัน  สนุกสาน  ในภาพท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้าน  ฯลฯ 

๕. งานพุทธศิลป์สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง  โดยเฉพาะเป็นการส่ือถึง
พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  พุทธปรัชญา  เป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เพื่อเข้าถึง
ธรรมะอย่างลึกซึ้งได้  เหนือกว่าค าบรรยายใดๆ  สอดคล้องกับทัศนะของ อังคาร  กัลป์ยาณพงศ์  ท่ีได้
กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่า  ศิลปินไทยใช้ศิลปะเป็นส่ือเพื่อก้าวไปสู่จริยธรรม  และศาสนาในสังคม  
ศิลปะเป็นส่ิงส าคัญอย่างหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยเนรมิตความเป็นมนุษย์ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์  ศิลปกรรมจะ
เป็นส่ือวิเศษให้มนุษย์เข้าใจแก่นของความเป็นจริงได้อย่างซาบซึ้ง  และลึกซึ้ง  เป็นส่ือวิเศษ  ช่วยน้อม
ใจมนุษย์ให้ประจักษ์ซึ้งถึงคุณค่าในพุทธปรัชญา  ซึ่งแสดงออกมาอย่างเป็นทิพย์ท่ีสุดในแง่ศิลปะได้
อย่างดี   



๒๔ 

 

นอกจากความงดงามทางด้านศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้ว  พุทธศิลป์ยังส่ือถึงความงามของ
ทัศนียภาพท่ีช่างถ่ายทอดมาจากภูมิประเทศท่ีมองเห็น  และจินตนาการ  ท้ังป่าเขาล าเนาไพร  แม่น้ า  
ล าธาร  ท้ังเป็นการพักสายตาของผู้ชมจากการดูตัวด าเนินเรื่องต่างๆ  ท าให้พุทธประวัติท่ีบันทึกไว้ใน
พระไตรปิฎกกว่า  ๕๐๐  เรื่อง  จึงเป็นเนื้อหาสาระส าคัญโดยเฉพาะทศชาติชาดกท่ีช่างน าออกมา
ถ่ายทอดผ่านงานพุทธศิลป์ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสท่ีจะได้ศึกษาประวัติ  
บุญบารมีของพระพุทธองค์ในงานพุทธศิลป์ 

๒.๒.๓ ประเภทของงานพุทธศิลป์ 

๑. สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรม  หมายถึง  อาคารสถานท่ี  หรือส่ิงก่อสร้างท่ีกระท าขึ้นด้วยความคิด
สร้างสรรค์ก าหนดขอบเขต  ปริมาตรของท่ีว่าง  ให้เกิดบรรยากาศและประโยชน์ใช้สอยตามความ
ต้องการของมนุษย์  รวมท้ังรูปธรรม  และรูปธรรมโดยอาศัยหลักการทางศิลปะ  ความงาม  และ
วิทยาศาสตร์ ๑๕ 

สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึ้นในพระพุทธศาสนา  ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในบริเวณท่ีเรียกว่า   
“พุทธสถาน”  เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  ได้แก่  อาคารส่ิงก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ  เพื่อการ
สักการะบูชาและบ าเพ็ญศาสนกิจ  รวมถึงส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์๑๖ 

พุทธสถาน  หมายถึง  อาคารสสถานท่ี  ท่ีสร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา  ถ้าหากอาคาร
สถานท่ีต่างๆ  นั้นสร้างอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน  มีก าแพงล้อมรอบ  ก าหนดเขตท่ีแน่นอนจึงเรียกว่า 
“วัด”๑๗ 

๑.๑มูลเหตุการณ์สร้างวัด 

สมัยพุทธกาล  ยังไม่มีการสร้างอาคารสถานท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์เป็นหลัก
แหล่งถาวร  โดยเฉพาะเจาะจง  ตามแนวทางวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนาเสนาสนะท่ีจะใช้อยู่อาศัยนั้น  
พระพุทธเจ้าจึงก าหนดสถานท่ีส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยช้ันพื้นฐาน  คือ  “รุขมูลเสนาสนะ”  หมายถึง  
การอยู่รอบโคนต้นไม้  ด้วยเหตุผล  ๒  ประการอันเนื่องมาจากหน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์  คือ 

                                            
๑๕ สมภพ ภิรมย์, ช่อฟ้า นาคเบือน ตุง, (กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๖๒. 
๑๖ กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊ฟ, ๒๕๔๐), หน้า ๕. 
๑๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕. 



๒๕ 

 

๑. หน้าท่ีต่อตนเอง  วัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนา  มุ่งเน้นให้
บ าเพ็ญวิปัสสนาเพื่อช าระล้างจิตให้หลุดพ้นจากกิเลส  

๒. หน้าท่ีต่อผู้อื่น  หน้าท่ีหลักอีกประการหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์คือการจาริกไป  ณ  ท่ี
ต่างๆ  เพื่อมุ่งส่ังสอนพระธรรมแก่ประชาชน  ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการออกเผยแพร่ค าส่ังสอนนี้
นอกจากช่วยให้ประชาชนได้พบแสงสว่างแก่ชีวติ 

๑.๒ ประเภทของวัด 
สมัยหลังพุทธกาลมีการสร้างส่ิงเคารพบูชาทางพระพทธศาสนาขึ้น ณ ท่ีต่างๆ   ได้แก่  

พระสถูปเจดีย์  ท าให้บริเวณเหล่านั้นเกิดเป็นท่ีชุมชนของเหล่าพระสงฆ์  และคฤหัสถ ์

ดังนั้นเหตุนี้จึงมีท่ีพักอาศัยขอย่างถาวรของพระสงฆ์  เป็นเหตุให้พระภิกษุในเวลาต่อมาจึง
มีลักษณะท่ีต่างกัน  ๒  แบบ  คือ  ฝ่ายหนึ่งต้ังมั่นอยู่กับแนวปฏิบัติเดิม  ปลีกความวุ่นวานจากโลกสู่
ป่าอยู่ถ้ า  เพื่อแสวงหา  มุ่งเน้นทาง  “วิปัสสนาธุระ”  อีกฝ่ายหนึ่งนิยมการอยู่วัดภายในชุมชน  โดย
มุ่งเน้นการศึกษาในทาง  “คันถธุระ”  ลักษณะดังกล่าวนี้แบ่งแยกชัดเจนเป็น  ๒  ฝ่ายในลังกา  โดย
เรียกฝ่ายท่ีอยู่ป่าว่า  “พระอรัญวาสี”  และฝ่ายท่ีอยู่ในเมืองว่า  “พระคามวสี” 

๑.๓ องค์ประกอบภายในพุทธสถาน 

สถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึ้นในพุทธสถาน  สามารถก าหนดตามการแบ่งเขตตามกิจกรรมทาง
ศาสนา  ซึ่งโดยท่ัวไปพุทธสถาน  นิยมแบ่งเขตพื้นท่ีออกเป็น  ๓  ส่วนใหญ่ๆ  คือ  เขตพุทธาวาส  
เขตสังฆาวาส  และธรณีสงฆ์๑๘ 

๑.  เขตพุทธาวาส  หมายถึง  ขอบเขตสวนบริเวณท่ีส าคัญท่ีสุดของวัด  ท่ีก าหนดไว้ให้เป็น
พื้นท่ีส าหรับ  พระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา  แต่ด้วยเหตุท่ีเป็นสถานท่ีซึ่งต้องมีพระสถูปเจดีย์  
หรืออาคารประกอบพิธีท่ีภายในต้องมี 

พระเจดีย ์ พระมณฑป  พระปรางค์  อาคารท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางหลักของวัด 

พระอุโบสถ  อาคารท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์  และฆราวาส 

เจดีย์ราย  เจดีย์ทิศ  อาคารท่ีใช้บรรจุอัฐิ  หรือประกอบเพื่อนให้ผังสมบูรณ์ 

หอระฆัง  อาคารท่ีใช้เป็นเครื่องบอกเวลาส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 

                                            
๑๘ สมคิด จิระทัศนกุล, พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๔๓), หน้า ๒๗.  



๒๖ 

 

ศาลาต่างๆ  ศาลาราย  อาคารท่ีใช้เป็นท่ีนั่งพักของผู้มาเยือน  ศาลาทิศ  อาคารท่ีใช้
ล้อมอาคารหลักส าคัญ  ใหค้ฤหัสถ์นั่งพักหรือประกอบเพื่อให้ผังสมบูรณ์ 

พระระเบียง  อาคารท่ีใช้ล้อมอาคารหลักส าคัญหรือล้อมแสดงขอบเขตแห่ง
พุทธาวาส 

พลับพลาเปล้ืองเครื่อง  อาคารท่ีใช้ส าหรับเป็นท่ีพระมหากษัตริย์เปล่ียนชุดฉลอง
พระองค์ในวาระท่ีทรงเสด็จพระราชด าเนินเพื่อบ าเพ็ญพระราชกุศล 

๒.  เขตสังฆาวาส  ขอบเขตก าหนดบริเวณพื้นท่ีส่วนหนึ่งของวัดท่ีก าหนดไว้ให้เป็นท่ีอยู่
อาศัยของพระภิกษุสงฆ์  เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนา  
โดยตรงค าว่า  “สังฆวาส”  มาจาก  สงฆ์ + อาวาส  แปลว่า  ท่ีอยู่แห่งหมู่สงฆ์  พื้นท่ีบริเวณจึงมี
ขอบเขตท่ีมิดชิดและประกอบไปด้วยอาคาร สถานท่ีสัมพันธ์เฉพาะกิจกับกิจกรรม  และวัตรปฏิบัติท่ี
เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของเพศสมณะเท่านั้น 

-  กุฏิ   อาคารท่ีใชัหลับนอน 
-  กัปปิยกุฏี  โรงเก็บอาหาร 
-  หอฉัน   อาคารท่ีใช้เป็นท่ีฉันภัตตาหาร 
-  วัจจกุฏ  อาคารท่ีใช้ส าหรับขับถ่าย 
-  ศาลาการเปรียญ อาคารท่ีใช้เป็นท่ีเรียนหนังสือของพระสงฆ์ 
-  หอไตร   อาคารท่ีใช้เก็นรักษาคัมภีร์ทางศาสนา 

 

เหตุนี้การแบ่งพื้นท่ีวัดเป็น  ๓  ส่วนในเชิงการออกแบบสถาปัตยกรรม  จึงมีความหมายว่า
ส่วนหนึ่ง  คือเขตพุทธาวาสใช้เป็นพื้นท่ีกึ่งสาธารณะอีกส่วนหนึ่งคือเขตสังฆาวาสท่ีใช้เป็นพื้นท่ีส่วนตัว
เฉพาะพระสงฆ์  และส่วนท่ีเป็นธรณีสงฆ์  เรียกเป็นพื้นท่ีสาธารณะส าหรับคนท่ัวไป 

๑.๔ ประติมากรรม 
ประติมากรรม  เป็นศิลปะท่ีส่ือความหมายด้วยการเห็นมีปริมาตรสามารถสัมผัสรู้สึกถึง

ความกว้างความยาว  และความสูง  รวมท้ังความลึก  และความนูนได้  การสร้างงานประติมากรรม
เนื่องในพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งท่ีถ่ายทอดคติความเช่ือ   และแนวทางใน
พระพุทธศาสนาให้เป็นรูปประธรรมสัมผัสได้ด้วยตาการมองเห็นก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราว
ในศาสนาตลอดจนความประทับใจอันน าไปสู่ความเล่ือมใสศรัทธา  

 

 



๒๗ 

 

๒.๒.๔ประเภทของประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา 
การสร้างประเภท  ประเภทใด  ประเภทใหญ่ๆ  คือ  ปฏิ  ประเภทใหญ่ๆ  คือ  

ประติมากรรมรูปเคารพ และประเภทใหญ่ๆ  คือประติมากรรมรูปเคารพ  และประติมากรรมตก
แต่งตัว  ประเภทใหญ่ๆ  คือประติมากรรมรูปเคารพ  และประติมากรรมตกแต่งสถาปัตยกรรม 

๒.๒.๔.๑  ประติมากรรมรูปเคารพ 
ประติมากรรมรูปเคารพท่ีสร้างขึ้นในพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นตัวแทนในส่ิงเคารพนับถือ

ของพุทธศาสนิกชน  ประติมากรรมรูปเคารพจริงเป็นรูปแบบแห่งวัตถุท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่ิงแทน 
หรือสัญลักษณ์เป็นส่ิงพัฒนารู้สึกอุดมคติ  และความเช่ือเป็นนามธรรมให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมมี
จุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาในศาสนา  ได้แก่  พระพุทธรูป  และรูปสัญลักษณ์  

๑.๑)  พระพุทธรูป  ประติมากรรมรูปเคารพท่ีสร้างขึ้น  เพื่อเคารพบูชาพระพุทธรูป
นับว่าเป็นประติมากรรมท่ีส าคัญ  และสร้างสรรค์เป็นจ านวนมากท่ีสุด  อันสืบเนื่องมาจาก
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะลัทธิเถรวาทเป็นท่ียอมรับนับถือต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
องค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนหัวใจของศิลปวัตถุทางศาสนา  พร้อมเป็นอุเทสิกเจดีย์วัตถุประสงค์ท่ี
สร้างขึ้นเพื่อปรารถนาให้ร าลึกถึงพระพุทธเจ้า  และเพื่อน้อมน าใจให้พุทธศาสนิกชนได้ร าลึกถึง
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ  ในพุทธประวัติจึงได้ก าหนดระบบแบบแผนท่าทางต่างๆ  ของพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ  แต่ละปางของพระพุทธรูปมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเรื่องราวอ่านเป็นบุคลาธิษฐาน   และ
เหตุการณ์ส าคัญในพุทธประวัติได้รับรู้ก าหนด  และเป็นแบบรูปแบบท าอิริยาบถต่างๆ  เช่น  นั่ง  นอน  
ยืน  เดิน เป็นต้น  

การสร้างพระพุทธรูป  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงลักษณะของพระพุทธเจ้าเพียงส่วนเดียว   
แต่ต้องท าให้งามต้องใจคนท้ังหลายเพราะพระพุทธรูปเป็นศูนย์รวมของศาสนิกชนท่ีเก่าๆ  บูชา  ดังนั้น
พระพุทธรูปจ าเป็นต้องขึ้นด้วยวัตถุท่ีมีความคงทนถาวร  และมีคุณค่า  เช่น  ทองค าหยก  หินแกรนิต  
หินอ่อน  หรือโลหะมีค่าต่างๆ  จ าเป็นต้องสร้างขึ้นด้วยวัตถุท่ีมีความคงทนน้อย  เช่น  ดินทราย  ไม้ 
หรือปูนก็จะตกแต่งผิววัสดุนั้นให้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการลงรักปิดทอง  ปิดทองค าเปลวทับ  หรือตี
แผ่นทองหุ้มปิดไว้  ประติมากรรมเหล่านี้มักจะส าเร็จลงด้วยจิตศรัทธาเล่ือมใสอย่างแท้จริงท่ีเปรียบ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และกรรมวิธีการสร้างอย่างยอดเยี่ยม 

๑.๒)  รูปสัญลักษณ์  เป็นปฏิมากรรมท่ีได้รับอิทธิพลการสร้างมาต้ังแต่ครั้งอินเดีย
โบราณ  ซึ่งมีคติห้ามสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปเคารพ จึงคิดหาทางสร้างรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์แสดง
เรื่องราวของพระพุทธองค์ขึ้น  ภายหลังได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นโดยชนชาวกรีกท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาในแคว้นคันธราชพุทธศาสนา  จึงหันมานิยมสร้างพระพุทธรูปกันมากขึ้นและ
แพร่หลายจนถึงทุกวันนี้  แต่การสร้างประติมากรรมรูปสัญลักษณ์ก็ยังคงสืบเนื่องกันมาทุกยุคทุกสมัย



๒๘ 

 

แม้จะมีจ านวนไม่มากเท่ากับการสร้างพระพุทธรูปก็ตาม  กล่าวโดยสรุปประติมากรรมรูปสัญลักษณ์ท่ี
สร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเรื่องราวของพระพุทธประวัติตอนส าคัญต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น 

รูปดอกบัว          เป็นสัญลักษณ์แห่งการประสูติ 

รูปบัลลังก์และต้นโพธิ์         เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ 

รูปธรรมจักรและกวางหมอบ  เป็นสัญลักษณ์แห่งการปฐมเทศนาในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

รูปสถูป เป็นสัญลักษณ์แห่งปรินิพพานรอยพระพุทธบาทเป็น
สัญลักษณ์แห่งการประทับรอยของพระพุทธองค์ท่ีเหยียบลง
พื้นแผ่นดินท่ีพระธรรมของพระองค์ได้ไปเผยแพร่ถึง 

๒.๒.๔.๒.  ประติมากรรมตกแต่งสถาปัตยกรรม 
การสร้างประติมากรรมเพื่อตกแต่งสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามี

วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนคติความเช่ือทางศาสนาด้วยการพรรณนาหรือบรรยายด้วยการเล่าเรื่องด้วย
ภาพปฏิมากรรม  ท้ังยังเป็นการประดับตกแต่งศาสนสถานให้เกิดคุณค่าความงามอลังการอันก่อให้เกิด
ความเข้าใจและความเล่ือมใสศรัทธา  ประติมากรรมตกแต่งสถาปัตยกรรมแบ่งตามหน้าท่ีใช้สอย  
ได้แก่  ประติมากรรมเล่าเรื่อง  และประติมากรรมลวดลายประดับ 

๒.๑)  ประติมากรรมเล่าเรื่อง  เป็นปฏิมากรรมเทคนิคปูนปั้นหรือแกะสลักเป็นภาพนูน
สูงและนูนต่ าบริเวณท่ีติดต้ังงาน  ได้แก่  ฐานผนัง  หรือหน้าบ้านของอาคารท้ังภายใน  และภายนอก
โดยแสดงเรื่องราวทางศาสนาเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกทศชาติโดยปฏิมากรจะเลือกเรื่ องราวต่างๆ 
หรือตอนท่ีส าคัญมาแสดงให้เหมาะสมกับพื้นท่ีในการสร้างงานท่ีมีอยู่ 

๒.๒)  ประติมากรรมลวดลายประดับ  เป็นประติมากรรมท่ีสร้างขึ้นเพื่อประดับตกแต่ง
อาคารทางศาสนาให้เกิดคุณค่าทางความงาม  และสะท้อนความเช่ือทางศาสนาให้ปรากฏเป็นรูป 
ประธรรม  ๒  ปฏิมา  ประติมากรรมตกแต่งสะท้อนความเช่ือ  และประติมากรรมตกแต่งสะท้อน
ความเช่ือ  เป็นประติมากรรมตกแต่งประดับอาคารหรือศิลปะวัตถุท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
ความหมาย  และสะท้อนคติความเช่ือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ได้แก่  คติไตรภูมิ  และจักรวาลเป็น
หลักเช่นฐานรูปสัตว์บันไดหน้า  เป็นต้น 

๒.๒.๔.๓.  จิตรกรรม  ความหมายโดยท่ัวไปของจิตรกรรม  คือภาพวาดระบายสีบนพื้น
แผ่นคราบเส้นสีเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีประกอบเป็นภาพส่วนผู้สร้างงานจิตรกรรมนั้น  เรียกว่าช่าง
เขียน  หรือจิตรกร  ประเภทของจิตรกรรม  การก าหนด  และจ าแนกประเภทของงานจิตรกรรมไทย
อาจจ าแนกได้  ๒  วิธี  คือจ าแนกโดยประเภทของวัสดุหรือพื้นท่ีรองรับของภาพจิตรกรรมและจ าแนก
โดยอาศัยพิจารณาจากรูปแบบท่ีปรากฏด้วยสายตา  



๒๙ 

 

จิตรกรรมไทย  จ าแนกโดยวัสดุพื้นท่ีรองรับอาจแบ่งเป็น  ๒  ประเภทคือจิตรกรรมฝาผนัง
ซึ่งจะไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้  และกิจกรรมท่ีเคล่ือนท่ีได้  

๓.๑)  จิตรกรรมฝาผนัง  เป็นจิตรกรรมท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได้เพราะเขียนลงบนโครงสร้าง
ของตัวอาคาร  เช่นฝาผนัง  เพดาน  เสา  และบานประตู  เป็นต้น  จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ท่ีมีอยู่ตาม
วัดต่างๆ  มักจะพบเขียนอยู่ท่ีอุโบสถ  วิหาร  ศาลา  หอไตร  กรุในพระเจดีย์  หรือตามกุฏิตา่งๆ  เป็น
ต้นเรื่องท่ีเขียนส่วนมาก  ได้แก่  พุทธประวัติเทพชุมนุม  ไตรภูมิชาดก  วรรณกรรมทางศาสนา 
ปริศนาธรรม  ต านาน  นิทานพื้นบ้าน  พระราชพิธีประเพณี  และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ  เป็นต้น 

๓.๒)  จิตกรรมท่ีเคล่ือนท่ีได้  เป็นจิตกรรมท่ีเขียนลงบนวัตถุท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้  
เช่น  สมุดข่อย  พระบฏ   ตู้พระธรรมต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นภาพท่ีเขียนด้วยเรื่องราวเช่นเดียวกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง  แต่เป็นภาพเขียนท่ีมีพื้นภาพขนาดเล็กกว่า  การสร้างองค์ประกอบของภาพจึงจัด
ให้เป็นกลุ่มเล็ก  และมีเทคนิคท่ีแตกต่างออกไป   เช่น  การเขียนลายรดน้ า  ลายก ามะลอ  หรือปิด
ทองประดับกระจก  เป็นต้น 

๒.๒.๕ จุดมุ่งหมายและแนวคิดของจิตรกรรม 
จิตรกรรมท่ีสร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ภายในอาคารทางศาสนา  

ได้แก่  โบสถ์  วิหาร  มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอคติความเช่ือทางศาสนา  โดยสร้างพื้นท่ีว่างของผนัง
อาคารให้มีความหมายด้วยภาพพรรณนาเรื่องราวต่างๆ  ในพระพุทธศาสนา  ได้แก่  ภาพพุทธประวัติ  
ภาพเล่าเรื่องชาดก  เป็นต้น  สร้างบรรยากาศและเร่งเร้าอารมณ์ให้ผู้รู้รู้สึกคล้อยตามเกิดความยินดี
พอใจและเข้าใจน้อมน าไปสู่ความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น  

มูลเหตุในการสร้างจิตรกรรมฝาผนังในอาคารทางพระพุทธศาสนา  สามารถแยกได้  ๒  
ประเด็น  คือ 

๑.  ผู้สร้างต้องการใช้ภาพประกอบตกแต่งอาคารหรือโบราณสถานท่ีส าคัญขึ้นให้มีความ
งามสมกับเป็นพุทธสถานทางนี้   ได้มีผู้ท าการวิจัยแล้วและทราบได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังนั้นมีการ
ออกแบบให้ผสมกลมกลืนกับรูปแบบของอาคาร ท้ั งยังมีการวางแผนการวาดภาพพร้อมกับการสร้าง
อาคารด้วยในลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าผู้สร้างมุ่งถึงประเด็นของความงามเป็นประเด็นส าคัญ  

๒.  เพื่อต้องการใช้เป็นส่ือในการเรียนรู้  ซึ่งเป็นความหมายโดยนัยท่ีแฝงไว้  เพราะศิลปิน
นั้นคือภาษาชนิดหนึ่งและเป็นภาษาสากล  เพราะมีรูปภาพเป็นเครื่องมือในการบรรยายหรือเล่าเรื่อง
เหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีผู้อยู่ย่อมเกิดความเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้หรืออ่านค าจารึกตัวอักษร
ใดๆ  ท้ังส้ิน 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า  วัตถุประสงค์ของการสร้างจิตกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนานั้นมี
ความมุ่งหมายท้ังในทางรูปธรรมและนามธรรม  การพิจารณานอกจากจะให้ความส าคัญกับเนื้อหา



๓๐ 

 

โดยตรงและมุ่งทางสุนทรียภาพแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงลักษณะของภาพจิตรกรรมท่ีมีความสัมพันธ์
ของตัวอาคารท่ีสร้างขึ้นด้วย  

๒.๓ ความเช่ือและคติการสร้างพระพุทธรูป 
การสร้างพระพุทธรูปในแต่ละพื้นท่ีมีคติความเช่ือท่ีเหมือนกัน  แตกต่างกัน  และตีความ

เช่ือท่ีเหมือนกัน  ได้แก่การสร้างเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ระลึกถึงพระธรรมค าส่ังสอนของ
พระองค์  เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ครบ  ๕,๐๐๐  ปี  มีความเช่ือว่าการสร้างพระพุทธรูปจะ
ท าให้เกิดส่ิงท่ีดีกับชีวิต  เช่ือว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและบารมี  ท าให้เกิด
พุทธานุสติ  เช่ือว่าเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะเข้าถึงพระรัตนตรัย  เป็นต้นคติความเช่ือท่ีแตกต่างกันอัน
เนื่องมาจากชีวิต  วิถีชีวิต  จารีตวัฒนธรรมประเพณี  และส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นตัวกล่อมเกลาท าให้เกิด
ความเช่ือเรื่องต่างๆ  มากมายท่ีเรียกว่า  “อานิสงส์”๑๙ 

๒.๓.๑ คติความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูป 
 “อานิสงส์”  หมายถึง  ผลแห่งกุศลกรรมหรือประโยชน์อันได้รับจากการท าบุญ   

ซึ่งข้อแตกต่างในคติความเช่ือเกิดจากการเลือกใช้วัสดุท่ีน ามาสร้างพระพุทธรูป  เช่น๒๐ 
๑)  พระพุทธรูปท่ีเขียนบนใบไม้  เช่น  ใบลาน  มีอานิสงส์  ๕  กปั 
๒)  พระพุทธรูปสลักจากหินหยก  ไม้จันทน์  มีอานิสงส์  ๑๓  กัป 
๓)  พระพุทธรูปสลักจากท่อนไม้ต่างๆ  มีอานิสงส์  ๑๙  กัป 
๔)  พระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดง  หรือทองเหลือง  มีอานิสงค์  ๑๗  กัป 
๕)  พระพุทธรูปสร้างด้วยครั่ง  มีอานิสงส์  ๒๐  กัป 
๖)  พระพุทธรูปสลักจากงาช้าง  มีอานิสงส์  ๒๐  กัป 
๗)  พระพุทธรูปก่ออิฐ  หรือปูน  มีอานิสงส์  ๓๒  กัป 
๘)  พระพุทธรูปสร้างจากหิน  และเงิน  มีอานิสงส์  ๔๕  กัป 
๙)  พระพุทธรูปท่ีสร้างจากผงดอกไม้ผสมน้ ารัก  มีอานิสงส์  ๔๕  กัป 
๑๐) พระพุทธรูปสร้างจากทองค า  มีอานิสงส์  ๑๒๐  กัป 
๑๑) พระพุทธรูปสร้างจากโลหะ ๕ ชนิด  มีอานิสงส์  ๑,๐๐๐  กัป 
๑๒) พระพุทธรูปสร้างจากแก้วมณี  มีอานิสงส์อสงไขยกัป  เป็นต้น 

                                            
๑๙ มานิตย์  กันทะสัก, “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธะ”, วิทยานิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), หน้า ๖๘. 
๒๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๙. 



๓๑ 

 

จากความเช่ือในการเลือกใช้วัสดุท่ีน ามาสร้างพระพุทธรูป  ตลอดถึงการสร้างพระพุทธรูป
เป็นการบ าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐  คือ๒๑ 

๑)  ทานมัยบุญ  ส าเร็จด้วยการให้ทาน 
๒)  ผืนละมัยบุญ  ส าเร็จด้วยการรักษาศีล 
๓)  ภาวนามัยบุญ  ส าเร็จด้วยการภาวนา  มี  ๒  อย่าง  คือ  สมถะกรรมฐาน  และ

วิปัสสนากรรมฐาน 
๔)  อปจายนมัย  บุญส าเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญโดยคุณ  

โดยวัย  โดยชาติ  การกราบไหว้พระพุทธรูปถือได้ว่าเป็นการบ าเพ็ญอปจายนมัย 
๕)  ไวยาวัจมัย  บุญส าเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจท่ีควรท า 
๖)  ปัตติทานมัย  บุญส าเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 
๗)  ปัตตานุโมทนามัย  บุญส าเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญส่วนบุญ 
๘)  ธัมมัสสวนมัย บุญส าเร็จด้วยการฟังธรรม 
๙)  ธรรมเทศนามัย  บุญส าเร็จด้วยการแสดงธรรม 
๑๐) ทิตถุชุกัมม์  การท าความเห็นให้ตรง  ท าให้เกิดกุศลซึ่งมีอยู่  ๔  ช้ัน  คือ 

(๑)  ชนช้ันกามาวจร  ได้แก่  มหากุศลต่างๆ  เช่น  การสร้างพระวิหาร  การ
สร้างพระพุทธรูป  เป็นต้น 

(๒)  กุศลช้ันรูปปาวจร  ได้แก่  การเจริญสมถกรรมฐาน  เช่น  พุทธานุสติ  เป็นต้น 
( ๓ )   กุ ศล ช้ันอรู ป าวจร   ไ ด้ แก่   ก า ร เ จริญอรูปก รรมฐาน   ๔   มี 

อากานัญจายตนะ  เป็นต้น  
(๔)  กุศลช้ันโลกุตร  ได้แก่  การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 

๒.๓.๒ อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปมีคติความเชื่อยังมีอีกมาก  เป็นการสร้าง
บารมี  ได้แก่๒๒ 

๑)  ทานบารมี 
๒)  ศีลบารมี 
๓)  เนกขัมมะบารมี 
๔)  ปัญญาบารมี 

                                            
๒๑ มานิตย์  กันทะสัก, “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธะ”, วิทยานิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), หน้า ๖๙. 
๒๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘. 



๓๒ 

 

๕)  วิริยะบารมี 
๖)  ขันติบารมี 
๗)  สัจจะบารมี 
๘)  อธิษฐานบารมี 
๙)  เมตตาบารมี 
๑๐) อุเบกขาบารมี 

จากคติความเช่ือข้างต้น  ท าให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปในสังคมไทยอยู่ในวิถีชีวิตของ
ผู้คนตราบจนถึงทุกวันนี้ในรูปแบบต่างๆ  อีกท้ังยังมีอีกหลายขนาด  เช่น  พระเครื่องขนาดเล็กส าหรับ
พกพา  พระพุทธรูปประจ าบ้าน  พระประธานในโบสถ์วิหาร  ไปจนถึงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีอยู่
นอกอาคาร  เช่น  พระศรีศากยะทศพลฐาณประธานพุทธมณฑลสทรรศ  พระพุทธรูปปางลีลา  ล้วน
เป็นพุทธานุสติ  เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๒.๓.๓ การสร้างพระพุทธรูปในล้านนา  
พุทธศาสนิกชนชาวล้านนา  มีศรัทธาและเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  ได้สร้างวัดและ 

พระพุทธรูปไว้เป็นท่ีเคารพสักการะแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   นอกเหนือจาก 
พระพุทธบาท  และพระเจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  หรือท่ีเรียกว่า  “พระธาตุ”  ส าหรับ
พระพุทธรูปนั้นชาว ล้านนาเรียกว่า  “พระ”  หรือ  “พระเจ้า”  เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้าง
พระพุทธรูปครั้งแรกปรากฏในต านานพระแก่นจันทน์ว่าก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพาน 
๗ ปี  พระเจ้าประเสนธิโกศล  เมืองสาวัตถี  ได้กราบทูลขออนุญาตจากพระพุทธองค์ขอสร้าง
พระพุทธรูปไว้เคารพสักการบูชา  พระเจ้าประเสนธิโกศลทูลถามถึงอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป 
พระพุทธองค์ทรงเทศนา  เรื่อง วัฏฏ คุลีชาดก  ว่าพระยาวัฎฎ คุลีได้ซ่อมแซมและต่อนิ้วพระหัตถ์ของ
พุทธรูปท่ีช ารุด  ท าให้พระองค์สามารถเอาชนะข้าศึกศัตรูได้ร้อยเอ็ดหัวเมือง๒๓   

การสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้เป็นท่ีสักการบูชาและเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างยิ่ง 
พระพุทธรูปจึงถูกสร้างขึ้นโดย  กษัตริย์  ราชวงศ์  ขุนนาง  ศรัทธาวัด  และชาวบ้านธรรมดา  อาจจะ
สร้างเป็นหมู่คณะ  หรือเป็นส่วนบุคคลก็ได้  ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธา  และฐานะของผู้สร้างนั้นๆ  ผู้สร้าง
บางยุคสมัยนิยมเขียนค าอธิษฐานและบอกจุดประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปว่า  สร้างเพื่อค้ าชู
ศาสนา  ขอเป็นเครื่องน าผู้สร้างไปสู่เมืองฟ้าและนิพพาน  สร้างไว้เป็นท่ีกราบไหว้และสักการะแก่คน

                                            
๒๓ สงวน  โชติสุขรัตน์, ต านานพระแก่นจันทน์, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์ , ๒๕๑๕),  

หน้า ๖๘-๗๓. 



๓๓ 

 

และเทวดาท้ังหลาย  หรือผู้สร้างปรารถนาเป็นชายผู้ประเสริฐได้บวชในส านักพระศรีอาริยเมตไตรย  
ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนพระมหาสารีบุตร  หรือพระโมคคัลลานะ๒๔   

พุทธศาสนิกชนคงได้สร้างพระพุทธรูปมาเป็นเวลานานนับพันปีแล้ว จามเทวีวงศ์  เขียนว่า 
พระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชยทรงสร้างพระพุทธรูป  หรือพระพิมพ์  และสร้างวัด  ๕  วัดในเมือง 
หริภุญไชย  และพระพิมพ์ท่ีพระนางสร้างเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบัน  ได้แก่  พระรอด  พระคง  พระเปิม  
และพระลือ ฯลฯ  สร้างเพื่อเป็นเครื่องป้องกันแก่ทหารของพระนางท่ีออกท าสงคราม  

ในสมัยพญามังราย  ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่เขียนว่า  พญามังรายได้ไปกราบนมัสการ 
พระมหากัสสัปปะท่ีเวียงกุมกาม  พระมหากัสสัปปะเทศนาวัฎฎ คุลีชาดก  พญามังรายทรงโปรดให้
นายช่างกานโถมสร้างพระพุทธรูป ๕ พระองค์๒๕  พระพุทธรูปนั่ง  ๓  องค์  และพระประทับยืน  ๒  
องค์  องค์หนึ่งเช่ือกันว่าคือ  “พระเจ้าค่าคิงพญามังราย” พญามังรายทรงสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อ
เสริมพระบารมีก่อนจะเสด็จยกกองทัพไปเมืองรามัญ   หงสาวดีเมืองเม็ง  และพระองค์ทรงได้รับการ
อ่อนน้อมจากพระเจ้ากรุงรามัญหงสาวดี  ถวายนางปายโคราชธิดาให้เป็นพระชายาของพญามังราย 
เมื่อเสด็จกลับมาจึงโปรดให้สร้างวิหาร  และสร้างวัดกานโถมในเวียงกุมกามในสมัยพญาติโลกราช
ระหว่าง  พ.ศ. ๑๙๙๒-๑๙๙๓  พระองค์ทรงยกกองทัพไปตีเมืองน่าน  และเมื่อทรงได้ชัยชนะแล้ว
โปรดให้สร้างพระพุทธรูป  เพื่อแสดงชัยชนะของพระองค์ขนานนามว่า  “พระเจ้าทองทิพย์”  ปัจจุบัน
ประดิษฐานท่ี  วัดสวนตาล  อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน๒๖ 

พระพุทธรูปสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความพร้อมเพรียงของหมู่คณะในสังคมระดับเมือง  หรือ
หมู่บ้านเรียกว่า  “พระเจ้าทันใจ”  ถ้าชุมชนใดมีความคิดร่วมกันว่าจะสร้างถาวรวัตถุของวัด  เช่น  
วิหาร  กุฎี  อุโบสถ ฯลฯ  แต่คณะนี้ไม่แน่ใจว่าจะร่วมมือกันท าได้ส าเร็จหรือไม่เพราะเป็นงานใหญ่  
ต้องการแรงงาน  ก าลังทรัพย์  และความร่วมมือจากทุกคน  ถ้าหากไม่สามัคคีกันงานก่อสร้างส่ิงนั้น
อาจจะไม่ส าเร็จค้างไว้ไม่อาจจะก าหนดวันส าเร็จได้  

ในกรณีเช่นนี้  ชาวบ้านจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปข้ึนองค์หนึ่ง  อาจจะสร้างด้วยอิฐ  หรือ
ไม้  หรือส าริด  ขนาดเท่าใดก็ได้แล้วช่วยกันลงแรงสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์ตกดิน  

                                            
๒๔ ฮัสส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

เลขานุการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), หน้า ๑๐๓-๑๐๕, ๑๐๙-๑๑๓. 
๒๕ ทน ตนมั่น, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานเลขานุการ

คณะรัฐมนตรี, ๒๕๑๔), หน้า ๒๑. 
๒๖ กรมศิลปากร, เมืองน่านโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปะ, (น่าน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, 

๒๕๓๐), หน้า ๗๙. 



๓๔ 

 

พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อทดสอบบุญบารมี   ความสามัคคีของชาวบ้าน เมื่อสร้างเสร็จ เรียก
พระพุทธรูปองค์นี้ว่า  “พระเจ้าทันใจ”  และจะนิยมแยกพระเจ้าทันใจออกจากวิหารหลวงของวัด  มา
สร้างวิหารเฉพาะเพื่อให้ศรัทธามาอธิษฐานขอส่ิงท่ีตนต้องการและสัมฤทธิ์ผลรวดเร็วทันใจ  พระเจ้า
ทันใจจะมีบางวัดเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นวัดส าคัญ  เช่น  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่  วัด
พระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน  เป็นต้น  สร้างพระพุทธรูปเพื่อไถ่บาปหรือถวาย พระเกียรติยศกษัตริย์  
มีแม่ทัพพม่า  และขุนนางพม่าในสมัยท่ีพม่ายึดอ านาจและปกครองเมืองเชียงใหม่  ช่ือ “สังฆรามจ่า
บ้าน”  ได้ร่วมกันรวบรวมพระพุทธรูปท่ีช ารุดเสียหายจากวัดต่างๆ  ซึ่งอาจจะเกิดจากการท าสงคราม
กับพม่า  หรือเป็นวัดร้างไปในสมัยนั้นมารวมกันแล้วหล่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่  เมื่อ  พ.ศ. 
๒๑๐๘  และได้ท าพิธีเบิกพระนามว่า  “พระเจ้าเมืองราย”  หมายถึง  พญามังราย  เป็นพระพุทธรูป
ส าริดขนาดใหญ่  ปัจจุบนัประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดชัยพระเกียรติ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  ท่ีฐานพระพุทธรูปมีจารึกด้วยภาษามอญ  พม่า  และบาลี  ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างเพื่อถวาย
พระเกียรติแด่พญามังราย  และดวงพระวิญญาณพญามังราย  ซึ่งเป็นพระเส้ือเมืองเชียงใหม่  เพื่อไถ่
โทษ  และให้ดวงพระวิญญาณของพญามังรายไม่โกรธแค้นกองทัพพม่าท่ีมายึดเมืองเชียงใหม่๒๗  

นอกจากนี้ยังพบว่า  ผู้สร้างพระพุทธรูปในสมัยโบราณคนหนึ่งใช้พระพุทธรูปท่ีตนสร้าง
และเขียนค าจารึกลงท่ีฐานพระพุทธรูปให้ลูกหลานท าตามความต้องการของตนในลักษณะพินัยกรรม  
พระพุทธรูปองค์นี้สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๑๐๕  ท าด้วยส าริด  ปางอุ้มบาตร  จารึกท่ีฐาน  ๘  ด้าน  ปัจจุบัน
เก็บรักษาไว้ที่กุฏิวัดหมื่นตูม  อ าเภอเมือง  เชียงใหม ่ ผู้สร้างช่ือ นาหลังสุทนคาวิน  ได้จารึกพินัยกรรม
ของตน  ดังความว่า  

 “...นาหลังสุทนคาวิน  มีบ้าน  ๓  ห้อง  ถวายแด่พระพุทธรูปยืนท่ีสร้างใหม่..เมื่อข้าพเจ้า
เสียชีวิตแล้ว  ให้ภรรยาอยู่บ้านแทนข้าพเจ้า  ให้ถวายข้าวพระพุทธรูปทุกๆ ๗  วัน  ให้ถวาย  อาหาร
เจ้าอาวาสทุกๆ  ๑๕ วัน  เมื่อภรรยาข้าพเจ้าเสียชีวิตแล้ว  ให้น้องข้าพเจ้าช่ือ  “ค าสน”  และหลาน 
ข้าพเจ้า (ช่ือ) “สุนทร”  รักษา  (พระพุทธรูปและเจ้าอาวาส)  เหมือนภรรยาข้าพเจ้าท า  อย่าให้ลูก
ชายของข้าพเจ้าได้มาปะปนอยู่ในบ้านข้าพเจ้าเลย  “ถ้าหากว่าเขาไม่ฟังและมาอยู่ปะปนในบ้าน
ข้าพเจ้าอีกให้ฉิบหายดับวายเลย” ๒๘ 

                                            
๒๗ ฮัสส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ส านักงาน

เลขานุการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), หน้า ๑๐๑-๑๐๒. 
๒๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 



๓๕ 

 

๒.๓.๓ การต้ังชื่อ  และการเรียกชื่อพระพุทธรูป  
เมื่อสร้างพระพุทธรูปแล้ว  พระพุทธรูปบางองค์จะต้ังช่ือไว้โดยการจารึกบนฐาน   

เช่น พระเจ้าเมืองราย  ช่ือท่ีเรียกพระพุทธรูปแตกต่างกันไป  พระพุทธรูปส าคัญบางองค์ท่ีกษัตริย์ทรง
สร้างพระสงฆ์อาจแต่งต านาน  หรือประวัติพระพุทธรูปองค์นั้นประกอบด้วย  เช่น  ต านานพระพุทธ
สิหิงค์  (สิหิงคนิทาน)  ต านานพระแก่นจันทน์  ต านานพระแก้วมรกต  (รัตนพิมพวงศ์)  ต านานพระ
เจ้านั่งดิน ฯลฯ  พระพุทธรูปส าคัญบางองค์จะสร้างวัดและให้ช่ือวัดตามช่ือพระพุทธรูป  เช่น  วัดพระ
เจ้าอมเหมี้ยง  วัดพระแก้ว  เป็นต้น  และพระพุทธรูปบางองค์ท่ีหาประวัติไม่พบ  หรือไม่มีประวัติ 
ชาวบ้านก็จะเรียกช่ือตามลักษณะองค์พระท่ีเขาเห็น  เช่น  พระเจ้าขี้ขาก  เป็นต้น๒๙  

เท่าท่ีสังเกต  การต้ังช่ือ  และเรียกช่ือพระพุทธรูป  ชาวล้านนาอาศัยแนวคิดหลายแนว  
ได้แก่  ตามพุทธลักษณะ  (พระเจ้าแข้งคม)  พุทธานุภาพ  (พระฝนแสนห่า)  น้ าหนักของวัสดุ   
(พระเจ้าล้านทอง)  ช่ือวัสดุท่ีสร้าง  (พระแก่นจันทน์)  และต้ังช่ือตามเทคนิคการสร้าง  (พระแสนแสว้) 
ซึ่งช่ือเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความคิดของชาวล้านนาเกี่ยวกับพระพุทธรูปท่ีเขาสร้างขึ้น  ตัวอย่างช่ือ 
และการเรียกพระพุทธรูป  ดังนี้  

๒.๓.๓.๑ พระพุทธรูปได้ชื่อตามพุทธานุภาพ  
พระรอด  วัดมหาวัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  จามเทวีวงศ์และชาวบ้านเช่ือกันว่า  

พระนางจามเทวีทรงสร้างวัดช่ือ  “มหาวนาราม”  ปัจจุบันคือวัดมหาวัน  เป็นวัดประจ าทิศตะวันตก
ของเมืองหริภุญไชย  เมื่อสร้างวัดแล้วได้ทูลขอพระฤๅษีสร้างพระรอดส าหรับประทานให้แก่ทหารของ
พระนางไว้ป้องกันตัวในการท าสงครามให้รอดพ้นจากการต่อสู้ข้าศึกศัตรู๓๐ 

พระคง  (พระอยู่คง)  วัดพระคงฤๅษี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  พระนางจามเทวีได้
สร้างในเวลาใกล้เคียงกับพระรอด  เพื่อประทานแก่ทหารเช่นเดียวกับพระรอดเป็นพระท่ีป้องกัน
อันตรายหรืออยู่ยงคงกระพัน  ส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดพระคงฤๅษี  ซึ่งเป็นวัดประจ าทิศเหนือของเมือง
หริภุญไชย 

พระเจ้าฝน  หรือ  พระฝนแสนห่า  มีหลายองค์  ตัวอย่างเช่น  วัดป่าตึง  อ าเภอ 
สันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม ่ วัดช่างแต้ม อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  และวัดท่าเด่ือ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  มีพุทธานุภาพในการบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล 

                                            
๒๙ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๔๕. 
๓๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕. 



๓๖ 

 

พระเจ้าทันใจ  ส่วนใหญ่จะสร้างไว้ท่ีวัดในภาคเหนือของประเทศไทย  หรือดินแดน
ล้านนา  พระเจ้าดับภัย  หรือพระดับภัย  สร้างด้วยทองส าริด  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหาร 
วัดดับภัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เช่ือว่าจะบันดาลให้ภัยพิบัติต่างๆ  ลดลงหรือหมดไป 

พระเจ้าปุ๋มผะหญา  หรือเรียอีกอย่างว่า มหากระจาย  หรือ พระมหากัจจายน์  มีหลาย
องค์  เป็นต้นว่า วัดพระธาตุหริภุญไชย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  วัดเจดีย์หลวง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่วัดหลวง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย ฯลฯ  ส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐ  มีลักษณะ
พระนาภีโต  มีพระหัตถ์โอบท่ีพระนาภี  องค์อวบอ้วนเต้ีย  มีพุทธานุภาพด้านสติปัญญามาก  จึง
เรียกว่า “ปุ๋มผะหญา”  (ปุ๋ม  แปลว่า  ท้อง  ผะหญา  แปลว่า สติปัญญา)  แปลว่า ผู้มีปัญญาอยู่ใน
ท้อง  พระเจ้าปุ๋มผะญา  เป็นพระพุทธสาวกของพระพุทธเจ้า มีรูปงาม  หญิงสาวหลงใหลในรูป  ท่าน
จึงอธิษฐานให้รูปร่างอัปลักษณ์  โคลงนิราศหริภุญไชย  ซึ่งแต่งเมื่อราว  พ.ศ. ๒๐๖๐  เขียนถึง 
พระเจ้าปุ๋มผะหญา  หรือ  พระมหากัจจายน์  ประดิษฐานในวัดพระธาตุหริภุญไชยในสมัยนั้น   
ความว่า๓๑ 

นาภีสมสวดสร้าง.  มหากระจาย 
ปูอาสน์อิงเขนยหลาย   ลูกซ้อน 
เทียนทุงทิพถือถวาย   คนคู่อวรเอย  
พอเท่าทีปเจ้าซ้อน    เอกอ้างปณิธาน์๓๒ 
พระอุปคุต  วัดอุปคุต  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

หนังสือประวัติพระอุปคุตเขียนว่า  พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า  ภายหลังจากท่ี
พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว  ๑๐๐ ปี  จะมีชายคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายน้ าหอม  ชายคนนี้
จะมีบุตรช่ือ  “อุปคุต”  เมื่อเด็กคนนี้เติบโตขึ้นจะมีอ านาจในการปราบมารเหมือนพระพุทธองค์   
ต่อมาพระอุปคุตได้อุปสมบทในพุทธศาสนา  และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสาวกองค์หนึ่ง  

ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  มารได้มาขัดขวางพระเจ้าอโศกในการเผยแพร่พุทธ ศาสนา  
พระเจ้าอโศกจึงถามพระสงฆ์ในสมัยนั้นจะทรงชนะมารได้อย่างไร  พระสงฆ์ตอบว่าควรขอพระอุปคุต  

                                            
๓๑ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๔๖. 
๓๒ ประเสริฐ ณ นคร, โคลงนิราศหริภุญไชย, (เชียงใหม่: เอกสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๖), 

หน้า ๑๔๒.   



๓๗ 

 

ซึ่งจ าพรรษาใต้สมุทรมาช่วยปราบมาร  พระเจ้าอโศกได้ขอพระอุปคุตช่วยปราบมาร  พระองค์จึงทรง
สามารถเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปท่ัวทวีปเอเชีย๓๓ 

ชาวล้านนาเช่ือว่า  พระอุปคุตทรงสามารถเอาชนะมารและอันธพาลได้  และเช่ือว่า 
พระอุปคุตซึ่งประทับอยู่ใต้ทะเลจะออกมาโปรดสัตว์ปีละครั้ง  ไม่เกินสองครั้ง  จะออกมาเฉพาะ 
วันเพ็ญ  ขึ้น ๑๕ ค่ า  ท่ีตรงกับวันพุธเท่านั้น  ชาวบ้านเรียกว่า  “เพ็ญพุธ”  หรือ  “เป็งพุธ”  โดย 
พระอุปคุตจะออกมาบิณฑบาตเวลาเช้า  เมื่อประมาณเวลา  ๐๓.๐๐-๐๖.๐๐ น.  ปะปนไปกับ
พระสงฆ์ท่ัวไป  ผู้ใดโชคดีได้ตักบาตรพระอุปคุตองค์จริงจะร่ ารวยและโชคดีตลอดไป  ชาวเชียงใหม่จึง
มีประเพณี  “ตักบาตรเป็งพุธ”  จนถึงปัจจุบัน  

นอกจากนี้  ด้วยพระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์ในการปราบมารหรืออันธพาล  ดังนั้นถ้าวัดใดจัด
งานฉลองหรือมีเทศกาลส าคัญท่ีมีชาวบ้านมาร่วมจ านวนมาก  เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ  ในงาน  
ชาวบ้านจะสร้างหอพระอุปคุตไว้ในวัด  แล้วจัดดอกไม้ธูปเทียน  ขบวนฆ้องกลอง  แห่ออกไปอาราธนา
พระอุปคุตท่ีแม่น้ าใกล้หมู่บ้าน  เมื่อไปถึงแม่น้ าจะหยิบเอาก้อนหินในน้ ามาหนึ่งก้อน  สมมุติว่าเป็น
ตัวแทนพระอุปคุต  แล้วเชิญมาประดิษฐานไว้ในหอพระอุปคุตจนกว่างานฉลองจะเสร็จ  จึงเชิญ
กลับไปคืนแม่น้ าตามเดิม๓๔  

ด้วยความเช่ือดังกล่าว  จึงมีการสร้างพระพุทธรูปพระอุปคุต  และบางวัดจะสร้างหอ 
พระอุปคุตไว้ในวัดเป็นการถาวร  และในเมืองเชียงใหม่สร้างวัดเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระอุปคุต  ๒  
วัด  คือวัดอุปคุตไท  (ยวน)  ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีส่ีแยกอุปคุต  ถนนท่าแพ  จังหวัดเชียงใหม่  อีกวัดหนึ่ง
อยู่ติดกัน  ช่ือ  วัดอุปคุต (ม่าน)  ปัจจุบันคือบริเวณท่ีเป็นพุทธสถานเชียงใหม่   

๒.๓.๓.๒. พระพุทธรูปได้ชื่อตามพุทธลักษณะ   

พระสิงห์  เป็นช่ือชาวบ้านเรียก  พระพุทธสิหิงค์  ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนราชสีห์  ภาษา
ล้านนาว่า  “สิงห”์  ต้ังอยู่ท่ีวัดพระสิงห์ อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

พระเจ้าอมเหม้ียง  ครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานท่ีวัดพระเจ้าอมเหมี้ยง  ปัจจุบันเป็นวัดร้าง  
อยู่แถวถนนโชตนา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากวัดร้างจึงไม่มีพระพุทธรูปองค์นี้  แต่
สันนิษฐานจากช่ือน่าจะมีพุทธลักษณะ   กระพุ้ งแก้มพองคล้ายคนอมเหมี้ยง   จึง เรียกว่ า   
“พระเจ้าอมเหมี้ยง”  

                                            
๓๓ ประวัติพระอุปคุต, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ; ๒๕๔๓), หน้า ๓๐. 
๓๔ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๔๗. 



๓๘ 

 

พระเจ้าอมลิ้น  ประดิษฐานท่ีวัดพระเจ้าอมล้ิน  ซึ่งวัดนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดร้าง และเพิ่ง
ได้รับการบูรณะเมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๓๓  โดยซ่อมแซมองค์พระพุทธรูป  และสร้างศาลาครอบ 
พระเจ้าอมล้ินไว้  ให้เป็นการเคารพสักการะของชาวพุทธ  พระเจ้าอมล้ินเป็นพระพุทธรูปปูนปางมาร
วิชัย  มีพุทธลักษณะพิเศษ  คือท่ีพระโอษฐ์มีล้ินแลบออกมาเล็กน้อย  (คงจะหมายความว่าไม่ให้ตรัส
จึงอมล้ินไว้)  ตามประวัติของวัดและชาวบ้านเล่าว่า  วัดนี้สร้างในสมัยพญาเมืองแก้ว  กษัตริย์
ราชวงศ์มังราย  ระหว่าง  พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘๓๕ 

พระเจ้านั่งดิน  วัดพระเจ้านั่งดิน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพระเยา  เป็นพระพุทธรูปท่ี
ประทับนั่งบนพื้นดินในวิหาร  ไม่มีฐานชุกชี  อย่างเช่น  พระพุทธรูปโดยท่ัวไป  ศรัทธาวัดพระเจ้านั่ง
ดินเล่าว่าเดิมพระเจ้านั่งดินองค์นี้   ประทับอยู่บนฐานชุกชี  แต่เนื่องจากท่ีประทับนี้ตรงกับสาย 
พระเนตรของพระเจ้าตนหลวง  วัดศรีโคมค า  จังหวัดพะเยา  ซึ่งจะทอดสายพระเนตรมาตกท่ีวิหารวัด
พระเจ้านั่งดิน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  พระเจ้านั่งดินไม่อาจจะทนนั่งในสายพระเนตร 
พระเจ้าตนหลวงได้  จึงหลบสายพระเนตรลงมาประทับบนดิน  ชาวบ้านเรียกช่ือว่า  “พระเจ้านั่งดิน”  
เรื่องสายพระเนตรของพระพุทธรูปนี้  ชาวล้านนาเช่ือว่าสถานท่ีใดท่ีสายพระเนตรของ พระพุทธรูปใน
วิหารทอดตกลงมาถึง  สถานนี้นั้นไม่ควรต้ังบ้านเรือน  ท่ีอยู่อาศัย  เช่ือว่าจะอยู่ไม่เจริญ  จะเจ็บไข้ได้
ป่วย  เช่นเดียวกับพระเจ้านั่งดินท่ีอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา๓๖   

พระเจ้าแดง  พระเจ้ากลักเกลือ  พระเจ้าบอกเกลือ  หรือ  พระเจ้าบ่อเกลือ  วัดพระธาตุ 
หริภุญไชย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  พระเจ้าแดง  เป็นพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะสีแดงท้ังองค์ 
ต านานเขียนว่า  พระพุทธเจ้าเสด็จมาฉันสมอท่ีลัวะถวายบริเวณท่ีสร้างพระ  เมื่อฉันแล้วได้โยน
กระบอกเกลือท้ิงไป  ต่อมาบริเวณนั้นได้สร้างพระพุทธรูปมีช่ือเรียกว่า  “พระเจ้ากลักเกลือ”  ดัง
ปรากฏในโคลงนิราศหริภุญไชย  เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อมีการซ่อมแซมพระพุทธรูป  มีพระวรกายสีแดง 
ชาวบ้านจึงเรียกตามลักษณะว่า “พระเจ้าแดง”   

มณฑปพระเจ้าบ่อ  เกลือกอย  กว่าเฮย  
สูงใหญ่ย่องเองพวย   เพื่อนหน้า  
เทียนทุงคู่คบสวย   อวยแว่น  วักเอา 

                                            
๓๕ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๔๗. 
๓๖ อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว, วัดร้างในเวียงเชียงใหม่ , (เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙),  

หน้า  ๖๒๗.  



๓๙ 

 

ผลเผ่ือเราอย่าช้า  ชาตินี้เนื้อมุนี ๓๗  

พระเจ้าแข้งคม  วัดศรีเกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ต านานเรียกว่า พระป่าตาล
น้อย สร้างโดยพญาติโลกราช  พ.ศ. ๒๐๒๗  มีลักษณะพระชงฆ์เป็นสันคมออกมา  เดิมประดิษฐานท่ี
วัดป่าตาลน้อยนอก  ก าแพงเมืองด้านตะวันตก  ต่อมาราว  พ.ศ. ๒๓๔๒  พระเจ้ากาวิละโปรดให้ย้าย
มาประดิษฐานท่ีวัดศรีเกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ชาวบ้านเรียกช่ือพุทธลักษณะว่า 
“พระเจ้าแข้งคม”๓๘  

พระยืน  พระพุทธรูปประทับยืน  มีพระยืนหลายองค์และหลายวัด  เช่น  วัดพระยืน  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน   

พระนอน  ชาวล้านนาเรียกพระพุทธไสยาสน์ว่า  พระนอน  มีพระนอน หลายองค์และ
หลายวัด  เป็นต้นว่า  พระนอนหนองผ้ึง  วัดพระนอนหนองผ้ึง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
พระนอนม่อนช้าง  วัดพระนอนม่อนช้าง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน  พระนอนป่าเกล็ดถี่    
วัดพระนอนป่าเกล็ดถี่  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  พระนอนแม่ปูคา  วัดพระนอนแม่ปูคา  อ าเภอ
สันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  พระนอนขอนม่วง  วัดพระนอนขอนม่วง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

พระนอนแม่ปูคา  วัดพระนอนแม่ปูคา  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น
พระพุทธรูปไสยาสน์ ตามต านานของวัดเล่าว่า  พระพุทธองค์เสด็จมาประทับนอนบนหญ้าคาท่ีชาวนา
น ามาถวายบนคันนาข้างแม่น้ าช่ือ  แม่ปูคา  จึงเรียกว่า  พระป้านแม่ปูคา  ค าว่า  ป้าน  แปลว่า  ยก
ขอบท่ีคันดินอย่างคันนา  ปัจจุบันเรียกว่า  พระนอนแม่ปูคา  

พระเจ้าตาเขียว   วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
พระเจ้าตาเขียว  สร้างโดยพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย  สร้างด้วยอิฐ  พระเนตรท าด้วยมรกต  
ชาวบ้านจึงขนานนามว่า  “พระเจ้าตาเขียว”  ปัจจุบันพระเจ้าตาเขียวประดิษฐานเป็นพระประธานใน
วิหารวัดบ้านเหล่าอ อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน๓๙ 

พระเจ้าสองสี  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  เป็นพระพุทธรูปส าริด  มีลักษณะผิวแตกต่าง
กันสองสี  พระวรกายสีทองแดง  พระจีวร  และสังฆาฏิเป็นสีทองส าริด  ชาวบ้านมองเห็นความ
แตกต่างของเนื้อส าริดท่ีองค์พระ  จึงขนานนามว่า  “พระเจ้าสอง”  เดิมประดิษฐานท่ีวัดขมิ้น  ซึ่งเป็น

                                            
๓๗ ประเสริฐ ณ นคร, โคลงนิราศหริภุญไชย, (เชียงใหม่: เอกสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๖),  

หน้า ๑๔๔.   
๓๘ แสง มนวิทูร, ชินกาลมาลีปกรณ์, (กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์, ๒๕๑๐), หน้า ๑๓๓. 
๓๙ สุเทพ มณีเวศม์, ศุภนิมิต พระเจ้าตาเขียว, (ล าพูน: ป.สัมพันธ์พาณิชย์, ๒๕๓๓), หน้า ๒๒-๓๐. 



๔๐ 

 

วัดร้างในเขตเมืองเทิงเก่า  ต่อมาย้ายมาประดิษฐานท่ีวัดบุญนาค  ต าบลหงาว  อ าเภอเทิง 
จังหวังเชียงราย  จนถึงปัจจุบัน  

พระเจ้าขาว  หรือหลวงพ่อขาว  วัดอินทขีล (ร้าง)  บริเวณพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  พระเจ้าขาว  เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐทาสีขาวท้ังองค์  ต านาน
พื้นเมือง เชียงใหม่เขียนว่า  พระเจ้ากาวิละโปรดให้สร้างวัดอินทขีล  พ.ศ. ๒๓๔๗  อาจจะสร้าง
พระพุทธรูปด้วยก็เป็นได้  ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด  ปัจจุบันชาวบ้านจึงเรียกว่า  “พระเจ้าขาว” ตาม
พุทธลักษณะ  

พระเจ้าขี้ขาก  เดิมช่ือ  พระเจ้านั่งหย้อง  วัดพระเจ้าขี้ขาก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
(ร้าง)  ชาวบ้านเล่าว่าบริเวณท่ีเป็นวัดแห่งนี้  เดิมเป็นสถานท่ีชาวเมืองอื่นเมื่อเดินทางจะเข้าสู่เมือง
พะเยา  จะมาหยุดพักและแต่งตัวที่บริเวณนี้  เมื่อสร้างวัด  ได้สร้างพระพุทธรูป  พระเจ้านั่งหย้อง  วัด
พระเจ้านั่งหย้อง  ต่อมาเมื่อวัดนี้มีสภาพเป็นวัดร้าง  พระพุทธรูปองค์นี้ตากแดด  และถูกแดดและฝน
เป็นเวลานานท าให้พระวรกายเป็นด่างดวงเหมือนคนเป็นโรคกลาก  ชาวบ้านเมื่อฟื้นฟูเมืองพะเยาจาก
เมืองร้าง  มองเห็นองค์พระพุทธรูปเป็นดวงด่าง  ไม่สวยงามคล้ายคนท่ีเป็นกลาก  จึงขนานนามว่า 
พระเจ้าขี้ขาก  (ข้ีกลาก  ล้านนาเรียกว่า ขี้ขาก)  

พระอัฏฐารส  มีหลายองค์และหลายวัด  เป็นต้นว่า  พระอัฏฐารส  ในวิหารวัดเจดีย์หลวง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  และพระอัฏฐารส  วัดพระธาตุหริภุญไชย  ค าว่า  “อัฏฐารส” หมายถึง  
ความ สูงขององ ค์พระ   ๑๖  ศอก  พระ เ จ้ าตนหลวง   หรื อพระ เ จ้ าตนหลวง ทุ่ ง เอี้ ยง 
วัดศรีโคมค า  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  

พระเจ้าตนหลวง  เป็นพระประธานในวิหารหลวง วัดศรีโคมค า  อ าเภอเมือง  จังหวัด
พะเยา  เป็นพระพุทธรูปอิฐ  ปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง  ๑๔  เมตร  สูง  ๑๖  เม็ด  จัดเป็น
พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ  ชาวบ้านจึงเรียกช่ือพระพุทธรูปองค์นี้ตามความใหญ่ของ
องค์พระพุทธรูปว่า  “พระเจ้าตนหลวง” 

พระเจ้าฉันสมอ  วัดพระธาตุหริภุญไชย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน เป็นพระพุทธรูปท่ี
ชาวหริภุญไชยสร้างตามต านานท่ีว่า  พระพุทธเจ้าสเด็จมาฉันสมอและกลักเกลือ  ซึ่งลัวะคนหนึ่งทูล
ถวายพระพุทธองค์ พระเจ้าฉันสมอ สร้างด้วยไม้ประทับนั่งพระหัตถ์ขวาถือสมอ  พระหัตถ์ซ้ายวางบน 
พระเพลา  ปัจจุบันจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถาน  วัดพระธาตุหริภุญไชย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 



๔๑ 

 

๒.๓.๓.๓ พระพุทธรูปได้ชื่อตามพระนามของกษัตริย์  
มีพระพุทธรูปบางองค์พบว่ามีช่ือตามพระนามของกษัตริย์  ซึ่งกษัตริย์พระองค์นั้น อาจจะ

โปรดให้สร้างขึ้น  หรืออาจจะมีกษัตริย์องค์อื่น  หรือผู้ใดผู้หนึ่งสร้างถวายแด่กษัตริย์พระองค์นั้นใน
ภายหลัง  ดังนี้๔๐  

พระเจ้าค่าคิงพญามังราย   วัดพระเจ้าเม็งราย อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็น
พระพุทธรูปส าริด  ปางลีลา  สูง  ๔.๘๐  เมตร  เท่าพระวรกายของพญามังราย  พระหัตถ์ขวายกขึ้น
คล้ายปางห้ามญาติ  พระบาทท้ังสองอยู่ในลักษณะก้าวเดิน  

ค าว่า  ค่าคิง  หมายถึง  สูงเท่ากับพระวรกาย  “ค่า”  แปลว่า  เท่ากับ  “คิง”  แปลว่า  
ตัวตน  เช่ือว่าพญามังรายโปรดให้ช่างกานโถมเป็นผู้สร้าง  โดยสร้างพร้อมกัน  ๕  องค์  ท่ีเวียงกุมกาม 
ต่อมาเมื่อทรงสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วโปรดอาราธนา  เพื่อมาประดิษฐานท่ีวัดเชียงหมั้น  แต่ไม้คานท่ี
หามพระพุทธรูปหักท่ีบริเวณนี้   จึงสร้างวัดและประดิษฐานพระเจ้าค่าคิงองค์นี้ ท่ีนี่   มี ช่ือว่า  
“วัดคานคอด”  หรือ  “กาละคอด”  (ประวัติวัดพระเจ้าเม็งราย)๔๑ 

มีผู้ให้ข้อคิดว่า  การสร้างพระพุทธรูปสูงใหญ่เท่าตัวตนผู้สร้างนั้น  จะให้ผู้สร้างยืนกลาง 
แสงแดดยามเช้าหรือเวลาเย็นท่ีแสงทอดไปไกลท่ีสุด  แล้วให้วัดความยาวของจากล าแสงท่ีทอดผ่าน
นั้นมาใช้เป็นความสูงของพระพุทธรูป  เนื่องมาจากว่าไม่เป็นการบังควรจะสร้างเท่าขนาดความสูง 
ปกติเท่าคนจริง  เพราะพระพุทธรูปเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์  และเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
อนึ่งชาวล้านนานิยมสร้างส่ิงบูชาเท่าขนาดตัวตนของผู้สร้าง  เช่น  ตุงค่าคิง  เทียนค่าคิง  ข้าวคู่อายุ  
(เท่ากับอายุ)  พระคู่อายุ  (พระพุทธรูปเท่าอายุ  หรือเรียกว่า  พระพิมพ์หมู่)  เกี่ยวกับความคิดเรื่องนี้
ขอเสนอเป็นเบ้ืองต้น  ยังหาข้อยุติไม่ได้  คงจะได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป  

พระเจ้าแสนเมืองมาหลวง  วัดหัวข่วงหรือ  วันแสนเมืองมาหลวง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  พระเจ้าแสนเมืองมา  เป็นช่ือพระพุทธรูปส าริด  ปางมารวิชัย  ปัจจุบันประดิษฐานใน
อุโบสถวัดหัวข่วง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี  
๒๐  ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี  ๒๑  ระหว่างต้นรัชกาลพญาติโลกราช๔๒   

                                            
๔๐ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๕๑. 
๔๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑. 
๔๒ สุรพล  ด าริห์กุล, แผ่นดินล้านนา , (กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า  

๑๖๗- ๑๖๘. 



๔๒ 

 

พระเจ้ากือนา  วัดพระเจ้ากือนา  บนฝ่ังแม่น้ ากก  ด้านเหนือเมืองเชียงราย  (ร้าง)  
พระเจ้ากือนา  เป็นพระพุทธรูปอิฐขนาดใหญ่  ปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมบางส่วนขององค์พระ 
วัดและพระพุทธรูปองค์นี้  ชาวเชียงรายเช่ือว่า  พระเจ้ากือนาทรงสร้างขณะมาปกครองเมืองเชียงราย 
และขนานนามพระเจ้ากือนา๔๓  

๒.๓.๓.๔ พระพุทธรูปได้ชื่อตามน้ าหนักของวัสดุที่สร้าง  

พระพุทธรูปบางองค์  ใช้วัสดุราคาแพงจ านวนมาก  เช่น  ส าริด  เมื่อสร้างเสร็จจึงขนาน
นามตามน้ าหนักของวัสดุท่ีสร้าง  และเป็นการยากท่ีจะทราบมาตราน้ าหนักในสมัยนั้นได้แน่นอน  

พระเจ้าเก้าต้ือ  วัดพระเจ้าเก้าต้ือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  (ปัจจุบันรวมกับ 
วัดสวนดอก)  พระเจ้าเก้าต้ือ  เป็นพระพุทธรูปส าริด  สร้างโดยพญาเมืองแก้ว  กษัตริย์เชียงใหม่ล าดับ
ท่ี  ๑๑  ประมาณปท่ีีสร้างระหว่าง  พ.ศ. ๒๐๔๗-๒๐๕๓  ใช้ส าริดในการสร้างจ านวน  ๙ ต้ือ  (๑ ต้ือ 
แปลว่า ๑๐๐ ล้าน) 

พระเจ้าล้านทอง  วัดพระเจ้าล้านทอง  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  และอ าเภอ
พร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  พระเจ้าล้านทอง (ค าว่า  ทอง  หมายถึง  ส าริด)  เป็นพระพุทธรูปสร้างโดย
ส าริดจ านวนหนึ่งล้าน  ไม่ทราบว่าเท่าใด 

พระเจ้าแสนทอง  วัดหลวง  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่  และวัดเจดีย์หลวง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ่ พระเจ้าแสนทอง วัดหลวงเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยส าริด  ปางมารวิชัย  มาจารึกท่ี
ฐานว่าสร้าง  พ.ศ. ๒๐๕๗ ด้วยส าริดหนัก  ๑๕๐๐๐๐  น้ าทอง  และพระแสนทอง  วัดเจดีย์หลวง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยส าริด  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๕๔๔ 

๒.๓.๓.๕ พระพุทธรูปได้ชื่อตามเทคนิคการสร้าง๔๕  
การสร้างพระพุทธรูปมีกรรมวิธีการสร้างหลายวิธี  เช่น  ปั้น  หล่อ  แกะสลัก  สร้างแยก

ส่วนโดยใช้สลักเป็นตัวเช่ือม (แสว้)  หุ้มด้วยวัสดุท่ีเป็นแผ่น  (หลูบ)  สาน  และวิธีเครื่องเขิน ฯลฯ 
พระพุทธรูปท่ีได้ช่ือตามเทคนิคในการสร้างบางวิธีเท่านั้น  

                                            

๔๓ สุรพล  ด าริห์กุล, แผ่นดินล้านนา, (กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๙), 
หน้า ๑๖๙.  

๔๔ ฮัสส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน
เลขานุการ คณะรัฐมนตรี, ๒๕๑๙),  หน้า ๖๕. 

๔๕ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๕๓. 



๔๓ 

 

พระแสนแซว่ (แสว้)  วัดยางกวง อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ (ร้าง) ปัจจุบันเหลือ
เฉพาะพระเศียร จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานเชียงใหม่  และหริภุญไชย  

พระเจ้าแสนแสว้า  เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างขึ้นโดยแยกส่วนองค์พระเป็นหลายท่อน  
แล้วใช้สลักหรือแสว้เป็นตัวเช่ือม (ค าว่า แสว้ แปลว่า สลัก ค าว่า แสน หมายความว่า มีจ านวนมาก  
มีสลักหลายแห่ง) 

พระแสนแสว้ทองค า  วัดเจดีย์ซาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  เป็นพระพุทธรูปท่ีได้ช่ือ
จากเทคนิคการสร้างแยกส่วน  ท าด้วยทองค า  

พระหลูบ  พระพุทธรูปท่ีสร้างด้วยวัสดุอื่น  เช่น  ไม้  หรือมุก  แล้วน ามาหุ้มด้วยเงิน 
เรียกว่า  “พระหลูบเงิน”  

พระพุทธรูปเคร่ืองเขิน  พระพุทธรูปเครื่องเขินนิยมท าในหมู่ชาวพม่า  ในล้านนาพบใน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดล าปาง  และจังหวัดแพร่  พระพุทธรูปท่ีสร้างด้วยวิธีเครื่องเขินนี้มี  ๒ 
ชนิด  ได้แก่  พระพุทธรูปผ้าชุบรัก  หรือ  พระซาโล  และพระพุทธรูปสาน  

พระพุทธรูปซาโล หรือผ้าชุบรัก  ท าจากผ้าหรือเศษผ้า  โดยมีกรรมวิธีดังนี้  ขั้นแรกท า
หุ่นพระพุทธรูปด้วยดินเหนียว  ต่อมาน าผ้ามาลงยันต์  หรือคาถาแล้วน าผ้าไปชุบน้ ารักให้เปียกน ามา
พอกหรือพันรอบหุ่นดินให้หนาตามต้องการ  ประมาณ  ๕-๖ นิ้ว  หลังจากผ้าแห้งน าเอาสมุก  คือดิน 
เหนียวตากแห้งบดให้ละเอียดผสมกับน้ ารักน ามาพอกบนผ้า  ตกแต่งให้สวยงามตามต้องการ  เช่น  
ติดกระจก  หรือ  แก้ว  ขัดให้เรียบด้วยใบข่อยแห้ง  ท าให้ผิวเรียบ  ลงน้ ารักอีกครั้งหนึ่ง  แล้วลงรักปิด
ทอง  ส่วนหุ่นดินนั้นหาไม้แหลมแทงทะลุท้ิงไป  จะได้พระพุทธรูปท่ีท าด้วยวิธีเครื่องเขิน  น้ าหนักเบา  
ภาษาไทใหญ่  เรียกว่า  “ซาโล”  เช่นพระพุทธรูปในวัดท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน๔๖  

พระสาน  พระพุทธรูปท าด้วยโครงไผ่หรือหวายสานแทนหุ่นดินเหนียว  แล้วท าตาม 
กรรมวิธีของพระซาโลทุกประการ  ชาวบ้านบางคนเรียก  พระเจ้าสาน  หรือ  หลวงพ่อสาน  เช่นท่ีวัด 
จอมสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่  เป็นต้น  พระพุทธรูปสาน  มีน้ าหนักเบา   บางคนนิยมส่ังมา
จากเมืองมัณฑเลย ์ ประเทศพม่า 

พระแผง  สร้างด้วยแผงไม้  ท าช่องเล็กๆ  บรรจุพระพุทธรูปหลายองค์  เรียกว่า 
“พระแผง”  ถ้ามีจ านวนเท่าอายุผู้สร้าง  เรียกว่า  พระคู่อายุ  

                                            
๔๖ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๕๓. 



๔๔ 

 

๒.๓.๓.๖ พระพุทธรูปได้ชื่อตามวัสดุที่สร้าง ๔๗ 
พระเจ้าสะเลียมหวาน  วัดพระเจ้าสะเรียมหวาน  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน  ปัจจุบัน

ประดิษฐานในวิหารวัดพระธาตุศรีจอมทอง  อ าเภอจอมทอง  เชียงใหม่  พระเจ้าสะเรียมหวานเป็น
พระพุทธรูปสร้างด้วยไม้สะเดาหวาน  (สะเลียม – ต้นสะเดา)  ปางอุ้มบาตร  พระเจ้าสะเรียมหวาน
สร้างโดยผู้ใดไม่ปรากฏ  แต่ท่ีน่าสนใจผู้สร้างได้มอบท่ีดินหรือ  “กัลปนา”  ท่ีนาไว้ที่ใกล้กับวัดพระเจ้า
สะเรียมหวาน  อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  ให้ท านาน าข้าวมาถวายพระเจ้า  สะเรียมหวาน  ต่อมา
พระเจ้าสะเรียมหวานย้ายมาประดิษฐานท่ีวัดพระธาตุศรีจอมทอง  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  
ท่ีนาและ ข้าวนั้น  จึงตามมากับพระเจ้าเสลียมหวานด้วย  ชาวบ้านวัดพระเจ้าสะเรียมหวานได้มาข
พระพุทธรูปคืน  แต่วัดพระธาตุจอมทองไม่ให้ ถ้ าเรื่องนี้เป็นจริงตามท่ีเล่า นับเป็นการยืนยันการ 
กัลปนาในอดีตได้ 

พระแก่นจันทน์  วัดป่าตันกุมเหมือง  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง  สร้างด้วยไม้จันทน์ 
ต านานพระแก่นจันทน์เขียนว่า  พระเจ้าประเสนธิโกศลทรงระลึกถึงพระพุทธองค์  ซึ่งเสด็จบนสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาได้สร้างรูปเหมือนพระพุทธองค์ด้วยไม้จันทน์  เพื่อสักการบูชาจึงเป็น
พระพุทธรูปองค์แรกท่ีสร้างขึ้นตามต านาน  แต่ตามหลักฐานโบราณคดีและศิลปะ  พระพุทธรูปองค์
แรกสร้างขึ้นในประเทศอินเดีย  คือ ศิลปะคันธาราษฎร์ (Gandhara Art)  ประมาณ พ.ศ. ๖๐๐  หรือ 
๕๘ ปี  ก่อนคริสตกาล  

พระแก้ว  เป็นช่ือเรียกพระพุทธรูปท่ีสร้างด้วยแก้ว  หรือมรกต  เป็นต้นว่า  พระแก้ว  
วัดพระแก้วดอนเต้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  พระแก้ววัดพระแก้วเชียงราย   อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย  และพระแก้วมรกตท่ีเคยประดิษฐานท่ีวัดเจดีย์หลวง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

พระแก้วขาว  หรือ  พระเสตังคมณี  วัดเชียงหมั้น  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   
พระแก้วขาวสร้างด้วยแก้วสีขาว  เรียกว่า “เสตังคมณี”  เช่ือกันว่า  พญามังรายโปรดอาราธนามาจาก
เมืองหริภุญไชย 

พระแก้วมรกต  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพมหานคร  สร้างด้วยมรกต  ปัจจุบัน
อยู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพมหานคร  

พระแก้วดอนเต้า  วัดพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  ต านาน 
พระแก้วดอนเต้าเขียนว่า  พระแก้วดอนเต้าสร้างจากแก้วมรกตท่ีพบในผลแตงโม  นางสุชาดาปลูก

                                            
๔๗ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔),  หน้า ๕๔. 



๔๕ 

 

แตงโมในสวน  ต่อมานางได้ถวายแตงโมแด่พระสงฆ์  ผ่าแตงโมพบแก้วมรกต  แต่ไม่สามารถสลักเป็น
พระพุทธรูปได้  พระอินทร์ได้แปลงองค์เป็นคนแก่มารับแกะสลักแก้วลูกนี้เป็นพระพุทธรูป เรียกว่า  
พระแก้วดอนเต้า  ประดิษฐานวัดพระแก้วดอนเต้า  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปางจนถึงปัจจุบันไป  
และประดิษฐานท่ีวัดพระธาตุล าปางหลวง  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

พระค า  เป็นพระพุทธรูปทองค า  (ค า-ทองค า, ทอง-ทองแดง) ต านานเรืองเชียงแสน 
เขียนว่า  พระเถระสิริวังโส  ได้น าเอาพระพุทธรูปมา  ๒  องค์  คือ  พระแก้ว  พระค า  และ 
พระบรมธาตุ  ไปประดิษฐานไว้ที่วัดบนเกาะดอนแท่น  เมืองเชียงแสน๔๘ 

พระศิลา  วัดเชียงหมั้น  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และวัดปลายนา  กิ่งอ าเภอปาน 
จังหวัดล าปาง  สร้างด้วยหินหรือศิลา 

พระเจ้าทองทิพย์  วัดสวนตาล  อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน  และวัดพระสิงห์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพระพุทธรูปส าริด (ทอง-ทองแดง)  ชาวบ้านเช่ือกันว่า  พระเจ้าทองทิพย์เห็น 
พระพุทธรูปท่ีเนื้อทองท่ีหล่อจากพิมพ์สีไม่เสมอกัน  สีแตกต่างกันบางแห่ง อันเนื่องมาจากพระอินทร์
น าทองส าริดจากสวรรค์มาหล่อรวมกับทองของมนุษย์  จึงท าให้เนื้อทองไม่เหมือนกัน เช่ือว่าเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์   

๒.๓.๔ คติความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธรูป๔๙ 
๑. คติความเช่ือเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์การดลบันดาลให้เกิดส่ิงต่างๆ  เช่นเรื่องราวท่ีเกิดท่ี 

วัดโพธิ์ปฐมาวาส  ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี  ๒  เมื่อทหารญี่ปุ่นเดินผ่านหรือจะเดินเข้าไปในวัดก็จะมี
ลมบางอย่างพยายามจะผลักและกั้นไม่ให้พวกญี่ปุ่นเข้าไป  การบนบานขอกับพ่อเจ้าคุณ  พระวงวัด
น้ ากระจาย  ในเรื่องการงานหน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จ  การขอฝนให้หยุดตกในวันท่ีมีงานประเพณี  
หรือมีการจัดพิธีกรรมต่างๆ  ปาฏิหาริย์ของพระประธานวัดท้ายยอท่ีถูกขโมยไปแต่สามารถหาพบ  
และกลับมาประดิษฐานท่ีวัดดังเดิม  พระพุทธรูปวัดโคกเปี้ยวท าให้วัดเจริญรุ่งเรือง  มีชาวบ้านใน
ท้องถิ่น  หรือชาวมาเลเซียมาท าบุญท่ีวัดไม่เคยขาด  การดลบันดาลให้เกิดเมฆฝนเสมือนมีพลัง  การ
ดลบันดาลให้เกิดข้าวมธุปายาสท่ีนางสีดาถวายให้ปรากฏในแก้มประพุทธรูป  เป็นต้น 

                                            
๔๘ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๕๕. 
๔๙ ปิยะนุช  จิตนวล, “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน และประดิษฐาน

ภายในอุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาบัยทักษิณ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๙๒. 



๔๖ 

 

๒. ความเช่ือเรื่องเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆ  เช่น  
พระประธานวัดโพธิ์ปฐมาวาส  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงลา  พระประธานวัดยางทอง   อ าเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา  และพระประธานวัดดอนแย้  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ท่ีช่วยปกป้องวัดไม่ให้โดน
ระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒  พระลากวัดโรงวาสช่วยเด็กท่ีโดนรถเรือพระเหยียบไม่ให้มีแผล
หรือเป็นอันตราย  เป็นต้น 

๓. ความเช่ือเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ในการให้โทษ  หากกระท าไม่เหมาะสม  หรือคิดร้าย  เช่น  
โจรแขกท่ีหวังเข้ามาทุบท าลายพระพุทธรูปพ่อเจ้าคุณพระวง  วัดน้ ากระจาย อ าเภอเมือง  จังหวัด
สงขลา  จนท าให้อาเจียนออกมาเป็นเลือดและล้มตายกันหมดทุกคน  ทหารญี่ปุ่นท่ีเข้าไปนอนในวัด
โพธิ์ปฐมาวาสในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒  เกิดความรู้สึกไม่สบายตัว บางคนถึงกับหายใจไม่ออก  จน
ต้องออกไปนอกวัดจึงจะหาย  เป็นต้น 

๒.๓.๓.๕ ประเพณีและความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธรูป 
ชาวล้านนามีประเพณีความเช่ือหลายอย่างท่ีเกี่ยวกับพระพุทธรูปและได้ถ่ายทอดส่ังสอน

กันตลอดมา  อย่างน้อยผู้แก่ผู้เฒ่าในปัจจุบันยังเช่ือเช่นนั้นอยู่  ดังนี้  

๑. ประเพณีถวายข้าวพระเจ้าหลวง  หรือ  ข้าวมธุปายาส  
ชาวล้านนาเช่ือว่า  พระพุทธรูปท่ีวัดและท่ีบ้านของตนจะต้องฉันอาหารเช้าทุกวัน  ทุก

เช้า  นอกจากจะเตรียมอาหารใส่บาตรพระสงฆ์แล้ว  เมื่อนึ่งข้าวเสร็จจะปั้นข้าวและอาหารใส่ถ้วย
น ามาถวายพระพุทธรูปท่ีหิ้งพระในบ้าน  เรียกว่า “ใส่ข้าวพระเจ้า”  จะไม่รับประทานข้าวก่อนท่ีจะใส่ 
ข้าวพระเจ้า  การถวายข้าวพระเจ้าท่ีวัดจะถวายพร้อมกันในวันพระและในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
ในล้านนานิยมถวายข้าวมธุปายาสในเดือนยี่เพ็ญ  เดือนส่ีเพ็ญ  และเดือนแปดเพ็ญ  หรือวันวิสาขบูชา  
เรียกว่า  ข้าวพระเจ้าหลวง๕๐ 

การถวายข้าวแด่พระพุทธรูป  เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว  ดังปรากฏว่ามีการ
กัลปนาท่ีนาไว้ใส่ข้าวพระเจ้า  ในเรื่องพระเจ้าสะเลียมหวาน  และจารึกวัดเมือง  พ.ศ. ๒๐๔๓  จารึก
ว่า “...หื้อผังสีมาวัดพระเกิด  หนบางนากว้าง ๑๐ ข้าว  หมื่นซ้ายเถาไว้เป็นนาข้าว พระผ้าขาวเพิงครัว  

                                            
๕๐ มณี  พะยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย, (เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๒๙), 

หน้า ๙๒-๙๓. 



๔๗ 

 

๑  อ้ายค าครัว  ๑  ขานี้หมื่นซ้ายยอดทานแม่มิ่งครัว  ๑  หมื่นซ้ายเพกทาน  กับนารี  ๕๐  ข้าวเป็นนา
พระ  ๒๔ เป็นนาจังหัน ๒๕...”๕๑ การถวายคนเป็นข้าพระเจ้า  

ชาวล้านนาถวายคนไว้เป็นข้าพระเจ้า  ห้ามผู้ใดใช้ท างานอื่น  เรียกว่า “ข้าพระ” ให้
ปฏิบัติพระพุทธรูปในวัดนั้นๆ  ตลอดไป  ถ้าถวายไว้กับวัด  เรียกว่า “ข้าวัด”๕๒  

๒. ประเพณีบวชพระเจ้า  ในการสร้างพระพุทธรูป  เมื่อสร้างเสร็จถือว่าพระพุทธรูป
องค์นั้นยังไม่เป็นพระพุทธรูปท่ีกราบไหว้บูชาได้  จนกว่าจะได้ท าพิธีอบรมสมโภชและอุปสมบท 
เรียกว่า  “บวชพระเจ้า”  เพราะในระหว่างการสร้างพระพุทธรูป  ช่างท่ีสร้างพระได้เหยียบย่ า 
องค์พระ  ในพิธีบวชพระจะมีเครื่องบวชเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะออกบวช  เป็นต้นว่ามี 
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ส าหรับกษัตริย์  เรียกว่า  “เครื่องท้าว ๕ ประการ”  ได้แก่  เพิงฉัตร (ฉัตร)  
พัดพ้าว (พัดยศ)  จาวมร (จามร)  บังวัน (บังสูรย์)  ไม้เท้าหรือไม้วา (ธารพระกร)  

ในระหว่างท าพิธีเบิกพระเนตร พระพุทธรูปท่ีบวชท าการเบิกพระเนตรจะต้องปิดพระ
เนตรไว้ด้วยขี้ผ้ึงแผ่นบางๆ ตลอดท้ังคืนจนถึงเช้าหลังจากนั้นจะมีการสวด เรียกว่า “สวดเบิก” ใน
ระหว่างสวดเบิกเวลาค่อนคืน จะท าการใส่ “หัวใจพระเจ้า” โดยอาจจะท าเป็นรูปหัวใจ และอวัยวะอืน่ 
ๆ ด้วยโลหะมีค่าบรรจุไว้ภายในองค์พระ เวลาตอนเช้าก่อนเวลาพระอาทิตย์ขึ้น จะมีการสวดเบิกพระ
เนตรพระเจ้าหรือ “เปิดตาพระเจ้า” อยู่ในวิหารเล็ก จะใช้แว่นสายตาพระเจ้าสะท้อนแสงแดดเข้าตา
พระพุทธรูปท่ีใช้ขี้ผ้ึงปิดไว้ ถ้าวิหาร ใหญ่แสงเข้าไม่ถึงก็จะเปิดเนตรในขณะสวดเบิก โดยไม่ต้องใช้
กระจก ดังนั้นพระเจ้าจึงมีสายพระ เนตรท่ีร้อนแรง ดังปรากฏในเรื่องพระเจ้านั่งดิน ในตอนเช้า
หลังจากบวชพระเจ้าจะถวาย “ข้าวพระเจ้าหลวง”๕๓ 

๓) ประเพณีสรงน ้าพระเจ้า ประเพณีสรงน้ าพระพุทธรูป ๆ ปกติชาวบ้านจะสรงน้ า
พระพุทธรูปปีละครั้งในวัน มหาสงกรานต์ตรงกับวันท่ี ๑๕ เมษายนทุกปี หรือเรียกว่า “วันพญาวัน” 
โดยจะสรงพระพุทธรูปใน วัดของตนเรียกว่า “รดน้ าพระเจ้า” เมื่อกลับมาบ้านจะสรงน้ าพระพุทธรูปท่ี
ตนบูชาไว้ในบ้านของ ตนด้วยน้ าอบน้ าหอม๕๔  

                                            
๕๑ ประเสริฐ  ณ  นคร และคณะ, จารึกล้านนา ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊พ 

๒๕๓๔), หน้า ๕๕-๕๖. 
๕๒ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๕๑. 
๕๓ แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และคณะ, เสน่ห์ไม้แกะสลักล้านนา,  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เริงรมย์, 

๒๕๓๗), หน้า ๑๑๑-๑๑๒. 
๕๔ ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธ์ิ, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”, วิทยานิพนธ์ภาควิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๕๗. 



๔๘ 

 

พระพุทธรูปส าคัญบางองค์จะสรงน้ าปี ละครั้ง นอกเหนือจากวันพญาวันแล้ว เช่น สรง 
น้ าพระฝนแสนห่า วัดช่างแต้ม เชียงใหม่ จะน าออกแห่ให้ประชาชนสรงน้ าเพื่อขอฝน ในเดือน แปด
เหนือ ในประเพณีบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ทุกปี เป็นต้น 

๔) ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า เนื่องจากล้านนามีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว 
ชาวบ้านต้องการฟืนมาพิงไฟ จึงมี ประเพณีร่วมกันหาฟืนมาถวายแด่พระพุทธรูปประธานในวิหารและ
พระสงฆ์ในวัด เพื่อจุดถวาย พระพุทธรูป เรียกว่า ประเพณี “ทานหลัวหิงไฟพระเจ้า” ค าว่า หิงไฟ 
แปลว่า ผิงไฟ๕๕ 

๕) ประเพณีทานข้าวจ่ีข้าวหลาม ในเดือนส่ีเหนือ หรือเดือนมกราคมของทุกปี 
ภายหลังจากท่ีชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้งฉางแล้ว จะน าข้าวที่ตนปลูก เรียกว่า “ข้าวใหม่” มาถวายแด่
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดย ใช้วิธีเผาหรือปิ้ง และท าเป็นข้าวหลาม บางหมู่บ้านเรียกว่า 
“ทานข้าวใหม่”๕๖   

๒.๔ รูปแบบและลักษณะของพระพุทธรูป 
พระพุทธรูปในยุคแรกๆ ท่ีค้นพบในประเทศไทยยังมีงานศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะ

อินเดียอยู่มากเริ่มต้ังแต่ยุคทวารวดีซึ่งจะพบมากแถวภาคตะวันตกของประเทศไทยเช่นจังหวัด
นครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี แต่เริ่มมีการสร้างงานศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์แบบไทยท่ีแท้เป็นแบบอย่าง
ในการสร้างพระพุทธรูปและให้ความหมายชัดเจนในเชิงปรัชญามีหลักธรรมะแสงอยู่ในงานศิลปะคือ
พระพุทธรูปในยุคสุโขทัยซึ่งเราถือว่าเป็นยุคทองของการสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทย ลักษณะเด่น
ของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย และความหมายในเชิงปรัชญา 

๑. หูยานพระพุทธรูปทุกยุคทุกสมัยท่ีปรากฏจะท าให้รูปหูยานท้ังนั้นไม่เฉพาะพุทธรูปใน
สมัยสุโขทัยหรือพุทธรูปในเมืองไทยหรือพุทธรูปในนิกายเถรวาทและนิกายมหายานพระพุทธรูปก็ท าหู
ยานเหมือนกันดังนั้นหูยานของพระพุทธรูปจึงไม่ได้มีความหมายว่าอายุยืนเหมือนท่ีชาวบ้านท่ัวไปได้
เข้าใจในเชิงความหมายของปรัชญาหูยานหมายถึงหลักค าสอนท่ีสอนในเรื่องราวความเช่ือว่าอย่าเช่ือ
ง่ายหรือหูเบาจงหูหนักอันมีบัญญัติไว้หลักค าสอนท่ีช่ือว่ากาลามสูตร ๑๐ หรือเรียกอีกอย่างว่าหลัก

                                            
๕๕ มณี  พะยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย,  (เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๒๙), 

หน้า ๗๙-๘๑. 
๕๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓. 



๔๙ 

 

ความเช่ือ ๑๐ ท่ีพุทธองค์ตรัสไว้ส าหรับให้ทุกคนมีความเช่ือในเหตุผลและผลของตนในเมื่อมีปัญญา
เกิดขึ้นแล้วส่ิงท่ีมีผู้น ามากล่าวหรือส่ังสอนนั้นตนควรจะเช่ือถือเพียงไรหรือไม่๕๗ 

การพิจารณาของตนเองว่าค าสอนเหล่านั้นเมื่อประพฤติกระท าตนไปแล้วจะมีผลเกิดขึ้น
อย่างไรถ้ามีผลเกิดขึ้นเป็นการกระท าของตนและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เป็นค าสอนท่ีไม่ควร
ปฏิบัติถ้าไม่เป็นไปตามท่ีตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญย่อมเป็นค า
สอนท่ีควรท าตัวอย่างเช่นเมื่อมีการพูดถึงราคะ โทสะ โมหะ ว่าส่ิงท่ีควรหรือไม่ควรผู้ฟังจะต้อง
พิจารณาให้เห็นชัดด้วยตนเองว่าราคะโทสะโมหะเป็นส่ิงท่ีน ามาซึ่งความทุกข์หรือความสุขให้เห็นชัด
แก่ใจของตนเสียก่อนเมื่อเห็นว่าราคะ โทสะ โมหะ เป็นของร้อนจึงสละตามค าสอนอย่าถ้าพิจารณาไม่
เห็นแม้แต่เล็กน้อยก็เป็นส่ิงท่ีให้รอไว้ก่อนยังไม่ปฏิบัติตามจนกว่าจะได้พิจารณาเห็นแล้วจึงปฏิบัติว่า
ด้วยเหตุ ๑๐ อย่างดังกล่าวแล้วข้างต้น 

๒. เปลวไฟเหมือนเศียรพระพุทธรูปหมายถึงโลกุตรธรรมแทนแสงสว่างแห่งชีวิตหลักธรรม
สอนให้เราอยู่เหนือโลกได้อย่างท่ีเป็นจริงอย่างถูกต้องเมื่อเราเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงตามท่ีมันเป็น
จริงไม่เป็นมายาและปฏิบัติต่อโรคไปตามความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็จะบรรลุธรรมได้ท่ีเรา
เรียกว่าตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะอยู่ในโลกนี้ยังไม่มีความทุกอย่างไม่เป็นทุกข์เรียกว่าเราอยู่เหนือโลก
หรือโลกุตตระ เหมือนก่อนนั้นเราอยู่ในโลกมืดเราก็จะมองไม่เห็นอะไรแล้วมีแสงสว่างมาส่องโลกให้
สว่างเราก็จะเห็นโลกอย่างแท้จริง ไม่ใช่โรคท่ีอยู่ในความมืดอีกต่อไปเราจะเห็นและเข้าใจโลกได้อย่าง
ถูกต้องตามเป็นจริงหลักธรรมท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วน ามาสอนเราจึงเหมือนพระพุทธองค์น าแสง
สว่างมาให้เราเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตท าให้เรามองเห็นปัญญาชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็มีปัญญา
แก้ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้องนี่คือความหมายของเปลวไฟเหนือศีรษะพระพุทธรูป๕๘ 

หลักธรรมในโลกุตระท่ีสอนให้เราอยู่เหนือโลกได้เราเรียกว่า โลกุตรธรรม ๙ ซึ่งมีหลักธรรม
ดังนี้ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ค าว่าโลกุตระ แปลว่า ยิ่งกว่าโลกหรือเหนือกว่าโลก โลกุตรธรรมจึง
แปลว่าส่ิงท่ียิ่งกว่าโลกหรือวิสัยโลก ใช้เป็นช่ือของการปฏิบัติและผลการปฏิบัติในช้ันท่ีจิตสูงเกินกว่าจะ
ยินดีในโลก ซึ่งมีความหมายอยู่ท่ีรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะอันเป็นท่ีปรารถนาของสัตว์ท่ัวไปท่ีรวม
เรียกว่ากามคุณ หรือแม้ท่ีสุดแต่ความสุขนั้นท่ีไม่เกี่ยวกับกามคุณจะยังอยู่กับฉันนะสมบัติเป็นต้น 

                                            
๕๗ สมเกียรติ โล่เพชรรัตน์, วิเคราะห์ประวัติการนับถือศาสนาพุทธและศิลปะพระพุทธรูปในเอเชีย, 

(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๙๖ 
๕๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๙. 



๕๐ 

 

ฉะนั้นโลกุตระหรือเหนือโลกจึงมีความหมายถึงการมีจิตใจอยู่เหนือ ความปล่อยวางหรือหลุดพ้นจาก
ความยึดมั่นถือมั่นตนเองตัวเองหรือของตนโดยตรง๕๙ 

การปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้มีมูลเหตุมาจากการพิจารณาเห็นความไม่เท่ียง ความเป็น
ทุกข์ และความเป็นอนัตตาของโลก อยากจะหลุดพ้นไปจากโลก หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือมีจิตใจอยู่
เหนือโลก มีร่างกายอยู่ในโลก ธรรมท่ีมีจิตใจอยู่ เหนือการครอบง าของอารมณ์  ส่ิงท่ีเรียกว่า
โลกุตรธรรมแบ่งเป็น ๙ คือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ หมายถึงการปฏิบัติท่ีถึงท่ีสุด ๔ ขั้น ผล ๔ ขั้น
หมายถึงผลแห่งการปฏิบัติ ๔ ขั้นและเป็นคู่ตรงกัน การสร้างพระพุทธรูปให้มีพระเนตรมองต่ าท่ีมี
ความหมายให้คนเรามองเข้าไปข้างใน ในกายของเราในจิตใจของเราว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ แต่ถ้าเรา
มองด้วยปัญญาตามกิเลสให้ทันเราก็จะไม่มีความทุกข์ 

๓. ห่มจีวรบางใสเหมือนไม่มีจีวร ความหมายทางปรัชญาหมายถึงร่างกายเรานี้ไม่มีอะไร มี
แต่ความว่างเปล่า ไม่มีอะไรแน่นอน อย่ายึดมั่นถือมั่น สามารถมองเห็นทะลุปรุโปร่งประดุจเหมือนไม่มี
อะไรห่อหุ้ม เราสามารถมองเห็นทุกส่ิงทุกอย่างได้ในกายนี้ว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ถ้าเราไม่มีปัญญา
เราก็ไม่สามารถท่ีจะเห็นทุกข์ในกายนี้ได้ แต่เรามีปัญญาทราบสาเหตุท่ีมาแห่งทุกข์และดับทุกข์เสียได้
การนี้ก็ไม่น ามาซึ่งความสุขแต่เป็นเครื่องน าไปสู่พระนิพพานได้เช่นกัน๖๐ 

             ๔. ประทับนั่งหรือยืนอยู่บนอาสนะเป็นรูปบัวบานแทนความหมายถึงความเป็นผู้ฉลาด เป็น
ผู้ถึงพร้อมต่อการตรัสรู้ พร้อมท่ีจะเรียนรู้พร้อมท่ีจะรับแสงสว่างความเป็นผู้มีปัญญา ดอกบัวเป็นไม้
ดอกสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธมีอยู่ ๒ ความหมายด้วยกัน๖๑ 

๔.๑ ความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของดอกบัว ดอกบัวเป็นพืชน้ าเกิดในโคลนตมใต้น้ า
แต่ก็สามารถเติบโตผ่านความสกปรกของโคลนตม พน้น้ ามาอวดความสวยงามของดอกบัวสร้างความ
งามให้แก่โลกได้โดยไม่มีความสกปรกของโคลนตมอันเป็นแหล่งก าเนิดติดมาด้วยแม้แต่น้อยเปรียบ 
เสมือนคนเราแม้จะเกิดในแหล่งท่ีไม่สะอาดในทางโลก เกิดในแหล่งท่ีมีวัฒนธรรมท่ีไม่ดี ในเผ่าพันธุ์ไม่
ดี เกิดในส่ิงท่ีมีส่ิงแวดล้อมไม่ดี แต่บุคคลนั้นมีจิตใจเป็นคนดี แล้วความเป็นคนดีนั้น จะรักษาความดีใน

                                            
๕๙ สมบูรณ์ ด าดี, “การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบตกแต่งภายใน

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๙), หน้า ๑๒๙. 

๖๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๘. 
๖๑ หน้าเดียวกัน, หน้า ๑๙๙. 



๕๑ 

 

ตัวเองจะไม่แปดเปื้อนความสกปรกโสโครกของสังคมรอบข้าง บุคคลนั้นจะรักษาความเป็นไว้ได้เสมอ
ประดุจดอกบัวท่ีไม่ยอมเป้ือนโคลน แล้วโผล่พ้นน้ าให้ชาวโลกได้ช่ืนชมความงามของดอกบัวจนได้๖๒ 

๔.๒ ความมีปัญญา ดอกบัวเป็นดอกไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่งท่ีเมื่อต้นไม้ได้ผลิดอกแล้ว
จะผลิตผลออกมาพร้อมกันได้ทันที อยู่ข้างในดอกบัวตูมนั้นซึ่งปกติของต้นไม้ท่ัวไปนั้นต้องออกดอกมา
ก่อน รอจนกลีบร่วงโรยหมดแล้วเราจึงจะเห็นผลอ่อนของพืช พันธุ์ไม้นั้นเมื่อผลิตดอกออกมาก็ผลิตผล
อ่อนไว้ข้างในทันที เปรียบเสมือนคนเราเมื่อเกิดมาก็มีสมองมีปัญญาเกิดมาทันทีแค่รอวันเติบโตเติบ
ใหญ่มีการพัฒนาสมองจนมีสติปัญญาเต็มท่ีไว้แก้ปัญหาให้แก่ชีวิต ดังนั้นดอกบัวจึงให้ความหมายใน
เชิงปรัชญาว่าความเป็นผู้มีปัญญา๖๓ 

๕. อิริยาบถของพระพุทธรูปในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนั้นมักจะสร้างกันแค่ ๓ อิริยาบถ
เท่านั้น  แต่ในประเทศไทยนับต้ังแต่ยุคสุโขทัยเป็นต้นมาจะสร้างเป็นส่ีอิริยาบถคือ ๖๔  

๕.๑ พระพุทธรูปนั่งจะเป็นอิริยาบถหลักของการสร้างพระพุทธรูป โดยท่ัวไปเป็น 
อิริยบทของพระพุทธรูปประธานท่ีประดิษฐานในพระอุโบสถ ส่วนใหญ่จะประทับนั่งในท่านั่งขัดสมาธิ
วางพระหัตถ์ซ้ายไว้บนหน้าตักบนพระชานุ ใหพ้ระหัตถ์คว่ าลง นิ้วพระหัตถ์ช้ีลงไปพื้นดิน ตัวอย่างเช่น 
ปางมารวิชัย ซึ่งมีความหมายว่ามีชัยชนะเหนือมาร ซึ่งมันคือกิเลสแสดงถึงการอยู่เหนือกิเลสท้ังปวง
การอยู่ เหนือโลกพระพุทธองค์เป็นผู้อยู่เหนือโลกหลังจากท่ีพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว  ดังนั้น
พระพุทธรูปปางนี้จึงเรียกได้อีกหนึ่งว่า การตรัสรู้ การใช้พระหัตถ์ช้ีลงไปท่ีพื้นในวันท่ีพระองค์ตรัสรู้
แล้ว พระองค์อยู่เหนือโลกคือโลกียะคือกิเลส นับต้ังแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระพุทธองค์ไม่กลับมาเกิด
อีกแล้ว คือกิเลสไม่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์อีกแล้ว ไม่มีทุกข์อีกแล้วเพราะทุกสาเหตุแห่งทุกข์ได้ดับไป
หมดแล้ว พระองค์ไม่อยู่ในโลกแต่พระพุทธองค์อยู่เหนือโลกตลอดไปไม่มีวันกลับมาโลกนี้อีกแล้ว นี่คือ
ความหมายเชิงปรัชญาของพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งนิยมสร้างเป็นพุทธรูปพระธาน ประดิษฐานใน
พระอุโบสถของทางภาคต่างๆ เช่นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และใน
ส่วนภาคเหนือนิยมสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นประธานประดิษฐานในอุโบสถเช่นพระแก้วมรกตท่ี

                                            
๖๒ เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลป์ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สัมพันธ์

พาณิชย์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙. 
๖๓ ดรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 
๖๔ สมบูรณ์ ด าดี, “การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบตกแต่งภายใน

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), 
หน้า ๖๐. 



๕๒ 

 

ประดิษฐานในอุโบสถวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวังเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิท่ีน ามาจาก
ภาคเหนือ หรือพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นต้น๖๕ 

บางครั้งเราจะพบเห็นพระพุทธรูปท่ีสร้างเป็นปางมารวิชัย นอกจากการสร้างอาสนะ
เป็นรูปดอกบัวและฐานใต้บัว สร้างงานศิลปะท่ีเต็มไปด้วยความสวยงามของวัสดุท่ีน ามาประดับ
ตกแต่ง เช่นงานประดับด้วยกระจกสีต่างๆ เหมือนอัญมณีอันมีค่า งานลงรักปิดทอง งานประดับมุก 
งานศิลปะสวยงามอันมีค่าเหล่านี้ ท่ีสร้างประดับไว้ด้านล่างพระพุทธรูป ในทางปรัชญาให้ใช้เป็น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้สอนให้เข้าใจว่า พระพุทธองค์หลังจากการตรัสรู้แล้ว พระพุทธองค์ก็ประทับ
อยู่เหนือโลกเหนือโลกียะ หรือวัตถุส่ิงของต่างๆ ความร่ ารวยมั่งค่ังกัน เป็นกิเลสเหนือความทุกข์
ตลอดไป ด้านศิลปะอันสวยงามเหล่านี้ ใช้แทนค่าความหมายค าว่า กิเลส วัตถุความร่ ารวยความมั่งค่ัง
ในทรัพย์สินพระพุทธองค์อยู่เหนือส่ิงเหล่านี้แม้จะอยู่ในโลกของส่ิงเหล่านี้คือโลกของวัตถุรอบของ
กิเลสแต่พระพุทธองค์ก็ทรงอยู่เหนือโลกของกิเลสเหนือโลกิยะหรืออวิชชาเพราะพระพุทธองค์เป็นผู้มี
วิชาเราจะพบเห็นพระพุทธรูปแบบนี้ได้เช่นท่ีระเบียงคดซึ่งท้ังช้ันนอกและช้ันในบริเวณล้อมรอบพระ
อุโบสถ๖๖ 

๕.๒ พระพุทธรูปนอน  เรียกโดยท่ัวไปว่าพระพุทธรูปปางไสยาสน์จะมีอยู่ ๒ อริยบท
คือไสยาสน์ธรรมดา ลืมตายังมีพระชนม์อยู่ กับปางปรินิพพาน คือส้ินพระชนม์ดับขันไปแล้ว ซึ่งทางนี้
จะไม่เป็นท่ีนิยมสร้างในประเทศไทย แต่เป็นท่ีนิยมสร้างในประเทศพม่า ศรีลังกา แต่ปางไสยาสน์
ธรรมดาเป็นท่ีนิยมสร้างในประเทศไทยมากกว่าโดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยเป็นต้นซึ่งพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์องค์ท่ีส าคัญในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในภาคกลางท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาเช่นพระนอนสี
วัดจังหวัดสิงห์บุรีและท่ีส าคัญท่ีสุดมีช่ือเสียงมากท่ีสุดเพราะถือกันว่าสวยงามท่ีสุดคือพระนอน หรือ
ชาวบ้านท่ัวไปนิยมเรียกว่าวัดซึ่งมีความยาวเป็นอันดับ ๓ ของประเทศไทยคือยาว ๔๖ เมตรสูง ๑๕ 
เมตรลักษณะพิเศษของวัดพระนอนวัดโพธิ์คือท่ีใต้พระบาทของพระพุทธรูปมีงานศิลปะประดับมุกเป็น
เรื่องมงคล ๑๐๘ หรือบางต าราก็ว่าเป็นงานประดับมุกแสดงถึงเรื่องสามโลกความหมายในเชิงปรัชญา

                                            
๖๕ สมบูรณ์ ด าดี, “การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบตกแต่งภายใน

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), 
หน้า, หน้า ๖๐. 

๖๖ สมบูรณ์ ด าดี, “การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), 
หน้า ๖๐. 

๖๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๐. 



๕๓ 

 

หมายถึงพระพุทธเจ้าทรงนอนอยู่เหนือโลกท้ังสามเพราะอยู่เพราะผู้อยู่ในโลกท้ัง ๓ อันประกอบด้วย
โลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกนรกยังมีกิเลสยังมีความทุกข์แต่พระพุทธองค์อยู่เหนือโลกเหนือทุกข์ท้ังส้ิน๖๗ 

การสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทยมักสร้างในท่านอนตะแคงขวาในท่าศรีไสยาสน์คือ
ถ้านอนราชสีห์หมายความว่าถึงแม้ว่าจะนอนก็ไม่ใช่นอนแบบคนหลับไหลไม่รู้สึกตัวไม่ระมัดระวังถึง
ภัยท่ีอยู่รอบข้างไปท่ีก าลังมาแต่นอนอย่างระมัดระวังนอนอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างรู้ทุกข์รู้สึกรู้อะไร
เป็นอะไรพร้อมท่ีจะต่อสู้กับใครท่ีจะมาถึงกับตัวทุกเมื่อซึ่งภายในท่ีนิ่มส าหรับคนเราคือกิเลสหรืออภิชา
นั่นเองเมื่อเราเฝ้าระวังกิเลสไม่ให้กิเลสเข้ามาท าร้ายเราเราก็เราก็จะไม่มีทุกเมื่อเราไม่มีทุกข์เราก็ดับ
ทุกข์ได้เมื่อเราดับทุกข์ได้เช่นเชิงเราก็เข้าถึงพรุ่งนี้อ่านได้ทันที 

๔.๓ พระพุทธรูปยืนเป็นพระพุทธรูปท่ีนิยมสร้างไว้ประดิษฐานด้านข้างหรือด้านหน้า
ของพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางสมาธิที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถหรือวิหารประดิษฐาน
ไว้ตามวิหารคด และจะมีท่าทางโดยใช้รหัสแสดงท่ีเราเรียกว่ามุทาเช่นยกพระหัตถ์ขวาขึ้นประดับพระ
อุระท ามือจับจีบเรียกว่าพระพุทธรูปปางแสดงธรรมหรือลายพระหัตถ์ขวาแบบแบไปทางด้านหน้า
เรียกว่าปางประทานพรพระหัตถ์ซ้ายถือจีวรหรือยกพระหัตถ์ท้ังสองข้างหน้าพระอุระเรียกว่าปางร าพึง
เป็นต้น๖๘ 

๔.๔ พระพุทธรูปเดินหรือท่ีนิยมเรียกกันว่าพระพุทธรูป ลีลานั้นสร้างครั้งแรกในโลก
ของศาสนาพุทธคือสร้างในยุคของสมัยสุโขทัยเพราะว่าทุกประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนานั่นเองมีการ
สร้างพระพุทธรูปปางลีลาในรูปของงานศิลปะท่ีเรียกว่าภาพนูนสูงหรือนูนต่ าเท่านั้นไม่มีการสร้างเป็น
พระพุทธรูปท่ีเป็นรูปลอยตัวที่เป็นรูปปั้นจริงดังนั้นพระพุทธรูปปางปางจึงพบได้เฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้นหรือกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปเดินสร้างครั้งแรกในโลกท่ีประเทศไทยในยุคสมัยสุโขทัยอันถือว่า
เป็นยุคทองของการสร้างศิลปะพระพุทธรูปท่ีให้ความหมายในเชิงปรัชญาได้ดีท่ีสุดท่ีการสร้างได้
ถูกต้องตามหลักความเช่ือทางศาสนาพุทธแบบเถรวาทได้ถูกต้องมากท่ีสุด ๖๙ 

การสร้างพระพุทธรูปโดยไม่แสดงเพศถือว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมีความหมายใน
เชิงปรัชญาว่าคนเราไม่ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็มีทุกข์เท่ากันมีสุขเท่ากันความทุกข์หรือความสุข

                                            
๖๗ สมบูรณ์ ด าดี, “การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบตกแต่งภายใน

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), 
หน้า ๖๑. 

๖๘ เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลป์ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สัมพันธ์
พาณิชย์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๖-๒๗. 

๖๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗. 



๕๔ 

 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศซึ่งเป็นวัตถุแต่อยู่ท่ีจิตใจเราจะดับทุกข์ได้อยู่ท่ีสมองหรืออยู่ท่ีปัญญามองเห็นอวิชา
มองเห็นต้นเหตุของปัญหาเข้าใจถึงกิเลสท่ีมีอยู่เราก็จะเข้าใจในทุกข์ในปัญญาและใช้ปัญญาแก้ไข
ปัญหาส่ิงเหล่านั้นเมื่อดับทุกข์ได้ท้ังเพศหญิงและชายก็จะสามารถเข้าพระนิพพานดังนั้นการสร้าง
พระพุทธรูปท่ีไม่แสดงออกถึงเพศมีความหมายว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศใดเพศหนึ่งเราสามารถดับทุกข์ได้
เช่นกัน 

ส่วนลีลาการเดินอันอ่อนช้อยหมายถึงการเดินไปข้างหน้าอย่างสงบอย่างสันติสุขอย่าง
ปราศจากกิเลสยังไม่มีทุกข์เดินเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตอันท่ีเป็นจุดหมาย
ปลายทางของผู้ประกาศตนว่าเป็นพุทธมามกะนั่นคือพระนิพพาน 

จุดมุ่งหมายหลักของการสร้างพระพุทธรูปท่ีผู้สร้างพระพุทธรูปแต่ต้นนั้นต้องการสร้าง
พระพุทธรูปเผยแพร่ธรรมะการสร้างพุทธรูปให้มีอิทธิบท ๔ เพื่อสอนเราว่าไม่ว่าเราจะท ามีรีโมทใดใด
ไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนเราก็ยังสามารถมีกิเลสเราก็จะยังมีทุกข์ต่อไปถ้าเรามีสติเราใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่มีทุกข์ 

๒.๕ องค์ประกอบของพระพุทธรูป 
สัญลักษณ์ของพระพุทธรูปคือลักษณะของพระพุทธองค์ซึ่งราชบัณฑิตได้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับลักษณะว่าลักษณะแห่งรูปประติมากรรมพระพุทธรูป จึงมีลักษณะหลายอย่างท่ีแตกต่าง
ออกไปจากลักษณะของมนุษย์สามัญและต้องมีลักษณะของมหาบุรุษตามความเช่ือของผู้รู้ท่ีมีมาแต่
ครั้งโบราณพุทธสัญลักษณ์จึงเป็นเสมือนรูปแบบรูปประธรรมท่ีแสดงออกมาให้เห็นถึงความเป็นพุทธ
ธรรมท่ีแฝงไว้ในพุทธสัญลักษณ์โดยราชบัณฑิตยสถานยังให้อธิบายถึงลักษณะพิเศษของพระพุทธรูป
โดยสรุปมีลักษณะดังนี้  

๒.๕.๑ ลักษณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก 
ลักษณะของพระพุทธองค์เป็นลักษณะส าคัญเพื่อใช้ส าหรับหลักในการสร้างพระพุทธรูปซึ่ง

ประกอบไปด้วยลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการและอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการมีดังนี้๗๐ 

๒.๕.๑.๑. มหาบุรุษ ๓๒ ประการ  
๑. มีพระบาทราบเสมอกัน (พระบาท = เท้า) 

                                            
๗๐ ปิยะนุช  จิตนวล, “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน และประดิษฐาน

ภายในอุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยา
บัยทักษิณ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๖.  



๕๕ 

 

๒. ลายพื้นพระบาทเป็นจักร (จักร = รูปลอยล้อรถ คือธรรมน าชีวิตไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ดุลล้อน าไป สู่ท่ีหมาย) 

๓. มีส้นพระบาทยาว (ถ้าแบ่ง ๔ ส่วน พระชงฆ์ต้ังอยู่ในส่วนท่ี ๓) (พระชงฆ์ = แข้ง) 
๔. มีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระหัตถ์และพระบาทด้วย)(นิ้วพระหัตถ์ = นิ้วมือ) 
๕. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 
๖. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 
๗. มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ า อัฐิข้อพระบาทต้ังลอยอยู่หลังพระบาท กลับกลอกได้

คล่อง เมื่อทรงด าเนินผิดกว่าสามัญชน (อัฐิ = กระดูก ด าเนิน = เดิน) 
๘. พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย 
๙. เมื่อยืนตรง พระหัตถ์ท้ังสองลูบจับพระชานุ (พระชานุ = เข่า) 
๑๐. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก (พระคุยหะ = อวัยวะท่ีลับ) 
๑๑. มีฉวีวรรณดุจสีทอง (ฉวีวรรณ =สีผิวกาย) 
๑๒. พระฉวีละเอียด (พระฉวี = ผิว) 
๑๓. มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น ๆ (พระโลมา = ขน) 
๑๔. เส้นพระโลมาด าสนิทเวียนเป็นทักขิณาวัฏ มีปลายงอนขึ้นข้างบน (ทักขิณาวัฏ = 

วนเล้ียวทางขวาอย่างเข็มนาฬิกา) 
๑๕. พระกายต้ังตรงดุจท้าวมหาพรหม 
๑๖. มีพระมังสะอูมเต็มในท่ี ๗ แห่ง (คือ หลังพระหัตถ์ท้ัง ๒ และหลังพระบาทท้ัง ๒ , 

พระอังสาท้ัง ๒, กับล าพระศอ) (พระมังสะ = เนื้อ , ช้ินเนื้อ พระอังสา = บ่า,ไหล่ พระศอ = คอ) 
๑๗. มีส่วนพระสรีระกายบริบูรณ์ (ล่ าพี) ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์ (สรีระ = 

ร่างกาย) 
๑๘. พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน (พระปฤษฎางค์ = ส่วนหลัง,ข้างหลัง) 
๑๙. ส่วนพระกายเป็นปริมณฑล ดุลปริมณฑลแห่งต้นไทร(พระกายสูงเท่ากับว่าของ

พระองค์)(วา = เท่ากับ ๔ ศอก ประมาณ ๒ เมตร) 
๒๐. มีล าพระศอกกลมงามเสมอตลอด 
๒๑. มีเส้นประสาทส าหรับรสพระกระยาหารอันดี 
๒๒. มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์ (โค้งเหมือนวงพระจันทร์)(พระหนุ = คาง) 
๒๓. มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ (ข้างละ ๒๐ ซี่) (พระทนต์ = ฟัน) 
๒๔. มีพระทนต์เรียบเสมอกัน 
๒๕. พระทนต์เรียบสนิทมิได้ห่าง 
๒๖. เข้ียวพระทนต์ท้ัง ๔ ขาวงามบริสุทธ์ 



๕๖ 

 

๒๗. พระชิวหาอ่อนและยาว (อาจแผ่ปกพระนลาฏใต้)(พระชิวหา = ล้ิน พระนลาฎ = 
หน้าผาก) 

๒๘. พระสุรเสียงดุจท้าวมหาพรหม ตรัสมีส าเนียงดุจนกการเวก 
๒๙. พระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด 
๓๐. ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด 
๓๑. มีอุณาโลมระหว่ างพระโขนง เวียนขวาเป็น ทักขิณาวัฏ (อุณาโลม = 

 ขนระหว่างค้ิว) 
๓๒. มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ (พระเศียร = ศีรษะ) 

๒.๕.๑.๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ๗๑ 
นอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการแล้ว ยังมีลักษณะข้อปลีกย่อยของพระ

มหาบุรุษ นิยมเรียกกันว่า "อสีตยานุพยัญชนะ" หรือ อนุพยัญชนะ" อีก ๘๐ ประการด้วยกัน คือ 
๑. มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทอันเหลืองงาม 
๒. นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยล าดับแต่ต้นจนปลาย 
๓. นิ้วพระหัตถ์แลนิ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงเป็นอันดี 
๔. พระนขาท้ัง ๒๐ มีสีอันแดง (พระนขา = เล็บ) 
๕. พระนขาท้ัง ๒๐ นั้น งอนงามช้อนขึ้นเบื้องบนมิได้ค้อมลงเบื้องต่ า ดุจเล็บแห่ง

สามัญชนท้ังปวง 
๖. พระนขานั้นมีพรรณอันเกล้ียงกลมสนิทมิได้เป็นริ้วรอย 
๗. ข้อพระหัตถแ์ละข้อพระบาทซ่อนอยู่ในพระมังสะมิได้สูงขึ้นปรากฏออกมาภายนอก 
๘. พระบาทท้ังสองเสมอกันมิได้ย่อมใหญ่กว่ากันมาตรว่าเท่าเมล็ดงา 
๙. พระด าเนินงามดุจอาการเดินแหงกุญชรชาติ 
๑๐. พระด าเนินงามดุจสีหราช 
๑๑. พระด าเนินงามดุจด าเนินแห่งหงส์ 
๑๒. พระด าเนินงามดุจอสุภราชด าเนิน 

                                            
๗๑ ยะนุช  จิตนวล, “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน และประดิษฐาน

ภายในอุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยา
บัยทักษิณ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๗. 

 



๕๗ 

 

๑๓. ขณะเมื่อยืนจะย่างด าเนินนั้น ยกพระบาทเบื้องขวาย่างไปก่อน พระกายเยื้องไป
ข้างเบ้ืองขวาก่อน 

๑๔. พระชานุมณฑลเกล้ียงกลมงามบริบูรณ์ บ่มิได้เห็นอัฏฐิสะบ้าปรากฏออกมา
ภายนอก 

๑๕. มีบุรุษพยัญชนะบริบูรณ์ คือมิได้กิริยามารยาทคล้ายสตรี 
๑๖. พระนาภีมิได้บกพร่อง กลมงามมิได้วิกลในท่ีใดท่ีหนึ่ง (พระนาภี = สะดือ) 
๑๗. พระอุทรมีสัณฐานอันลึก (พระอุทร = ท้อง) 
๑๘. ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเป็นทักขิณาวัฏ 
๑๙. ล าพระเพลาท้ังสองงามดุจล าสุวรรณกัททลี (พระเพลา = ตัก, ขา สุวรรณกัททลี 

= ล าต้นกล้วยสีทอง) 
๒๐. งวงแห่งเอราวัณวัณเทพหัตถี (เอราวัณเทพยหัตถี = ช้าง ๓๓ เศียร เป็นพาหนะ

ของพระอินทร์) 
๒๑. พระอังคาพยพใหญ่น้อยท้ังปวงจ าแนกเป็นอันดี คืองามพร้อมทุกส่ิงหาท่ีต าหนิบ่

มิได้ (พระอังคาพยพ = องคาพยพ = ส่วนน้อยใหญ่แห่งร่างกาย,อวัยวะน้อยใหญ่) 
๒๒. พระมังสะท่ีควรจะหนาก็หนา ท่ีควรบางก็บางตามท่ีท่ัวทั้งพระสรีรกาย 
๒๓. พระมังสะมิได้หดหู่ในท่ีใดท่ีหนี่ง 
๒๔. พระสรีกายท้ังปวงปราศจากต่อมและไฝปาน มูลแมลงวันมิได้มีในท่ีใดท่ีหนึ่ง 
๒๕. พระกายงามบริสุทธิ์พร้อมสมกันโดยตามล าดับท้ังเบ้ืองบนแลเบ้ืองล่าง  
๒๖. พระกายงามบริสุทธิ์ส้ินปราศจากมลทินท้ังปวง 
๒๗. ทรงพระก าลังมาก เสมอด้วยก าลังแห่งกุญชรชาติประมาณถึงพันโกฏิช้าง ถ้าจะ

ประมาณด้วยก าลังบุรุษก็ได้ถึงแสนโกฏิบุรุษ (โกฏิ = สิบล้าน) 
๒๘. มีพระนาสิกอันสูง (พระนาสิก = จมูก) 
๒๙. สัณฐานพระนาสิกงามแฉล้ม  
๓๐. มีพระโอษฐเบื้องบนเบื้องต่ ามิได้เข้าออกกว่ากัน เสมอเป็นอันดี มีพรรณแดงงาม

ดุจสีผลต าลึงสุก (พระโอษฐ = ปาก, ริมฝีปาก) 
๓๑. พระทนต์บริสุทธิ์ปราศจากมูลมลทิน 
๓๒. พระทนต์ขาวดุจดังสีสังข์ 
๓๓. พระทนต์เกล้ียงสนิทมิได้เป็นริ้วรอย 
๓๔. พระอินทรีย์ท้ัง ๕ มีจักขุนทรีย์ เป็นอาทิงามบริสุทธิ์ทั้งส้ิน(พระอินทรีย์ = ร่างกาย

และจิตใจ) 
๓๕. พระเข้ียวทั้ง ๔ กลมบริบูรณ์ 



๕๘ 

 

๓๖. ดวงพระพักตร์มีสัณฐานขาวสวย 
๓๗. พระปรางค์ท้ังสองดูเปล่งงามเสมอกัน (พระปรางค์ = แก้ม) 
๔๐. ลายพระหัตถ์มีรอยอันตรง บ่มิได้ค้อมคด 
๔๑. สายพระหัตถ์มีรอยอันแดงรุ่งเรือง 
๔๒. รัศมีพระกายโอภาสเป็นปริมณฑลโดยรอบ 
๔๓.กระพุ้งพระปรางค์ท้ังสองเคร่งครัดบริบูรณ์ 
๔๔. กระบอกพระเนตรกว้างแลยาวงามพอสมกัน 
๔๕. ดวงเนตรกอปรด้วยประสาทท้ัง ๕ มีขาวเป็นอาทิผ่องใสบริสุทธิ์ทั้งส้ิน 
๔๖. ปลายเส้นพระโลมาท้ังหลายมิได้วอมิได้คด 
๔๗. พระชิวหามีสัณฐานอันงาม 
๔๘. พระชิวหาอ่อนบ่มิได้กระด้าง มีพรรณอันแดงเข้ม 
๔๙. พระกรรณท้ังสองมีสันฐานอันยาวดุจกลีบปทุมชาติ (พระก ารณ = หู) 
๕๐. ช่องพระกรรณมีสัณฐานอันกลมงาม 
๕๑. ระเบียบพระเส้นท้ังปวงนั้นสละสลวยบ่มิได้หดหู่ในท่ีอันใดอันหนึ่ง 
๕๒. แถวพระเส้นท้ังหลายซ่อนอยู่ในพระมังสะท้ังส้ิน บ่อมิได้เป็นคล่ืนฟูขึ้นเหมือน

สามัญชนท้ังปวง 
๕๓. พระเศียรมีสัณฐานอันงาม 
๕๔. ปริมณฑลพระนลาฏโดยกว้างยาวพอสมกัน 
๕๕. พระนลาฏมีสันฐานอันงาม 
๕๖. พระโขนงมีสันฐานอันงามดุจกันธนูอันก่งไว้ 
๕๗. พระโลมาท่ีพระโขนงมีเส้นอันละเอียด 
๕๘. เส้นพระโลมาท่ีพระโขนงงอกขึ้นแล้วราบไปโดยล าดับ 
๕๙. พระโขนงนั้นใหญ่ 
๖๐. พระโขนงนั้นยาวสุดหางพระเนตร 
๖๑. ผิวพระมังสะละเอียดท่ัวทั้งพระวรกาย 
๖๒. พระสรีรกายรุ่งเรืองไปด้วยสิริ 
๖๓. กล่ินพระเกสาหอมฟุ้งขจรตลบ 
๖๗. พระโลมามีเส้นเสมอกันท้ังส้ิน 
๖๘. พระโลมามีเส้นละเอียดท่ัวทั้งพระกาย 
๖๙. ลมอัสสะปัสสาสะลมหายพระทัยเข้าออกก็เดินละเอียด 
๗๐. พระโอษฐมีสันฐานอันงามดุจแย้ม 



๕๙ 

 

๗๑. กล่ินพระโอษฐหอมดุจกล่ินอุบล (อุบล = ดอกบัว,บัว) 
๗๒. พระเกสาด าเป็นแสง (พระเกสา = ผม) 
๗๓. กล่ินพระเกสาหอมฟุ้งขจรตลบ 
๗๔. พระเกสาหอมดุจกล่ินโกมลบุบผชาติ 
๗๕. พระเกสามีสันฐานเส้นกลมสลวยทุกเส้น 
๗๖. พระเกสาด าสนิททุกเส้น 
๗๗. พระเกสากอปรด้วยเส้นอันละเอียด 
๗๘. เส้นพระเกสามิได้ยุ่งเหยิง 
๗๙. เส้นพระเกสาเวียนเป็นทักขิณาวัฏทุกๆ เส้น 
๘๐. วิจิตรไปด้วยระเบียบพระเกตุมาลา กล่าวคือถ่องแถวแหงพระรัศมีอันโชตนาการ

ขึ้น ณ เบ้ืองบนพระอุตมังคสิโรตม์ (พระเกตุมาลา = รัศมีซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า) 

๒.๕.๒ ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูป๗๒ 
พระเกตุมาลา มีความกล่าวไว้ในมหาปุริสลักษณะว่าศรีษะเป็นรูปอุณหิส ค าว่าอุณหิส 

หมายถึงส่วนท่ีเป็นกะหม่อมของศีรษะซึ่งนูนสูงต้ังขึ้นอย่างสง่างามด่ังผ้าโพกหรือมงกุฏการสร้าง
พระพุทธรูปจึงพยายามท าให้ค่ะหม่อมนูนสูงแตกต่างออกไปจากพระสาวกและคนท่ัวไป 

พระศก พระพุทธรูปรุ่นแรกท่ีสร้างขึ้นในแคว้นคันธาระนั้นพระศกมีลักษณะเป็นเส้นหยิก
สวยซึ่งคงเป็นไปตามลักษณะของเทวรูปในศาสนาเดิมของช่างผู้สร้างประกอบกับข้อมูลท่ีได้รับการ
บอกเล่าเกี่ยวกับลักษณะของผมของมหาบุรุษแยกเส้นกันสีเขียวเข้มเหมือนดอกอัญชันหรือโคนหาง
นกยูงขมวดเวียนขวาการตีความหมายของลักษณะดังกล่าวนี้คงไม่ง่ายนักแต่ช่ังรุ่นแรกก็ได้แสดง
ลักษณะพิเศษนี้ได้อย่างกล้าหาญมากภายหลังพระพุทธรูปของอินเดียเริ่มมีลักษณะเป็นเม็ดขมวดอย่าง
ก้นหอยซึ่งคงเนื่องมาจากการตีความหมายของลักษณะดังกล่าวโดยการเน้นตรงท่ีกล่าวว่าผมแยกเส้น
กันและขมวดเวียนขวาประสงค์จะให้เป็นส่ิงแปลกพิเศษออกไปจากสามัญชนและเหล่าพระสาวกจึง
นับว่าพระสงฆ์มีความเสริมให้พระพุทธรูปเป็นเอกอุดมสมมุติท่ีรูปหาใช่เป็นไปตามลักษณะของมนุษย์
สามัญไม่ซึ่งมิใช่รูปเหมือนพระองค์ของพระพุทธเจ้าอีกด้วย๗๓ 

                                            
๗๒ ปิยะนุช  จิตนวล, “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน และประดิษฐาน

ภายในอุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยา
บัยทักษิณ, ๒๕๕๔), หน้า  ๒๔. 

๗๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕. 



๖๐ 

 

พระรัศมี ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้พุทธสัญลักษณ์ของพุทธปฏิมากับกรรมมีความเด่นขึ้นนี้เดิม
เป็นรูปพระภามณฑลมีลักษณะกลมน้อมพระเศียรโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีจุดกลางระหว่างค้ิวภายหลัง
ได้ค่อยๆ เปล่ียนไปเป็นดวงกลมเล็กๆ เหนือพระนะลาฏ ต่อมาจึงเล่ือนขึ้นไปอยู่บนพระเกตุมาลามี
ลักษณะเป็นรูปต่อมกลมหรือปลายแหลมดูดดอกมะลิตูมซึ่งหมายถึงก้อนแก้วคือดวงปัญญานั่นเองใน
ระยะต่อมามีการประดิษฐานพระรัศมีเป็นรูปเร็วขึ้นเข้าใจว่าเกิดในสุวรรณภูมินี่เองแม้จะมีบางใน
อินเดียและลังกาแต่ก็ไม่แสดงอย่างชัดเจนเหมือนรัศมีรูปเรียวดังท่ีปรากฏอยู่ทุกวันนี้พระรัศมีมีรูปเรียว
มีใจกลางเป็นรูปอุณาโลมซึ่งเป็นอักษรแทนค าว่าโอมอันเป็นค าต้นของการกล่าวมนต์คาถาหรือค าแรก
ท่ีเกิดขึ้นมาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ลักษณะรูปเร็วนั้นเป็นส่วนท่ีแตกต่างตามแนวเส้นอ่อนไหวของตัวอุณา
โลมจึงพบว่ารัศมีมีรูปเดียวนั้นมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามความนิยม๗๔ 

พระกร มีลักษณะกลมจึงเรียนลงมาจนถึงพระหัตถ์ซึ่งก็งามอ่อนช้อยท้ังนี้เพื่อเน้นความ
แตกต่างระหว่างพระพุทธรูปกับมนุษย์พระหัตถ์ก็ท าแบบต่างกันออกไปแล้วแต่จะตีความในต ารา
ลักษณะมหาบุรุษว่าเป็นอย่างไรเช่นนิ้วพระหัตถ์อาจท าให้ส้ันยาวหรือยาวเท่ากันหมดทุกนิ้ว๗๕ 

ท่อนพระชงฆ์ เรียวงามต้ังตรงปราศจากเช่นส่วนท่ีต่อกันระหว่างปลีน่องกับข้าพระบาทไม่
เน้นให้เป็นส่วนของปลีน่องเป็นต้นในส่วนข้อพระบาทก็ท าสมกับสภาพดังหอยสังข์ท่ีต้ังขึ้นคืออวบอูม
ไม่เห็นปุ่มกระดูกหรือเส้นเอ็นมีความกลมกลึงและเส้นพระบาทยาวดังนั้นเมื่อสร้างขึ้นแล้วแม้จะดูไม่ได้
สัดส่วนแต่ก็ท าให้เกิดศูนย์ถ่วงในพระพุทธปฏิมาเพื่อให้สามารถยืนได้อย่างมั่นคง๗๖ 

การห่มจีวร สมัยแรกท่ีมีการสร้างพระพุทธรูปได้จัดให้ครองจีวรแบบห่มดองคือคลุม 
พระวรกายท้ังหมดเข้าใจว่าในสมัยพระราชได้อาศัยแบบอย่างการครองผ้าของพระภิกษุสงฆ์มหายาน 
หรือนักบวชในสมัยนั้นหาได้มุ่งแสดงรูปให้ครองผ้าจีวรครบตามพระธรรมวินัยต่อมาภายหลังจึงเปล่ียน
จากการห่มดองมาเป็นห่มผ้าพาหะข้างหนึ่งและมีสังกะสีห้อยไหล่ซ้ายเพื่อแสดงถึงการครองจีวรครบ
ตามพระธรรมวินัย๗๗ 

                                            
๗๔ ปิยะนุช  จิตนวล, “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน และประดิษฐาน

ภายในอุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยา
บัยทักษิณ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๕. 

๗๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕. 
๗๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕. 
๗๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕. 



๖๑ 

 

๒.๕.๓ พุทธลักษณะของพระพุทธรูป 

พุทธลักษณะของพระพุทธรูปเป็นบุคลาธิษฐาน อันน าไปสู่ธรรมธิษฐานในชีวิตของบุคคล
ได้อย่างดียิ่ง พุทธลักษณะเพื่อชีวิตเพื่อเตือนสติอันก่อให้เกิด ความสงบเย็นแห่งจิตผู้ท่ีมองเห็น และใช้
ประโยชน์ได้ย่อมจะมีวิถีชีวิตท่ีเจริญก้าวหน้า๗๘ 

พระเกศา เป็นขมวด เป็นขดหอย คือ เตือนสติ ว่า ปัญหาท้ังมวลท้ังมวงท่ีเป็นอยู่เพราะตัว
เราขมวดไว้ ปล่อยวางไม่ได้ ปัญหา หรือ ทุกข์ จึงเกิด 

พระเกตุ เป็น เปลวเพลิง คือ ปัญหาท้ังมวลท้ังมวลท่ีมีอยู่ ต้องรู้จักใช้สติ และปัญญา
ประดุจอาวุธ แก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองให้หมดไป 

พระเนตร ลักษณะ มองต่ าลง คือ เตือนสติให้ส ารวจมองดูตัวเองก่อนเสมอว่า อ่านตนเอง
ให้ออกบอกตนเองให้ได้ และใช้ตนเองให้เป็นผู้รู้จักตนเองดีแล้วย่อมเบิกบานและเป็นสุข 

พระกรรณยาว ซ้อนเป็น ๒ ช้ัน คือ เตือนสติให้ หูหนัก รู้จักใช้ ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 
ให้รอบคอบ มีสติ 

พระนาสิก เป็น สันนูน คือ เตือนสติ ให้ หายใจด้วยตนเอง คือ “พึ่งตนเอง”  

พระโอษฐ์ ลักษณะ หุบมีลักษณะยิ้ม พระพักตร์ไม่บึ้งตึง คือ เตือนสติว่า ภายในจิตต้อง 
สงบนิ่ง ใสสะอาด ตัดอารณ์ขุ่นมัวท้ิงไป จึงจะมี สุขภาพจิตดี 

พระดัชนี ท้ัง ๔ ยาวเสมอกัน คือ เตือนสติ ให้ปฏิบัติภารกิจท้ังปวงด้วยความมั่นใจเสมอ
ไป เสมือนคนธรรมดา เวลาก ามือท างานใดๆ จะงอนิ้วห่อเข้าท้ัง % นิ้วจะยาวเท่ากัน เราก ามือเมื่อเกิด
ความมั่นใจ พอใจท างาน 

พระบาทเรียบเป็นลักษณะของ ผู้ไม่มีกิเลส ผิดมนุษย์ธรรมดารอยเท้าจะโหย่ง คือ เว้า 
กลาง คือ เตือนสติ ให้ห่างไกลจากกิเลสตัณหา และอบายมุข (ปากทางแห่งความเส่ือม) ท้ังปวงมั่น ใน
ธรรม ลาภผลพูนทวี 

๒.๕.๔ การแสดงพระพุทธรูปปางต่างๆ 
พระพุทธรูปปางประสูติ เมื่อพระนางศิริมหามายา (พระพุทธมารดา) พระองค์ทรง 

พระครรภ์ใกล้จะประสูตินั้นได้เสด็จไปเยี่ยมนครเทวทหะซึ่งเป็นสกุลเดิมของพระนางครั้งเสด็จไป 

                                            
๗๘ ยะนุช  จิตนวล, “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน และประดิษฐาน

ภายในอุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยา
บัยทักษิณ, ๒๕๕๔),หน้า ๓๑. 



๖๒ 

 

ถึงลุมพินีวันซึ่งต้ังอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสด์ุกับนครเทวะหัตถ์แต่ค่อนไปทางนครไทยพระนางสิริ
มหามายาได้หยุดประพาสณลุมพินีวันและพระนางก็ประชวรพระครรภ์ได้ทรงโน้มเหนี่ยวกิ่งไม้สาระ
ต้นหนึ่งด้วยพระหัตถ์ขวาประสูติพระโพธิสัตว์กุมารในระหว่างต้นไม้รังคู่ซึ่งมีดอกเต็มต้นในมหามงคล
วิถีวิสาขะนักขัตฤกษ์เพ็ญเดือน ๖ วันศุกร์ขึ้น ๑๔ ค่ าปีจอก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปีเวลาสายใกล้เท่ียง 
นะกลางเหล่านารีราชบพิธบริพารและหมู่เทวดามีพระอินทร์พระพรหมเป็นต้น๗๙ 

ตามนัยแห่งปฐมสมโพธิคาถากล่าวว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์นั้นท้าวสุคาถาว่า
มหาพรหมได้เอาไข่ทองรองรับพระวรกายไม่ทันตกถึงพื้นต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เสด็จประทับ
ยืนเหยียบพื้นลงแผ่นดินบายพาสไปทางทิศเหนือแล้วย่างพระบาทไปบนพื้นแผ่นทองซึ่งท้าว 
จตุโลกบาล ถือรับ ๗ ก้าวประทับยืนบนดอกบัวท่ีมีกลีบร้อยกลีบและเปล่งพระวาจาเป็นบุรพนิมิตแห่ง
พระสัมมาสัมโพธิญาณ เราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญท่ีสุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดในโลก
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดใหม่ได้มีแก่เรา๘๐ 

พระกุมาร  ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เมื่อพระนางสิริมหามายา อัครมเหสีของ 
พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ มีพระประสงค์จะเสด็จไปประสูติท่ีราชตระกูลเดิม 
ของพระนางตามประเพณี ครั้นขบวนเสด็จถึงลุมพินีวัน ซึ่ง อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสด์ุและกรุงเทวทหะ 
พระนางก็ประชวรพระครรภ์จะประสูติ เหล่าราชบริพารท่ีตามเสด็จจัดท่ีประสูติถวาย ณ โคนต้นสาละ
ใหญ่ ต้นหนึ่ง พระโพธิสัตว์กุมารจึงประสูติจากพระครรภ์มารดา ท่ีลุมพินีวัน ตรงกับวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ (เดือน ๖)๘๑ 

พระพุทธรูปปางมหาภิเนษกรมณ์ ปางมหาภิเนษกรมณ์ เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากัณฐกะ 
มีนายฉันนะ มหาดเล็กเกาะหางม้าตามเสด็จ และมีเทวดาแห่ล้อม น าพระองค์เสด็จข้ามแม่น้ า 
อโนมา๘๒ 

เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตระหนักถึงทุกข์ในความแก่ความเจ็บและความตาย ซึ่งย่ ายีสรรพ
สัตว์ไม่ยกเว้นแก่ใครมีพระทัยน้อมไปในการเสด็จออกบรรพชา๒ ในท่ีสุดคืนหนึ่งตัดสินพระทัยละ
ความอาลัยในพระราชสมบัติ ทอดพระเนตรพระชายา และโอรส ท่ีประสูติได้เพียงวันเดียว เป็นการ
อ าลา แล้วเสด็จขึ้นหลังม้ากัณฐกะ เสด็จออกบรรพชามีนายฉันนะ ตามเสด็จ โดยต้ังพระทัยว่าเมื่อได้

                                            
๗๙ กรมศิลปากร, พระพุทธรูปปางต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๖. 
๘๐ สุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์, พุทธลักษณ์ พุทธรูป, (กรุงเทพมหานคร: เทนเดอร์ทัช, ๒๕๕๐), หน้า ๔๔. 
๘๑ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙ ), หน้า ๑๗. 
๘๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙. 



๖๓ 

 

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จะเสด็จกลับมาเทศนาโปรดพระประยูรญาติพระองค์เสด็จออกบรรพชา
ขณะมีพระชนม์ ๒๙ พรรษา 

ปางทรงตัดพระเมาลี เจ้าชายสิทธัตถะมหาบุรุษประทับนั่งบนพระแท่นพระหัตถ์ซ้ายรวบ
พระเมาลี (ผมท่ีมุ่นขึ้นเป็นจอม) พระหัตถ์ขวาจับพระขรรค์ (มีดหรือดาบ) ตัดพระเมาลี ครั้งเจ้าชาย
สิทธัตถะมหาบุรุษ ๑ ทรงม้ากัณฐกะข้ามแม่น้ าอโนมาพร้อมกับนายฉันนะแล้ว เสด็จลงจากหลังม้า
ประทับนั่งบนแท่นเหนือหาดทรายอันขาวสะอาด รับส่ังแก่นายฉันนะว่า “เราจักถือเพศบรรพชิตท่ีนี่” 
ทรงเปล้ืองเครื่องประดับของกษัตริย์ท้ังหมดมอบให้ฉันนะพร้อมกับม้ากัณฐกะ เพื่อกลับไปกราบทูล
แจ้งข่าวแก่พระประยูรญาติให้ทรงทราบ จากนั้นทรงเห็นว่า เกสา (ผม) นี้ ไม่สมควรแก่เพศบรรพชิต 
จึงทรงจับพระเมาลี (มวยผม) ด้วยพระหัตถ์ซ้ายจับพระขรรค์ด้วยพระหัตถ์ขวาแล้วตัดพระเมาลีออก
เสีย๘๓  

ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต ปางอธิษฐานเพศบรรพชิตพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์
ซ้ายวางหงาย บนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้น  อยู่ตรงพระอุระ (อก) เบนฝ่าพระหัตถ์ไป
ทางซ้าย ณ ริมฝ่ังแม่น้ าอโนมา หลังจากท่ีพระมหาบุรุษตัด พระเมาลีแล้ว ทรงอธิษฐานเพศเป็น
บรรพชิต ขณะนั้น ฆฏิการพรหมได้น าอัฐบริขาร (บริขาร ๘) เข้าไปถวายพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาว
พัสตร์ทรงเพศเป็นบรรพชิต แล้วจึงมอบผ้านุ่งห่มเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์คู่หนึ่งแก่ฆฏิการพรหมฆฏิการ
พรหมได้น าผ้าคู่นั้นไปบรรจุไว้ในทุสสเจดีย์ บนพรหมโลก๘๔ 

ปางปัจจเวกขณะ ปางปัจจเวกขณะพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตร
ท่ีวางอยู่บนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้นแนบพระอุระ๘๕ 

หลังจากท่ีพระมหาบุรุษได้บรรพชาแล้ว เริ่มชีวิตใหม่ด้วยการบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่ง
หนึ่ง เขตเมืองราชคฤห์รับอาหารพอประมาณแล้วเสด็จออกมาประทับ ณ เชิงเขา แห่งหนึ่ง 
ทอดพระเนตรอาหารซึ่งปะปนกันในบาตร เกิดความรังเกียจจนเสวยไม่ลง เพราะเคยเสวยแต่อาหารท่ี
ประณีตในวัง จึงเตือนพระองค์เองว่า “บัดนี้เป็นบรรพชิต (นักบวช) ต้องอาศัยผู้อื่นเล้ียงชีพ ไม่มีสิทธิ์
เลือกอาหารของบรรพชิต ผู้แสวงหาสัจธรรมนั้นก็เพียงเพื่อให้กายอยู่ได้ไม่มีจดุประสงค์อื่นนอกจาก
แสวงหาทางหลุดพ้น เท่านั้น” ในท่ีสุดพระองค์ก็เสวยอาหารโดยปราศจากความรังเกียจใด ๆ 

                                            
๘๓ สมพร อยู่โพธ์ิ, พระพุทธรูปปางต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๑๘), หน้า ๒๕. 
๘๔ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๒๓ 
๘๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕. 



๖๔ 

 

ปางทุกรกิริยา ปางทุกรกิริยาพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ท้ังสองซ้อนกันอยู่
บนพระเพลา (ตัก) พระวรกายซูบ ผอมแทบจะไร้พระมังสะในช่วงท่ีพระมหาบุรุษแสวงหาโมกขธรรม 
๒ อยู่นั้นทรงศึกษาทุกลัทธิท่ีมีอยู่ในสมัยนั้น ทุกรกิริยาเป็นวิธีหนึ่งท่ีนักบวชในสมัยนั้นนิยมท ากัน 
พระองค์ก็น ามาปฏิบัติอย่างท่ีใครๆ ยากจะท าตามได้ เช่น ลดการเสวยอาหารลงทีละน้อยจนถึงงด
เสวย ร่างกายซูบผอม พระโลมา (ขน) หลุดออกมามีแต่กระดูกปรากฏไปท่ัวกาย จะลุกเดินก็เซล้มลง
ไปแทบส้ินชีวิต ในท่ีสุดทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้น จึงทรงเลิกเสีย แล้วหันมาท าความเพียร
โดยเริ่มท่ีจิตใจเป็นหลัก๘๖ 

ปางสดับพิณสามสาย ปางสดับพิณสามสายพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาทับ
พระหัตถ์ซ้าย วางแนบท่ีพระอุระ (อก)  อุปมาท่ีส า คัญเกี่ ยวกับการปฏิบั ติทางสายกลาง 
(มัชฌิมาปฏิปทา) คือ อุปมาเรื่องพิณสามสาย ในพุทธประวัติเล่าว่า พระอินทร์ทรงดีดพิณสามสาย
ถวายแด่พระมหาบุรุษในขณะท่ีพระองค์แสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้น ท าให้พระองค์แจ้งใน
พระทัยว่าการปฏิบัติย่อหย่อนเกินไป (กามสุขัลลิกานุโยค) และการปฏิบัติท่ีเคร่งเครียดจนเกินไปนั้น 
(อัตตกิลมถานุโยค) มิใช่วิธีท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้น ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นจึงจะ
เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ เปรียบดังสายพิณสายท่ีพอดีไม่หย่อนและไม่ตึงเกินไป จึงจะให้เสียงท่ี
ไพเราะเสนาะโสต๘๗ 

ปางทรงสุบิน ปางทรงสุบินพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระหัตถ์ซ้ายวางทาบพระ
วรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นแนบพระหนุ (คาง) ในราตรีของวันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๖ พระมหาบุรุษทรง
สุบิน (ฝัน) อันเป็นนิมิตหมายแห่งการตรัสรู้ การประกาศพระธรรม การมีพุทธบริษัทจ านวนมาก การ
ออกบวชของผู้เล่ือมใสจากตระกูลต่างๆ และการท่ีมีพระเกียรติคุณแผ่ไปอย่างกว้างขวาง เป็นท่ี
ประจักษ์แก่มนุษย์และเทวดา สิริรวมเป็นนิมิต ๕ ประการ  

ปางทรงรับมธุปายาสปางทรงรับมธุปายาสพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ท้ังสอง
วางหงายบนพระเพลา (ตัก) แสดงกิริยารับ นางสุชาดา ธิดาของคหบดีผู้หนึ่ง ในหมู่บ้านต าบลอุรุเวลา
เสนานิคม ได้ถือเอาถาดทองค าบรรจุข้าวมธุปายาสออกจากหมู่บ้านพร้อมด้วยบริวารจ านวนหนึ่ง  
เพื่อจะไปแก้บนต่อรุกขเทวดาท่ีต้นไทรใหญ่ ครั้นมาถึงแลเห็นพระมหาบุรุษ ซึ่งประทับนั่งใต้ร่มไทร
ใหญ่นั้นเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาจริงๆ จึงน าข้าวมธุปายาสไปถวายพร้อมกับถาดทองค า๘๘ 

                                            
๘๖ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๒๗. 
๘๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙. 
๘๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓. 



๖๕ 

 

ปางเสวยมธุปายาส ปางเสวยมธุปายาสพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ท้ังสองวางบน
พระเพลา (ตัก) ประคองถาดมธุปายาสพระมหาบุรุษเสด็จลุกจากท่ีประทับ ทรงถือถาดข้าวมธุปายาส
ท่ีนางสุชาดาถวาย เสด็จไปยังริมฝ่ังแม่น้ าเนรัญชรา สรงน้ า (อาบน้ า) แล้วประทับนั่งใต้ร่มไทรริมฝ่ัง
แม่น้ าทรงปั้นข้าวมธุปายาสได้ ๔๙ ปั้น แล้วเสวยจนหมด๘๙ 

ปางลอยถาด พระอิริยาบถนั่งคุกพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ซ้ายวางบน พระเพลา (ตัก) 
พระหัตถ์ขวาทรงจับถาด แสดงอาการลอยถาดลงในน้ า หลังจากท่ีพระมหาบุรุษ เสวยข้าวมธุปายาส
หมดแล้ว ทรงลอยถาดลงในแม่น้ าเนรัญชรา พร้อมกับทรงอธิษฐานว่า “ถ้าหากว่าจะได้ส าเร็จเป็น
พระพุทธเจ้า ขอให้ถาดทองค านี้ จงลอยทวนกระแสน้ า” แล้วจึงปล่อยพระหัตถ์ พุทธประวัติกล่าวถึง
ปาฏิหาริย์ตอนนี้ว่า ถาดนั้นได้ ลอยทวนกระแสน้ าขึ้นไปจนถึงวังน้ าวนแห่งหนึ่ง จึงจมหายลงไปถึงท่ี
อยู่ของพญากาฬนาคราช ไปกระทบกับถาดสามใบ ของพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์เสียงดังกริ๊ก 
ด้วยสัญญาณดังกล่าวท าให้พญานาคทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดในโลกมนุษย์อีกองค์หนึ่งแล้ว๙๐ 

ปางทรงรับหญ้าคา พระอิริยาบถยืน ห้อยพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวายื่นออกไปข้างหน้า 
เป็นกิริยารับหญ้าคา หลังจากท่ีพระมหาบุรุษทรงลอยถาดแล้ว ในตอนบ่ายวันเดียวกันก็เสด็จกลับไป
ยังต้นโพธิ์ ระหว่างทางได้พบกับชายคนหนึ่งช่ือ โสตถิยะ ถือหญ้าคา ๘ ก า เดินสวนทางมานายโสตถิ
ยะเล่ือมใสในอาการท่ีเรียบร้อยแต่องอาจของ มหาบุรุษ จึงถวายหญ้าคาท้ัง ๘ ก า พระองค์ทรงรับ
หญ้าคาแล้วน าไปปูเป็นท่ีประทับนั่ง ณ โคนต้นโพธิ์๙๑ 

ปางสมาธิเพชร พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิโดยไขว้พระชงฆ์ (แข้ง) พระหัตถ์ขวาทับพระ
หัตถ์ซ้าย วางซ้อนทับกันบนพระเพลา(ตัก) หลังจากพระมหาบุรุษรับหญ้าคาจากนายโสตถิยะแล้ว ทรง
ปูลาดท่ีโคนต้นโพธิ์ แล้วประทับนั่งพร้อมกับอธิษฐานความเพียรครั้งส าคัญว่า “หากไม่ตรัสรู้จะไม่ลุก
จากท่ีนี่ ไม่ว่าเลือดและเนื้อ ในกายจะเหือดแห้ง จนถึงส้ินชีวิตไปก็ตาม” ด้วยพระทัยท่ีแน่วแน่และ
มั่นคงพระองค์จึงชนะอุปสรรค และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมา๙๒ 

ปางมารวิชัย พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบน พระเพลา (ตัก)  
พระหัตถ์ขวาคล่ าลงท่ีพระชานุ (เข่า) ปลายนิ้วชี้พื้นธรณี เมื่อครั้งพระมหาบุรุษประทับนั่งท่ีโคนต้นโพธิ์ 
ซึ่งเรียกว่า โพธิบัลลังก์ เพื่อทรงบ าเพ็ญเพียรทางใจนั้น ในพุทธประวัติเล่าถึงเหตุการณ์เป็นบุคคลา 

                                            
๘๙ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๓๕. 
๙๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗. 
๙๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙. 
๙๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑. 



๖๖ 

 

ธิษฐานว่า พญามารพร้อมด้วยเสนามารเป็นจ านวนมาก ยกทัพมุ่งหมายจะท าลายความเพียรของ
พระองค์ด้วยวิธีการต่างๆ แม้กระท่ังตู่โพธิบัลลังก์ว่าเป็นของตน พระมหาบุรุษต่อสู้ด้วยพระบารมี  
คือความดีท่ีได้ทรงบ าเพ็ญไว้ในชาติปางก่อนเป็นล าดับมา ยังผลให้พญามารพ่ายแพ้กลับไปในท่ีสุด๙๓ 

ปางตรัสรู้ (ปางสมาธิ) (เป็นพระประจ าวันพฤหัสบดี) ปางตรัสรู้ (ปางสมาธิ) (เป็นพระ
ประจ าวันพฤหัสบดี) พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา (ตัก) 
หลังจากพระมหาบุรุษมีชัยชนะเหนือพญามารแล้ว ทรงเริ่มบ าเพ็ญสมาธิต่อไป เมื่อจิตต้ังมั่นบริสุทธิ์
ผ่องใสแล้ว ในยามต้น ของคืนนั้นพระองค์ได้หยั่งรู้อดีตอันยาวไกล หลายแสนชาติไม่มีท่ีส้ินสุด (ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ) ในยามท่ีสองได้หยั่งรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วตายไป ประสบสุข และทุกข์ตาม
กรรมท่ีท าไว้ ท าให้พระองค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าสรรพสัตว์นั้นเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกนี้อย่างไร 
(จุตูปปาต-ญาณ) และในยามสุดท้ายพระองค์ทรงทราบหนทางท่ีบุคคล ปฏิบัติตามแล้ว จะสามารถ
ชนะทุกข์ท้ังปวงและประสบสุขท่ีแท้จริง (อาสวักขยญาณ) นั่นคือหยั่งทราบถึงทุกข์และสาเหตุของ
ทุกข์ ทราบความดับทุกข์และวิธีการดับทุกข์ (อริยสัจ ๔) พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
คือ ผู้ตรัสรู้ ชอบด้วยพระองค์เอง ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ (วิสาขปุณณมี) ขณะมีพระชนม์ ๓๕ 
พรรษา๙๔  

ปางถวายเนตร (เป็นพระประจ าวันอาทิตย์) ปางถวายเนตร (เป็นพระประจ าวันอาทิตย์) 
พระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ 

ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ห้อยลงข้างหน้าหลังจากได้ตรัสรู้ พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติ
สุข (สุขท่ีเกิดจากความหลุดพ้น) ณ ใต้ร่มโพธิ์ ๗ วัน จากนั้นทรงด าเนินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของต้นโพธิ์ เพ่งมองต้นโพธิ์เป็นเวลา ๗ วัน โดยไม่กระพริบพระเนตรเลย ท้ังนี้ เพื่อระลึกถึงบุญคุณ
ของต้นโพธิ์ ท่ีแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา อันร่มรื่น เกื้อกูลแก่การบ าเพ็ญเพียรทางใจจนได้ตรัสรู้สถานท่ีนั้น
เรียกว่า อนิมิสเจดีย์๙๕  

ปางจงกรมแก้ว ปางจงกรมแก้ว (ปางนี้จะดูคล้ายๆปางถวายเนตร แต่แตกต่างท่ีเท้ากับ
การประสานมือนะครับ) พระอิริยาบถยืน พระบาทขวาเหยียบพื้น พระบาทซ้ายยกส้นขึ้น พระหัตถ์
ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางไว้ด้านหน้าหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรต้นโพธิ์แล้วในสัปดาห์ท่ี ๓ 

                                            
๙๓ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๔๓. 
๙๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕. 
๙๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗. 



๖๗ 

 

นับจากวันตรัสรู้ ทรงเนรมิตท่ีจงกรมแก้วขึ้นในระหว่างกลางแห่งต้นโพธิ์กับท่ีประทับยืนทอดพระเนตร 
แล้วเสด็จจงกรม ณ ท่ีนั้นเป็นเวลา ๗ วัน สถานท่ีนั้นเรียกว่า รัตนจงกรมเจดีย์๙๖ 

ปางเรือนแก้ว พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ มีเรือนแก้วครอบพระวรกายพระหัตถ์ซ้ายวาง
หงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ าท่ีพระชานุ (เข่า) หลังจากพระพุทธองค์เสด็จจงกรม ณ 
ท่ีจงกรมแก้วต่อมา (นับเป็นสัปดาห์ท่ี ๔ จากวันตรัสรู้) เทวดาเนรมิตเรือนแก้วขึ้นถวายทางทิศพายัพ 
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ของต้นโพธิ์ จึงเสด็จขึ้นประทับนั่งขัดสมาธิ ณ เรือนแก้วนั้น ทรงพิจารณา
พระอภิธรรมปิฎก ตลอดเวลา ๗ วัน สถานท่ีนั้นเรียกว่า รัตนฆรเจดีย์๙๗ 

ปางห้ามมาร พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก)  
พระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงอาการห้ามหลังจากตรัสรู้แล้ว ขณะท่ีพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไทรท่ี
พักของคนเล้ียงแกะ (อชปาลนิโครธ) พญามารหลังจากพ่ายแพ้ก็เศร้าโศกเสียใจ นั่งร้องไห้พลางร าพึง
ว่า “บัดนี้สิทธัตถะไม่อยู่ในอ านาจของเราแล้ว” ธิดาของพญามารเข้ามาปลอบ และได้อาสาบิดา ไป
ประเล้าประโลมล่อลวงให้พระพุทธเจ้าตกอยู่ในอ านาจด้วยอิตถีมายาต่างๆ แต่ล้มเหลวยิ่งกว่าบิดาเสีย
อีก เพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงอาการผิดปกติแม้แต่น้อย และไม่ลืม พระเนตรมองเลย (นอกจาก
ยกพระหัตถ์ข้ึนแสดงอาการห้าม)๙๘ 

ปางนาคปรก (เป็นพระประจ าวันเสาร์)  ปางนาคปรก(เป็นพระประจ าวันเสาร์) 
พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ มีพญานาคขดเป็นวงกลมและแผ่พังพานอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ (ข้างหลัง) 
หลังจากท่ีพระพุทธองค์เสด็จออกจากต้นไทรแล้วก็เสด็จไปประทับท่ีใต้ต้นจิก (มุจจลินท์) ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของต้นโพธิ์ ในขณะท่ีพระพุทธองค์ประทับอยู่ท่ีนี่ ฝนเจือลมหนาวตกพร าอยู่ตลอด 
๗ วัน ไม่ขาดสายพญานาคช่ือมุจจลินท์ ได้ขึ้นมาจากสระในบริเวณนั้น เข้าไป ขนด ๗ รอบ แล้วแผ่
พังพานอยู่เบ้ืองหลัง ปกป้องมิให้ลมและฝนถูกต้องพระวรกายของพระพุทธเจ้า๙๙ 

ปางฉันผลสมอ พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา (ตัก)  
พระหัตถ์ขวาถือผลสมอเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากต้นจิก (มุจจลินท์) แล้วก็เสด็จสู่ต้นเกต (ราชาย
ตนพฤกษ์) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของต้นจิก ประทับนั่งสมาธิเสวยวิมุตติสุข (สุขท่ีเกิดจากความหลุดพ้น) ณ 
โคนต้นเกตเป็นเวลา ๗ วัน เมื่อออกจากสมาธิแล้ว พระอินทร์ทรงทราบว่านับแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้

                                            
๙๖ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๔๙. 
๙๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑. 
๙๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓. 
๙๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕. 



๖๘ 

 

มา ๗ สัปดาห์ รวม ๔๙ วัน มิได้เสวยอะไรเลย จึงน าผลสมออันเป็นยาทิพย์มาจากสวรรค์ น้อมถวาย
แด่พระพุทธเจ้า พระองค์จึงเสวยผลสมอทิพย์นั้น๑๐๐ 

ปางประสานบาตร พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตร พระหัตถ์ขวา
วางบนปากบาตร ขณะท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นเกตนั้น ท้าวจตุมหาราชท้ัง ๔ องค์ ทราบว่า
พระองค์ทรงประสงค์จะอนุเคราะห์แก่พ่อค้า ๒ คนท่ีจะถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผง (ข้าวตูและขนม
ชนิดก้อนและผงท่ีเป็นเสบียงเดินทางของพ่อค้า) จึงน้อมถวายบาตรศิลาสีเขียว ๔ ใบ พระพุทธองค์ 
ทรงรับบาตรท้ัง ๔ ใบแล้วทรงอธิษฐานประสานให้เป็นใบเดียว เพื่อรักษาศรัทธาของท้าวจตุมหาราช
ท้ัง ๔๑๐๑ 

ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ท้ังสองประคองบาตร ขณะท่ี
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นเกต (ราชายตน-พฤกษ์) มีพ่อค้า ๒ คน ช่ือ ตปุสสะและภัลลิกะ  
เดินทางผ่านมาพบพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ด้วยอาการสงบ และเอิบอิ่ม จึงได้ถวายอาหารท่ีเป็น
เสบียงเดินทางของตน มีท้ังชนิดก้อนและชนิดผง เรียกว่า “สัตตุก้อนสัตตุผง” พ่อค้าท้ังสองเล่ือมใสใน
พระด ารัสและความสง่างามของพระพุทธองค์ ได้ทูลขอเป็นสาวกรับเอาพระพุทธเจ้าและพระธรรม
เป็นท่ีพึ่งท่ีนับถือสูงสุดในชีวิต จึงนับเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก๑๐๒ 

ปางพระเกศธาตุ พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก)  
พระหัตถ์ขวาทรงแตะพระเกศาหลังจากท่ีพ่อค้าท้ังสองคน คือ ตปุสสะและภัลลิกะถวายข้าวสัตตุก้อน
สัตตุผงแด่พระพุทธเจ้าและได้นับถือพระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งสูงสุดในชีวิตแล้ว ได้ทูลขอ
ของท่ีระลึกจากพระพุทธองค์เพื่อไว้บูชา พระพุทธเจ้าทรงลูบพระเกศา (ผม) ด้วยพระหัตถ์ขวา  
มีพระเกศา ๔ เส้นหล่นบนฝ่าพระหัตถ์ จึงประทานพระเกศาท้ัง ๔ เส้นนั้นแก่ พ่อค้าท้ังสอง๑๐๓ 

ปางร าพึง (เป็นพระประจ าวันศุกร์) ปางร าพึง (เป็นพระประจ าวันศุกร์) พระอิริยาบถยืน 
พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย วางแนบพระอุระ (อก) หลังจากตรัสรู้แล้วไม่นาน ขณะประทับอยู่ใต้ต้น
ไทร (อชปาลนิโครธ) พระพุทธองค์ทรงร าพึงว่าพระธรรมท่ีได้ตรัสรู้ นั้นละเอียดลึกซึ้ง ยากท่ีคนท่ัวไป
จะเข้าใจและน าไปปฏิบัติจึงทรงรู้สึกท้อพระทัยท่ีจะแสดงธรรมโปรดสัตว์ แต่ด้วยพระมหากรุณา 
พระองค์พิจารณาเห็นว่าสรรพสัตว์นั้นมีอุปนิสัยแตกต่างกันไป เปรียบดังดอกบัวในน้ า บางดอกอยู่

                                            
๑๐๐ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๕๗. 
๑๐๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙. 
๑๐๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๑. 
๑๐๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๓. 



๖๙ 

 

เหนือน้ า บางดอกอยู่ปริ่มน้ า และบางดอกอยู่ในน้ า จึงทรงด าริ ท่ีจะแสดงธรรมตามอุ ปนิสัย 
แห่งสัตว์นั้นๆ๑๐๔ 

ปางปฐมเทศนา พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาจีบนิ้วเป็นวงกลม พระหัตถ์ซ้าย
วางหงายบนพระเพลา (ตัก) (บางปางพระหัตถ์ซ้ายชิดพระหัตถ์ขวาจีบนิ้วหงายฝ่าพระหัตถ์) ในวัน
เพ็ญเดือน ๘ (อาสาฬหปุณณมี) พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เมืองพาราณสี ท าให้มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดข้ึนในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ นับเป็น
วันท่ีพระรัตนตรัยเกิดข้ึนครบองค์ครั้งแรก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์พระธรรมเทศนา
ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงครั้งแรกเรียกว่า ปฐมเทศนา หรือธรรมจักกัปปวัตตนสูตร มีเนื้อหาให้งดเว้น
ทางสุดโต่ง ๒ ทาง คือกามสุขัลลิกานุโยค ได้แก่ การท าตนให้หมกมุ่นในกาม และอัตตกิลมถานุโยค 
ได้แก่การท าตนให้ล าบาก ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางได้แก่ มรรคมีองค์ ๘๒ อันเป็น
ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับทุกข์ และอริยสัจ ๔๓ ตามล าดับ อนึ่ง วันนี้ชาวพุทธถือเป็น วันส าคัญ 
เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา๑๐๕ 

ปางประทานเอหิภิกขุ พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกต้ังขึ้นแบฝ่าพระหัตถ์  
งอนิ้วเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระชานุ (เข่า) (บางปางพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา 
(ตัก) เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์และโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว 
พระองค์ได้ประทานอุปสมบทให้โดยวิธี เอหิภิกขุ เป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนาเอหิภิกขุเป็นวิธีท่ีทรง
ประทานให้ผู้เล่ือมใสขออุปสมบทด้วยพระองค์เอง โดยตรัสว่า “ท่านจงเป็นภิกขุ ปฏิบัติธรรมท่ีเรา
กล่าวไว้อย่างถูกต้อง เพื่อความพ้นจากทุกข์เถิด”๑๐๖  

ปางเทศนา พระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ท้ังสองขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์
ท้ังสอง เป็นกิริยาแสดงธรรม ครั้งหนึ่งทรงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตร ผู้หนีความวุ่นวายในเรือนออกมา
พบพระองค์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ทรงชักชวนให้ฟังธรรมกถาว่า ท่ีนี่ (พระธรรมวินัย) ไม่
มีความวุ่นวาย ไม่มีความเดือดร้อน แล้วทรงแสดงอนุปุพพิกถา ยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรม ภายหลัง
ได้ประทานอุปสมบทเป็นภิกษุและบรรลุพระอรหันต์ในเวลาต่อมาอนึ่ง ในขณะท่ีพระพุทธองค์ทรง

                                            
๑๐๔ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๖๕. 
๑๐๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๗. 
๑๐๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๙. 



๗๐ 

 

แสดงธรรมนั้น ทรงมีสมาธิ มีพระทัยแน่วแน่  ๑ ต้ังแต่พระด ารัสแรกจนถึงพระด ารัสสุดท้าย ไม่มี
ข้อบกพร่องเลย๑๐๗ 

ปางภัตตกิจ พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตรพระหัตถ์ขวาจุ่มลงใน
บาตร หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรและบิดาแล้ว ทรงรับนิมนต์ไปเสวย
ภัตตาหารท่ีบ้านบิดาพระยสะ นับเป็นครั้งแรกท่ีเสด็จไปเสวยภัตตาหารในบ้านจากนั้ นทรงแสดง 
อนุปุพพิกถาโปรดมารดาและภรรยาเก่าของพระยสะให้ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นอุบาสิกาคู่แรกใน
พระพุทธศาสนาอนึ่ง ในขณะเสวยนั้นเรียบร้อยยิ่งนัก เสวยในบาตร และมีวัตรในบาตร เช่น ไม่วาง
บาตรใกล้หรือไกลเกินไป และไม่ละเลยในการรักษาบาตร เป็นต้น๑๐๘ 

ปางปลงกรรมฐาน (หรือชักผ้าบังสุกุล) พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายถือธารพระกร  
(ไม้เท้า) พระหัตถ์ขวายื่นออก เป็นกิริยาชักผ้า เมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โรงบูชาไฟ  
ของอุรุเวลกัสสปะ นางปุณณาทาสีหญิงรับใช้ของเศรษฐี ในต าบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เสียชีวิต มีคนน า
ศพไปท้ิง ใกล้ท่ีประทับ พระพุทธองค์เสด็จไปพิจารณาผ้าท่ีห่อศพนั้นน ามาซักตากให้หายกล่ินซากศพ 
แล้วเย็บเป็นจีวรตามอริยประเพณี ในต านานพุทธประวัติเล่าถึงพระอินทร์ลงมาช่วยท าต้ังแต่ซัก  
ตากให้แห้ง จนถึงเย็บเป็นจีวร เสร็จภายในคืนเดียว๑๐๙ 

ปางชี้อัครสาวก พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก)  
พระหัตถ์ขวายกขึ้นช้ีนิ้วตรงประวัติย่อเมื่อพระพุทธเจ้าประทับ ณ เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ขณะท่ี
พระองค์ก าลังแสดงธรรมแก่ประชาชนจ านวนมากสองสหายคือโกลิตะและอุปติสสะ (โมคคัลลานะ
และสารีบุตร)เดินทางไปเข้าเฝ้า พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นสองสหายนั้นมาแต่ไกล ก็ทรงช้ีให้
พุทธบริษัททราบว่าท้ังสองจักเป็น คู่อัครสาวกท่ีส าคัญหลังจากท่ีสองสหายอุปสมบทแล้ว  
พระมหาโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้เลิศด้วยฤทธิ์ และพระสารีบุตร เป็นอัครสาวกเบื้อง
ขวา ผู้เลิศด้วยปัญญา๑๑๐ 

ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นป้องเสมอพระอุระ (อก) 
พระหัตถ์ขวาห้อยลงตามปกติ ๑ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสด์ุเพื่อแสดงธรรม โปรดพระประยูร
ญาติครั้งแรก ญาติผู้ใหญ่หลายคนถือตน คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคราวลูกบ้าง คราวหลานบ้าง หรือเป็น

                                            
๑๐๗ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๗๑. 
๑๐๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓. 
๑๐๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕. 
๑๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๗. 



๗๑ 

 

รุ่นน้องบ้าง จึงไม่ยอมถวายบังคมให้ความเคารพพระพุทธองค์ประสงค์จะท าให้พระญาติเหล่านั้น  
ลดทิฐิมานะลง จึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยเหาะขึ้นไปบน 

อากาศ เนรมิตท่ีจงกรมแก้ว เสด็จจงกรม ณ ท่ีนั้น และแสดงปาฏิหาริย์อื่นๆ อีกมาก  
จนพระญาติหมดความกระด้างกระเด่ืองฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเล่ือมใสปางท่ี ๓๓ ปางอุ้มบาตร
(พระประจ าวันพุธกลางวัน)๑๑๑ 

ปางอุ้มบาตร (พระประจ าวันพุธกลางวัน) ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสด์ุครั้ง
แรกหลังจากแสดงธรรมเวสสันดรชาดกแก่พระประยูรญาติแล้วไม่มีใครทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้รับ
ภัตตาหารเช้าเลย ด้วยพากันเข้าใจว่าเมื่อพระองค์เสด็จถึงเรือนพระบิดาแล้วคงจะไม่ไปเสวยท่ีไหน 
ดังนั้น วันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปบิณฑบาตในพระนครเพื่อรับอาหารจากประชาชนท่ัวไปดังเช่น
พระพุทธเจ้าในอดีตได้กระท ามา๑๑๒ 

ปางโปรดพุทธบิดา พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตร พระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบ
นิ้วพระหัตถ์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสด์ุครั้งแรกได้เสด็จบิณฑบาตในพระนคร พระเจ้าสุทโธท
นะทรงทราบจึงรีบเสด็จตามไปต่อว่าพระพุทธองค์ ว่าท าให้พระบิดาได้รับความอับอายท่ีพระพุทธองค์
เป็นถึงโอรสกษัตริย์ของเมืองนี้ ยังเดินบิณฑบาตขอผู้อื่นเล้ียงชีพด้วยเท้าเปล่าพระพุทธองคต์ รัสว่า
มิได้ท า ใหพระบิดาละอาย แต่เป็น พุทธประเพณี พระพุทธเจ้าท้ังหลายในอดีตและท่ีจะมาตรัสรู้ใน
อนาคต ต่างก็ด ารงพระชนม์ชีพด้วยอาหารบิณฑบาต จากนั้นทรงแสดงธรรมแก่พระบิดา ความว่า 
เป็นบรรพชิตไม่ควรประมาทในอาหารบิณฑบาต ผู้ประพฤติสุจริตธรรม ย่อมประสบสุขท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต๑๑๓ 

ปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ (เรียกเต็มว่า ปางห้ามญาติแย่งน้ าในสมุทร) 
พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ท้ังสองแบต้ังขึ้นยกเสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยาห้าม (บางปางเป็นพระ
ทรงเครื่อง) ครั้งหนึ่งเหล่าพระญาติของพระพุทธเจ้า คือ เจ้าศากยะและเจ้าโกลิยะ เกิดทะเลาะวิวาท
กันเพราะแย่งน้ าในแม่น้ าโรหิณี ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในน้ าเพื่อท่ีจะท านาให้ได้ผลดี การทะเลาะ
ด าเนินไปเรื่อยๆ จนท้ังสองฝ่ายเตรียมการยุทธ์เผชิญหน้ากันแต่ก่อนท่ีจะมีเหตุการณ์หล่ังเลือดเพื่อแย่ง
น้ านั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปปรากฏกายขึ้น ณ ท่ีนั้น ทรงซักถามถึงสาเหตุ แล้วทรงเปรียบเทียบความ

                                            
๑๑๑ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๗๙. 
๑๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๑. 
๑๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓. 



๗๒ 

 

เป็นมนุษย์กับน้ าว่าส่ิงไหนมีค่าควรแก่การรักษาทะนุถนอมมากกว่ากัน ท าให้เหล่าพระญาติท้ังสองฝ่าย
ได้สติ เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้น ส าคัญกว่า พระพุทธองค์จึงยุติการประหัตประหารกันเองของพระ
ญาติได้ส าเร็จ๑๑๔ 

ปางประทานโอวาท พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ ยกพระหัตถ์ท้ังสองขึ้น เสมอพระอุระ (อก) 
จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นกิริยาประทานโอวาท ณ เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
ประมาณ ๙ เดือน พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ๑ แก่ท่ีประชุมสงฆ์สาวก ซึ่งเรียกว่า จาตุรงค
สันนิบาต คือ การประชุมท่ีครบองค์ ๔ ได้แก่ ๑) วันนั้นเป็นวันดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (เพ็ญเดือน
สาม) ๒) พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ๓) พระสงฆ์ท้ังหมดล้วนเป็น พระ
อรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖ และ ๔) พระสงฆ์ท้ังหมดเป็น เอหิภิกขุ (คือ เป็นผู้ท่ีพระพุทธเจ้าประทาน
อุปสมบทให้ด้วยพระองค์เอง) ใจความส าคัญแห่งพระโอวาทนั้น คือ ไม่ท าความช่ัวทุกอย่าง ต้ังใจท า
ความดี และท าใจให้ผ่องใส อนึ่ง วันนี้ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันส าคัญ เรียกว่า “วันมาฆบูชา”๑๑๕ 

ปางประทานธรรม พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายจับด้ามพัด พระหัตถ์ขวาวาง
คว่ าบนพระชานุ (เข่า) ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุ ณ เชตะวันวิหารว่า พระองค์ประกอบด้วย
ทศพลญาณ ๑๐๒ เวสารัชชญาณ ๔๓ จึงได้ปฏิญาณต าแหน่งจอมโลกบันลือสีหนาท และทรงประกาศ
พรหมจักร คือประทานธรรม เรื่องเบญจขันธ์ ๔ และปฏิจจสมุปบาท แก่เทวดาและมนุษย์ และได้ตรัส
แก่เสล-พราหมณ์ว่า พระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาท่ียิ่งกว่าราชาท้ังหลายและทรงเป็นพระธรรม
ราชาท่ีเคารพธรรม๑๑๖  

ปางประทับเรือ พระอิริยาบถนั่งบนพระแท่น ห้อยพระบาทท้ังสองลงพระหัตถ์ท้ังสองวาง
คว่ าท่ีพระชานุ (เข่า) ๑ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับค าทูลเชิญเสด็จเมืองไพศาลีของพวกกษัตริย์ลิจฉวี 
เสด็จประทับนั่งบนพุทธอาสน์ ท่ีท าด้วยแก้วบนเรือพระท่ีนั่ง ท่ีพระเจ้าพิมพิสารได้จัดถวายเสด็จเมือง
ไพศาลีโดยชลมารค ในแม่น้ าคงคา เพื่อท่ีจะขจัดภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเมืองนั้น๑๑๗ 

ปางห้ามพยาธิ  (พระประจ าวันจันทร์)  ปางห้ามพยาธิ  (พระประจ าวันจันทร์)  
พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ครั้งหนึ่ง
เมืองไพศาลี เกิดภัยเศรษฐกิจและสังคม (ข้าวยากหมากแพง โจรผู้ร้ายชุกชุมและระบาดท่ัวเมือง) 

                                            
๑๑๔ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๘๕. 
๑๑๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๗. 
๑๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๙. 
๑๑๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๑. 



๗๓ 

 

ชาวเมืองเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องไปทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาปัดเป่าภัยพิบัติให้เมื่อพระพุทธองค์เสด็จ
ถึงเมืองไพศาลีตามค า กราบทูลเชิญของกษัตริย์ลิจฉวีแล้ว ทรงรับส่ังให้พระอานนท์สวดรตนสูตรและ
ประพรมน้ าพุทธมนต์ ให้ก าลังใจประชาชนต่อสู้ กับสถานการณ์เลวร้ายด้วยการประพฤติธรรม พร้อม
ท้ังตรัสสอนให้รู้จักเสียสละความสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขอันไพบูลย์ และรู้จักเสียสละความสุขเล็กน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงจะพบกับความสุขท่ีแท้จริง ในท่ีสุดเมืองไพศาลีก็กลับคืนสู่สภาพ
ปรกติด้วยพุทธานุภาพ๑๑๘ 

ปางทรงรับผลมะม่วง ปางทรงรับผลมะม่วง พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวาง
หงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาถือผลมะม่วงหลังจากท่ีพระพุทธเจ้ารับส่ังแก่พระเจ้าปเสนทิ
โกศล ว่าจะท าปาฏิหาริย์ท่ีโคนต้นมะม่วง พวกเดียรถีย์ (นักบวชนอกพุทธศาสนา) ส่ังใหบ้ ริวารของ
ตนถอนท า ลายต้นมะม่วงทุกต้นในบริเวณนั้น เพื่อขัดขวางการท ายมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าครั้น
ถึงเช้าของวันเพ็ญเดือน ๘ คนดูแลสวนของพระเจ้าปเสนทิโกศล ช่ือคัณฑะ ได้ถวายมะม่วงสุกผลหนึ่ง
แด่พระพุทธเจ้า พระอานนท์ท าเป็นน้ าปานะถวายพระพุทธองค์ ครั้นเสวยเสร็จก็รับส่ังให้นายคัณฑะ
ปลูกเมล็ดมะม่วงในท่ีนั้น พอพระองค์ทรงล้างพระหัตถ์ลงบนปากหลุมเท่านั้น เมล็ดมะม่วงก็ออกหน่อ
เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาใหญ่สมบูรณ์ด้วยช่อและผลในทันใด๑๑๙ 

ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ พระอิริยาบถนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา 
(ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก)จีบนิ้วพระหัตถ์ พระพุทธเจ้าประทับ ณ โคนต้นคัณฑาม
พฤกษ์ (ต้นมะม่วง) ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อข่มพวกเดียรถีย์ โดยเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศแล้ว
เสด็จขึ้นสู่ท่ีจงกรมนั้น แสดงยมกปาฏิหาริย์โดยวิธีต่างๆ ท่ามกลางพุทธบริษัท จ านวนมาก สลับกับ
การแสดงพระธรรมเทศนา มีพุทธบริษัทจ านวนมากบรรลุธรรม เพราะความเล่ือมใสท่ีได้เห็นยมก
ปาฏิหาริย์และได้ฟังธรรมกถาของพระพุทธเจ้าพร้อมๆ กันไป๑๒๐ 

ปางโปรดพระพุทธมารดา พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา 
(ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นกิริยาแสดงธรรม ๑ หลังจากท่ี
พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว ได้เสด็จขึ้นไปจ าพรรษาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพื่อโปรดพระ
พุทธมารดา ซึ่งไปบังเกิดเป็นสันดุสิตเทพบุตร ณ สวรรค์ช้ันดุสิต เมื่อพระพุทธองค์ประทับ ณ 
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ (แท่นศิลามีสีเหมือนผ้ากัมพล คือผ้าท่ีทอด้วยขนสัตว์สีเหลืองเป็นท่ีประทับของ

                                            
๑๑๘ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๙๓. 
๑๑๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๕. 
๑๒๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๗. 



๗๔ 

 

พระอินทร์) รัศมีของพระพุทธองค์แจ่มจรัสกว่ารัศมีของเทวดาทุกจ าพวกครั้นพระพุทธมารดาเสด็จมา
จากสวรรค์ช้ันดุสิต พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาตลอด ๓ เดือน มิได้หยุด
พักเลย ในเวลาภัตตกิจก็ทรงเนรมิต พระพุทธเจ้าองค์แทน (พุทธเนรมิตร) ให้แสดงธรรมแทน (๑ บาง
ปางพระหัตถ์ซ้ายวางคว่ าบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) งอนิ้ว  
พระหัตถ์)๑๒๑ 

ปางเปิดโลก พระอิริยาบถยืน ห้อยพระหัตถ์ท้ังสอง แบฝ่าพระหัตถ์หันออกด้านหน้าใน
ตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์นั้น เมื่อพระองค์ทรงแลดูข้างบนก็ปรากฏเป็นทางไป
จนเห็นพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่างก็ปรากฏเป็นทางลงไปจนเห็นอเวจีมหานรก ครั้นทรงแลดู
รอบๆ ก็เปิดเผยให้เห็นถึงจักรวาลอื่นๆ นับหมื่นนับแสนจักรวาลไม่ส้ินสุดด้วยเหตุนี้ เทวดาและมนุษย์
ต่างก็มองเห็นกันและกันเหมือนกับปรากฏอยู่ตรงหน้ากันเลยทีเดียว ท้ังนี้ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธเจ้า ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ทรงเปิดเผยให้เห็นโลกจักรวาลท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก นับไม่ได้โดย
การค านวณ๑๒๒ 

ปางเสด็จจากดาวดึงส์ พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ท้ังสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้ว
พระหัตถ์ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ พระอินทร์ได้เนรมิตบันไดแก้วตรงกลาง
ส าหรับพระพุทธเจ้าบันไดเงินอยู่ด้านซ้ายส าหรับท้าวมหาพรหม และบันไดทอง อยู่ด้านขวาส าหรับ
พวกเทวดา หัวบันไดสามารถแลเห็นได้ บนยอดเขาสิเนรุ ส่วนเชิงบันไดอยู่ท่ีประตูเมืองสังกัสสะพระ
พุทธองค์เสด็จลงโดยมีท้าวมหาพรหมกั้นฉัตรบัญจสิกขเทพบุตร บูชาด้วยการฟ้อนร า มาตลสิ  ังคาหก
เทพบุตร ถือของหอมและดอกไม้ทิพย์โปรยปรายในระหว่างทางท้าวสุยามถือพัดวาลวีชนี พร้อมท้ัง
เทวดาท่ีเป็นบริวารอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมากชาวพุทธถือว่าการเสด็จลงจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้าเป็น
เหตุการณ์ส าคัญอย่างหนึ่ง และเรียกวันนี้ว่า วันเทโวโรหณะ หรือวันพระเจ้าเปิดโลก๑๒๓ 

ปางลีลา พระอิริยาบถยืน ยกพระบาทขวาอยู่ในท่าท่ีจะก้าวพระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระ
วรกาย พระหัตถ์ซ้ายยกข้ึนเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์เมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวาร
ท่ีเป็นเทวดา และพรหมเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์นั้น พระพุทธองค์เสด็จโดยบันไดแก้ว เหล่า
เทวดาลงบันไดทองและพรหมลงบันไดเงิน ขบวนเสด็จมาหยุด ณ ประตูเมืองสังกัสสะ พระพุทธองค์มี
ลีลาและพระสิริงดงามยิ่งกว่ารัศมีของเหล่าเทพยดาบนสวรรค์และพระพรหมบนพรหมโลก เป็นท่ีช่ืน

                                            
๑๒๑ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๙๙. 
๑๒๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๑. 
๑๒๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๓. 



๗๕ 

 

ชมแก่พุทธบริษัทท่ีเฝ้ารับเสด็จพระสารีบุตรเถระได้ประกาศความยินดีในครงั้ นนั้ ว่า “พุทธลีลาและ
สิริอันงดงามเช่นนี้ ไม่เคยเห็นท่ีไหน หรือได้ยินจากใครมาก่อนเลย”๑๒๔ 

ปางห้ามแก่นจันทน์ พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาห้อยลง พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอ 
พระอุระ (อก) แบพระหัตถ์ต้ังขึ้นประวัติย่อเมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเสด็จ
จ าพรรษา ณ สวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดานั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงร าลึกถึงพระพุทธ
องค์มากจึงส่ังใหช้า่งหลวงท ารูปเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยไม้แกน่ จันทน์อย่างดี ส าเร็จงดงามเหมือน
พระรูปของพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงส์แล้วเสด็จพระราชนิเวศน์ของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล เกิดปาฏิหาริย์เมื่อพระแก่นจันทน์เหมือนมีจิตวิญญาณ จะลุกขึ้นถวายความ
เคารพพระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงห้ามว่า “ให้นั่งอยู่อย่างเดิมนั่นแหละ” (เอว  นิสีทถ)๑๒๕ 

ปางขับพระวักกลิ พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางบน พระเพลา (ตัก)  
พระหัตถ์ขวายกขึ้น แสดงกิริยาขับครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน มีกุลบุตรจากตระกูล
พราหมณ์เมืองสาวัตถีคนหนึ่ง นามว่าวักกลิ พอใจในพระรูปอันงดงามของพระพุทธเจ้าจึงออกบวช
เพราะต้องการจะดูรูปสมบัติของพระพุทธเจ้า หลังจากบวชแล้วก็ได้แต่เฝ้ามองพระพุทธองค์ ไม่ศึกษา
สมถวิปัสสนาจนพระพุทธองค์ตรัสโอวาทว่าไม่มีประโยชน์ท่ีจะมาเฝ้าดูกายนี้ “ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็น
เรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม”แต่พระวักกลิก็ไม่อาจละการดูรูปของพระพุทธเจ้าได้ในท่ีสุดทรงขับไล่
พระวักกลิเพื่อให้คิดได้ ท าให้พระวักกลิน้อยใจจนคิดฆ่าตัวตาย ต่อมาได้รับการปลอบโยนจาก
พระพุทธเจ้า เกิดปีติและบรรลุอรหันต์ในท่ีสุด ได้รับการสรรเสริญจากพระพุทธองค์ว่าเลิศกว่าภิกษุ
ท้ังหลายในด้านสัทธาวิมุตติ เป็นผู้พ้นจากกิเลสด้วยศรัทธา๑๒๖ 

ปางไสยาสน์ (พระประจ าวันอังคาร) พระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระเศียรหนุน 
พระเขนย (หมอน) พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางท่ีพระเขนยครั้งหนึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระภิกษุว่า การนอนของพระองค์นั้น นอกจากนอนอย่างถูกวิธีแล้ว (นอนตะแคง
ขวา) จิตใจยังสงัดจากกาม จากอกุศล นอนอย่างมีสติสัมปชัญญะเข้าถึงฌาน ๔ ตามล าดับ ไม่ยึดถือ
สุขและทุกข์ มีแต่ความ รู้ตัวท่ัวพร้อมบริสุทธิ์อยู่ มีความวางเฉยอยู่ได้ (อุเบกขา) การนอนแบบนี้ 
เรียกว่า การนอนอย่างตถาคต หรือสีหไสยา๑๒๗ 

                                            
๑๒๔ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๐๕. 
๑๒๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๗.  
๑๒๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๙. 
๑๒๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๑. 



๗๖ 

 

ปางประทับยืน พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ท้ังสองห้อยลงแนบพระวรกาย พระบาทท้ังสอง
ชิดกัน ในยามเช้าของทุกวัน หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแล้ว จะประทับยืน ณ 
ลานด้านหน้า พระคันธกุฎีเสมอ เพื่อทอดพระเนตรความพร้อมเพรียงของพระสงฆ์สาวก ครั้นชมความ
พร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบอันดีงามของพระสงฆ์สาวกแล้ว จึงเสด็จเป็นประธานเข้าสู่หมู่บ้าน
เพื่อบิณฑบาต หรือในท่ีท่ีได้รับนิมนต์ไว้ นับเป็นพระพุทธจริยาท่ีแสดงถึงเมตตาและพระกรุณายิ่งแก่
พระสงฆ์สาวก ทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้น าหมู่คณะอนึ่ง ภาพของพระพุทธเจ้าท่ีประทับยืนเป็น
ประธานและแวดล้อมด้วยพระสงฆ์สาวกนั้น งดงามยิ่งนัก๑๒๘ 

ปางประดิษฐานรอยพระบาท ปางประดิษฐานรอยพระบาทพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ท้ัง
สองวางไว้ด้านหน้า ๑ พระบาทซ้ายทรงเหยียบหลังพระบาทขวา เป็นกิริยากดฝ่าพระบาท ครั้งหนึ่ง
พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จสู่เกาะลังกา ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ 
ทรงอธิษฐานแล้วประทับรอยพระบาทไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าศาสนาของพระองค์จะมาเจริญรุ่งเรืองท่ี
เกาะลังกานี้ (ปัจจุบันคือประเทศศรีลังกา) อนึ่ง ตามต านานกล่าวว่ารอยพระบาทของพระพุทธเจ้านั้น 
จะปรากฏในท่ี ท่ีพระพุทธอง ค์ทรงอธิษฐานไว้ เ ท่านั้น และไม่มีอะไรสามารถท าลายรอ ย 
พระพุทธบาทได้๑๒๙ 

ปางพยาบาลภิกษุอาพาธ ปางพยาบาลภิกษุอาพาธพระอิริยาบถนั่งชันพระชานุเบื้องขวา 
ประคองพระภิกษุอาพาธด้วยพระหัตถ์ขวา ให้นอนท่ีพระเพลา (ตัก)พระหัตถ์ซ้ายประคองมือซ้ายของ
พระภิกษุอาพาธประวัติย่อ สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จตรวจเสนาสนะ (ท่ีอยู่) ของพระภิกษุสาวกโดย
มีพระอานนท์ตามเสด็จ ครั้งนั้น ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหนึ่งนอนป่วยอยู่เพียงล าพังด้วยโรค
ท้องเสียอย่างรุนแรง ผ้านุ่งห่มเปรอะเปื้อนด้วยปัสสาวะและอุจจาระ ทรงทราบว่าไม่มีผู้ดูแล จึงทรง
ประคองภิกษุรูปนั้นด้วยพระมหากรุณา ทรงพยาบาลให้ได้รับความสบาย โดยมีพระอานนท์คอย
ช่วยเหลือ จากนั้นตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายให้ประชุมกันแล้วรับส่ังว่า “ขอให้ภิกษุ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในยามเจ็บไข้ เพราะพวกเธอได้สละบ้านเรือนออกมาประพฤติพรหมจรรย์ห่างจากญาติมิตร
ถ้าพวกเธอไม่ดูแลกันใครเล่าจะดูแล” จากนั้นได้ตรัสอานิสงส์ การพยาบาลภิกษุอาพาธว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย ผู้ใดจะพยาบาลเราตถาคต ก็พึงพยาบาลภิกษุอาพาธเถิด” ปางท่ี ๕๒ ปางคันธาระ หรือ ปาง
คันธารราษฎร์๑๓๐ 

                                            
๑๒๘ เทพพร มังธานี, พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๑๓. 
๑๒๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๕. 
๑๓๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๗. 



๗๗ 

 

ปางคันธาระ หรือ ปางคันธารราษฎร์ พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ขวายกขึ้น 
แสดงกิริยากวัก พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระชานุ (เข่า)ประวัติย่อหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
แล้ว ประมาณ ๔๐๐ ปี กษัตริย์เมืองคันธาระ พระนามว่า เมนันเดอร์ หรือมิลินท์ ได้โต้ตอบปัญหา
ธรรมกับพระนาคเสน พระพุทธสาวกผู้เป็น พระอรหันต์ ทรงเล่ือมใสท่ีพระนาคเสนตอบข้อสงสัยใน
พระพุทธศาสนาของพระองค์ได้ทุกแง่ทุกมุม และได้ทรงขอรับพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งท่ีนับถือสูงสุดใน
ชีวิต จากนั้นจึงรับส่ังให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นบูชาในเมืองคันธาระ ตามต านานการสร้างพระพุทธรูป
กล่าวว่า พระปางคันธารราษฎร์นี้ เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างขึ้นก่อนปางอื่นๆ๑๓๑ 

ปางขอฝน พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงกิริยากวัก พระหัตถ์ซ้ายหงายเป็น
กิริยารับ สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ประทับ ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เกิดฝนแล้งอย่างหนัก ท าให้
ประชาชนตลอดจนสัตว์ ต่างๆ เดือดร้อนกันไปท่ัว ด้วยพระมหากรุณาต่อสรรพชีวิต พระองค์จึงทรง
อธิษฐานขอให้ฝนตก ด้วยพระบารมี ฝนได้ตกลงมา จนท าให้ห้วย หนอง คลอง บึง รวมท้ังสระ
โบกขรณี ท่ีเคยเหือดแห้งกลับเต็มด้วยน้ า ยังความชุ่มช้ืนให้เกิดข้ึนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย๑๓๒ 

ปางสรงน้ าฝน พระอิริยาบถยืน ห่มผ้าอาบน้ าฝนเฉวียงพระอังสา (บ่า) พระหัตถ์ซ้ายห้อย
ลง พระหัตถ์ขวายกขึ้นลูบท่ีพระอุระ (อก) ครั้งหนึ่ง เกิดฝนแล้งอย่างหนักในเมืองสาวัตถี พระพุทธ
องค์ประทับ ณ เชตวัน ได้อธิษฐานให้ฝนตกลงมา ด้วยพระบารมี พระองค์ทรงห่มผ้าอาบน้ าฝนเฉวียง
พระอังสา (บ่า) สรงน้ าฝน ในขณะท่ีประชาชนและปวงสัตว์ต่างก็ได้รับ ความชุ่มช้ืนโดยท่ัวกัน๑๓๓ 

ปางชี้มาร พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลง พระหัตถ์ขวายกขึ้นชี้นิ้วขึ้นเบ้ืองบนสมัย
หนึ่งพระพุทธเจ้าประทับ ณ วัดเวฬุวันกรุงราชคฤห์ พระภิกษุรูปหนึ่งช่ือว่าโคธิกะ ปฏิบัติธรรมจนได้
สัมผัสกับความหลุดพ้นด้วยใจเป็นครั้งคราว แต่ก็เส่ือมจากมรรคผลท่ีได้บ่อยๆ เพราะท่านเป็นโรค
เรื้อรังชนิดหนึ่งในท่ีสุดท่านคิดจะฆ่าตัวตาย ขณะท่ีท่านจะส้ินลมหายใจนั้นจิตใจท่านหมดความห่วงใย
ในชีวิต ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับวารจิตดวงสุดท้ายฝ่ายมารได้แปลงตนเป็นกลุ่มควันและก้อนเมฆ
เท่ียวหาปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกะ แต่ไม่พบ พระพุทธองค์ทรงช้ีให้ภิกษุดูและตรัสว่า มารไม่มี
วันท่ีจะได้พบวิญญาณของพระโคธิกะ เพราะท่านปรินิพพานแล้ว๑๓๔ 

                                            
๑๓๑ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๑๙. 
๑๓๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๑. 
๑๓๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๓. 
๑๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๕. 



๗๘ 

 

ปางชี้อสุภะอพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลง พระหัตถ์ขวายกขึ้นช้ีนิ้วไปข้างหน้า
เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์นางสิริมาผู้เลอโฉมได้เสียชีวิตขณะยังสาว  
พระพุทธองค์ทรงทราบว่านางสิริมาเป็นท่ีเสน่หาของคนท่ัวไป (มีพระภิกษุรูปหนึ่งหลงใหลในความงาม
ของนาง เพียงได้เห็นครั้งเดียวถึงกับฉันอาหารไม่ได้เลย) ดังนั้น เมื่อจะปลุกสติของพุทธบริษัทมิให้
หลงใหล มัวเมาในรูป จึงรับส่ังให้ระงับการเผาศพนางสิริมาไว้ก่อน สองสามวันผ่านไป จึงเสด็จไป
ทอดพระเนตรศพนางสิริมา พร้อมด้วยพุทธบริษัทจ านวนมาก ทรงแสดงให้เห็นว่ารูปกาย ไม่ยั่งยืนไม่
มั่นคง เมื่อส้ินชีวิตแล้วก็ไร้ค่า มีแต่คนรังเกียจ พึงพิจารณารูปกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่งามไม่น่า  
พึงพอใจ๑๓๕ 

ปางสนเข็ม พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ท้ังสองยกขึ้น เสมอพระอุระ (อก) ข้างหนึ่ง
จับด้าย ข้างหนึ่งจับเข็ม พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ครานั้นจีวรของ 
พระอนุรุทธเถระเก่ามาก ท่านจึงแสวงหาผ้ามาท าจีวร เทพธิดาช่ือ ชาลินี ผู้เคยเป็นภรรยาของท่าน ใน
อดีตชาติ ได้ถวายผ้าโดยวางไว้ที่กองหยากเยื่อแห่งหนึ่ง พระเถระพบเข้าก็ถือเอามาท าเป็นจีวร ในการ
ท าจีวรครั้งนี้ พระพุทธเจ้าตลอดจนพระเถระ 

ผู้ใหญ่ ต่างก็มาช่วยกันและแบ่งหน้าท่ีกันท าตามเหมาะสม พระพุทธองค์ทรงร้อยด้ายเข้า
ในบ่วงเข็ม (สนเข็ม) ส่วนภิกษุสงฆ์ท าหน้าท่ีกรอด้ายพระจริยาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประธาน
คณะสงฆ์ ครั้งนี้ นับเป็นตัวอย่างท่ีดีงามของผู้น าหมู่คณะ ทรงแสดงให้เห็นถึงวัตร ในการอยู่ร่วมกัน 
และความส าคัญในการท าจีวรของพระสงฆ์๑๓๖ 

ปางทรงจีวร พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายทรงจับจีวร ท่ีพระอุระ (อก)  
พระหัตถ์ขวาทรงจับท่ีชายจีวร แสดงอาการห่ม ครั้งหนึ่ง ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดตลอดคืนมี
น้ าค้างตกหนักในตอนเช้า พระพุทธเจ้าประทับ ณ โคตมเจดีย์เมืองไพศาลี เมื่อจะทดลองความหนาว
จึงทรงห่มจีวรซ้อนกัน และทรงทราบว่า จีวร ๓ ผืน จึงจะพอทนหนาวขนาดนี้ได้ทรงอนุญาตให้
พระภิกษุใช้จีวร ๓ ผืนได้ เรียกว่า “ไตรจีวร” ต้ังแต่บัดนั้นมา๑๓๗ 

ปางปฐมบัญญัติ พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ ยกพระหัตถ์ท้ังสองขึ้น แสดงกิริยาบัญญัติพระ
วินัย ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีเมืองเวรัญชาพระสุทินน์ บุตรเศรษฐีถูกบิดามารดาขอร้องให้สึก 

                                            
๑๓๕ เทพพร มังธานี, พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๒๗. 
๑๓๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๙. 
๑๓๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๑. 



๗๙ 

 

ถ้าไม่สึก ก็ขอให้พระสุทินน์เพาะพืชพันธุ์ไว้เพื่อสืบวงศ์ตระกูล พระสุทินน์จึงได้ร่วมประเวณีกับภรรยา
เก่าตามค าขอร้อง ต่อมาท่านเดือดร้อนใจ แจ้งให้ภิกษุท้ังหลายทราบ ความทราบถึงพระพุทธเจ้า  
ทรงติเตียนพระสุทินน์ท่ีท ากรรมอันเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สมควรอย่างยิ่งแก่
สมณะ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า “ภิกษุเสพเมถุนต้องขาดจากความเป็นภิกษุทันที” นับเป็นปฐม
บัญญัติ คือ ข้อแรกในพระวินัยของ๑๓๘ 

ปางประทานพร (แบบนั่ง) พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา 
(ตัก) พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ (เข่า)เป็นกิริยาประทานพรเมื่อครั้งพระอานนท์ถูกสงฆ์เลือก
ให้ท าหน้าท่ีเป็น พุทธอุปัฏฐาก ท่านได้ขอพร ๘ ประการ กับพระพุทธเจ้า คือ ๔ ข้อแรกมิให้พระองค์
ประทานปัจจัย ๔ ท่ีประณีตแก่ท่าน รวมท้ังอย่าพาท่านไปในท่ีนิมนต์เพื่อป้องกันครหาว่าท่าน 
อุปัฏฐากเพื่อลาภสักการะ ส่วน ๔ ข้อหลังนั้น ได้แก่ ขอให้พระองค์ไปในท่ีนิมนต์ ท่ีท่านรับไว้, ถ้าท่าน
น าบริษัทมาจากแดนไกล ขอให้ได้เข้าเฝ้า ทันที, ถ้าท่านมีความสงสัย ขอให้ถามทันที และข้อสุดท้าย 
คือ พระองค์ไปแสดงธรรมท่ีไหน ถ้าท่านไม่ได้ฟัง ขอให้แสดง แก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อป้องกัน
ครหาว่าท่านอุปัฏฐากแล้วไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ได้ ประทานพรท้ัง ๘ 
ประการ๑๓๙ 

ปางประทานพร (แบบยืน) พระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ขวาขึ้น พระหัตถ์ซ้าย ห้อยลง
แบฝ่าพระหัตถ์ เป็นกิริยาประทานพรประวัติย่อนางวิสาขาได้ทูลขอพร ๘ ประการ เพื่อถวายส่ิงของ
ต่างๆ แก่ภิกษุ โดยยกเหตุผลมาประกอบเพื่อความเหมาะสมแก่การอนุญาต พระพุทธองค์ได้ประทาน
พรท้ัง ๘ ประการแก่นางวิสาขาส่ิงท่ีนางวิสาขาขอถวายแก่ภิกษุและภิกษุณี ได้แก่๑๔๐ 

๑) ผ้าอาบน้ าฝน 
๒) อาหารส าหรับภิกษุอาคันตุกะ 
๓) อาหารส าหรับภิกษุผู้เตรียมจะไป 
๔) อาหารส าหรับภิกษุผู้ป่วยไข้ 
๕) อาหารส าหรับภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ 
๖) ยาส าหรับภิกษุผู้ป่วยไข้ 
๗) ข้าวต้มท่ีถวายประจ า 

                                            
๑๓๘ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๓๓. 
๑๓๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๕. 
๑๔๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๗. 



๘๐ 

 

๘) ผ้าอาบน้ าส าหรับนางภิกษุณี 

ปางประทานอภัย (แบบนั่ง) ปางประทานอภัย (แบบนั่ง)พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ  
ยกพระหัตถ์ท้ังสองขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ต้ังฝ่าพระหัตถ์ท้ังสองเบนไปข้างหน้าเล็กน้อยมีภิกษุรูปหนึ่ง 
(กัสสปโคตร) นึกต าหนิพระพุทธองค์ว่า จู้จ้ี พิถีพิถันและขัดเกลาเกินไป ภายหลังท่านคิดได้ว่าเป็น
ความคิดท่ีช่ัว ด้วยความรู้สึกผิดท่านได้เดินทางไกลจากต าบลหนึ่งในแคว้นโกศล ไปจนถึงเมืองรา
ชคฤห์ แคว้นมคธเพื่อทูลขออภัยโทษพระพุทธองค์ประทานอภัยโทษแล้วตรัสว่าพระองค์ทรงต าหนิ
พระภิกษุท่ีไม่เอาใจใส่ต่อสิกขา (การศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย) และสรรเสริญพระภิกษุท่ี
เอาใจใส่ต่อสิกขา ไม่ว่าพระรูปนั้นจะเป็นพระใหม่ หรือพระเก่าท่ีบวชนานแล้วก็ตาม๑๔๑ 

ปางประทานอภัย (แบบยืน) พระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ขวาขึ้น หันฝ่าพระหัตถ์ไป
ด้านหน้า พระหัตถ์ซ้ายห้อยลง หันฝ่าพระหัตถ์ไปด้านหน้า พระเจ้าอชาตศัตรูโอรสของพระเจ้าพิม
พิสาร เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ถูกพระเทวทัตยุยงให้ปลงพระชนม์พระราชบิดาแล้วขึ้นครองราชย์
แทน และยังช่วยสนับสนุนพระเทวทัตด้วยการส่งนายขมังธนูไปปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าแต่ไม่ส าเร็จ
ภายหลังระลึกถึงความผิดท่ีตนท าไว้เดือดร้อนใจมากอยากเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่กล้า เพราะส่ิงท่ี
พระองค์ ท านั้น กระทบกระเทือนต่อพระพุทธศาสนามาก ต่อมาได้มีโอกาสเข้าไปถามปัญหากับ
พระพุทธเจ้า จึงสารภาพความผิดของตน ขออภัยโทษกับพระพุทธเจ้า นับถือพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง
สูงสุด หันมาบ ารุงพระพุทธศาสนา ได้ให้การอุปถัมภ์ ในการท าสังคายนาครั้งท่ีหนึ่ง๑๔๒ 

ปางโปรดสัตว์ พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม พระหัตถ์
ซ้ายยกขึ้น แบฝ่าพระหัตถ์งอนิ้วเล็กน้อย ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับ ณ ปาวาริกัมพวันใกล้เมืองนา
ลันทา ได้ตรัสแก่นายคามณิ (อสิพันธบุตร) ว่าพระองค์เป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ท้ังปวงเสมอ แม้เวลา
แสดงธรรมก็แสดงโดยไม่มีอคติ กล่าวคือ แสดงธรรมงดงามในเบ้ืองต้น ท่ามกลาง และท่ีสุด ประกาศ
พรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ส้ินเชิง พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะแก่พุทธบริษัทท้ัง ๔ และแก่คนนอก
คือนักบวชอื่นๆ ด้วย๑๔๓ 

ปางโปรดพญาชมพูบดี (ปางทรงเคร่ือง) ปางโปรดพญาชมพูบดี (ปางทรงเครื่อง) พระ
อิริยาบถนั่งขัดสมาธิแบบปางมารวิชัย ฉลอง พระองค์และสวมมงกุฎด้วยเครื่องทรงแบบกษัตริย์ สมัย

                                            
๑๔๑ เทพพร มังธานี, พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๓๙. 
๑๔๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๑. 
๑๔๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๓. 



๘๑ 

 

หนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ พระเจ้าชมพูบดี ผู้ครองนครปัญจาละ  
มีความ ละโมบจึงรุกรานเมืองราชคฤห์ หมายจะยึดครอง จนพระเจ้าพิมพิสารต้องหนีไปพึ่งบารมีของ
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงรับส่ังให้พระอินทร์แปลงเป็นราชทูต ไปทูลเชิญพระเจ้าชมพูบดี 
จากนั้นทรงเนรมิตวัดเวฬุวัน ให้เป็นเมืองท่ีวิจิตรงดงามกว่าเมืองใดๆ ในชมพูทวีป และเนรมิตพระองค์
เองเป็นกษัตริย์ประดับด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ ทกุอย่าง ประทับเหนือรัตนบัลลังก์ท่ามกลางเหล่า
อ ามาตย์ เพื่อทรมานให้พระเจ้าชมพูบดีลดทิฐิมานะลงพระเจ้าชมพูบดียอมรับฟังพระธรรมเทศนา 
ตระหนัก 

ถึงโทษของความโลภในสมบัติของผู้อื่น เบื่อหน่ายในราชสมบัติอันไม่ยั่งยืน ทูลขอ
อุปสมบท และบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในท่ีสุด๑๔๔ 

ปางปาริไลยก์ หรือปางปาเรไลยก์ (พระประจ าวันพุธกลางคืน) พระอิริยาบถนั่งบนก้อน
ศิลา ห้อยพระบาทท้ังสอง พระหัตถ์ซ้ายคว่ า พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ (เข่า) มีช้างและลิง
คอยอุปัฏฐากอยู่ใกล้ๆ ครั้งหนึ่งพระภิกษุในวัดโฆสิตาราม เมืองโกสัมพี ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อย
ท าให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สามัคคีกันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเช่ือ เพราะต่างฝ่ายต่าง 
“ยึดติด” ในความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ พระพุทธองค์ทรงระอาพระทัยจึงเสด็จหนีไปจ าพรรษาอยู่
ป่ารักขิตวัน แถบหมู่บ้านปาริเลยยกะ ณ ท่ีนั้นมีช้างช่ือ ปาริเลยยกะและลิงตัวหนึ่งคอยอุปัฏฐากอยู่ 
ทรงแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ได้สหายท่ีดีและมีปัญญาแล้ว บางครั้งการอยู่คนเดียว ก็ดีกว่าท่ีจะคลุกคลีอยู่
กับคนพาล๑๔๕ 

ปางโปรดอสุรินทราหู พระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาทท้ังสองซ้อนทับ เสมอกัน 
พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาต้ังขึ้นรับพระเศียร มีพระเขนย (หมอน) รองรับครั้ง
หนึ่งพระพุทธเจ้าประทับ ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี มีจอมอสูรตนหนึ่งนามว่า อสุรินทราหู ส าคัญตน
ว่ามี ร่างกายใหญ่โต ไม่สามารถจะเข้าเฝ้าถวายความเคารพ พระพุทธเจ้าซึ่งองค์เล็กกว่าตนมาก เพื่อ
จะลดความอหังการ ของจอมอสูร พระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าจอมอสูร อยู่ใน
อิริยาบถบรรทม ในท่ีสุดจอมอสูรยอมละความทะนงตน ฟังค าส่ังสอนของพระพุทธองค์โดยเคารพ๑๔๖ 

                                            
๑๔๔ เทพพร มังธานี, พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๔๕. 
๑๔๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๗. 
๑๔๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๙. 



๘๒ 

 

ปางประทับเหนือพนัสบดี พระอิริยาบถยืนยกพระหัตถ์ท้ังสองขึ้น เป็นกิริยาห้ามประทับ
บนศีรษะพนัสบดี ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดรวมลักษณะของครุฑ โค และหงส์เข้าไว้ในตัวเดียวกัน (บาง
ปางเป็นอิริยาบถนั่ง) ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ท่ีเชตวันว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น เจ้า
ลัทธิต่างๆ ก็หมดความน่าเช่ือถือ และได้ทรงเปล่งอุทานความว่า “พอดวงอาทิตย์ข้ึน หิ่งห้อยก็อับแสง 
เมื่อมีผู้ตรัสรู้จริง เกิดขึ้น พวกท่ีรู้แบบนึกคิดเอาเอง ก็หมดความน่าเช่ือถือ ความรู้ของพวกเขาไม่ท าให้
จิตใจบริสุทธิ์ได้ และไม่พ้นไปจาก ทุกข์ได้เลย” ในท่ีนี้ ลัทธิต่างๆ มากมายนั้นเปรียบเหมือนพนัสบดี
สัตว์ประหลาด ค าสอนของพระพุทธเจ้าท าให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้จริง และมีเหตุผลสอดคล้อง
ต้องกันตลอด เหนือกว่าลัทธิต่างๆ โดยประการท้ังปวง๑๔๗ 

ปางโปรดพกพรหม พระอิริยาบถจงกรมบนเศียรพกพรหม ทอดพระเนตรลงเบ้ืองต่ า พระ
หัตถ์ท้ังสองวางไว้ด้านหน้า ส่วนพกพรหมถือศาสตราวุธครบท้ัง ๑๐ มือ ประทับบนหลังโค  
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับ ณ ป่าสุภวัน ในเขตเมืองอุกกัฏฐะ มีพรหมตนหนึ่งช่ือว่าพกะ มีความเห็น
ไม่ถูกต้องว่ามีตัวตนท่ีมั่นคงยั่งยืนและพยายามให้ผู้อื่น 

เห็นด้วยกับตน พระพุทธองค์ทรงทราบจึงเสด็จไปยังพรหมโลกตรัสสอนว่าความเห็นเช่นนี้
ไม่ถูก เพราะทุกส่ิงล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนท่ีมั่นคงยั่งยืนแต่อย่างใด พกพรหมไม่ยอมรับฟัง จึงหา
เหตุผลมาสนับสนุนความเห็นของตน พระพุทธองค์ก็ทรงแก้ด้วยเหตุผลเช่นกัน ในท่ีสุดมีการท้าให้
แสดงอิทธิปาฏิหาริย์เล่นซ่อนหากัน พระพุทธองค์ทรงชนะ โดยซ่อนบนเศียรของพกพรหม ท าให้พก
พรหมยอมแพ้และยอมละท้ิง๑๔๘ 

ปางโปรดอาฬวกยักษ์ พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) 
พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นกิริยาแสดงธรรมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า
ประทับ ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี มีกษัตริย์องค์หนึ่งช่ืออาฬวี ครองนครอาฬวี ชอบล่าสัตว์มากวัน
หนึ่งพลัดหลงจากพวกอ ามาตย์เข้าไปเขตหวงห้ามของอาฬวกยักษ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง 
เมื่อยักษ์จะจับกินเป็นอาหารก็ขอชีวิตไว้ โดยจะส่งคนมาให้ยักษ์กินทุกวันขณะท่ีมีการส่งส่วยโดยใช้
ชีวิตคนสังเวยแก่ยักษ์นั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปท่ีอยู่ของยักษ์ ทรมานยักษ์ให้ลดอหังการลง แล้วแสดง
ธรรมโปรดชาวเมืองนั้น ให้มนุษย์และยักษ์อยู่กันด้วยเมตตาจิต ยักษ์ก็ช่วยดูแลคุ้มครองมนุษย์ส่วน
มนุษย์ก็ให้นับถือยักษ์เหมือนเทวดารักษาพระนคร๑๔๙ 

                                            
๑๔๗ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๕๑. 
๑๔๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๓. 
๑๔๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๕. 



๘๓ 

 

ปางโปรดองคุลิมาลโจร พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงตามปกติ พระหัตถ์ขวา
ยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) พระพุทธองค์ประทับ ณ พระเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงทราบว่าอหิงสกะ ซึ่ง
บัดนี้ถูกชักน าให้หลงผิดจนต้อง ฆ่าผู้คน กลายเป็นองคุลิมาลโจร และก าลังจะท ากรรมหนัก มากขึ้น 
เพราะผู้ท่ีก าลังจะถูกฆ่าคือมารดาของอหิงสกะเอง (องคุลิมาลก าลังจะท าอนันตริยกรรม) พระพุทธ
องค์จึงเสด็จ ไปขวางทาง ตรัสให้องคุลิมาลโจรส านึกถึงผิดชอบช่ัวดีพระพุทธวาจาท่ีรู้จักดีในเรื่องนี้คือ 
“เราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด” องคุลิมาลได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาและบรรลุพระอรหันต์ใน
กาลต่อมา๑๕๐ 

ปางโปรดช้างนาฬาคิรี พระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลง พระหัตถ์ขวา ยื่นไป
ข้างหน้า คว่ าพระหัตถ์ เป็นกิริยาลูบช้างนาฬาคิรีตกมันก าลังบ้าคล่ัง ถูกปล่อยตามค าส่ังของ  
พระเทวทัต มุ่งหน้าไปยังพระพุทธเจ้าขณะก าลังเสด็จบิณฑบาตในนครราชคฤห์ พระอานนท์พุทธ
อุปัฏฐากยอมสละชีวิตเข้าไปขวางไว้ แต่ช้างนาฬาคิรีก็ส้ินพยศด้วยอ านาจพระเมตตาของพระพุทธเจ้า 
พระพุทธองค์ตรัสสอนช้างนาฬาคิรีให้มีศีล งดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้น เพื่อจะได้ไปเกิดใน
ภพท่ีดีกว่านี้๑๕๑ 

ปางประดู่ลาย พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกขึ้นช้ีนิ้วพระหัตถ์ซ้ายวางบน 
พระชานุ (เข่า) มีใบประดู่ลายท่ีฝ่าพระหัตถ์ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับ ณ ป่าไม้ประดู่ลาย ใกล้กรุง
โกสัมพี ครั้งนั้นทรงหยิบใบประดู่ลายขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ตรัสกับภิกษุท้ังหลายท่ีประชุมกัน ณ ท่ีนั้น 
ความว่า“ใบไม้ในมือของเราน้อยนิด เมื่อเทียบกับใบไม้บนต้น ในป่าใหญ่ เช่นเดียวกับเรื่องท่ีเราบอก
สอนพวกเธอก็น้อยนิด เมื่อเทียบกับเรื่องท่ีเราได้ตรัสรู้ ท้ังนี้เพราะเรามุ่งสอนแต่เรื่องทุกข์ เหตุให้เกิด
ทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางแห่งความ ดับ ทุกข์ เท่า นั้นและเรื่องท่ีสอนล้วนมีจุดมุ่ งหมายเพื่อ
คลายความก าหนัด โลภ โกรธ และหลง เพื่อความสงบระงับ ความรู้ยิ่ง และนิพพาน”๑๕๒ 

ปางทรงพิจารณาชราธรรม ปางทรงพิจารณาชราธรรมพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ  
พระหัตถ์ท้ังสองวางคว่ าบนพระชานุ (เข่า) เมื่อพระพุทธองค์ทรงลุถึงชราภาพแล้ว ครั้งหนึ่ง ได้ตรัสแก่
พระอานนท์ ณ มิคารมาตุปราสาทในบุพพารามความว่า “ความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่ม ความเจ็บไข้
ซ่อนอยู่ ในสุขภาพท่ีสมบูรณ์ และความตายซ่อนอยู่ในชีวิต” และได้ตรัสอีกว่า “โอ ความแก่ อันท าให้

                                            
๑๕๐ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๕๗. 
๑๕๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๙. 
๑๕๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๑. 



๘๔ 

 

เกิดความน่าเกลียดเอ๋ย กายท่ีน่าพึงพอใจ บัดนี้ถูกเจ้าย่ ายีหมดแล้ว แม้ใครจะมีชีวิตอยู่ต้ังร้อยปี ก็ต้อง
ตายอย่่ดี ความตายย่ ายีทุกๆ คน ไม่ยอมยกเว้นให้แก่ใครเลย”๑๕๓ 

ปางแสดงโอฬาริกนิมิตปางแสดงโอฬาริกนิมิต พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้าย
ยกขึ้น เสมอ พระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ พระหัตถ์ขวาวางคว่ าบนพระชานุ (เข่า) พระพุทธเจ้าทรง
แสดงนิมิตท่ีชัดเจนหรืออย่างโอฬารเพื่อท่ีจะแสดงอานุภาพของอิทธิบาท ๔ ของพระองค์ ซึ่งท าให้มี
อายุได้ตลอดกัปหรือเกินกว่านั้นก็ได้ ท้ังนี้เพื่อให้พระอานนท์ทูลอาราธนาให้ด ารงพระชนมายุอยู่ตลอด
กัปก่อนท่ีมารจะทูลอาราธนาให้ปรินิพพาน แต่พระอานนท์มิรู้ทัน (เพราะถูกมารดลใจ) จึงมิได้ทูล
อาราธนา พระพุทธองค์ทรง แสดงนิมิตท านองนี้ในสถานท่ีต่างๆ ถึง ๑๖ ครั้ง๑๕๔ 

ปางปลงอายุสังขาร ปางปลงอายุสังขารพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกขึ้น
แนบพระอุระ (อก) ลักษณะลูบพระวรกาย พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ าบนพระชานุ (เข่า)เมื่อพระพุทธเจ้า
ประทับ ณ ปาวาลเจดีย์ เมืองไพศาลี ได้ตรัสกับมารผู้มาทูลอาราธนาให้ปรินิพพานความว่า “พระองค์
จักปรินิพานในอีกไม่ช้า นับแต่นี้ไปอีกสามเดือน ตถาคตจักปรินิพาน” เมื่อพระพุทธองค์รับส่ังดังนี้แล้ว 
(เรียกว่า ปลงอายุสังขาร) ก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่อย่างน่าสะพรึงกลัว ขณะนั้นทรงเปล่งอุทาน ความว่า
“ร่างกายอันไม่คงท่ี เป็นท่ีส่ังสมกิเลสปรุงแต่งให้เกิดข้ึนเรื่อยไปนี้ พระอริยเจ้าละไปได้ไม่อาลัย ยินดีใน
ความสงบ มีใจมั่นคง ท าลายกิเลสเหมือนนักรบท าลายเกราะของข้าศึก ฉะนั้น”๑๕๕ 

ปางนาคาวโลก ปางนาคาวโลกพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาห้อยเยื้องมาไว้ด้านหน้า 
พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงตามปกติ เอี้ยวพระวรกายและผินพระพักตร์ทอดเนตรไปเบื้องหลังนับจากตรัสรู้
เป็นเวลา ๔๕ พรรษา ท่ีพระพุทธองค์เสด็จยังเมืองน้อยใหญ่เพื่อเทศน์โปรดประชาชน ด้วยพระบาท
เปล่า ปราศจากพาหนะใดๆ บัดนี้ พระองค์มีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา จวนจะปรินิพพานแล้วเช้าวัน
หนึ่ง หลังจากเสด็จกลับจากบิณฑบาตในเมือง 

ไพศาลีแล้ว ทรงเอี้ยวพระวรกายผินพระพักตรท์ อดพระเนตรเมืองไพศาลีเป็นครั้งสุดท้าย 
เพราะจะไม่มีโอกาสเสด็จมายังเมืองไพศาลีอีก รวมทั้งสถานท่ีอื่นๆ ท่ีพระองค์เคยประทับบ าเพ็ญพุทธ
กิจการทอดพระเนตรครั้งนี้เรียกว่า นาคาวโลก คือการมองอย่างพญาช้าง (ช้างเหลียวหลัง)๑๕๖ 

                                            
๑๕๓ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๖๓. 
๑๕๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๕. 
๑๕๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๗. 
๑๕๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๙. 



๘๕ 

 

ปางรับอุทกัง ปางรับอุทกัง พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบน  
พระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาถือบาตรวางบนพระชานุ (เข่า) หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสวยภัตตาหาร
ของนายจุนทะ แล้วก็ประชวรหนัก ทรงอดกล้ันความเจ็บปวดไว้ด้วย สติสัมปชัญญะ เรียกพระอานนท์
มารับส่ังจะเสด็จยังเมืองกุสินาราต่อไป แต่เนื่องจากประชวรหนักท าให้ทรงเหน็ดเหนื่อยมาก จึงต้อง
แวะพักระหว่างทาง ขณะนั้นมีพระประสงค์จะเสวยน้ า รับส่ังให้พระอานนท์ ไปน าน้ ามาถวาย แม่น้ าท่ี
อยู่ใกล้เพิ่งมีเกวียนจ านวนมากข้ามผ่านไป ท าให้น้ าขุ่นจนไม่สามารถจะด่ืมได้ แต่ครั้นพระอานนท์น า
บาตรไปตักน้ า น้ ากลับใสสะอาดเป็นอัศจรรย์พระพุทธองค์จึงเสวยน้ านั้น๑๕๗ 

ปางทรงพยากรณ พระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน)  
พระหัตถ์ซ้ายวางทาบพระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นวางท่ีพระนาภี (สะดือ) เมื่อพระพุทธเจ้าบรรทม
ครั้งสุดท้ายระหว่างต้นสาละคู่หนึ่งนั้น พระอานนท์เถระผู้อุปัฏฐากแม้จะทราบล่วงหน้าว่าพระพุทธ
องค์จะปรินิพพานในไม่ช้านี้ แต่ก็ไม่อาจจะยับย้ังความเศร้าโศกไว้ได้ จึงแอบไปยืนร้องไห้อยู่เพียงล าพัง
พระพุทธองค์ตรัสเรียกท่านมาปลอบว่า ความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรักท่ีพอใจนั้นเป็นของธรรมดา ให้ละ
ความเศร้าโศกเสียต้ังใจปฏิบัติธรรมจากนั้นทรงสรรเสริญความดีของพระอานนท์โดยประการต่างๆ 
และทรงพยากรณ์ว่าพระอานนท์จักบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ก่อนท่ีคณะสงฆ์จะท าปฐม
สังคายนา๑๕๘ 

ปางโปรดสุภัททปริพาชก พระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) 
พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาต้ังขึ้นและจีบนิ้วพระหัตถ์ ในขณะท่ีพระพุทธเจ้า
บรรทมบนเตียงระหว่างต้นสาละคู่หนึ่ง เมืองกุสินารา จวนจะปรินิพพานนั้น มีปริพาชก (นักบวชนอก
พระพุทธศาสนาประเภทหนึ่ง) นามว่าสุภัททะ ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานในคืนนี้ จึงรีบ
เข้าไปเฝ้าเพื่อถามปัญหาท่ีตนสงสัยมานาน แต่ถูกพระอานนท์ห้ามไว้มิให้เข้าไปรบกวนพระพุทธเจ้า
ขณะประชวรหนัก ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบ จึงอนุญาตให้เข้าเฝ้า จากนั้นทรงแสดงข้อปฏิบัติ  
คือ มรรคมีองค์ ๘ ซึ่งปฏิบัติได้ทันทีด้วยตนเอง ทรงแสดงให้เห็นว่าในพระศาสนาของพระองค์เท่านั้น
มีพระอริยบุคคล ๑ และทรงย้ าว่าตราบใดท่ีสาวกของพระองค์ปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ 

อย่างถูกต้อง โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ สุภัททปริพาชกเล่ือมใส ทูลขออุปสมบท 
นับเป็นภิกษุสาวกองค์สุดท้ายท่ีได้รับการอุปสมบทเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า๑๕๙ 

                                            
๑๕๗ เทพพร มังธานี (เรียบเรียง), พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๗๑. 
๑๕๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๓. 
๑๕๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๕. 



๘๖ 

 

ปางประทานปัจฉิมโอวาทปางประทานปัจฉิมโอวาท 

พระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถ์ซ้ายวางทาบ
พระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้น จีบนิ้วเสมอพระอุระ (อก) พระพุทธเจ้าบรรทมครั้งสุดท้ายระหว่างต้น
สาละคู่หนึ่ง เมืองกุสินารา หลังจากท่ีแสดงธรรมในพระธรรมวินัย และตอบข้อสงสัยจนไม่มีใครข้องใจ
แล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงประทานโอวาทว่า “ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีถูกปรุงแต่งขึ้นทั้งหลาย (สังขาร) ย่อม
ส้ินและเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา ขอให้พวกเธอท าประโยชน์ตนเองและผู้อื่นให้ส าเร็จด้วยความไม่
ประมาทเถิด”นับเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายท่ีพระพุทธองค์ได้ประทานแก่มวลมนุษยชาติ๑๖๐ 

ปางปรินิพพาน พระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถ์
ซ้ายทอดไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาหงายวางท่ีพื้นข้างพระเขนย พระบาทซ้อนกัน หลังจากท่ี
พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญพุทธกิจมาเป็นเวลา ๔๕ พรรษา ในคืนท่ีจะปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละคู่หนึ่ง 
เมืองกุสินารา หลังจากท่ีทรงแสดงธรรม และตอบข้อสงสัยในพระธรรมวินัยจนไม่มีใครสงสัยแล้ว ก็ได้
ประทานโอวาทครั้งสุดท้ายแก่พุทธบริษัทท่ีมาประชุมกันในสถานท่ีนั้น ว่า “ภิกษุท้ังหลาย ! บัดนี้ เรา
ขอเตือนพวกท่านว่า สังขาร คือส่ิงท่ีปรุงแต่งขึ้นมานั้น ล้วนมีความเส่ือมส้ินไปเป็นธรรมดาขอท่าน
ท้ังหลายท ากิจของตนและผู่้อื่นใหถึ้งพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” จากนั้นพระพุทธองค์ทรงนิ่ง
เงียบ เข้าสู่ฌานสมาบัติไปโดยล าดับ ออกจากฌานสมาบัติแล้วกลับเข้าอีก ในระหว่างนี้ก็เสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน ๑ ตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี๑๖๑ 

๒.๖  ความแตกต่างพระพุทธรูปแต่ละสมัยในประเทศไทย 
การสร้างพระพุทธรูปในเมืองไทยเรานั้นนับจากโบราณมาก็มีอิทธิพลมาจากอินเดีย

ท้ังส้ิน  เพราะพระภิกษุชาวอินเดียอันเป็นพระธรรมทูตนั้นน ามาเอาเผยแพร่มอบให้เปน็การเผยแพร่ 
อย่างน่าสนใจ ท าให้ชาวพุทธในแผ่นดินไทยต้ังแต่ยุคสมัยโบราณต่างก็พากันเล่ือมใสศรัทธาใน ค าส่ัง
สอนของพระพุทธเจ้ากันมาก๑๖๒  ยึดมั่นศรัทธาในค าส่ังสอนหรือพระธรรมโดยท่ัวหน้ากันมา ต้ังแต่
อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งพระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมากรสมัยต่าง ๆ ท่ีสร้างกันในประเทศ ไทยเรา
นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๗ สมัย คือ (๑) พระพุทธปฏิมากรสมัยทวาราวดี๑๖๓ (๒) พระพุทธ ปฏิมากรสมัย

                                            
๑๖๐ เทพพร มังธานี, พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๗๗. 
๑๖๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๙. 
๑๖๒ ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส๔๒ พระพุทธและศิลป์ใน

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), หน้า ๑๒-๑๔. 
๑๖๓ ส.เสรีธรรม, พระพุทธรูปประจ าชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ภูมิปัญญา, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๘๗ 

 

ศรีวิชัย  (๓) พระพุทธปฏิมากรสมัยลพบุรี (๔) พระพุทธปฏิมากรสมัยเชียงแสน (๕) พระพุทธปฏิมากร
สมัยสุโขทัย  (๖) พระพุทธปฏิมากรสมัยอยุธยา (๗) พระพุทธปฏิมากรสมัยรัตนโกสินทร์ มีอธิบายดังนี้ 

๒.๖.๑ พระพุทธปฏิมากรสมัยทวารวดี 
นับว่าพระพุทธปฏิมากรสมัยทวาราวดีนี้เป็นพระพุทธรูปท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดท่ีมีการสร้าง

ขึ้นมาในแผ่นดินไทยเรา พระพุทธหรือพระพุทธปฏิมากร สมัยทวาราวดีมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษ
ท่ี ๑๑-๑๘ นับว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีละม้าย แม้นกับพระพุทธปฏิมากรท่ีสร้างกันในอินเดียในราชวงศ์ 
คุปตะ ท่ีก าลังเจริญรุ่งเรืองมากในยุคนั้น ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งพระพักตร์ยังมีเค้าของอินเดียอยู่
มาก พระศกยังเป็นขมวดกลมๆ อยู่เรียงราย พระเนตรยังคงหรี่หรือคล้ายกับบ าเพ็ญภาวนาอยู่ อันเป็น
รูปแบบของพระพุทธปฏิมากรในสมัย คุปตะ๑๖๔ 

พระพักตร์นั้นช่างบรรจงปั้น หรือ แกะจากหินด้วยความประณีตแต่มีลักษณะแบนกว้าง
พระโอษฐ์ส่วนมากกว้างแบะตามลักษณะมองเห็นของริมพระโอษฐ์เป็นรอยตัดอย่างชัดเจน ความจริง
แล้ว พระพุทธปฏิมากรสมัยทวาราวดี นี้ในยุคแรกๆ นั้น สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๓ 
ส่วนมากแกะสลักด้วยหินน่าจะเป็นฝีมือการสร้างของช่างอินเดียท่ีเข้ามาเป็นผู้สร้างให้คนไทยเราได้  
ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้มีการสร้างตามแบบเดียวกันในเวลาต่อมา สังเกตแล้ว ลักษณะเป็นพระพุทธรูปใน
ราชวงศ์ คุปตะ มาก น่าจะเป็นช่างยุคเดียวกันเดินทางเข้ามาสร้างเอาไว้ในประเทศไทยให้คนไทยได้
เห็น และฝึกฝนให้มีฝีมือทางด้านนี้เพื่อจะได้สร้างหรือแกะสลักพระพุทธรูปกันต่อไปและ ส่ังสอนคน
รุ่นต่อไปด้วย 

รุ่นต่อมานั้นน่าจะสร้างขึ้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๓-๑๖ น่าจะเป็นฝีมือของช่างท่ีได้รับการ
ฝึกสอนมาจากช่างอินเดียรุ่นแรกๆ ท่ีเข้ามาสอนให้ เพราะมองดูแล้วฝีมือไม่ได้มาตรฐานอย่างฝีมือ ครู
บาอาจารย์ท่ีเข้ามาสอนเลย จะต้องได้รับการฝึกฝนอีกมากเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังมีการ แกะสลัก
ให้รูปทรงของพระพักตร์เปล่ียนแปลงไปมาก แตกต่างจากพระพักตร์ของพระพุทธรูป สมัยคุปตะซึ่ง
สรุปได้ว่า พระพุทธปฏิมากรสมัยทวาราวดีรุ่นกลางนี้ฝีมือยังไม่ได้ท่ีและต่อมาก็ถึงยุคสมัย ทวาราวดี
ตอนปลายซึ่ง พระพุทธปฏิมากรรุ่นนี้น่าจะสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘ กาลเวลาผ่านมา
เรื่อย ๆ เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะของช่างผู้แกะสลักหิน หรือจะเป็นรูปหล่อด้วยโลหะก็ตาม 
มักจะผสมผสานกันระหว่างสกุลช่างศรีวิชัย และสกุลอู่ทองมาเป็นทวารวดีตอนปลายซึ่งก็มีความ
สวยงามในความรู้สึกของผู้ท่ีพบเห็น ช่างคนไทยมีฝีมือขึ้นมาแล้วมากมายโดยการผสมผสานกันหลาย

                                            
๑๖๔ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม , (กรุงเทพมหานคร: มิวเซี่ยมเพรส, ๒๕๕๓),  

หน้า ๙๘. 
 



๘๘ 

 

สถานท่ีแล้วฝึกฝนฝีมือกันต่อไปเรื่อยๆ โดยมากสืบสกุลการสร้างองค์พระพุทธรูปกันมาเป็นเวลานานๆ 
จนช่ัวอายุแล้วสืบทอดต่อเนื่องกันไปอีก 
 พระพุทธปฏิมากรในสมัยทวาราวดีนี้ปรากฏว่ามีอยู่ ๙ ปางด้วยกัน คือ 

๑. ปางปฐมเทศนา เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิมีนั่งห้อยพระบาทก็มีอีกพระหัตถ์ขวา 
ยกกรีดนิ้วเป็นวงอันมีความหมายถึงพระธรรมจักร แบบด่ังเดิมท่ีสร้างกันมาในสมัยโบราณอินเดีย 

๒. ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปท่ีนั่งขัดสมาธิราบ เอาพระหัตถ์ท้ังสองข้างวางซ้อนไว้ที่ตัก 
ส่วนจะเป็นการขัดสมาธิแบบใดก็อยู่ท่ีฝีมือช่างจะก าหนด 

๓. ปางมารวิชัย เป็นอีกปางหนึ่งท่ีนิยมสร้างกันมาก เป็นพระพุทธรูปท่ีนั่งขัดสมาธิเพชร 
ซึ่งเป็นการขัดสมาธิแน่นเป็นพิเศษแตกต่างจากการขัดสมาธิราบตามธรรมดา พระพุทธรูป ปางนี้สวน
มากแล้วเป็นพระองค์เล็กๆ ท่ีเรียกว่าพระเครื่องมากกว่า 

๔. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์  

๕. ปางมหาปาฏิหาริย์  
๖. ปางประทานอภัย  
๗. ปางประทานพร  
๘. ปางโปรดสัตว์  
๙. ปางนาคปรก  

๒.๖.๒ พระพุทธปฏิมากรสมัยศรีวิชัย 
ความจริงยุคสมัยศรีวิชัยนี้พระพุทธปฏิมากรมีรุ่งเรืองมากอยู่ในต่างแดน คือแผ่อิทธิพล

ทางศาสนาอยู่ทางใต้ของประเทศไทย อาณาจักรศรีวิชัยอยู่ท่ีเกาะสุมาตรา พระพุทธศาสนารุ่งเรือง
มากจึงแผ่ขยายขึ้นมาทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้ามาทางมลายูสมัยก่อนนั้น ลุกลามมาจนถึง
นครศรีธรรมราช เมืองไชยา๑๖๕ ซึ่ง ณ สถานท่ีตรงนี้พุทธศิลป์ทางด้านพุทธปฏิมากรและรูปแกะสลัก
ต่าง ๆ เกิดมีขึ้นมากเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นอยู่ของศรีวิชัยท่ีอยู่ในภาคใต้ของประเทศ
ไทยเรา เห็นได้ง่าย ๆ ว่า มีพระเจดีย์ท่ีประดิษฐานองค์พระธาตุอยู่ท่ีเมืองไชยาด้วย ก็เป็นในยุคสมัยศรี
วิชัยเจริญรุ่งเรืองมากนั่นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาทางใต้ของประเทศไทยอย่าง
น่าพอใจ โดยชาวอินเดียท่ีเป็นพระสงฆ์เดินทางเข้ามาเผยแพร่พระธรรมค าส่ังสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างความเล่ือมใสให้คนไทยไม่น้อย จนกระท่ังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมา
ประดิษฐานเอาไว้อย่างสง่างามน่าเล่ือมใสท่ีเมืองไชยาสมัยนั้น ยังคงประดิษฐานอยู่จนทุกวันนี้ 

                                            
๑๖๕ ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส๐๔๒ พระพุทธและศิลป์ใน

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), หน้า ๑๘. 



๘๙ 

 

พระพุทธปฏิมากรในยุคสมัยศรีวิชัย๑๖๖ ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตบรรจงของช่างฝีมือแต่
ดูเหมือนว่ามีลักษณะของพระองค์สมบูรณ์ใหญ่ท้วมมากกว่าในสมัยทวารวดีจนเห็นกันได้ชัด มีอิทธิพล
ของศิลปะการสร้างพระพุทธปฏิมากรในยุคสมัยปาละอยู่มาก ส่วนพระศกท าเป็นก้อนขมวดท่ีเล็กมาก
และมีเป็นจ านวนมากกว่า แตกต่างกันตรงนี้ไม่น้อย ซึ่งในบางองค์ก็ไม่ได้ท าพระศกเลยก็มี คงปล่อยให้
ว่างเปล่าอยู่เช่นนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของยุคสมัยและพระนมจะโก่งพระโอษฐ์ไม่แบะกว้างอย่างสมัย
ทวารวดี ชายผ้าจะห้อยย้อยลงมาถึงพระนาภีก็มี บางทีก็ส้ัน คือ ชายสังฆาฏิปล่อยยาวลงมาเหนือพระ
ถันเท่านั้น๑๖๗ 

พระพุทธปฏิมากรสมัยศรีวิชัยนี้สร้างกันอยู่รวม ๖ ปาง น้อยกว่าในสมัยทวาราวดี คือ 
๑. ปางมารวิชัย ซึ่งออกแบบให้มีท้ังขัดสมาธิราบ และขัดสมาธิเพชรด้วย เป็นพระพุทธรูป

ท่ีหล่อขึ้นมาด้วยโลหะมากกว่าสลักด้วยหิน 
๒. ปางลีลา 
๓. ปางโปรดสัตว์ 
๔. ปางประธานอภัย 
๕. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์๑๖๘ 
๖. ปางนาคปรก๑๖๙ 
ส่วนปางอื่นๆ นั้นมักสร้างเป็นพระพิมพ์มากกว่าไม่ได้สร้างเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ  

๒.๖.๓ พระพุทธปฏิมากรสมัยลพบุรี 
ส า หรับยุคสมัยของลพบุรีก็มีการสร้างพุทธปฏิมากรมากมายเช่นเดียวกันท้ังพระพุทธ

ปฏิมากรองค์ใหญ่ๆ และพระเครื่อง ซึ่งก็โด่งดังมากในพุทธศิลป์กับความนิยมของบุคคล ในรุ่นต่อมา 
การสร้างพุทธปฏิมากรในยุคสมัยของลพบุรีนี้มีอิทธิพลขอมซึ่งเผยแพร่อิทธิพลเข้ามาตามหัวเมืองแถว
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาโดยเฉพาะมาถึงเมืองลพบุรีซึ่งมีความรุ่งเรืองมากในยุคสมัยนั้นเหตุท่ีใช้ “ลพบุรี” 
เพราะเป็นเมืองส าคัญในระยะเวลาท่ีอาณาจักรเขมรโบราณเรืองอ านาจและแผ่ขยายอิทธิพลสู่ดินแดน

                                            
๑๖๖ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม, (กรุงเทพมหานคร: มิวเซี่ยมเพรส, ๒๕๕๓),  

หน้า ๑๐๖. 
๑๖๗ บรรจบ เทียมทัด, ก าเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย, (กรุงเทพมหานคร: สวนหนังสือ, ๒๕๔๓),  

หน้า ๓๒. 
๑๖๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔-๓๕. 
๑๖๙ โอม รัชเวทย์, เส้นสีลายวาดปางพระพุทธรูป, (กรุงเทพมหานคร: เพ่ือนเด็ก, ๒๕๔๗), หน้า ๕๐. 



๙๐ 

 

ไทย อย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายท่านเห็นว่าช่ือลพบุรีไม่เหมาะสม จึงเสนอให้ใช้ค าว่า “เขมร/
ขอม” หรือ “เขมร/ขอมในประเทศไทย”๑๗๐ 

ช่างฝีมือขอมเข้ามามีบทบาทสร้างพระพุทธปฏิมากรขึ้นรวมท้ังพระองค์เล็กๆ ท่ีเรียกว่า
พระเครื่องอีกไม่น้อย ดังท่ีทราบกันแล้ว ลักษณะของพระพุทธปฏิมากรในยุคสมัยของลพบุรี จึงออกไป
ทางขอมมาก เป็นพุทธศิลป์ของขอมชัดเจน ส าหรับพระศกนั้น พระพุทธปฏิมากรยุคสมัยลพบุรี มัก
สร้างขึ้นมีขนาดใหญ่กว่าสมัยศรีวิชัยมาก เพราะฝีมือช่างอินเดียและขอมย่อมแตกต่างกันอยู่เป็น
ธรรมดา บางรูปก็ท าพระศกเป็นเส้นธรรมดาไม่ขมวดม้วนเป็นก้อนกลมๆ ดังท่ีเคยเห็นกันมา สุด
แล้วแต่จะสร้างขึ้นมามีหลายลักษณะบางทีท่ีพระเศียรก็ท าเป็นกระบังหน้าสวมเอาไว้ก็มี บางท่ีก็ท า
เป็นทรงเทริด (อ่านว่า เซิด อันมีความหมายถึงเครื่องประดับศีรษะอย่างทรงเต้ีย มีกรอบหน้าปรากฏ
อยู่ด้วย) ก็มี 

พระพุทธรูปแบบลพบุรีมีท้ังท่ีท าด้วยศิลาและโลหะ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าช่างใน
สมัยนี้มีความช านาญท าพระพุทธรูปด้วยวัสดุ ๒ อย่าง ส าหรับหินนั้นน ามาจากแหล่งบนภูเขาซึ่งมีอยู่
ท่ัวไป ส่วนโลหะส าริดนั้นเกิดจากการผสมกันระหว่างเหล็กและทองแดง แร่เหล็กมีมากในเขตจังหวัด
ลพบุรีข้ึนไปจนถึงท่ีราบสูงอีสาน ส่วนทองแดงนั้นเช่ือว่าน ามาจากท่ีอื่น๑๗๑ 

พระพักตร์นั้นมักจะออกแบบสร้างเป็นลักษณะกว้างมากกว่าธรรมดาพระกรรณยาวเช่นท่ี
สร้างกันมาก่อน คล้ายๆ สมัยทวารวดีหากแต่ว่าส่วนปลายท่ีห้อยลงนั้นเล็กกว่าของทวาราวดีส่วนมาก
จะหนาและใหญ่กว่า 

พระพุทธปฏิมากรสมัยลพบุรีนั้น มีการสร้างอยู่ด้วยกันรวมเจ็ดปาง คือ 
๑. ปางเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ สังเกตดูมีลักษณะยกพระหัตถ์จีบนิ้วเพียงข้างเดียวก็มีท้ัง

สองข้างก็มีอีกด้วยส่วนมากแล้วเป็นพระพุทธปฏิมากรท่ีหล่อด้วยโลหะมากกว่า 
๒. ปางประทานอภัย ลักษณะท่ีเด่นชัดก็เป็นท่ีพระหัตถ์เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การยก 

พระหัตถ์ข้างหนึ่งหรือท้ังสองข้างก็ได้ ส่วนมากแล้วมักแกะสลักด้วยหินหรือหล่อด้วยโลหะก็ได้๑๗๒ 
๓. ปางประทานพร๑๗๓ มีประทับยืนและนั่ง ถ้ายืนจะยกพระหัตถ์ซ้ายข้ึน หงายพระหัตถ์

ออกไปข้างหน้า หรือถือชายจีวรไว้ พระหัตถ์ขวาห้อยแบบหันฝ่ายพระหัตถ์ออกไปข้างหน้า เป็นกิริยา

                                            
๑๗๐ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม , (กรุงเทพมหานคร: มิวเซี่ยมเพรส, ๒๕๕๓),  

หน้า ๑๐๘. 
๑๗๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๙. 
๑๗๒ โอม รัชเวทย์, เส้นสีลายวาดปางพระพุทธรูป, (กรุงเทพมหานคร: เพ่ือนเด็ก, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒๘. 
๑๗๓ สุทโธ, พุทธปฏิมา, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๔. 



๙๑ 

 

ประทานพร ถ้าเป็นประทับนั่งพระหัตถ์ซ้ายจะหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงายบน พระชานุ 
เป็นกิริยาประทานพร 

๔. ปางโปรดสัตว์ 
๕. ปางนาคปรก 
๖. ปางมารวิชัย 
๗. ปางสมาธิ มักเป็นพระพุทธปฏิมากรท่ีนั่งสมาธิราบ 

ส าหรับปางนาคปรกนั้น มีนาคปรกตรงกลางด้านหลังมีพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร อยู่ทาง
ด้านขวา นางปัญญาปารมิตาอยู่ทางด้านซ้ายด้วยและมีพระพุทธรูปตรงกลางนาคปรกธรรมดาจะเป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ แต่ก็แปลกท่ีช่างได้สร้างเป็นปางมารวิชัยจะดูได้ท่ีพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ 
มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา๑๗๔ เป็นรูปแบบอย่างของคติมหายาน 

๒.๖.๔ พระพุทธปฏิมากรสมัยเชียงแสน 
พระพุทธปฏิมากรท่ีแสดงออกถึงฝีมือของช่างไทยแท้ตามหลักฐานเช่ือกันว่าเป็น เช่นนั้น 

เพราะช่างไทยเองก็มีฝีมือไม่น้อย ได้รับอิทธิพลมาจากท่ีต่างๆ ไว้มากมายท้ังขอมและอินเดียอยู่แล้ว 
เสียงเล่าลือกันก็มากอีกด้วยในเรื่องการแกะสลัก การหล่อ การปั้นองค์พระพุทธรูป หรือพระปฏิมากร
เช่นนี้ ช่างไทยท่ีเมืองเชียงแสนจึงสร้างขึ้นด้วยฝีมือตนเองบาง พระพุทธรูปสมัย 

เชียงแสนนี้ก็มีอยู่มากท่ีเมืองเชียงแสน ซึ่งไม่ใช่ขอมมาแผ่อิทธิพลอยู่ในดินแดนแถบนี้มีแต่
คนไทย เท่านั้น คือคนไทยท่ีอยู่ในเมืองเชียงแสนนั้นเอง 

พระพุทธปฏิมากรสมัยเมืองเชียงแสนนั้น สร้างมาต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๒๑ ลักษณะ
ขององค์พระมีลักษณะพระพุทธรูปอินเดียในราชวงศ์ปาละท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากใน สมัยนั้นดังท่ี
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะเฟื่องฟูมากในการสร้างออกแบบพระพุทธรูปปางต่างๆ มีการทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาไม่น้อยเลย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาแพร่ขยายไปท่ัวท้ังอินเดีย และเผยแพร่
ออกมายังประเทศใกล้เคียง โดยพระธรรมทูตท่ีเดินทางไปยังบ้านเมืองต่างๆ พร้อมน า พระพุทธ
ปฏิมากรท่ีสร้างไปด้วยเพื่อมอบให้กราบไหว้บูชาเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ไปท่ีไหนก็ได้รับการ
ต้อนรับเสมอด้วยดีเพราะการแนะน าและการบอกเล่าให้รู้ เรื่องของพระธรรมในองค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องราวท่ีมีเหตุผลท่ีดีเสมอนั่นเอง ไม่ได้บังคับให้ใครเ ช่ือแต่ให้รู้ด้วย

                                            
๑๗๔ บรรจบ เทียมทัด, ก าเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย , (กรุงเทพมหานคร: สวนหนังสือ, ๒๕๔๓),  

หน้า ๔๐-๔๑. 
 



๙๒ 

 

สติปัญญามากกว่า๑๗๕  และคนไทยเป็นผู้ท่ีเล่ือมใสศรัทธาอยู่แล้วจึงไม่ยากอะไรท่ีจะรับเอา ส่ิงท่ีดี
เหล่านี้เข้ามาไว้ 

การท่ีช่างฝีมือดีของเมืองเชียงแสนสามารถสร้างพระพุทธรูปได้อย่างสวยงามเช่นนี้ก็เป็น
เพราะได้มองเห็นแบบอย่างมาจากช่างอินเดียท่ีเอามาเผยแพร่ทางภูมิภาคนี้ กล่าวคือ ช่างปั้นหล่อ
พระพุทธรูปจากราชวงศ์ปาละได้ถูกส่งตามเข้ามาพร้อมกับพระสงฆ์อันเป็นพระธรรมทูตท่ีเดินธุดงค์
เข้ามาในบ้านเมืองใกล้ๆ กับอินเดียโดยเข้ามาทางพม่าก็มี แทนท่ีจะไปทางตอนใต้ของแผ่นดินไทยทาง
เดียว ในภูมิภาคแถวนี้จึงรับทราบเรื่องราวของพระพุทธปฏิมากรด้วยอย่างมากไม่แพ้กันจากแผ่นดิน
ไทยทางตอนใต้ จากพม่าได้เข้ามายังล้านนาอันเป็นแผ่นดินถัดมาจากพม่า เชียงแสนก็อยู่ในแผ่นดิน
เดียวกันอยู่แล้ว จึงมีการต่ืนตัวมาก อีกประการหนึ่งเมืองเชียงแสนนี้มีช่างฝีมือทางด้านนี้อยู่เบื้องต้น
แล้วจึงมองเห็นคุณค่าและความเป็นไปได้ในการท่ีจะปั้น หล่อองค์พระพุทธรูปขึ้นมาให้โดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ของเมืองเชียงแสน และมีความสวยงามแต่ก็มีแบบฉบับของสมัยปาละผสมผสานอยู่ไม่น้อย
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มองดูแล้วน่าจะสวยงามมองดูเป็นแบบไทยๆ ได้อย่างชัดเจน นับว่ามี
คุณค่ามากส าหรับความเป็นไทยและด้วยฝีมือช่างไทยท่ีมีพุทธศิลป์แก่กล้าในการออกแบบและทุ่มเท
แรงใจแรงกาย รวมทั้งสมองท่ีมีอยู่ พระพุทธปฏิมากรสมัยเชียงแสนนั้นถูกแบ่งออกเป็น ๒ ยุคด้วยกัน
โดย รุ่นแรกซึ่งนับว่าเป็นพุทธศิลป์ปาละผสมผสานกับช่างสมัยเชียงแสนและ รุ่นหลัง ซึ่งต่อมาจึงเป็น
พระพุทธรูปท่ีเป็นพุทธศิลป์ของช่างเชียงแสนและจากล้านนาผสมผสานกันอยู่ จนรูปแบบของศิลปะ
จากราชวงศ์ปาละหายไปมาก๑๗๖ 

พระพุทธปฏิมากรสมัยเชียงแสน รุ่นแรก อายุราวศควรรษที่ ๑๙-๒๐ 
พุทธศิลป์ของราชวงศ์ปาละแอบแฝงอยู่เป็นอันมาก ช่างสมัยเชียงแสนจึงได้อิทธิพลนี้ 

มามากอยู่ เพราะเพิ่งศึกษาและยังไม่ได้เอาส่ิงท่ีตัวเองคิดฝันมาสร้างสรรค์เอาไว้ในผลงานท่ีตนเอง
ปฏิบัติอยู่ มุ่งไปในทางกรรมวิธีสร้างอันเป็นเทคนิควิธีการท ามากกว่า จึงมีการถอดแบบออกมาเป็น
รูปแบบพระพุทธรูปสมัยราชวงศ์ปาละเกินไปพระพุทธปฏิมากรของราชวงศ์ปาละนั้น ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นว่ามักเป็นลักษณะองค์๑๗๗ 

                                            
๑๗๕ ธนพันธ์ุ เมธาพิทักษ์, พระพุทธปฏิมากรกับเรื่องราวความเป็นมา , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

เจริญกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๙๕-๙๖. 
๑๗๖ เจ้าอธิการบุญจันทร์ ธมฺมิสฺสโร, “ศึกษาหลักธรรมที่สอดคล้องกับพุทธลักษณะองค์พระพุทธ

ปฏิมากรในสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔). หน้า ๔๐. 

๑๗๗ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม, (กรุงเทพมหานคร: มิวเซี่ยมเพรส, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๐. 



๙๓ 

 

พระท้วมใหญ่ ไม่เพรียว พระพักตร์ก็มองดูใหญ่โต พระอุระก็อวบนูน ท่ีมองดูไม่ใช่ไทยก็
ได้แก่พระนาสิกโค้งงุ้มลงเป็นแบบอินเดียมากเกินไป ลักษณะนาสิกหรือจมูกโค้งงุ้มลงมานั้น หาใช่ 

ลักษณะของคนไทยไม่เป็นลักษณะจมูกอินเดียชัด ๆ อยู่แล้ว เมื่อช่างฝีมือคนไทยเราท าจึง
ไม่มี ความคิดท่ีจะท าเช่นนั้นในเวลาต่อมาแรกๆ ก็อาจจะมีอยู่บ้าง แต่นานๆ เข้าก็จะกลับกลายเป็น
แบบอย่างของไทยไปในท่ีสุด๑๗๘ 

พระพุทธปฏิมากรในยุคแรกของเชียงแสนนี้ นิยมสร้างแบบขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์  
วางอยู่ท่ีเพลาขวาปลายนิ้วพระหัตถ์ช้ีลงเบื้องต่ าเช่นเดียวกับปางมารวิชัย ครองผ้าห่มดองปล่อยชาย
สังฆาฏิส้ันอยู่เหนือพระถัน ฐานรององค์พระพุทธปฏิมากรนั้นนิยมสร้างเป็นบัวหงายและบัวคว่ าหรือ
ไม่ใช่ฐานบัวแต่เป็นฐานธรรมดาท่ีเรียกว่าฐานบัวเขียง มองเห็นลักษณะของพระพุทธรูปลักษณะเช่นนี้
ของเชียงแสนก็ให้เข้าใจได้เลยว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นแรก 

พระพุทธปฏิมากรสมัยเชียงแสน รุ่นหลัง 
ต่อมาในการสร้างพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนั้น นับว่าเป็นรุ่นหลังห่างจากการสร้างในรุ่น

แรกพอสมควร ความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น คราวนี้เองช่างปั้น ช่างหล่อ พระพุทธรูปมีความเช่ียวชาญ
มากยิ่งขึ้นในการปั้นและหล่อองค์พระ อีกอย่างหนึ่งแนวความคิดและพุทธศิลป์ เปล่ียนแปลงจาก
ความนิยมในยุคราชวงศ์ปาละหายไปแล้ว กลับกลายเป็นการเอาพุทธศิลป์ตาม แบบล้านนามาสอดใส่
เอาไว้ในองค์พระอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความแตกต่างจึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย จากท่ีท ากันมาแต่เดิม
สร้างเส้นพระศกเป็นเส้นบาง ๆ ลง มีความละเอียดมากขึ้น รัศมีก็สร้างเป็นรูปเกลียวสวยงามมาก
กว่าเดิม สังฆาฏิสร้างเป็นแบบยาวลงมาเกือบถึงพระนาภี เรียกว่ายาวมากกว่าพระพุทธรูปเชียงแสนใน
ยุคแรกมาก เพราะยุคแรกสังฆาฏิส้ันเพียงเหนือราวถันขึ้นไปลักษณะของพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนใน
ยุคหลังนี้ มักสร้างเป็นลักษณะนั่งขัดสมาธิ ราบธรรมดา การครองผ้าท าเป็นลักษณะห่มดอง เป็นพระ
พุทธรูปท่ีสร้างด้วยการหล่อด้วยโลหะ เป็นส่วนมาก 

พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนในยุคหลังนี้มีทั้งหมดรวม ๖ ปาง ด้วยกันคือ 

๑. ปางมารวิชัย ซึ่งสร้างขึ้นมาท้ังขัดสมาธิเพชร และขัดสมาธิราบ เป็น ๒ แบบด้วยกัน 
๒. ปางสมาธิ สร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบเท่านั้น 
๓. ปางอุ้มบาตร 

                                            
๑๗๘ บรรจบ เทียมทัด, ก าเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย , (กรุงเทพมหานคร: สวนหนังสือ, ๒๕๔๓),  

หน้า ๔๓. 
 



๙๔ 

 

๔. ปางคดรอยพระพุทธบาท เป็นพระพุทธรูปยืน 
๕. ปางไสยาสน์ 
๖. ปางนั่งห้อยพระบาท เป็นต้น๑๗๙ 

๒.๖.๕ พระพุทธปฏิมากรสมัยสุโขทัย 
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย๑๘๐ นับว่าเป็นฝีมือช่างไทยท่ีสูงส่ง เป็นพุทธศิลป์ท่ีสวยงาม และ

ได้รับความบันดาลใจมาช้านาน สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม สมบูรณ์มาก เป็นแบบเฉพาะของ
สุโขทัยจริงๆ สร้างสรรค์มาได้อย่างน่าเล่ือมใสยิ่งนักฝีมือดีสวยงามออกมาเป็นพุทธรูปท่ีมีศิลปะอัน
งดงามยิ่ง รูปแบบแตกต่างไปจากยุคสมัยอื่นๆ มากมายผิดกว่ายุคแห่งปาละ ยุคศรีวิชัยยุคลพบุรี 
รวมทั้งยุคเชียงแสนอีกด้วย แต่ออกมาเป็นปฏิมากรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัยอย่างแท้จริงละเอียดอ่อน 
อ่อนช้อย ด้วยลีลาแห่งการออกแบบปั้นเพื่อหล่อได้อย่างมีความหมายเต็มไปด้วยศิลปะท่ียอดเยี่ยม 
งดงาม บางคนท่ีเป็นนักนิยมสะสมพระพุทธรูปในยุคสมัยต่างๆ ปางต่างๆ นั้น เรียกพระพุทธปฏิมากร
ยุคสมัยนี้ว่าพระหน้านาง อันมีความหมายถึงความสวยงาม สดใสพระพักตร์นั้นหวานออกไปทางอิสตรี 
ทรวดทรงองค์พระก็กลมกลึง ไม่ท่วมมากอย่างยุคสมัยปาละ ศรีวิชัย ลพบุรี 

ช่างฝีมือของไทยเราในสมัยสุโขทัย๑๘๑ อาจจะมองเห็นว่าพระพุทธรูปต่างๆ ท่ีตนเองได้ 
พบเห็นมามากมายนั้น ส่วนใหญ่แล้วได้รับการออกแบบปั้นหรือแกะสลักมาอย่างใหญ่โตท้วมมาก
เกินไป มองดูจึงไม่สง่างาม แต่เทอะทะเพราะความท้วม อ้วนท่ีมีอยู่ก็ได้ เมื่อออกแบบและสร้าง ขึ้น
บ้าง ก็สมควรลดความท้วมและมองดูใหญ่โตลงไป คงเอาไว้เพียงความสวยงาม เปรียบประดุจ มนุษย์
เรานั้น ปล่อยให้ร่างกายอ้วนมากเกินไปก็มองดูไม่สวยงาม ไม่น่าดูเท่าไรนัก ผิดแผกแตกต่างกว่าบุคคล
ท่ีรูปร่างก าลังดี เหมาะสมเพรียวสมส่วนมากกว่านี่เอง พระพุทธปฏิมากรท่ีมีลักษณะ งดงามและมองดู
ดีเช่นนี้จึงเป็นท่ีนิยมหาชมกัน และชอบสะสมอยู่โดยท่ัวไป ช่างฝีมือในพุทธศิลป์ของอาณาจักรสุโขทัย
เป็นช่างฝีมือมากและมีมากพอท่ีจะถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานท่ีโดดเด่นงดงามยิ่งสมกับค ากล่าวท่ีว่า 
“พระหน้านาง” อย่างท่ีกล่าวขวัญถึงกันอยู่ 

ในเรื่องนี้ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงพระนิพนธ์เอาไว้ถึงเรื่อง พระพุทธรูป
สมัยสุโขทัยนี่ว่า 

                                            
๑๗๙ บรรจบ เทียมทัด, ก าเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย, (กรุงเทพมหานคร: สวนหนังสือ, ๒๕๔๓), หน้า ๔๖. 
๑๘๐ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม , (กรุงเทพมหานคร: มิวเซี่ยมเพรส, ๒๕๕๓),  

หน้า ๑๒๔-๑๓๒. 
๑๘๑ ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส๐๔๒ พระพุทธและศิลป์ใน

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), หน้า ๓๐-๓๓. 



๙๕ 

 

รุ่นแรก มักจะท าวงพระพักตร์กลม ตามแบบพระพุทธรูปเมืองลังกา ซึ่งชาวสุโขทัย  
รับเอาลัทธิและคติเข้ามาต้ังแต่สมัยนั้นตัวอย่างมี เช่น พระอัฏฐารสในวิหารวัดสระเกศ ซึ่งอัญเชิญ  
มาจากวิหารทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะคล้ายศิลปะสมัยเชียงแสน คือ พระองค์แบบเชียงแสน
ท่ีอวบอ้วน ก็กลายเป็นสูงบ้างพระพักตร์กลายเป็นมนรี พระนาสิกโด่งกว่างแบบเชียงแสนยอด 
พระเมาฬียังคงเป็นแบบดอกบัวตูม พระนั่งมีท้ังขัดสมาธิเพชรและขัดสมาธิราบ และบางองค์มีอิทธิพล
ศิลปะลังกาเข้ามาผสมกับแบบเชียงแสน จึงมีลักษณะแปลกขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ท่ีเรียกว่าแบบกวน 

รุ่นที่สอง ฝีมือช่างพื้นเมืองเช่ียวชาญขึ้น คิดท าแบบขึ้นใหม่ท าวงพระพักตร์ยาวพระหนุ
เส้ียม ตัวอย่างมี เป็นต้นว่า พระร่วงโรจนฤทธิ์ ท่ีปฐมเจดีย์ เป็นศิลปะแบบสมัยสุโขทัยบริสุทธิ์ท าพระ
วรกายกลมกลึง สะโอดสะอง วงพระพักตร์เป็นรูปไข่และคล้ายผลมะตูม พระนาสิก โด่งงุ้ม พระโอษฐ์
เล็กบาง พระขนงวาดเป็นวงโค้งบรรจบกันท่ีด้ังพระนาสิก พระเกศาท าขมวดก้น หอยแหลม ยอดพร
เมาฬีเป็นเปลวเพลิงสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายแฉกเป็นเขี้ยวตะขาบในรุ่นนี้ ยังมีลักษณะแตกต่าง
กันไปอีก ๒ แบบ คือ แบบหนึ่ง ท าส่วนพระเศียรตอนบนค่อนข้างกว้างใหญ่ ตอนล่างแคบลงเล็กน้อย 
มักพบท่ีเมืองก าแพงเพชร มักเรียกว่าแบบก าแพงเพชร อีกแบบหนึ่งท านิ้วพระหัตถ์เสมอกันท้ังส่ีนิ้ว
คล้ายพระพุทธชินราช ซึ่งสร้างในรัชกาลพระเจ้าลิไทย พ.ศ. ๑๘๙๐-๑๙๑๖๑๘๒ 

รุ่นที่สาม เห็นจะเป็นในรัชกาลพระเจ้าลิไท ซึ่งในต านานกล่าวว่า เอาเป็นพระธุระบ ารุงกิจ
ในพระพุทธศาสนายิ่งกว่าในรัชกาลก่อน ๆ ให้เสาะหาช่างฝีมือดีท้ังในฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้มาประชุม
ปรึกษากัน ทรงสอบสวนหาหลักฐานพุทธลักษณะในคัมภีร์ พระไตรปิฎกประกอบคิดสร้างพระพุทธรูป
เพื่อให้วิเศษท่ีสุดท่ีจะท าได้ จึงเกิดพระพุทธรูปแบบสุโขทัยขึ้นอีกอย่างหนึ่งเช่นพระพุทธชินราช แล
พระพุทธรูปชินสีห์ ท าวงพระพักตร์ท านองรูปไข่หรือผลมะตูมคล้าย ๆ กับแบบอินเดียเดิมแต่งามยิ่ง
นัก และแก้ไขพุทธลักษณะท่ีอื่นไปตามต ารา เช่น ท าปลายนิ้ว พระหัตถ์ยาวเสมอกันท้ัง ๔ นิ้ว  
ซึ่งพระพุทธรูปแบบนี้ท ากันแพร่หลายข้ึนไปจนบ้านเหนือและลงมาข้างใต้ 

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย นับว่ามีคุณลักษณะท่ีเด่นมาก เป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักร
สุโขทัยท่ีแท้จริงจุดเด่นท่ีมีอยู่น่าจะเป็นท่ีพระเมาลีท าเป็นพระเกตุมาลาหรือเปลวที่ยาวมากยิ่งขึ้นอีก
ไม่ส้ันตามแบบอย่างเดิม ๆ ท่ีเคยเห็นในยุคสมัยต่าง ๆ ท าพระศกเป็นวง ๆ ไปแต่ไม่นิยมท าไร พระศก
อย่างยุคสมัยก่อน ๆ อีก ท าให้เกิดความสวยงามท่ีพระขนให้อ่อนช้อยโค้ง มองดูสวยงาม พระนาสิกก็
โด่งก าลังพองาม แต่ไม่นิยมท าเป็นงุ้มอย่างเดิมและชายสังฆาฏิท าเป็นชายสองแฉก ขมวดซึ่งเป็นการ 

                                            
๑๘๒ บรรจบ เทียมทัด, ก าเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย , (กรุงเทพมหานคร: สวนหนังสือ, ๒๕๔๓),  

หน้า ๔๘-๔๙. 
 



๙๖ 

 

ออกแบบนั่งสมาธิราบ และส่วนฐานท าเป็นธรรมดาไม่มีลวดลายมาก เป็นฐาน เรียบ ๆ เกล้ียง
ตอนกลางเว้าเข้าข้างในหรืออาจจะท าเป็นบัวหงายก็ได้ 

พระพุทธปฏิมากร สมัยสุโขทัย มีการสร้างออกมารวม ๖ ปางคือ (๑) ปางไสยาสน์ (๒) 
ปางลีลา (๓) ปางประทานอภัย (๔) ปางมารวิชัย๘๘ (๕) ปางถวายเนตร (๖) ปางสมาธิ๑๘๓ ส่วนมาก
แล้วในการสร้างพระพุทธปฏิมากรปางต่าง ๆ นั้น มักสร้างด้วยปูนปั้นหรือ โลหะเท่านั้น ส่วนการเอา
หินมาแกะสลักก็มีบ้าง เป็นบางปาง เช่น ปางลีลา๑๘๔ ความสวยงามขององค์พระพักตร์ ในพระพุทธ
ปฏิมากรสมัยสุโขทัยเป็นส่ิงท่ีเล่ืองลือกัน มากกว่ายุคสมัยอื่น ๆ 

๒.๖.๖ พระพุทธปฏิมากรสมัยอยุธยา 
พระพุทธปฏิมากร สมัยอยุธยานั้น สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเรื่อยมา 

ช้านาน ตราบจนส้ินยุคกรุงศรีอยุธยา เมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๐ ช่างฝีมือเยี่ยมของ กรุงศรีอยุธยาเป็นต้น
มาจนกระท่ังเสียกรุงนั้น เป็นระยะเวลายาวนานมากถึง ๔๑๗ ปี จึงมีการสร้างพระพุทธรูปไม่น้อยเพื่อ
ประดิษฐานอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆ 

ในการสร้างสรรค์พระพุทธรูปส าคัญๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีการสร้างกันอย่างมาก
หลาย ในระยะแรกๆ ก็ยังคงเอาตามแบบอย่างจากยุคสมัยทวาราวดี ผสมผสานกันกับยุคสมัยลพบุรี
รวมเป็น ๒ รูปแบบ แล้วประยุกต์เข้าด้วยกันออกมาเป็นองค์พระพุทธรูปสมัยอยุธยาในระยะแรกไป 
ต่อมาช่างฝีมือทางพุทธศิลป์ของกรุงศรีอยุธยาจ าต้องส าแดงฝีมืออกมาบ้าง จึงคิดอ่านหาทางศึกษา
และออกแบบเป็นพุทธลักษณะเป็นแบบอย่างของตัวเองซึ่งเป็นของอยุธยา๑๘๕ แท้ๆ ปรับปรุง เสริม
แต่งสร้างสรรค์จนออกมาเป็นลักษณะของพื้นบ้านพื้นเมืองของอยุธยาจะได้เรียกกันว่าพระพุทธรูป
สมัยช่างอู่ทองอย่างแท้จริงพระพุทธปฏิมากรสมัยอยุธยามีการเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธรูป
สมัย อู่ทองด้วยพุทธลักษณะของพระพุทธรูปอู่ทองนี่จึงมีว่า 

๑) พระพักตร์เป็นเค้ารูปส่ีเหล่ียมเห็นได้อย่างชัดเจน 
๒) มีกรอบวงพระพักตร์ปรากฏอยู่ชัดเจนเป็นขอบเป็นเชิงกั้นขึ้นมา 
๓) พระนาสิกเป็นสันคมชัดจมูกใหญ่รับกับวงพระพักตร์ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมใหญ่ 
๔) พระขนงเป็นสันคมชัดต่อเนื่องกันเป็นเส้นเดียว 

                                            
๑๘๓ เสรีธรรม, พระพุทธรูปประจ าชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ภูมิปัญญา, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 
๑๘๔ โอม รัชเวทย์, เส้นสีลายวาดปางพระพุทธรูป, (กรุงเทพมหานคร: เพ่ือนเด็ก, ๒๕๔๗), หน้า ๙๘. 
๑๘๕ ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชาส๐๔๒ พระพุทธและศิลป์ใน

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), หน้า ๓๔-๓๘. 



๙๗ 

 

๕) พระศกเป็นลักษณะกลมเล็ก ๆ 
๖) รัศมีตอนบนพระเศียรเป็นเปลวและเป็นลักษณะทรงกลมแล้วแต่จะสร้างขึ้น แต่ 

เป็น ๒ รูปแบบนี้เสมอ 
๗) ส าหรับสังฆาฏิสร้างเป็นลักษณะยาวกว่าปกติ มีความใหญ่กว่าปกติอีกด้วย 

พระพักตร์ของพระพุทธรูปสมัยอยุธยานี้จะมองดูเป็นพระพักตร์ท่ีบึกบึน ดูเป็นลักษณะ
ของความ อดทน ส ารวม และมีดวงพระเนตรครึ่งลืมครึ่งหลับด้วยอันเป็นลักษณะท่ีก าลังอยู่ในสมาธิ
ตลอดเวลา ให้มองดูลักษณะของพระพักตร์ท่ีจะต้องท าเป็นกรอบอยู่ด้วยเสมอ มองดูเหมือนการสวม
ใส่ท่ีครอบพระเศียรอยู่ด้วย นี่เป็นลักษณะของช่างท่ีอยู่ในยุคสมัยอยุธยา๑๘๖ 

อย่างไรก็ตาม พระพุทธปฏิมากรสมัยอยุธยานั้นก็มีการออกแบบสร้างกันอยู่หลายปาง
เช่นเดียวกันกับในยุคสมัยต่าง ๆ คือ 

๑. ปางไสยาสน์ ซึ่งมักสร้างด้วยปูนปั้นและโลหะหล่อจากแบบ 
๒. ปางมารวิชัย๑๘๗ เป็นแบบนั่งสมาธิราบธรรมดากับนั่งสมาธิขัดเพชร พระพุทธรูป ปางนี้

สร้างด้วยวัสดุหลายอย่าง คือ แกะสลักจากหินสร้างด้วยปูนปั้นและหล่อด้วยโลหะ 
๓. ปางประทานอภัย จุดส าคัญก็ได้แก่ การยกพระหัตถ์ข้างเดียวหรือท้ังสองข้างก็ได้

ส่วนมากสร้างขึ้นด้วยการหล่อด้วยโลหะ 
๔. ปางป่าเลไลยก์ ปางนี้มักหล่อด้วยโลหะขึ้นมาหรือปูนปั้นก็ได้๑๘๘ 
๕. ปางลีลา ปางนี้มักสร้างด้วยโลหะจากการหล่อขึ้นมา คนไทยนิยมสร้างพระพุทธรูป

เสมอ ท้ังพระพุทธรูปองค์ใหญ่เสก รวมท้ังพระเครื่ององค์เล็ก ๆ ท่ีสามารถติดตัวเอาไว้บูชาไปไหนมา
ไหนด้วย อีกอย่างหนึ่งท่ีถือว่าพระจะต้องคุ้มครองตัวเองได้เมื่อนับถือในยุคสมัยปัจจุบันนี้ คนไทยก็
ชอบท่ีจะสร้างพระหล่อพระพุทธรูปแกะสลัก พระพุทธรูปด้วยหินอยู่นั้นเอง 

 

 

 

                                            
๑๘๖ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม, (กรุงเทพมหานคร: มิวเซี่ยมเพรส, ๒๕๕๓),  

หน้า ๑๓๓. 
๑๘๗ สุทโธ, พุทธปฏิมา, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๘), หน้า ๔๐-๔๑. 
๑๘๘ ส.เสรีธรรม, พระพุทธรูปประจ าชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ภูมิปัญญา, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 
 



๙๘ 

 

๒.๖.๗ พระพุทธปฏิมากรสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์๑๘๙ หรือยุคสมัยกรุงเทพมหานคร การสร้างพระพุทธรูปปฏิมากรก็

มีการสร้างอยู่มากมายเช่นเดียวกัน เพราะคนไทยเราในส่วนมากแล้วนับถือพุทธศาสนากันท่ัวไป
นั้นเอง เกิดมีความเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัยอีกเมื่อถึงยุคสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ช่างฝีมือ
ของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีอยู่มากเช่นเดียวกัน โดยการสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากช่างพื้นบ้านต้ังแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น มีการสืบทอดฝีมือการสร้างสรรค์ในการปั้นกันต่อมาอีกมีการประยุกต์
ขึ้นมาอย่างน่าศึกษามาก เพราะพุทธศิลป์ต่างๆ จากการท่ีได้เห็นแบบอย่างองค์พระพุทธปฏิมากรท้ัง
ยุคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมัยอยุธยา ลพบุรี สุโขทัย เชียงแสน ศรีวิชัย หรือทวาราวดี ย่อมเห็นตามวิสัย
ช่างท่ีมีฝีมือล้ าเลิศเช่นเดียวกัน ดังนั้นเอง เมื่อมีการออกแบบพระพุทธปฏิมากรอันเป็นพุทธศิลป์นี้จึง
อยู่ในส านึกท่ีว่า องค์พระพุทธปฏิมากรนั้นน่าจะออกมาในลักษณะใดใน ยุคสมัยหลังๆ นี้ซึ่งมีความ
เจริญก้าวหน้ามากมายท้ังการออกแบบปฏิมากรรมการหล่อด้วยเทคนิควิธีการท่ีมีความละเอียดอ่อน
มากยิ่งขึ้นมีตามกาลเวลาความประณีตบรรจงและความละเอียดอ่อนเกิดมีมากขึ้นแน่นอน 

การสร้างสรรค์ไปในทางท่ีดีมีมากยิ่งขึ้น เป็นยุคสมัยแห่งความเปล่ียนแปลงไปในทางความ
งดงาม ประณีตจะมีสูงมาก มีการหล่อพระพุทธปฏิมากรรมกันเสมอ ตามวัดวาอารามท่ัวไปรวมท้ังมี
การสร้างพระพุทธรูปในยุคสมัยนี้อย่างพิถีพิถันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทางราชการหรือทางภาคเอกชน
ท้ังหลายท่ัวไป 

พระพุทธปฏิมากร สมัยรัตนโกสินทร์๑๙๐ นี้มีการสร้างขึ้นหลายปางด้วยกัน เช่นเดียวกับ
ยุคสมัยอื่นๆ คือ 

๑. ปางมารวิชัย ส่วนมากแล้วเป็นลักษณะของการนั่งสมาธิราบ สร้างด้วยปูนปั้นและหล่อ
ด้วยโลหะเช่น ทองเหลือง 

๒. ปางสมาธิ เป็นการสร้างในลักษณะนั่งสมาธิราบ และสร้างด้วยปูนปั้นและหล่อด้วย
โลหะ ส่วนมากเป็นทองเหลือง 

๓. ปางประทานอภัย เป็นแบบอย่างของพระพุทธรูปในสมัยก่อนๆ คือจะยกพระหัตถ์  
ข้างเดียว หรือสองข้างก็ได้ ตามความเหมาะสม 

๔. ปางไสยาสน์ เช่น เดียวกันอาจจะสร้างด้วยปูนปั้น และหล่อด้วยโลหะ เช่น ทองเหลือง 
ส าริด ส่วนการแกะสลักด้วยหินนั้นนับว่ามีน้อยมาก หรือเกือบจะไม่มีเลย 

                                            
๑๘๙ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม , (กรุงเทพมหานคร: มิวเซี่ยมเพรส, ๒๕๕๓),  

หน้า ๑๔๖. 
๑๙๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๒. 



๙๙ 

 

๕. ปางขอฝน๑๙๑ เป็นพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งท่ีมักสร้างกันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพราะมีความแห้งแล้งอยู่โดยธรรมชาติมาก ขาดน้ าก็ท านาท าไร่ล าบากมาก จึงมีการสร้างพระพุทธรูป
ปางนี้กันมากกว่าท่ีอื่น 

ลักษณะพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ต่อมาการสร้างพระพุทธรูปสมัยนี้ ช่างมักมุ่งท าลักษณะรูปทรงงดงามกับเครื่องประดับและ
มีศิลปะผสมของพระพุทธรูปสมัยต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยสุโขทัย และเชียงแสน เป็นต้น บางท่ีสร้าง
เลียนแบบเชียงแสน และสมัยสุโขทัย บางดูแทบไม่ออกก็มี๑๙๒ ซึ่งการสร้างพระพุทธปฏิมากรสมัย
รัตนโกสินทร์ มีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นช่างสามารถมาประดิษฐ์ประกอบ ใช้ฝีมือทางพุทธศิลป์ได้
อย่างละเมียดละไม มากกว่ายุคสมัยอื่นๆ อันอาจจะเป็นยุคสมัยท่ีมีเครื่อง ไม้เครื่องมือในการสร้าง
ปฏิมากรรมได้ดีมากกว่าในสมัยโบราญมากมายนั่นเอง อาจจะเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการออกแบบเสียก่อนอย่างดีเพื่อการแก้ไขและเหมาะสมเพื่อมองดูส่ิงบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นมีอยู่จากนั้นก็มีการเปล่ียนแปลง แก้ไขให้ดียิ่งๆ ข้ึนไปอีก ซึ่งได้เปรียบคนในยุคสมัยก่อนยิ่งนัก 

๒.๗  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการสร้างพระพุทธรูป 
การสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์กรรมวิธีและขั้นตอนท่ีแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเป็นสูตรของ

ช่างคนไหนซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในการค้นพบสัดส่วนบางอย่างด้วยตัวเองแต่ก็จะมีต าราการสร้าง
การปั้นพระพุทธรูปท่ีช่างน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับกรรมวิธีและลักษณะของการปั้นแต่ละ
คนพระพุทธรูปของช่างแต่ละคนจึงมีพุทธลักษณะและสรีระท่ีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้ต ารา
ใดหรือใครจะมีประสบการณ์ท่ีมากน้อยและน ามาประยุกต์ใช้ได้แตกต่างกัน๑๙๓ 

  ๑. การวัดสัดส่วนพระพุทธรูปจากขนาดหน้าตัดเป็นส่วนแรกคือหน้าตักจะเท่ากับ
ความสูงของหน้าผาก 

 ๒. แบ่งหน้าตัดเป็นส่ีส่วนหนึ่งส่วนจะเท่ากับฝ่ามือ 
  ๓. ฝ่ามือจะเท่ากับขนาดใบหน้าคางถึงไรผม 

                                            
๑๙๑ โอม รัชเวทย์, เส้นสีลายวาดปางพระพุทธรูป , (กรุงเทพมหานคร: เพ่ือนเด็ก, ๒๕๔๗),  

หน้า ๑๐๘-๑๑๐. 
๑๙๒ บรรจบ เทียมทัด, ก าเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย, (กรุงเทพมหานคร: สวนหนังสือ, ๒๕๔๓), หน้า ๖๐. 
๑๙๓ ปิยะนุช  จิตนวล, “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน และประดิษฐาน

ภายในอุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาบัยทักษิณ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๗๖. 



๑๐๐ 

 

  ๔. แบ่งใบหน้าเป็น ๒ ส่วนตามแนวดิ่งวัดจากเส้นด่ิงกลางออกไป ๑ ใบน่าจะเป็นความ
กว้างของไหล่แต่ละข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๒.๑ การวัดขนาดพระพุทธรูป 

 

ภูมิปัญญาเก่ียวกับวัสดุในการสร้างพระพุทธรูป๑๙๔ 

วัสดุในการปั้นพระพุทธรูปเป็นสัดส่วนส าคัญในการเก็บรายละเอียดเพื่อใช้ให้พระพุทธ
ลักษณะงดงามเรียบเนียนมีกรรมวิธีในการสร้างท่ีเป็นอัตลักษณ์ของงานของตนเองโดยวิธีการทดลอง
ด้วยตนเองบ้างจากค าแนะน าของช่างคนอื่นบ้าง ภูมิปัญญาในการหล่อพระพุทธรูปทองเหลืองมี
ขั้นตอนดังนี้ 

                                            
๑๙๔ ปิยะนุช  จิตนวล, “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน และประดิษฐาน

ภายในอุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา, (บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาบัยทักษิณ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๗๗. 



๑๐๑ 

 

๑. ขั้นตอนการปั้นหุ่นใช้ปูนถอดแบบพิมพ์พระพุทธรูปท่ีปั้นด้วยดิน 
๒. ขั้นตอนการท าพิมพ์ใช้ปูนถอดแบบพิมพ์พระพุทธรูปท่ีปั้นด้วยดิน 
๓. เมื่อป้ันหุ่นหรือพิมพ์ได้รูปแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเข้าขี้ผ้ึงทาดินเหนียวบางๆท้ัง ๒ ด้าน

ของพิมพ์เพื่อเคลือบให้ผิวดินและทรายเป็นเนื้อเดียวกันกรอกท่ีพึ่งลงไปในพิมพ์ให้เต็มแล้วเทออกใส่
น้ าปั่นที่พึ่งท่ีเทลงอ่างเป็นแท่งกลมยัดลงพิมพ์ให้แน่นท่ีสุดใช้มีดเฉือนขี้ผ้ึงส่วนเกินออกแช่พิมพ์ลงในน้ า
ท้ิงไว้สักพักจากนั้นจึงสามารถแกะแบบพระพิมพ์ท่ีพึ่งออกมาได้ 

๔. การเข้าลวดขั้นตอนนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งท่ีส าคัญเพราะลวดท่ีพันรอบฝุ่นคือเกราะ
ป้องกันการแตกตัวของดินเมื่อได้รับความร้อนเมื่อผูกเหล็กเรียบร้อยแล้วน าดินเหนียวพ่อกับแม่พิมพ์
อีกครั้งให้มิดลวดขั้นตอนนี้เรียกว่ารับรองจากนั้นจึงปั้นจากเจาะหรือฉนวนปิดบริเวณปากทางท่ี  
จะเททอง 

๕) ขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูปทองเหลืองให้ละลายเป็นของเหลวแล้ว เททองลงใน
แม่พิมพ์การหลอมโลหะนับเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยเวลาและความอดทนโดยเฉพาะทองเหลือง
ต้องใช้เวลาหลอมละลายไม่ต่ ากว่า ๑๕ ช่ัวโมงก่อนเททองต้องท าการสุมไฟคุณให้ร้อนจัดเพื่อส ารอกท่ี
ผ้ึงท่ีปั้นเป็นหุ่นอยู่ภายในหลอมละลายไหลออกมาจากแม่พิมพ์ทางช่องฉนวนจนหมดและเผาแม่พิมพ์
ต่อไปจนสุกพอท่ีจะเททองพระได้ 

๖) ขั้นตอนการขัดแต่งพระพุทธรูป พระพุทธรูปเมื่อทุบแม่พิมพ์ออกแล้วผิวพื้นขององค์
พระจะไม่เรียบ มีคราบเผาไหม้ปรากฏอยู่โดยท่ัวไป ดังนั้น เมื่อท าการหล่อแล้วจึงต้องมีการขัดแต่งผิว
ให้มันเงางามก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการหล่อทองเหลือง



  

 

บทที่ ๓ 

 

แนวคิด ความเช่ือ และการสร้างพระพุทธรปูพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
 

แนวความคิดและความเช่ือในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนานั้น ได้รับอิทธิพล
ความเช่ือ การสร้างตามคติเรื่องชมพูบดีสูตร หรือพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระยาชมพูบดี โดยทรง
บันดาลพระเวฬุวันวิหารประดุจเมืองสวรรค์ และเนรมิตพระองค์ทรงเครื่องพระจักรพรรดิราช แสดง
บุญญานุภาพเหนือพระยามหากษัตริย์ท้ังปวง  

พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนานั้น เริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นในยุคสมัย หริภุญไชย และได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะปาละของอินเดีย อิทธิพลจากศิลปะเชียงแสน และอิทธิพลจากอยุธยา มีลักษณะ
เป็นพระเจ้าทรงเครื่องส าริด พระเจ้าทรงเครื่องทองเหลือง พระเจ้าทรงเครื่องปูนปั้น และพระเจ้า
ทรงเครื่องไม้ ซึ่งมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไปตามยุคสมัย 

๓.๑ แนวความคิด ความเช่ือพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงต้ังข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับ
ต้นฉบับหนังสือชมพูบดีสูตรท่ีพบในประเทศไทยว่า น่าจะเป็นเรื่องท่ีแต่งขึ้น โดยการน าวัตถุนิทานทาง
พุทธศาสนามหายาน มาแต่งเป็นอรรถกถาภาษาบาลีขึ้นในประเทศไทย ภายหลังหนังสือจามเทวีวงศ์ 
และ รัตนพิมพวงศ์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ปรากฏแหล่งท่ีมาของชมพูบดีสูตรใน พระไตรปิฎก และพระสูตร
ต่าง ๆ ท้ังในและนอกนิบาตเลย จึงได้จัดให้เป็นหนังสืออยู่ในหมวดสุตตสังคหะ คือ หนังสือสังเคราะห์
ให้อยู่ในหมวดพระสุตตันตปิฎก พุทธศาสนิกชนเช่ือถือกันมาแต่โบราณ ว่าเป็นต้นต านานของ
พระพุทธรูปปางทรงเครื่องท่ีเรียกกันว่า “ปางโปรดพระยาชมพู” หรือ “ปาง ทรมานพญามหา
ชมพู”๒๑๘ 

                                            
๒๑๘ พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้” 

พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,  (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐), หน้า ๒. 



๑๐๓ 

 

วรรณกรรมเรื่องนี้มีท่ีมาจากพระสูตรเรื่อง “ชมฺพูปติสุตฺต” หรือ “ชมพูบดีสูตร” โดย
ต้นฉบับหนั ง สือชมพูบดี สูตร ท่ีพบในประเทศไทยมีพัฒนาการมาจากการน าวั ตถุนิ ท าน  
ทางพระพุทธศาสนามหายาน มาแต่งเป็นอรรถกถาภาษาบาลีขึ้นในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ 
ปรากฏแหล่งท่ีมาของชมพูบดีสูตรในพระไตรปิฎก และพระสูตรต่างๆ ท้ังในและนอกนิบาตเลย จึงได้ 
จัดให้เป็นหนังสืออยู่ในหมวดสุตตสังคหะ คือ หนังสือสังเคราะห์ให้อยู่ในหมวดพระสุตตันตปิฎก  
เรื่อง ชมพูบดีสูตรนี้เผยแผ่เข้าสู่ ประเทศไทยโดยพระภิกษุชาวทิ เบต และจากประเทศไทยก็ได้เผยแผ่
เข้าไป ยั งลังกาทวีป หรือประเทศศรีลังกา ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ประมาณปี พ.ศ.๒๒๙๘-
๒๒๙๙ ชมพูบดีสูตรนี้คงเป็นท่ีนิยมในอยุธยาตอนปลาย และได้แพร่หลายมาจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น หลังจากนั้นก็ได้แพร่หลายไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ๒๑๙ 

เมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันในเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 
ซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ ปกครอง ครั้งนั้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งครองราชสมบัติอยู่ ใน  
เมืองปัญจาพระนามว่าท้าวธิบดีธิราช พระองค์มีพระมเหสีนามว่านางนพรัตน์ เมื่อครั้งท่ีพระโอรส จุติ
จากสวรรค์ช้ันดุสิต มาเกิดในครรภ์พระมารดา ได้เกิดเสาทองสูง ๑๘ ศอก และขุมทองผุดขึ้นในพระ
นครด้วยบุญบารมีของพระโอรส เมื่อพระโอรสนี้ประสูติจากครรภ์พระมารดา ได้ปรากฏของวิเศษคู่
กาย ๔ อีกอย่าง คือ สุวรรณศร พระขรรค์ จักรแก้ว และฉลองพระบาท (เกือกแก้ว) ครั้นเมื่อพระ
กุมารเจริญวัยได้ ๑๖ ชันษา พระบิดาและพระมารดาได้สวรรคต พระกุมารจึงได้ครองราชย์ใน
เมืองปัญจาต่อจากพระบิดา และทรงเป็นกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่มีกษัตริย์น้อยใหญ่ร้อยเอ็ดพระองค์ท่ัวท้ัง
ชมพูทวีเป็นบริวาร ทรงปรากฏพระนามว่าท้าวชมพู  

ท้าวชมพูมีพระมเหสีนามว่านางพิมพร มีพระโอรสนามว่าสิริคุต ท้าวชมพูแม้เป็นกษัตริย์ท่ี
ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปแต่ก็พยายามท่ีจะตีเมืองอื่น ๆ เพื่อให้มาสวามิภักด์ิต่อตน ถ้าหากษัตริย์เมืองใดขัด
ขืน พระองค์ก็จะใช้สุวรรณศรไปร้อยหูกษัตริย์นั้นมาเป็นบริวารของตน คืนหนึ่งท้าวชมพูมองเห็นดวง
จันทร์กระจ่างฟ้า เปล่งแสงงดงามอยู่ท่ามกลางดวงดาว จึงนึกฮึกเหิมเปรียบตัวเองว่าเป็นเหมือนกับ
ดวงจันทร์ท่ีมีดวงดาวคือเหล่ากษัตริย์ร้อยเอ็ดพระองค์เป็นบริวาร ครั้งหนึ่งท้าวชมพูเสด็จพร้อมด้วย
เหล่าเสนาเพื่อออกตรวจยังเมืองบริวารต่าง ๆ 

 เมื่อผ่านไปยัง เมืองราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสาร ได้มองเห็นปราสาทอันใหญ่โต งดงาม
ไปด้วยประทีปชวาลาสว่างไสว ก็ให้รู้สึกโกรธแค้นท่ีพระเจ้าพิมพิสารไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ จึง

                                            
๒๑๙ พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้” 

พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,  (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐), หน้า ๓๑๖. 



๑๐๔ 

 

ส าแดงเดชเหาะขึ้นไปถีบยอดปรางค์ปราสาท และใช้พระขรรค์ฟาดฟันยอดปราสาทของพระเจ้าพิม
พิสาร จนสร้างความโกลาหลแตกต่ืนไปท่ัวพระนคร แต่ปราสาทก็มิให้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด 
เพราะเหล่าเทวดาผู้รักษาปราสาทช่วยกันป้องกันไว้ ยิ่งสร้างความโกรธแค้นแก่ท้าวชมพูยิ่งขึ้น เมื่ อ
เห็นว่าท าอะไรไม่ได้ พระองค์ก็เหาะกลับเมืองปัญจา  

ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารไม่ทรงทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น จึงรีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
ท่ีพระวิหารเวฬุวัน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยพระญาณก็ทรงทราบว่าเป็นการกระท าของท้าว
ชมพูผู้ ได้สร้างสมบุญบารมีมาแต่อดีตชาติ พร้อมท้ังได้ตรัสเล่าอดีตของท้าวชมพูให้พระเจ้าพิมพิสาร 
และเหล่าพระสงฆ์ได้ฟังว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป ท้าวชมพูนี้ถือก าเนิดเป็นพ่อค้าผู้มี
ใจศรัทธาและได้ถวายอาหาร ผ้ากัมพล มีดโกน รองเท้า เข็มเย็บผ้า และธูปเทียนแก่พระกัสสปพุทธ
เจ้า ด้วยอานิสงส์ท่ีได้ถวายทานนั้น พระอินทร์จึงได้โปรดให้วิษณุกรรมเทพบุตรลงมาเนรมิตปราสาท
หลังใหญ่ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์ศฤงคารต่าง ๆ เมื่อพ่อค้านี้เสียชีวิตไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร ณ 
สวรรค์ช้ันดุสิต และได้จุติลงมาเกิดเป็นท้าวชมพูกษัตริย์แห่งเมืองปัญจา  

ฝ่ายท้าวชมพูเมื่อเหาะกลับถึงเมืองปัญจา ก็ยังไม่หายความโกรธแค้น คิดหาทางแก้แค้น
พระเจ้าพิมพิสาร จึงแผลงสุวรรณศรกลายเป็นพยานาคพันเศียรให้ไปร้อยพระกรรณ พระเจ้าพิมพิสาร
และน ามาหาตนท่ีเมืองปัญจาให้ได้ เมื่อพญานาคไปถึงเมืองราชคฤห์แต่ไม่พบพระเจ้าพิมพิสาร 
เจ้าเมืองมคธ จึงส าแดงเดชแผดเสียงกึกก้องสร้างความหวาดผวาแก่พระมเหสีและเหล่านางสนม  
จึงเหาะไปค้นหาพระเจ้าพิมพิสารท่ีพระวิหารเวฬุวัน เมื่อเห็นพระเจ้าพิมพิสารก าลังเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าอยู่ก็ส าแดงฤทธิ์จะเข้าไปร้อยกรรณของพระเจ้าพิมพิสาร  

พระพุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นเช่นนั้นก็เนรมิตพุทธจักรเพื่อต่อสู้กับพยานาคพันเศียร พยานาค
พันเศียรไม่สามารถต่อสู้กับพุทธจักรได้จึงหนีกลับไปหาท้าวชมพูดังเดิม ท้าวชมพูเมื่อเห็นพญานาคพัน
เศียรพ่ายแพ้กลับมาก็เดือดดาลยิ่งนัก ทรงให้ฉลองพระบาทแปลงเป็นพญานาคไปเพื่อจะร้อยกรรณ
ของพระเจ้าพิมพิสารอีก พระพุทธเจ้าก็ทรงเนรมิตพุทธจักรกลายเป็นพญาครุฑไปต่อสู้กับพญานาค
ของท้าวชมพู พญานาคไม่สามารถต่อสู้กับพญาครุฑได้ก็พ่ายแพ้เซซังกลับมาหาท้าวชมพูอีกเช่นเคย 
ท้าวชมพูเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งทวีความโกรธแค้นยิ่งขึ้น จึงส่ังให้อ ามาตย์จัดกระบวนทัพเพื่อยกไปตีเมือง
ราชคฤห์ในทันใด  

ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่า ท้าวชมพูเป็นผู้มีบุญบารมีเต็มเปี่ยมและ
สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ ทรงมีพระมหากรุณาจะโปรดท้าวชมพูให้ส าเร็จมรรคผล จึงทรงโปรด
ให้พระอินทร์แปลงกายเป็นมาณพเชิญสารเพื่อให้ท้าวชมพูมาเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อจะได้แสดงธรรม 
โปรดให้ได้บรรลุมรรคผล โดยพระองค์จะแปลงพระวรกายเป็นพระธรรมราชาจักรพรรดิ  



๑๐๕ 

 

เมื่อราชทูตหนุ่มเดินทางไปถึงเมืองปัญจาก็ตรงเข้าไปหาท้าวชมพูในทันที แทนท่ีจะไปหา
อ ามาตย์ผู้ใหญ่ก่อน และก็ไม่ได้แสดงความเคารพท้าวชมพูแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าผิดธรรมเนียมทูต  

เป็นเหตุให้ท้าวชมพูโกรธเคืองอยู่ในใจ และก็ไม่เช่ือว่าในชมพูทวีปจะมีกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่
กว่าตนจึงไม่ยอมไปเข้าเฝ้าพระธรรมราชาจนเกิดการต่อสู้กันขึ้น ราชทูตมาณพน้อยเนรมิตให้บังเกิดไฟ
ลุกไหม้บ้านเมืองของท้าวชมพูจนเกิดความโกลาหลวุ่นวายไปท้ังเมือง จนในท่ีสุดท้าวชมพูก็ยินยอมไป
เข้าเฝ้าพระธรรมราชา ราชทูตก็บันดาลให้ไฟนั้นดับลง เมื่อไฟดับลงท้าวชมพูก็มากลับค าไม่ยอมไป
ตามค าสัญญาราชทูตมาณพน้อยก็เนรมิตจักรกลายเป็นพญานาคไปลากท้าวชมพูมาไปเข้าเฝ้าพระ
ธรรมราชาธิราช  

ท้าวชมพูได้รับความเจ็บปวดและความอับอายจึงยอมเดินทางไปเข้าเฝ้าพระธรรม
ราชาธิราชในเช้าของวันรุ่งขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่อง ก็ทรงโปรดให้พระอินทร์ พญากาฬ
นาคราช และเหล่าเทวดานางฟ้า เจ้าป่าเจ้าไพรมาช่วยกันเนรมิตพระวิหารเวฬุวันให้กลายเป็นพระ
นครท่ียิ่งใหญ่ พรั่งพร้อมไปด้วยทิพยสมบัติท้ังปวง มีปราสาทใหญ่รายล้อมด้วยก าแพงประดับประดา
ไปด้วยรัตนะต่าง ๆมากมายสวยงามตระการตาถึงเจ็ดช้ันด้วยกัน แต่ละช้ันมีเหล่าอัครสาวกซึ่งแปลง
กายเป็นเสนาอ ามาตย์แวดล้อมด้วยจาตุรงคเสนามากมาย มีโรงช้าง โรงม้า โรงรถพร้อมสรรพ มีท้าว
จตุโลกบาลเป็นนายทวารบาลประจ าประตูเมืองท้ังส่ีทิศ พร้อมกันนั้นเหล่าเทพธิดานางฟ้า พญากาฬ
นาคราช นางวิมาลา นางสุชาดา นางสุนันทา นางสุจิตรา ก็ได้น าเหล่านางฟ้าบริวารแปลงกายเป็น
แม่ค้าออกร้านขายของต่างๆ อยู่รายรอบพระนคร 

ทางด้านท้าวชมพูเมื่อราชทูตกลับไปแล้ว ได้รับส่ังให้ประชุมเสนามหาอ ามาตย์เพื่อขอ
ค าปรึกษา ในท่ีสุดก็ได้รับค าแนะน าว่าวิธีการท่ีจะยุติสงครามได้คือเดินทางไปเฝ้าพระธรรมราชาตาม
ค าสัญญาท่ีได้ให้ไว้แก่ทูต ท้าวชมพูจึงได้ส่ังจัดเตรียมกระบวนทัพ ท่ีจะเดินทางไปยังเมืองของพระ
ธรรมราชาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้สมกับฐานะกษัตริย์ของตนเอง และคิดว่าหากตนสามารถเอาชนะพระ
ธรรมราชาได้แล้ว ก็จะไปต่อสู้กับพระอินทร์และพญากาฬนาคราช เพื่อครอบครองท้ังเมืองสวรรค์และ
เมืองบาดาลให้เบ็ดเสร็จ ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าท้าวชมพูก าลังเดินทางมา จึงรับส่ังให้  
มาฆสามเณรไปย่อหนทางเพื่อให้ท้าวชมพูเดินทางมาถึงเมืองของพระองค์ภายในเวลาเท่ียงวัน  

มาฆสามเณรจึงแปลงกายเป็นมาณพหนุ่มไปยืนขวางหน้าช้างท่ีนั่งของท้าวชมพูพร้อมส่ัง
ให้ท้าวชมพูลงจากช้างให้เดินเท้าเข้าไปเฝ้าพระธรรมราชาธิราช ฝ่ายท้าวชมพูไม่ยอมปฏิบัติตามจึงส่ัง
ให้เสนาจับ มาฆสามเณร มาฆสามเณรจึงแสดงฤทธิ์บันดาลให้เกิดแผ่นดินไหว เกิดลมพายุพัดอย่าง
รุนแรงจนช้างท่ีนั่งของท้าวชมพูล้มลง ท้าวชมพูเกิดความเกรงกลัวจึงยอมเดินทางไปพร้อมกับ 
มาฆสามเณร 



๑๐๖ 

 

เมื่อท้าวชมพูเดินทางมาถึงเมืองของพระธรรมราชาธิราช ก็ตกตะลึงในความอลังการ
ยิ่งใหญ่ของบ้านเมือง ไม่คิดว่าจะมีเมืองท่ียิ่งใหญ่กว่าเมืองของตนอยู่ ในระหว่างทางท่ีมาฆสามเณรน า
ท้าวชมพูไปนั้นต้องผ่านก าแพงเมืองท้ังเจ็ดช้ัน และได้พบเห็นชาวบ้านชาวเมืองแต่งกายด้วยเครื่อง
อาภรณ์หลากสีสรรค์ แต่ละคนล้วนแต่สวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสต่างเลือกจับจ่ายซื้อส่ิงของต่างๆ 
มากมายมีท้ังเนื้อสัตว์ต่าง สุรา ผลไม้หลากชนิดจากป่าหิมพานต์ หมากพลู เครืองหอมต่างๆ เส้ือผ้า
และเครื่องประดับหลากชนิด แม่ค้าแต่ละคนก็ล้วนแต่งดงามเสียยิ่งกว่านางสนมของตนเอง และ
บรรดาแม่ค้าเหล่านี้ก็พูดจากเยาะเย้ยท้าวชมพูว่าเป็นพระยาบ้านนอก สร้างความอับอายแก่ท้าวชมพู
เป็นอย่างมาก  

เมื่อมาฆสามเณรน าท้าวชมพูเดินผ่านถึงซุ้มประตูก าแพงต่างๆ เจอนายทวารเฝ้าประตูท้าว
ชมพูก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระธรรมราชาธิราชจึงก้มลงเพื่อจะถวายบังคม จนมาฆสามเณรต้องร้องบอก
ว่านั่นไม่ใช่พระธรรมราชาธิราช เมื่อท้าวชมพูเดินต่อไปจนถึงท้องพระโรงใหญ่ ซึ่งมีบรรดาเสนา
อ ามาตย์ผู้ใหญ่มากมายท่ีรอเข้าเฝ้าพระธรรมราชา เสนาอ ามาตย์เหล่านั้นต่างพากันแสดงกิริยาดูถูก
ท้าวชมพู จนท าให้ท้าวชมพูเกิดความเกรงกลัว แต่ก็นึกอยู่ในใจว่าถ้าสามารถเอาชนะพระธรรมราชา
ได้จะครอบครองสมบัติในเมืองท้ังหมดเมื่อท้าวชมพูได้เข้าเฝ้าพระธรรมราชาก็ให้รู้สึกหวั่นเกรงในบุญ
บารมีของพระธรรมราชาท่ียิ่งใหญ่กว่าตนมากมาย ไม่ว่าท้าวชมพูจะคิดเรื่องอะไรพระธรรมราชาก็ทรง
ล่วงรู้ในความคิดนั้นทุกอย่าง จึงท้าให้ท้าวชมพูแสดงฤทธิ์ต่อสู้กัน โดยมีข้อตกลงว่าหากผู้ใดแพ้ผู้นั้น
จะต้องแสดงความเคารพผู้ท่ีชนะ  

ท้ังสองฝ่ายแสดงฤทธ์่ต่อสู้กันเป็นสามารถแต่ท้าวชมพูก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทุกครั้ง แต่ท้าว
ชมพูก็ไม่ยอมท าตามสัญญาท่ีได้ตกลงกันไว้ในเบ้ืองต้นโดยอ้างว่าท่ีตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็เพราะต่อสู้กัน
ในถิ่นของพระธรรมราชา ฉะนั้นผู้เป็นเจ้าของถิ่นจึงได้เปรียบกว่า พระธรรมราชาจึงยกเหตุการณ์เมื่อ
ครั้งท่ีท้าวชมพูพ่ายแพ้แก่ฤทธิ์ของทูตท้ังๆ ท่ีต่อสู้กันในเมืองปัญจาและตอนท่ีต่อสู้กับมาฆสามเณรท่ีไป
รอรับในระหว่างทางก็ยังพ่ายแพ้แก่ฤทธิ์ของสามเณรขึ้นมาท้วงติง แต่ท้าวชมพูก็ยังไม่รู้สึกตัวและก็ยัง
กล่าววาจาท้าทายพระธรรมราชาอีก พระธรรมราชาจึงเข้าเตโชกสิณบันดาลให้เกิดไฟนรกลุกลามไหม้
เข้ามายังปราสาทล้อมท้าวชมพูพร้อมท้ังบริวารท้ังหมดไว้ จนท้ังหมดรู้สึกหวาดกลัวจึงขอร้องให้ท้าว
ชมพูยอมแพ้ต่อพระธรรมราชา  

ด้วยความหวาดกลัวท้าวชมพูจึงคลายความพยศและยอมแพ้ต่อพระธรรมราชาพร้อมท้ัง
ยอมยกบ้านเมืองและเหล่าพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์แด่พระธรรมราชาพระพุทธเจ้าทรงทราบว่า ท้าว
ชมพูและเหล่ากษัตริย์ท้ังร้อยเอ็ดพระองค์เป็นผู้มีบุญญาธิการได้สร้างสมไว้สามารถท่ีจะบรรลุมรรค
ผลได้ จึงบันดาลให้ไฟนรกนั้นหายไป และเนรมิตให้พระนครนั้นกลับกลายเป็นพระวิหารเวฬุวันดุจเดิม 



๑๐๗ 

 

รวมท้ังเนรมิตพระวรกายกลับเป็นพระพุทธเจ้าดังเดิมและเหล่าพระอสีติมหาสาวกก็เนรมิตกายเสนา
อ ามาตย์ต่างๆ กลายเป็นพระอสีติมหาสาวกดังเดิม 

พระพุทธเจ้าทรงเทศนาส่ังสอนท้าวชมพูเปรียบทรัพย์สมบัติต่างๆ ของท้าวชมพูว่าเป็น
เสมือนบ่วงคอยรัดให้ท้าวชมพูจมอยู่ในห้วงสังสารวัฏ การละความโกรธ ความโลภและความหลง จะ
ช่วยให้ให้ประสบความสุขท่ีแท้จริงและจะน าตนให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้ เมื่อท้าวชมพูพร้อมด้วย
บริวารได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็บังเกิดความเล่ือมใสและขอบวชอุทิศตนในพระ
พุทธศาสนาต่อจากนั้น พระเถระชมพูจึงได้ส่งสารไปยังพระนางพิมพรผู้มเหสี ทราบว่าตนเองได้ออก
บวชแล้ว พร้อมกันนั้นก็บอกว่าถ้ามีพระราชาเมืองใดมาสู่ขอก็อนุญาตให้พระนางเสกสมรสได้ เมื่อนาง
ได้ทราบข่าวก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง จึงตัดสินใจให้สิริคุตพระโอรสอยู่ครองเมืองปัญจา ส่วน
ตนเองจะเดินทางไปหาท้าวชมพู หลังจากนั้นจึงให้จัดกระบวนทัพเพื่อเตรียมเดินทาง พระพุทธเจ้าทรง
ทราบว่านางพิมพรพร้อมด้วยนางสนม จะเดินทางมาหาพระเถระชมพูจึงรับส่ังให้มาฆสามเณรแปลง
กายเป็นชายชราไปย่นย่อระยะทางและน านางพิมพรมาสู่พระเวฬุวัน 

 เมื่อนางพร้อมด้วยบริวารมาถึงก็รีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับทูลถามถึงพระเถระ
ชมพู พระพุทธเจ้าจึงแนะน าให้นางพิมพรไปหาพระเถระชมพูซึ่งขณะนั้นก าลังนั่งเข้าฌานสมาธิอยู่ท่ี
ด้านนอกกุฎิ เมื่อพระเถระชมพูทราบว่านางพิมพรจะมาหาก็ได้เนรมิตพระภิกษุหนึ่งพันรูปให้มีรูปร่าง
หน้าตาเหมือนกับตน จนนางพิมพรไม่รู้ว่ารูปไหนเป็นพระเถระชมพู จึงไปหาพระพุทธเจ้าอีกครั้ง 
พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะน าว่าให้ไปเรียกพระเถระชมพู หากรูปไหนขานก่อนรูปนั้นคือพระเถระชมพู 
นางพิมพรจึงกล่าวกะภิกษุท้ังหนึ่งพันรูปว่าตนเองพร้อมด้วยหญิงบริวารเหล่านี้มาหาพระเถระชมพู
ด้วยจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและต้ังใจจะอนุโมทนาบุญกับพระเถระชมพู 

 เมื่อพระเถระชมพูได้ยินเช่นนั้นก็เรียกนางพิมพรพร้อมท้ังบันดาลให้พระภิกษุท้ังหนึ่งพัน
รูปหายไป และแนะน าให้นางพิมพรไปทูลขอการอุปสมบทกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็แนะน าให้
นางพิมพรพร้อมด้วยหญิงบริวารเดินทางไปอุปสมบทท่ีส านักของพระนางพิมพาเถรีและพระนางยโส
ธราเถรี หลังจากนางพิมพรและหญิงบริวารได้อุปสมบทแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์เช่นเดียวกันกับพระ
เถระชมพู๒๒๐ 

                                            
๒๒๐ พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้” 

พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,  (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐), ๕๖ – ๖๐. 



๑๐๘ 

 

๓.๑.๑  แนวคิดความเชื่อเร่ืองชมพูบดีในฉบับล้านนา 
ชมพูบดี หรือ ชุมพูปติ หรือ ชุมพูปัตติเป็นคัมภีร์ชมพูบดีสูตรฉบับล้านนา ต้นฉบับท่ีใช้ใน

การศึกษานี้ เป็นของวัดป่าสักน้อย ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากได้รับ
การปริวรรต แล้ว คัมภีร์มีจ านวน ๓ ผูก รวม ๙๙ หน้าใบลาน๒๒๑   

เนื้อเรื่องเริ่มจากเหตุการณ์หลังการปฐมสังคายนาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 
๓ เดือน พระมหากัสสปะได้ถามพระอานนท์ว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงพระสูตรช่ือชุมพูปติแก่ใคร  
และ เมื่อใด พระอานนท์เฉลยว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงแก่พญาพาราณสีท่ีเวฬุวนารามมหาวิหาร แขวง
เมืองราชคฤห์ มีใจความว่า  

ท้าวชุมพูปติเป็นกษัตริย์ครองเมืองปัญจาลนคร ทรงมีมเหสีช่ือนางกัญจนราชเทวี ในครั้งท่ี 
ท้าวมหาชุมพูจะประสูติ มีเสาทองใหญ่เท่าล าตาล สูง ๑๓ วาต้นหนึ่งปรากฏหน้าปราสาท เมื่อประสูติ 
แล้ว เกิดขุมทรัพย์ท่ีเต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองต่าง ๆ  ขึ้นท่ี ๔ มุมของปราสาท และยังมีฉลองพระ 
บาททิพย์ลอยมาสู่พระองค์ พราหมณ์ท้ังหลายท านายว่าพระกุมารจะเป็นใหญ่ ปราบไปท่ัวชมพูทวีป 
ด้วยฉลองพระบาททิพย์นี้ เมื่อท้าวชุมพูปติมีอายุครบ ๑๖ พรรษา พระองค์ก็จบวิชาท้ังหลายในไตร
เพท โดยเฉพาะ วิชายิงธนูนั้นถือเป็นหนึ่งในโลก  

เมื่อทรงยิงธนูดอกแรกไปไกลถึง ๑ โยชน์ เมื่อทรงยิงธนูดอกท่ี ๒ ถึง ๗ ธนูก็ไปไกล ๒ ถึง 
๗ โยชน์ตามล าดับ พร้อมมีฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นโกลาหล เมื่อพระองค์ได้อภิเษกกับ นางกัญจนเทวีก็
ประพฤติเป็นพาล ในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งทรงมองเห็นดาวอยู่ล้อมเดือน ก็มีโกลาหล เมื่อ
พระองค์ได้อภิเษกกับ นางกัญจนเทวีก็ประพฤติเป็นพาล ในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งทรงมองเห็น
ดาวอยู่ล้อมเดือน ก็ม 

พระประสงค์จะให้กษัตริย์ท้ังหลายมาห้อมล้อมพระองค์เช่นนั้นบ้าง จึงทรงฉลองพระบาท
ทิพย์เสด็จไป ยังเมืองต่าง ๆ แล้วยิงธนูข่มขู่ให้พระราชาท้ังหลายออกมาอ่อนน้อมและถวายเครื่องราช
บรรณาการ ทุกป ี 

วันหนึ่งพญาชุมพูปติเหาะไปยังเมืองราชคฤห์ของพญาพิมพิสาร ทรงเห็นปราสาทราชวัง 
สวยงามก็อิจฉาจึงใช้พระบาทถีบยอดปราสาทแต่ด้วยพญาพิมพิสารทรงมั่นในพุทธศาสนา เทวดาท่ี  
รักษาปราสาทก็ท าให้ปราสาทมั่นคง กายของพญามหาชุมพูจึงกระแทกกับยอดปราสาทเกิดแผล 
เจ็บปวดอย่างมาก แม้จะใช้ดาบศรีกัญไชยฟันท่ียอดปราสาทก็ตาม ดาบวิเศษกลับหักกระเด็นไป ครั้น 

                                            
๒๒๑ บ ารุง บารม,ี “ชุมพูปติ” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, เล่ม ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘๙๒ - ๑๘๙๔. 



๑๐๙ 

 

กลับถึงเมืองปัญจาลนครก็วาดธนูขึ้นหมายยิงไปร้อยพระกรรณพญาพิมพิสาร พญาดังกล่าวได้ยินเสียง 
กระหึ่มมาแต่ไกลก็เสด็จไปสู่ส านักของพระพุทธองค์ ท่ีเวฬุวันมหาวิหารและทูลถามเหตุดีร้าย 
พระพุทธองค์ ก็ตอบความปรารถนาของพญาชุมพูปติ พญาพิมพิสารได้แต่ตัวส่ันด้วยความกลัวและขอ
พระพุทธ องค์เป็นท่ีพึ่ง เมื่อลูกธนูค้นหาไม่พบก็ตามมาจนถึงเวฬุวันมหาวิหารแล้วส่งเสียงค ารามสนั่น
ท่ัวเมือง พระพุทธองค์จึงให้พระโมคคัลลานะเถระไปห้ามเหตุร้ายนั้น พระโมคคัลลานะได้เนรมิต 
สุรจักรไป ท าลายลูกศรนั้นเสียธนูแตกเป็นเจ็ดเส่ียงรีบกลับไปยังแล่งธนูดังเดิม ท้าวมหาชุมพูจึงส่ังให้
ฉลองพระบาทไปมัดข้อพระบาทพญาพิมพิสารมาถวายฉลองพระบาททิพย์กลายเป็นนาคคู่หนึ่งว่ายฟ้า
ตรงมาหา พญาพิมพิสารยังเวฬุวันมหาวิหาร แต่ก็ถูกพระโมคคัลลานะเนรมิตครุฑยักษ์ไปปราบจนนาค
ท้ังสอง ส้ินฤทธิ์กลับไปเป็นฉลองพระบาททิพย์ตกลงตรงหน้าพญาชุมพูปติท าให้ทรงพิโรธยิ่งขึ้น  

ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ตรวจดูเห็นว่าพญาชุมพูปติยังมีอุปนิสัยในโลกุตตรธรรม จึงขอให้  
พระอินทร์น าสาส์น ของพระองค์ไปก าราบและให้พญาชุมพูปติพร้อมกับราชเทวีและประยูรญาติไป
เข้า เฝ้าพระพุทธองค์ท่ีเวฬุวัน พระอินทร์จึงแปลงเป็นพรานป่าไปปรากฏต่อหน้าพระพักตร์พญาชุมพู
ปติ ในท่ีประชุมเสนาอมาตย์และส่ังให้พญาชุมพูปติไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ พญาชุมพูปติพิโรธมากจึง
ยิงธนู วิเศษแต่ก็ถูกจักรแก้วของพระอินทร์แปลงแล้วร่วงลง อ านาจของจักรแก้วท าให้เกิดความร้อนไป
เผาเครื่องแต่งกายของทุกคนในท้องพระโรง และด้วยความร้อนจากจักรแก้วท าให้ชาวเมืองท้ังปวงต้อง
หนี ลงน้ า แม้กระท่ังพญาชุมพูปติก็ยังหนีไปยังตุ่มน้ า เมื่อเห็นดังนั้นพระอินทร์จึงเรียกจักรแก้วคืนสู่
พระหัตถ์และเรียกพญาชุมพูปติออกไปหา พร้อมเนรมิตผ้าให้ผืนหนึ่งเพื่อปิดพระวรกาย และส่ังให้ไป
ถวาย บรรณาการต่อ “พญาเอกมหาราช” ภายในเจ็ดวัน จากนั้นจึงกลับมารายงานพระพุทธเจ้า  

ในวันท่ี ๗ พระอินทร์ ท้าวจตุโลกบาลและบริวารท้ังปวงก็เนรมิตเวฬุวันมหาวิหารให้เป็น 
เมืองอันยิ่งใหญ่และงดงาม ประกอบด้วยก าแพงแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการ ๗ ช้ัน ภายในเมืองกว้าง 
๑๐๐๐ คาวุต มีสระโบกขรณีห้าแห่งสมบูรณ์ด้วยดอกไม้ต่าง ๆ มีปราสาทประธานท่ีงามเสมือนเวไช 
ยนต์แวดล้อมด้วยปราสาทแก้วมณีท้ังหลายเรียงรายโดยรอบหน้าปาราสาทหลังใหญ่มีมณฑปหลังใหญ่ 
แล้วด้วยแก้วเจ็ดประการมีบัลลังก์เรียงรายอยู่ ระหว่างก าแพงแต่ละช้ันให้มีบริวารของท้าวจตุโลกบาล 

รักษา ในปราสาทใหญ่ให้มีนางฟ้าประจ าทุกช้ันและตามทางท่ีพญาชุมพูปติจะต้องเสด็จ
เลียบฝ่ังแม่น้ า นั้นเนรมิตให้กว้างขวางและมีเหล่าครุฑนาคท้ังหลายแปลงเป็นพ่อค้าแม่ค้าและเป็น
ชาวบ้านจับจ่าย ส่ิงของไปมา  

ในเวลาสาย พญาชุมพูปติก็เสด็จไปถึงเมืองเนรมิต พระพุทธองค์ได้มอบให้สุขสามเณรและ 
มาฆสามเณรเนรมิตเป็นกุมารไปน าเสด็จเข้าเมืองโดยให้พญาชุมพูปติลงจากช้างแล้วพานางกัญจนราช 
เทวี ราชบุตรและข้าราชบริพารผ่านก าแพงเมืองแต่ละช้ัน ซึ่งบริบูรณ์ด้วยสัตว์หิมพานต์และทรัพย์ 
สมบัติอันวิเศษในปราสาทช้ันบนนั้น พระอริยสาวกท้ังหลายก็เนรมิตเป็นเสนาอ ามาตย์ราชมนตรีอยู่  



๑๑๐ 

 

เต็มท้องพระโรงท่ีมีพระพุทธเจ้าเนรมิตเป็นท้าวมหาราชและมเหสีเทวีประทับเป็นประธานอยู่ พญาชุม 
พูปตินึกถึงความเก่งกาจของทูตไปบอกข่าวแก่พระองค์เมื่อ ๗ วันก่อนก็ยิ่งท าให้รู้สึกว่าความยิ่งใหญ่ท่ี 
พระองค์มีนั้นลดลงเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่อลังการท่ีได้สัมผัสเห็น ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ 
กับแสงหิ่งห้อยท่ีมาเทียบกับแสงจันทร์ ยิ่งคิดยิ่งลดทิฐิลงเรื่อย ๆ จึงด าเนินด้วยความหวาดหวั่นเก้อ  
เขินผ่านความสง่างามท้ังหลายจนไปก้มกราบแทบบัลลังก์ถวายเครื่องราชบรรณาการแล้วจึงประทับ 
อยู่ในท่ีอันสมควร  

“พญาเอกมหาราช” รับเครื่องราชบรรณาการแล้วก็ปฏิสันถารกับพญาชุมพูปติด้วย สุนทร
วาจา น้อมใจให้ลดทิฐิมานะลงได้ระดับหนึ่ง แล้วแสดงธรรมอันเป็นไปตามอริยสัจจ์ท้ัง ๔ พร้อม ท้ัง
อัตถะและพยัญชนะจนโน้มพระทัยของพญาชุมพูปติสู่ไตรสรณคมน์ จากนั้นจึงแสดงอนุปุพพิกถา ๕ 
ประการให้ฟังโดยพิสดารจนพญาชุมพูปติส้ินความเคลือบแคลงและได้ดวงตาเห็นธรรม เมื่อพระพุทธ
องค์ทรงหยั่งรู้ถึงน้ าพระทัยในโลกุตตรธรรมของพญาชุมพูปติแล้วก็เทศนาอริยมรรคท้ัง ๘ ซึ่งเมื่อ 
แสดงเสร็จส้ิน พญาชุมพูปติก็บรรลุโสดาปัตติผลและมีอัธยาศัยน้อมสู่การบวชอย่างแรงกล้า เมื่อถึง  
ระดับนั้นแล้ว ภาพของเมืองและส่ิงเนรมิตท้ังหลายก็กลายสู่สภาพเดิมอันเป็นเวฬุวนารามมหาวิหาร 
ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยพระอริยสาวกและบริษัทท้ัง ๔ อ ามาตย์ราชบริพารของพญาชุมพูปติทุกคนได้รับรส 
แห่งธรรมในครั้งนั้นต่างมีดวงตาเห็นธรรมและรับเอาพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง ครั้นพญาชุมพูปติหายจาก
ความงุนงงแล้วก็เข้าไปขอบวชกับพระพุทธองค์ บรรดาท้าวพญาท้ังร้อยเอ็ดหัวเมืองและเสนา 
ข้าราชการของพญาชุมพูปติซึ่ งบรรลุโสดาบันแล้วก็ขอบวชด้วย พระพุทธองค์ก็ประทาน  
เอหิภิกขุอุปสัมปทาให้โดยท่ัวกัน ครั้งนั้นพญาพิมพิสารก็จัดหาเครื่องบริขารให้ผู้บวชนั้นจนครบ ส่วน 
พญาชุมพูปติผู้มุ่งออกบวชก็มีเทวดาเอาเครื่องบริขารมาถวาย อันเนื่องจากอนุสนธิจากผลบุญท่ีทรง  
เคยได้กระท ามาก่อน ดังมีความกล่าวสืบไปว่า  

ในคราวท่ีพระพุทธมหากัสสปะมาตรัสรู้นั้น พญาชุมพูปติเกิดเป็นพ่อค้าเดินทางด้วย 
เกวียนไปยังเมืองต่าง ๆ ครั้งหนึ่งไปพบพระพุทธมหากัสสปะออกบิณฑบาตอยู่ จึงได้น้อมถวายผ้า  
กัปปาสิก เมื่อส้ินชีวิตแล้วจึงได้เกิดเป็นเทวดาอยู่ในวิมานสูง ๑๖ โยชน์ มีนางฟ้าแสนหนึ่งเป็นบริวาร 

เพราะผลบุญในครั้งนั้น ครั้นส้ินบุญก็ได้เกิดเป็นราชาแห่งเมืองปัญจาลนคร และด้วยผล
บุญท่ียังมีอยู่ จึงมีธนูวิเศษและฉลองพระบาททิพย์รวมท้ังแก้วมณีโชติและสรรพสมบัติต่าง ๆ ก่อนท่ี
พระองค์จะปลง พระเกศาเมื่อบวชนั้น ก็ได้ขออนุญาตจากนางกัญจนเทวีเสียก่อน  

ฝ่ายนางกัญจนเทวีและสิริคุตตราชกุมารครั้นออกจากเวฬุวันก็คิดไปต่าง ๆ ยิ่งได้เห็นเหล่า 
เสนาอ ามาตย์ท้ังหลายออกบวชจนเหลือไม่มากนักและได้เห็นภิกษุณีท้ังหลาย มีนางมหาปชาบดีเป็น 
ประธาน ก็มอบเครื่องราชกกุธภัณฑ์ให้พระโอรสแล้วนางก็ขอบวช ฝ่ายราชบุตรก็ได้มอบส่ิงของราช  
ทรัพย์ให้แก่เสนาอ ามาตย์น ากลับไปสู่ปัญจาลนครแล้วพระองค์ก็ออกบวชอีกผู้หนึ่ง  



๑๑๑ 

 

พญาชุมพูปติเมื่อบวชและได้รับกัมมัฏฐานจากพระโอษฐ์แล้ว ก็เจริญสมณธรรมจนส าเร็จ 
เป็นผู้หมดกิเลสในวันนั้นขณะอาทิตย์ตกดิน และได้รับเอตทัคคะจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศ  
กว่าภิกษุท้ังหลายในการตรัสรู้ธรรมเร็วพร้อมด้วยอภิญญา ๖ ส่วนนางกัญจนเถรีและสิริคุตตสามเณร 
ก็ ได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา ท้ังสามได้มีส่วนในการเผยแพร่พระศาสนาให้รุ่งเรืองตลอด 
อายุขัย๒๒๒ 

๓.๒  แนวคิดและความเช่ือพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา พบมาต้ังแต่ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ ในศิลปะมอญ –  

หริภุญไชย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีได้รับอิทธิพลทวารวดีทางภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลพบุรี 
รวมท้ังอิทธิพลจากประเทศพม่าเข้ามาผสมผสานในระยะหลัง๒๒๓  ซึ่งคงจะมาจากดินแดนพม่าหรือ
ดินแดนภาคกลางของไทย กับการใช้รูปแบบเดียวกัน หลังจากนั้นพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา ได้
ปรากฏอีกครั้งหนึ่งในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๑ ในวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา ซึ่งน่าจะสืบทอด
ความเช่ือของวัฒนธรรมมอญ หริภุญไชย และความเช่ือของดินแดนใกล้เคียง เช่น ดินแดนพม่าเข้ามา
ผสมผสานกัน 

จากอิทธิพลความเช่ือหลากหลายท่ีสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานของดินแดนภาคเหนือ
ท่ีมีผลต่อความเช่ือในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า พระเจ้าทรงเครื่อง
ตามความเช่ือของคนล้านนา หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในสภาวะเหนือมนุษย์อาจแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฎิ
หารย์ต่างๆ ตามความเช่ือในลัทธิตันตระ เช่นท่ีพระองค์ทรงเนรมิตพระวรกายเป็น พระราชาธิราช๒๒๔ 
เพื่อปราบพระยาชุมพูปติตามต านานชุมพูปติ ซึ่งความเช่ือเรื่องพุทธประวัติตอนนี้ของพระพุทธเจ้า
แพร่หลายมากในดินแดนล้านนา เช่นเดียวกับในดินแดนพม่า มีหลักฐานยืนยันความเช่ือตามต านานนี้
ชัดเจนได้แก่การสร้างรูปพระยาชมพู เป็นรูปบุคคลประทับนั่งอัญชลี มีจารึกอักษรไทยวน ท่ีฐาน อายุ

                                            
๒๒๒ ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล, “ชมพูบดีสูตรในจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕”, 

วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาประวัติศาสคร์ศิลปะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๓๐-๓๓. 
๒๒๓ ภรดี พันธุภากร, การวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ , (ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒๔-๑๒๕. 
๒๒๔ ภรดี พันธุภากร, การวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ , (ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๙๕. 



๑๑๒ 

 

ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ กล่าวว่า “พระยามหาชมพูบดีนี้สร้างขึ้นเพื่อ
ค้ าพระศาสนา”๒๒๕ 

นอกจากนี้พระเจ้าทรงเครื่องล้านนา อาจหมายถึง พระอนาคตของพระพุทธเจ้า๒๒๖ ได้แก่
พระศรีอริยเมตไตรย์ซึ่งจะลงมาตรัสรู้ต่อไปเมื่อสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันส้ินสุดลงแล้ว  ชาว
ล้านนามีความเช่ือเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรยว่า สืบเนื่องมาจากต านานพระมาลัย ดังกล่าวปรากฏ
หลักฐานยืนยันความเช่ือมีอยู่มากมาย เช่น จารึกจ านวนมากต้ังแต่สมัยพระเจ้าติโลกราช มักแสดง
ความเช่ือเรื่องของล้านนาว่าการบ าเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาอาจต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
จนครบก าหนด ๕๐๐๐ ปีได้ แล้วหลังจากนั้นพระศรีอริยเมตไตรยจะเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อตรัสรู้
และโปรดสัตว์ต่อไป๒๒๗  ในจารึกท่ีเป็นฐานของพระเจ้าทรงเครื่องสร้างเมื่อพ.ศ ๒๐๘๓ ได้กล่าวถึง
ผู้สร้างพระเจ้าทรงเครื่ององค์นี้ว่าเป็นหญิง ๓ คนได้ต้ังความปรารถนาขอพบกันทุกชาติจนกว่าจะพบ
ในนิทานและผู้หนึ่งขอเป็นเหมือนนางวิสาขาและได้รับโสดาปฏิ ในส านักพระศรีอาริยเมตไตรย๒๒๘  

๓.๒.๑ อิทธิพลแนวคิดและความเชื่อพระเจ้าทรงเคร่ืองในสมัยลพบุรี 
พระเจ้าทรงเครื่ององค์แรกในศิลปะเขมรคือพระเจ้าทรงเครื่องประทับยืนท่ีทับหลังด้าน

ตะวันตก และรูปทรงเครื่องนาคปรกบนทับหลังทิศใต้ของปรางค์องค์กลางปราสาทหินพิมายใน
ตอนต้นของศิลปะนครวัดราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ส่วนพระเจ้าทรงเครื่องสมัยลพบุรีจะเริ่มในสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๗ ช่วงนี้จะปรากฏพระเจ้าทรงเครื่องเป็น ๒ แบบคือพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องศิลา
พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องท าด้วยส าริดลักษณะของพระเจ้าทรงเครื่องในสมัยแรกจะสวมกระบังหน้า
เป็นลายประจ ายามรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเสริมกุณฑล๒๒๙   ท าเป็นพระพุทธรูปนาคปรกจะยังไม่
ปรากฏเครื่องอาภรณ์อื่นๆ ต่อมาลายประจ ายามจะวิวัฒนาการเป็นลายสามเหล่ียมเช่นพระพุทธรูป
นาคปรกทรงเครื่องวัดหน้าพระเมรุ อยุธยาสวมกระบังหน้าเป็นลายสามเหล่ียมมงกุฎลูกกรวยสวม
กุณฑลครองจีวรห่มเฉียงมีชายสังฆาฏิพาดอยู่ด้านหน้าของพระอังสะด้านซ้ายเป็นการครองจีวรตาม

                                            
๒๒๕ ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล, “ชมพูบดีสูตรในจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕”, 

วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาประวัติศาสคร์ศิลปะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๑๕๔. 
๒๒๖ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, เรื่องพระทรงเครื่อง เรื่องโบราณคดี, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 

๒๕๓๑), หน้า ๒๔๗. 
๒๒๗ ฮัสส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

เลขานุการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), หน้า ๖๕-๙๓. 
๒๒๘ เรืองเดียวกัน, หน้า ๑๔๐. 
๒๒๙ พิริยะ ไกรฤกษ์, ก่ึงพุทธกาลพุทธศิลป์ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 

๒๕๕๕), หน้า ๑๘๘. 



๑๑๓ 

 

แบบอินเดียสมัยปาละและปรากฏขึ้นครั้งแรกในศิลปะเขมรหน้ามีขนาด ๓ ช้ันปลายสอบลง มี ๗ 
เซียนส่วนด้านข้างจะหันหน้าเข้าสู่องค์กลางต่อมาจะแสดงลักษณะพื้นเมืองมากขึ้น เช่นท่ีวัดพระราม
อยุธยาซึ่งปัจจุบันอยู่ในพระราชวังจันทรเกษม ลักษณะเครื่องทรงคล้ายองค์ท่ีวัดหน้าพระเมรุ สร้อย
พระศอลายลักษณ์ร้อยประทับนั่งอยู่เหนือขนดหน้าสามช้ันไปสอบลงเนื้อท่ีนั่งปรากฏลายพฤกษาซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะเขมรแบบบายน๒๓๐  ท่ีวัดพระรามอยุธยาซึ่งปัจจุบันอยู่ในพระราชวัง
จันทรเกษม ลักษณะเครื่องทรงคล้ายองค์ท่ีวัดหน้าพระเมรุ จะปรากฏสร้อยพระศอลายรักร้อย  
ประทับนั่งอยู่เหนือหน้า ๓ ช้ัน ไปสอบลงหรือท่ีนั่งปรากฏลายพฤกษาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะ
เขมรแบบบายนปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๗  ส าหรับพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องมีวิวัฒนาการเหมือนกับ
พระพุทธรูปนาคปรก 

วิวัฒนาการต่อมากระบังหน้าจะเปล่ียนเป็นมงกุฏมีลายวงกลมขนาดใหญ่ปรากฏท่ีตรง
กลางและริมท้ังสองด้านรวมสามองค์ ครองจีวรห่มคลุมส่วนสร้อยห้อยพระศอ พาหุรัดและเข็มขัดรัด
ประคตและขอบจีวรเริ่มมีลายต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ขนาดของพระเจ้าทรงเครื่องนาคปรกจะมีขนาด
เท่ากัน๒๓๑  องค์พระพุทธรูปจะสวมเครื่องทรงแบบกษัตริย์คือสร้อยพระศอพาหุรัดสร้อยข้อมือและ
สร้อยข้อเท้ากระบังหน้ายังคงมีลายวงกลมขนาดใหญ่ ๓ วงมงกุฎเป็นรูปกรวยสูงในสมัยนี้มีการท ารูปตี
กรวยคือพระพุทธรูปนาคปรกอยู่ตรงกลางพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตาอยู่สอง
ข้างส่วนพุทธรูปยืนมีเครื่องทรงคล้ายคลึงกับเข็มขัดมีอุบะเพชรพลอยประดับและสบงมีลายเริ่มปรากฏ
พระเจ้าทรงเครื่องประทับนั่งแบ่งเป็น ๒ แบบคือ 

พระไภษัชยคุรุ พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิถือหม้อน้ าอยู่ในพระหัตถ์ขวาสวมเครื่อง
ทรงกษัตริย์กระบังหน้าเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมงกุฎรูปกรวยทรงจีวรห่มเฉียงเป็นชายสังฆาฏิท่ี
ไหล่ซ้ายต่อมากระบังหน้าเป็นรูปบัวกลีบบัวซ้อนกันสามช้ันในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพระ
วัชรธร เป็นพระพุทธองค์หนึ่งถือวัชระและกระด่ิงในท่าวัชรกุมารคือพระกรซ้ายกดเกี่ยวกันท่ีพระ
ขนิษฐาถ้าอยู่ในรูปพระวัชรสัตว์มือขวาจะถือว่าชนะเหนือพระอุระมือซ้ายถือกระด่ิงวางตรงพระโสณี
ลักษณะทรงเครื่องเหมือนพระเจ้าทรงเครื่องในสมัยเดียวกัน 

หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ไม่นิยมท าพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องเป็นศิลาขนาดใหญ่แต่
ยังคงท าเป็นสัมฤทธิ์หนึ่งในตรีกาย ในสมัยนี้ปรากฏพระเจ้าทรงเครื่องประทับนั่งปางมารวิชัยกระบัง

                                            
๒๓๐ สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, พิมพ์ครั้งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร: อมริทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง 

จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๘), หน้า ๕๕. 
๒๓๑ พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึษา , (กรุงเทพมหานคร:  

อรุณอัมรินทร์, ๒๕๒๘), หน้า ๑๒๓. 



๑๑๔ 

 

หน้าและสร้อยพระศอท าเป็นแบบเดิมคือลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนประกอบกับลายดอกไม้กลีบ ซึ่ง
เป็นลักษณะของศิลปะเขมรแบบบายน ยังมีลายดอกไม้เป็นวงกลมสามวงประดับท่ีกระบังหน้า และ
อุทิศจะท าเป็นรูปกลีบบัวซ้อนกันสามช้ันอาจจะได้รับอิทธิพลจากพม่าท่ีเมืองพุกาม  เริ่มมีวิวัฒนาการ
ของมงกุฎเป็นรูปใบไม้แหลมสูงซึ่งจะค่อยๆ เข้ามาแทนท่ีมงกุฏแบบเดิมทีละน้อยเช่นท่ีพบท่ีอยุธยา
อิทธิพลเขมรเริ่มเส่ือมลงอิทธิพลมอญและศิลปะอินเดียปาละเริ่มแพร่เข้ามาในสมัยนี้เริ่มมีการท าพระ
เจ้าทรงเครื่องประทับนั่งปางมารวิชัยซุ้มเรือนแก้วซึ่งคงจะเป็นอิทธิพลอินเดียแบบปาละ โดย
นอกจากนี้จะสร้างเป็นองค์เดียวแล้วยังนิยมสร้างพระพุทธรูป ๓ องค์ทางตอนล่างพระพุทธรูปหลาย
องค์ทางตอนบนในซุ้มเรือนแก้วเดียวกัน  ลักษณะเช่นนี้จะพบท่ัวไปในภาคกลางและภาคอื่นๆ๒๓๒ 

๓.๒.๒ อิทธิพลแนวคิดและความเชื่อพระเจ้าทรงเคร่ืองในสมัยอยุธยา 
พระเจ้าทรงเครื่องจ านวน ๖๕ องค์จาก พระราชวังพระนครพระราชวังสามพระยา

พระราชวังจันทรเกษมในเขตเมืองอยุธยา ได้แก่วัดหน้าพระเมรุวัดตูมและวัดไชยวัฒนารามในเขต
อ าเภอนครชัยศรีนครปฐมได้แก่ วัดตุ๊กตา วัดละมุด และ วัดในกรุงเทพฯ ได้แก ่วัดเบญจมบพิตรน ามา
ศึกษาเปรียบเทียบโดยอาศัยลักษณะเครื่องทรงของพระพุทธรูปเป็นส าคัญจัดแบ่งพระเจ้าทรงเครื่องใน
สมัยอยุธยาได้ ๔ กลุ่ม พระเจ้าทรงเครื่องในสมัยอยุธยาบางองค์มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีท่ีเช่ือถือได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจึงใช้พระเจ้าทรงเครื่องเหล่านี้เป็นหลักฐานในการก าหนด
พระเจ้าทรงเครื่องในแต่ละกลุ่ม  

พระพุทธรูปเครื่ององค์ส าคัญท่ีใช้เป็นหลักในการก าหนดสมัยพระเจ้าทรงเครื่องสมัย
อยุธยาองค์อื่นๆ ได้แก่ 
 ๑. พระเจ้าทรงเครื่องแผ่นทองค าคุณพระพุทธรูปองค์นี้พบในกรุปรางค์วัดราชบูรณะซึ่ง
สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๒ ทรงสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ ๑๙๖๗๒๓๓  ในบริเวณท่ีพระราชทานสองพระองค์
คือเจ้าอ้ายพระยาและพระจ้ีพระยาชนช้างต่อสู้กันจนส้ินพระชนม์ท้ังคู่ จึงสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูป
องค์นี้สร้างขึ้นก่อนพ. ศ. ๑๙๖๗ สร้างขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ พระ
เจ้าทรงเครื่ององค์นี้เป็นพระพุทธรูปประทับยืนยกพระหัตถ์ขวาแสดงปางประทานอภัยในบริเวณ
ด้านหน้าพระอุระซึ่งเป็นลักษณะท่ีมักพบอยู่เสมอในศิลปะลพบุรีศิลปะมอญหริภุญชัยในพุทธศตวรรษ
ท่ี ๑๙ พระหัตถ์ซ้ายวางหน้าพระองค์ห่มจีวร พุมพระอังสะท้ังสองข้างสวมรัดประคดเป็นเข็มขัด

                                            
๒๓๒ พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึษา, (กรุงเทพมหานคร: อรุณ

อัมรินทร์, ๒๕๒๘), หน้า ๑๔๐. 
๒๓๓ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ, (พระนคร: คลังวิทยา, 

๒๕๑๕), หน้า ๑๓๔. 



๑๑๕ 

 

ประดับเพชรพลอยมีลวดลายดอกไม้ ๔ กลีบท่ีช่วงกลางด้านหน้าและด้านข้างขอบสบงท าวงโค้งมากมี
ขอบใช้ผ้าจีวรจีบหน้านางขึ้นไปเหนือขอบสบงเป็นส่ีเหล่ียมใช้ผ้าจีบหน้านางท่ีต่อลงมาถึงชายสบง
ด้านข้างมีลวดลายประดับเป็นรูปกลีบดอกไม้ขัดหัวลงมีลายไข่ปลาประดับด้านข้างท้ังสองข้างซึ่งเป็น
ลักษณะท่ีพบในพระพุทธรูปประทับยืนศิลปะสมัยอยุธยาเช่นกัน นอกจากนี้ยังปรากฏอิทธิพลสุโขทัย
ด้วยคือพระอุษณีษะรูปเปลวเพลิง๒๓๔ 

พระเจ้าทรงเครื่องดูดแผ่นทองจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นพระรูปหลักท่ีใช้
เปรียบเทียบก าหนดสมัยเจ้าทรงเครื่องในสมัยอยุธยาท่ีสวมเครื่องทรงหรือลักษณะทางประติมากรรม
อื่นๆคล้ายคลึงกันก าหนดให้มีอายุการสร้างร่วมสมัยกลางคือสมัยอยุธยาตอนต้น 

๒. พระเจ้าทรงเครื่องส าริดพระพุทธรูปนี้มีจารึกอักษรไทยสมัยสุโขทัยพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ 
ถึงสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ วันศุกร์เดือนเพ็ญขึ้น ๒ ค่ าฉลูนักษัตรปีศกศาสนาผ่านไปได้ ๒๐๘๔ 
ปีออกคุณปราชญามคา  มาจากจันทบุรีสร้างพระราชาธิราชไว้ ณ วัดบูรพารามและอุทิศค่าพระและ
เงินให้รักษาพระเจ้าถึงส้ินพระศาสนา๒๓๕  

พระพุทธรูปส าริดประทับยืนยกพระหัตถ์ท้ังสองข้างขึ้นเสมอพระอุระแสดงปางประทาน 
อภัยครองจีวรห่มคลุมปลายจีวรด้านล่างท้ังสองข้างแหลมเป็นรูปตะขอหรือสมอตามลักษณะ
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยทรงสวมกระบังหน้ามีลวดลายศิลปะอยุธยา รัศมีองค์พระมีสระเป็นรูปเปลว
เพลิงท่ีขอบรัดประคดและชายสบงด้านหน้าไม่มีลวดลายประดับแต่อย่างใด๒๓๖ 

จากจารึกท่ีฐานยืนว่าพระเจ้าทรงเครื่ององค์นี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ ๒๐๘๔  คือในสมัยรัชกาล
สมเด็จพระไชยราชาธิราช ๒๐๗๗ - ๒๐๘๙  จึงใช้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นหลักในการศึกษาเปรียบเทียบ
กับพระเจ้าทรงเครื่ององค์อื่นท่ีมีลักษณะเครื่องทรงคล้ายคลึงกันหรือมีวิวัฒนาการเครื่องทรงเพิ่มไป
จากพระเจ้าทรงเครื่ององค์อื่นแต่เครื่องทรงยังไม่วิวัฒนาการไปถึงพระเจ้าทรงเครื่องวัดหน้าพระเมรุ
และวัดไชยวัฒนาราม ก าหนดเป็นกลุ่มพระเจ้าทรงเครื่องท่ีมีอายุร่วมสมัยกันคือสมัยอยุธยาตอนกลาง 

๓. พระพุทธรูปเครื่องปูนปั้นจากเมรุมาศชัยวนารามหลักฐานพงศาวดารสมัยอยุธยาได้
กล่าวถึงวัดไชยวนารามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดสร้างขึ้นให้เป็นท่ีพ านักของสงฆ์ฝ่าย 
อรัญญวาสีในบริเวณหน้าสถานเดิมของพระราชมารดาวัดนี้เป็นวัดท่ีพระองค์สมเด็จไปมาอยู่เสมอ   

                                            
๒๓๔ พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิช

ชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐-๑๔๑. 
๒๓๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๒. 
๒๓๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๐. 



๑๑๖ 

 

วัดไชยวัฒนารามมีแบบแผนดังตามคติการสร้างเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของจักรวาลน่าจะได้รับ
อิทธิพลมาจากการสร้างปราสาทนครวัดในเขมรคือแผนผังประกอบไปด้วยพระมหาธาตุเจดีย์มีพระ
ระเบียงรอบพระระเบียงท าเป็นไม่รู้ทิศภายในมีพระเจ้าทรงเครื่องปูนปั้นประดิษฐานในประธานอยู่
ฉะนั้นพระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่องเหล่านี้จะสร้างขึ้นพร้อมกับวัดไชยวนารามคือในสมัยของพระเจ้า
ปราสาททองในปี พ.ศ ๒๑๗๒ – ๒๑๙๙๒๓๗ 

๓.๓ รูปแบบของ พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
จากการศึกษารูปแบบประติมากรรมในภาคเหนือของประเทศไทยเพราะว่านิยมสร้าง 

พระเจ้าทรงเครื่องเป็นจ านวนมากเริ่มจากพระเจ้าทรงเครื่องในศิลปะมอญหรือบุญชัยได้แก่เศียรพระ
เจ้าทรงเครื่องจากวัดประตูล้ีอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูนอายุราวครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษท่ี ๑๗  
ซึ่งถึงแม้จะช ารุดเหลืออยู่เฉพาะพระเศียรแต่พระบูรณะท่ีกลางพระนลาฏยืนยันว่าน่าจะเป็นเศียร
พระพุทธรูปมากกว่าเศียรเทวดา๒๓๘  และพระเจ้าทรงเครื่องปางแสดงธรรมจัดแสดงในห้องศรีวิชัย
พระราชวังพระนครท่ีอาจเปรียบเทียบกับพระพิมพ์ท่ีเวียงท่ากานก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗-
๑๘๒๓๙ หลังจากนั้นในช่วงอาณาจักรล้านนาได้พบพระเจ้าทรงเครื่องอีกเริ่มต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 
๑๙๒๔๐ และทวีความนิยมในการสร้างมากยิ่งขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๑ 

พระเจ้าทรงเครื่องในศิลปะล้านนาสร้างขึ้นด้วยวัสดุหลายประเภทเช่นส าริดศิลาและดิน
เผาซึ่งขนาดใหญ่และขนาดเล็กพระเจ้าทรงเครื่องเหล่านี้อาจจ าแนกตามลักษณะทางศิลปะออกได้เป็น
กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระเจ้าทรงเครื่องอิทธิพลศิลปะปาละของอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วน
มงกุฎท่ีอาจเปรียบเทียบกับพระเจ้าทรงเครื่องศิลปะปาละได้โดยตรงและมีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย
ผสมอยู่บางส่วนซึ่งคงจัดอยู่ในกลุ่มของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สองหรือพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่น
หลังได้พระเจ้าทรงเครื่องกลุ่มนี้ได้แก่พระหิริภุญชัยโพธิสัตว์จากวัดพระธาตุหริภุญชัยจังหวัดล าพูน 
เป็นพระพุทธรูปทรงสัมฤทธิ์แสดงปางมารวิชัยคลองจีวรมีชายสังฆาฏิส้ันอยู่เหนือผ้ากันตามแบบพระ
เชียงแสนสิงห์หนึ่งแต่พระรัศมีเป็นรูปเปลวเพลิงตามอิทธิพลศิลปะสุโขทัยรวมเครื่องประดับแสดง

                                            
๒๓๗ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา, (พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕), หน้า ๓๕๒-๓๕๓, ๒๖๑-๓๖๒. 
๒๓๘ ด ารงราชานุภาพ, ต านานพระพุทธรูปส าคัญ , แก้ไขและเพ่ิมเติม, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 

๒๕๔๗), หน้า ๓๐. 
๒๓๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๔. 
๒๔๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙. 



๑๑๗ 

 

อิทธิพลศิลปะปาละของอินเดียกล่าวคือมงกุฎทรงเทรดแบบปาละท่ีมีชายผ้าห้อยลงมาเหนือพระอังสะ
ท้ังสองข้างพระกุณฑลสร้อยพระศอและพาหุรัดพระหริภุญชัยโพธิสัตว์นี้คงสร้างขึ้นในราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๘ พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ คงจะสร้างขึ้นก่อนพระเจ้าทรงเครื่องจากวัดพระธาตุหริภุญชัยอีก
องค์ท่ี ๑ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากอย่างแน่นอนเนื่องจากลักษณะบางประการท่ีแตกต่างไปเช่น
ส่งเสริมจีวรท่ีมีชายสังฆาฏิยาว จนจรดพระนาภี สะสมเครื่องประดับมากขึ้นมีท้ังทองพระกรพาหุรัด
และธ ามรงค์แต่ชายผ้าท่ีเคยให้ต่อจ่ามงกุฎหายไป 

กลุ่มที่ ๒ พระเจ้าทรงเครื่องอิทธิพลพระเจ้าทรงเครื่องเชียงแสนผสมปีท่ีพลพื้นเมือง
ลักษณะเครื่องทรงแตกต่างไปจากกลุ่มท่ี ๑ ซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะปาละอย่างชัดเจนพระเจ้าทรงเครื่อง
กลุ่มนี้เริ่มจากพระเจ้าทรงเครื่องท่ีมีจารึกอักษรล้านช้าง ๒๐๘๓๒๔๑ ท่ีฐานเป็นพระพุทธรูปส าริดปาง
มารวิชัยครองจีวรมีชายสังฆาฏิยาวภาคมาถึงกลางบ้านพระองค์ทับอยู่บนเครื่องประดับอีกช้ันหนึ่งอัน
ประกอบด้วยสร้อยสังวาลภาพจากพระอุระขวาขึ้นไปยังพระอังสาซ้ายต้องการขวาท่ีไม่มีจีวรคลุมเผย
ให้เห็นชัดพาหุรัดและทองภาคก่อนหางท่ีข้อพระกรและช่วงบนของข้อพระกรนอกจากนี้ทรงสวม
มงกุฎท่ีมีลักษณะท่ีคลายไปจากมงกุฎทรงเทริดอิทธิพลศิลปะปาละมาก 

นอกจากนี้พระเจ้าทรงเครื่ององค์นี้ท่ีครองจีวรบนเครื่องประดับช้ัน ๑ แล้วพระพุทธรูป
องค์ทรงเครื่ององค์อื่นๆ จะไม่ครองจีวรห่มคลุมอีกต่อไปแต่จะส่งเครื่องส่งตามแบบกษัตริย์ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของศิลปะ และล้านนาตอนปลาย๒๔๒  อันประกอบไปด้วยมงกุฎทรงสูงท่ียอดมักท า
แบบรูปดอกบัวตูมลักษณะคล้ายคลึงกับเทวดาปูนปั้นวัดเจ็ดยอด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียง ใหม่พระ
กรรณท้ังสองข้างประดับกุณฑณพระพักตร์ สวมทองกร และพาหุรัด บางองค์สวมธ ามรงค์ทุกนิ้วหรือ
นิ้วเดียวสังวาลย์ท่ีสวมของแต่ละองค์มีลักษณะแตกต่างกันออกไปดังเช่นพระพุทธรูปเครื่องปางมาร
วิชัยจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ส่วนสังวาลย์ ๒ สายไขว้กันท่ีพระอุระมีทับทรวงประดับซึ่ง
เป็นลักษณะเดียวกับเครื่องทรงองค์กษัตริย์พม่าในสมัยหลัง หรือกลองกับสังวาลต่อเป็นเส้นเดียวกัน
ค่อยลงไปยังบั้นพระองค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือบั้นพระองค์ท้ังสองด้านพระพุทธรูปกลุ่มนี้มักแสดงปาง
มารวิชัยขัดสมาธิราบและก าหนดอายุอยู่ในสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๒๑-๒๒๒๔๓ 

                                            
๒๔๑ ริบาลบุรีภัณฑ์ และคณะ, เรื่องพระพุทธรูปปางต่าง ๆ , (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๒), 

หน้า ๒๓๔. 
๒๔๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า, ๒๐๑. 
๒๔๓ พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิช

ชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หน้า ๒๑๔. 



๑๑๘ 

 

ในวิหารหลวงวัดพระธาตุหิริภุญชัยมีพระเจ้าทรงเครื่องส าริดปางสมาธิท่ีฐานมีอักขระ
ธรรมล้านนา  ซึ่งจารึกเครื่องทรงคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปกลุ่มท่ี ๒ ท่ีกล่าวมาแล้วแต่เครื่องทรงมี
นาฏศิลป์และมีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมกรองพลัสและสังวาลย์จากท่ีเคยปรากฏเป็นสายขนาดเล็ก
กลายเป็นแถบขนาดใหญ่ต่อเป็นช้ินเดียวกับพาหุรัดท่ีประทับประดับต้นพระกรและสวมสนับแข้งด้วย
นอกจากนี้ลักษณะภาพอย่างคล้ายกับพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยด้วยสันนิษฐานว่าโครงสร้างขึ้นหลังพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๒ เป็นต้นไป๒๔๔ 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มพระเจ้าทรงเครื่องสกุลช่างพะเยาเป็นพระพุทธรูปศิลาเท่าท่ีพบองค์สมบูรณ์
แสดงปางมารวิชัยและสละทรงเครื่องใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดในล้านนาโดยเฉพาะพุทธ
ทรงเครื่องกลุ่มท่ี ๒ กล่าวคือมงกุฎเป็นส่ีเหล่ียมยอดแหลมมีลายลูกประค าประดับขอบซึ่งเป็นลาย
เดียวกับเครื่องทรงอื่นๆท้ังสังวาลพาหุรัดและทองกรแปลว่าจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าทรงเครื่องกลุ่ม
ท่ี ๒ แต่มีลักษณะความเป็นสกุลช่างท้องถิ่นพะเยาเด่นเป็นพิเศษจึงจะเป็นกลุ่มท่ี ๓ ท่ีมีอายุร่วมสมัย
กับพระเจ้าทรงเครื่องในกลุ่มท่ี ๒ คือถูกก าหนดอายุไว้ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๑๒๔๕ 

นอกจากพระเจ้าทรงเครื่องท่ีได้กล่าวมาแล้วนี้ยังพบพระพุทธรูปในดินแดนล้านนาบาง
องค์ซึ่งไม่อาจจัดกลุ่มได้เช่นพระเจ้าทรงเครื่องน้อยดินเผาปางประทับยืนจากวัดสองพี่น้องเวียงปรึกษา
สวมเครื่องทรงได้แก่พาหุรัดทองพระกรและสังวาลย์เป็นรูปไข่ปลาภาคจากพระอังสาซ้ายมายังบ้าน
พระองค์ขวาถ้าบนจีวรห่มเฉียง  

๓.๓.๑ พระพุทธรูปไม้ทรงเคร่ืองในล้านนา 
๑) วัดมหาโพธิ์ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระพุทธรูปไม้โบราณ

ทรงเครื่องกษัตริย์ปางประทับยืนเปิดโลก เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างขึ้นโดยเจ้าเมือง ต่อมาได้มีการอพยพ
เคล่ือนย้ายเมื่อเกิดน้ าท่วมครั้งใหญ่ในเมืองน่าน จึงได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ พร้อมกับน าพระพุทธรูปองค์
นี้มาเป็นประธานของวัด วัดนี้มีช่ือเรียกว่า วัดพระแก้ว (อยู่ในบริเวณค่ายสุริยพงษ์ ในปัจจุบัน)  
ซึ่งพื้นท่ีนี้สูงกว่าบริเวณเมืองน่านเดิม ต่อมาได้เกิดไฟใหม้  เหลือแต่พระเจ้าทรงเครื่องล้มอยู่   
ชาวบ้านท่ีมาพบเห็นจีงเกิดความอัศจรรย์ในอย่างยิ่ง จึงน าพระพุทธรูปไปต้ังไว้ที่ต้นโพธิ์ แล้วได้สร้าง
วัดมหาโพธิ์ขึ้น เมื่อสร้างเสร็จก็ได้น ามาเป็นพระประธานของวัดตราบจนถึงปัจจุบันนี้ 

                                            
๒๔๔ ศรีศักร วัลลิโภดม, “จากพระเจ้าอู่ทองถึงพระเจ้าปราสาททอง”, เมืองโบราณ, ปีที่ ๗ ฉลับที่ ๓ 

(สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๒๔): ๔๓. 
๒๔๕ ด ารงราชานุภาพ, ต านานพระพุทธรูปส าคัญ, แก้ไขและเพ่ิมเติม, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 

๒๕๔๗), หน้า ๒๙. 



๑๑๙ 

 

พระเจ้าทรงเครื่องกษัติย์ปางประทับยืนเปิดโลก ประดิษฐานแท่นแก้วเป็นพระประธาน
ของวัด ซึ่งมีขนาด สูง ๒๖๐ เซนติเมตร รูปแบบกลุ่มพระเจ้าทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราช 
ประกอบไปด้วยมงกุฎทรงสูง กรรเจียกจร กุณฑล กรองศอ ทับทรวง พาหุรัด ทองพระกร  
ทองพระบาท ชายไหว ชายเครง โดยรูปแบบแล้วแสดงให้เห็นอิทธิพลของพระเจ้าทรงเครื่องแบบ
รัตนโกสินทร์ คือท ามงกุฎสูงมากเป็นมงกุฎครอบเฉพาะพระเศียร ไม่ยาวลงถึงส่วนหลัง ชายไหวชาย
แครงไม่อ่อนไหว พระพุทธรูปองค์นี้ก็ยังปรากฎอิทธิพลพื้นเมืองแสดงให้เห็นถึงช่างเมืองหลวงพระบาง
ท่ีได้ท าเลียนแบบ  

๒) วัดชนะไพรี ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ในพิฑิธภัณฑ์)  
วัดชนะไพรี ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๘ บ้านแฮะ หมู่ท่ี ๘ ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีพระเจ้า
ทรงเครื่องจักรพรรดิ ประดิษฐานอยู่ในหอค าเมืองน่าน อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ มีขนาดสูงประมาณสอง
เมตรกว่า ได้ย้ายมาจากวัดบุญยืน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เจ้าหลวงอัตถวรปัญโญ เชิญมาสร้าง
พระพุทธรูปในเมืองน่าน ซึ่งคาดว่าผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นเจ้าเมืองเพราะเป็นพระ เจ้า
ทรงเครื่องกษัตริย์ ซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถสร้างได้ รูปแบบกลุ่มพระเจ้าทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิ
ราช ประกอบไปด้วยมงกฎทรงสูง คลุมด้วยฉัตรหรือหมวก กรรเจียกจร กุฑล กรองศอ ทับทรวง พาหุ
รัด ทองพระกร ทองพระบาท ชายไหว ชายเครงท่ีประดับตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ ด้วยรักสมุกปั้น
เป็นตัวกนก เป็นเทคนิคท่ีนิยมมากในล้านนา พระศอเป็นริ้วปล้องแบบล้ือ พระพักต์รีเวียว พระโขนง
โก่ง พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกแบน พระโอษฐ์เล็กยาวหยักต่อด้วยริ้วระหว่างพระนาสิกและพระ
โอษฐ์สามเส้น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะท่ีเจอในจิตรกรรมฝาผนังเมืองน่าน พระกรรณเป็นรูปตัวซี   
แบบไทล้ือ 

๓) วัดทุ่งผึ้ง ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง วัดทุ่งผ้ึง ต้ังอยู่บ้านทุ่งผ้ึง หมู่
ท่ี ๔ ต าบลทุ่งผ้ึง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง สังกัดสงฆ์มหานิกาย พระพุทธรูปไม้ปางสมาธิทรงเครื่อง
กษัตริย์ พระพุทธรูปองค์นี้ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง แต่ลักษณะเด่นของพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระเจ้า
ทรงเครื่องกษัตริย์ พบภายในกุฏิเจ้าอาวาสโดยวางบนแท่นแก้ว ซึ่งลักษณะการสร้างนี้ในล้านนาพบอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังท่ีเป็นกลุ่มช่างล้านนา และกลุ่มสกุลช่างพะเยา แต่พระพุทธรูปองค์นี้ท า
ปางสมาธิ ซึ่งน่าจะสร้างในสมัยหลังแล้วเพราะว่าการสร้างยังพระพุทธรูปในอดีตพบว่าต้องมีกฎเกณฑ์
ในการสร้าง แต่สมัยหลังผู้ถวายหรือช่างน่าจะก าหนดขึ้นเองโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานท่ีสร้างกันมาแต่ก็
แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการสร้างพระพุทธรูปไม้ในยุคหลัง ส่วนเทคนิคการประดับ
ตกแต่งนั้นจะท าเครื่องประดับด้วยการปั้นรักสมุก ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีชาวล้านนาในยุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน
ช านาญมาก พุทธลักษณะพระพุทธรูปองค์นี้เพรียวบางบันพระองค์เล็ก พระอังสาใหญ่ พระพักตร์รี 
พระโขนงโก่งเป็นสัน พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยานใหญ่ ใส่กุณฑล 



๑๒๐ 

 

ขนาดใหญ่ตามแบบกลุ่มพระเจ้าทรงเครื่องล้านนา ใส่มงกุฎทรงกรวยหกเหล่ียม แต่ท าเหล่ียมเป็นสัน
ชัดเจนพุ่งตรงไปจุดศูนย์กลาง โดยยอดของมงกฎเป็นรูปดอกบัวตูม พระเกศาสลักเป็นตารางทาด้วย
รัก เทคนิคประดับตกแต่งคือลงรักทาชาดแล้วปิดทอง 

๔) วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน พระพุทธรูปไม้ทรงเครื่อง  ซึ่งปัจจุบันองค์ดังกล่าวจัด
แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน พระพุทธรูปองค์นี้เช่ือกันว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าฟ้าอัตถวร
ปัญโญ เจ้าผู้ปกครองนครเมืองน่านช่วงปี พ.ศ. ๒๓๒๙-๒๕๓๕ ๒๔๖ มีการสร้างวัดบุญยืนท่ีอ าเวียงสา
ขึ้นเป็นวัดส าคัญของเมืองสันนิษฐานว่า พระพุทธรูปทรงเครื่ององค์ดังกล่าวน่าจะสร้างขึ้นคราว
เดียวกันประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๖ บานประตูของพระวิหารบริเวณขอบบนบานประตูมีค าจารึกท่ีเขียน
ด้วยอักษรธรรมล้านนา เรื่องราวที่จารึกกล่าวถึง 

จากปีในการสร้างวัดบุญยืนสามารถน ามาก าหนดอายุพระเจ้าทรงเครื่องของวัดบุญยืน
น่าจะสร้างคราวเดียวกับการสร้างวัด นอกจากนั้นรูปลักษณะของพระเจ้าทรงเครื่องคล้ายกับรูปสลัก
ทวารบาลท่ีบานประตูของวัดบุญยืน ซึ่งสลักรูปเทวดาทรงเครื่องสวมมงกุฏประดับกรรเจียกจร สวม
สร้อยสังวาลมีทับทรวงประดับกลางอุระ บริเวณผ้านุ่งประดับชายไหวชายแครง และสวมฉลองพระ
บาทเชิงงอนลักษณะของเทวดาเหมือนกัลพระเจ้าทรงเครื่องท้ังพระพักตร์และเครื่องแต่งองค์จึงน่าจะ
สร้างในคราวเดียวกัน 

ส่วนฐาน พระเจ้าทรงเครื่อง ท่ีมีลักษณะประทับยืนมีฐานบัวในผังแปดเหล่ียมมา
รองรับฐานล่างสุดเป็นแถบหน้ากระดานเรียบถัดขึ้นไปเป็นบัวคว่ า ท้องไม้กว้างคาดลูกแล้วอกไก่ ๑ 
เส้น ส่วนของบัวหงายและหน้ากระดานบนสลักเป็นกลีบบัวและเกสรบัว 

เครื่องทรง สวมมุงกุฏทรงสูง ประดับกรรเจียกจร พระพักตร์วงรี พระโขนงโก่ง  
พระเนตรเหลือบต่ า ปลายพระเนตรตวัดข้ึน พระนาสิกค่อนข้างแบนบริเวณปลายตัดตรง ริมพระโอษฐ์
บางและแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อยพร้อมสลักรองพระโอษฐ์เป็นเส้นยาวถึงพระนาสิก บริเวณพระศอสลัก
เป็นช้ันๆ พระกรรณยาว สวมกุณฑลท้ัง ๒ ข้าง กุณฑลคล้ายพู่ห้อยปลายสะบัดไปทางด้านหลัง 

บริเวณพระวรกายครองตีวรเฉียง มีสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวปลายจรดพระนาภี สวมกรอง
ศอเป็นแถบกลมถัดลงมามีสายสร้อย ๒ สาย ยาวลงมาบริเวณปลายสะบัดเป็นเปลวกระหนกประดับ
ทับทรวงท่ีมีลักษณะคล้ายรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน กรอบลายประกอบจากวงโค้งกรอบบรรจุลายไม้
ใบไม้แบบประดิษฐ์ บริเวณพระกรประดับพาหุรัดรัดบริเวณต้นแขนนอกจากนั้นยังประดับทองพระกร 
อีก ๓ ช้ัน บริเวณถัดจากต้นแขน ข้อศอก และข้อมือ สวมธ ามรงค์ข้างละ ๔ นิ้ว ยกเว้นพระอังคุฐ 

                                            
๒๔๖ ศักด์ิชัย สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, (กรงุเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๒๓๒. 



๑๒๑ 

 

ส่วนล่างทรงภูษาซ้อนกัน ๓ ช้ัน มีแถบหน้านางภูษาสลักลวดลาย ประดับรัดพระองค์
ปั่นแหน่งสลักไม้แยกจากองค์พระพุทธรูป ชายไหวชายแครงซ้อน ๓ ช้ัน ท าเป็นแผ่นแยกสามารถถอด
ออกได้ ประดับทองพระบาท และสวมรองพระบาทเชิงงอน เมื่อมองจากด้านหลังพระเจ้าทรงเครื่อง
จะเห็นลวดลายท่ีสลักบนภูษาอย่างชัดเจน นอกจากนั้นจะเห็นช้ันของภูษาแต่ละช้ันจะท าปลายขอบ
ผ้าสะบัดปลิวรับกับชายไหวชายแครงด้านหน้า 

๕) วัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ ๓ บ้านหนองเต่า ต าบลม่วงต๊ีด อ าเภอภูเพียง จังหวัด

น่าน พระเจ้าทรงเครื่องวัดพระธาตุแช่แห้ง ปัจจุบันได้ถูกโจรกรรมไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ การสวมมงกุฏ
ทรงสูงประดับกรรเจียกจร สวมสร้อยสังวาล ทับทรวง บริเวณผ้านุ่งประดับชายไหวชายแครงซ้อนกัน 
๓ ช้ัน ผ้านุ่งสลักลวดลายชายผ้านุ่งสะบัดขึ้น พระบาทสวมฉลองพระบาทเชิงงอน 

พระพักตร์ของพระพุทธรูป ๒ องค์ พระพักตร์รูปไข่ พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า 
พระนาสิกโด่ง ปลายพระนาสิกตัดตรง พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย สลักพระหนุเป็นปม สุนทรี ของ 
พระพักตร์พระพุทธรูปเป็นแบบเดียวกับพระเจ้าทรงเครื่องท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
น่าน เป็นการสร้างในกลุ่มสกุลช่างเดียวกัน 

๖) วัดพระธาตุช้างค้ า ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน พระพุทธรูปไม้
ทรงเครื่อง วัดพระธาตุช้างค้ า มีลักษณะพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางเปิดโลก เก็บรักษาอยู่ภายใน
วัดไม่ได้น าออกมาจัดแสดงในวิหาร ลักษณะพระเจ้าทรงเครื่องท่ีเก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้ พระพุทธรูป
สวมมงกุฎทรงสูง จากภาพไม่พบการประดับกรรเจียกจรสันนิษฐานว่าท าแยกช้ินมาประดับจึงหลุด
หายไป ครองจีวรห่มเฉียง สัฆาฏิเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี สวมกรองศอ สร้อยสังวาล และทับทรวง
อยู่ต่ าประมาณพระนาภี ผ้านุ่งประดับรัดพระองค์ผ้านุ่งมีแถบหน้านางยาวลงมาต่ าแหน่งด้านล่างของ
ผ้านุ่งประดับชายไหวชายแครง ๒ ช่วง บริเวณพระบาทเปลือยเปล่าไม่สวมฉลองพระบาท๒๔๗ 

พระพักตร์ของพระเจ้าทรงเครื่อง วัดพระธาตุช้างค้ า ยังมีเค้าโครงเหมือนพระพุทธรูป
ในกลุ่มเดียวกันคือ พระพักตร์รูปไข่ พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่งปลายตัดตรง 
พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย ท่ีพระหนุมีปม 

๗) วัดพระเกิด ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน วัดพระเกิดสร้างในสมัยเจ้า
ผู้ปกครองนครน่านองค์ท่ี ๑๑ ในราชวงค์หลวงต๋ินมหาวงศ์ หรือเจ้ามหาวงศ์ สร้างเมื่อประมาณ  

                                            
๒๔๗ ภาวินี ทองสันติสุข, “พระพุทธรูปไม้ทรงเครื่อง เมื่องน่าน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางศิลปะของ

เมื่องน่าน รัตนโกสินทร์ และหลงพระบาง”, วิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๙), หน้า ๖๖. 



๑๒๒ 

 

พ.ศ. ๒๓๘๑๒๔๘ วัดพระเกิดมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิดต้ังอยู่ภายในวัด มีพื้นท่ีจัดแสดงศิลปวัตถุ
ภายในวัด รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตของชาวบ้าน ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพระเจ้าทรงเครื่อง
จัดแสดงจ านวน ๓ องค์ แบ่งเป็นพระเจ้าทรงเครื่องขนาดเท่าคนจริง ๑ องค์ และพระเจ้าทรงเครื่อง
ขนาดเล็ก ๒ องค์ ๒๔๙ 

พระเจ้าทรงเครื่ององค์นี้ แต่เดิมประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถหลังเก่า ลักษณะของ
พระเจ้าทรงเครื่องประทับยืนบนฐานบัวแสดงปางเปิดโลก พระเศียรสวมมงกุฏทรงสูงส่วนยอดสลัก
เป็นทรวงกรวยแหลม ไม่พบการประดับกรรเจียกจร และกุณฑล สวมกรองศอ สร้อยสังวาลทับกันเป็น
รูปกากบาทบ่ระดับทับทรวงขนาดเล็ก มีการสลับชายสลักชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวขัดกับการแสดง
พระกันรวมถึงไม่แสดงเส้นจีวรท่ีพาดจากอังสาซ้ายลงมาปั้นพระองค์ทางขวา ต่างจากพระเจ้า
ทรงเครื่องท่ีแสดงการครองจีวรเฉียงชัดเจน 

ส่วนผ้านุ่งประดับรัดพระองค์ และปั้นเหน่ง มีแถบหน้านางสลักลวดลายรักร้อย 
บริเวณแถบหน้านางสลักชายไหวชายแครง ๓ ช้ัน ชายไหวายแครงค่อนข้างติดกับผ้านุ่งปลายสะบัดไม่
มากเท่าพระเจ้าทรงเครื่อง ผ้านุ่งค่อนข้างสอบลง บริเวณพระบาทสวมฉลองพระบาทเชิงงอน 

พระเจ้าทรงเครื่ององค์นี้บริเวณพระวรกายส่วนพระอุระมีการแสดงกล้ามเนื้อ แตกต่าง
จากพระ เ จ้าทรง เครื่ อง  บริ เ วณพระอุระ ค่อนข้ า ง เ รียบไม่ แสดง สัด ส่วนของก ล้ามเนื้ อ  
การสลักเครื่องทรงท้ังกรองศอ สร้อยสังวาลท่ีไขว้กับเป็นรูปกากบาท ทับทรวง สลักได้นูนขึ้นลวดลาย
ชัดเจนรวมถุงมีการประดับอัญมณีลงบนพระพุทธรูปซึ่งไม่พบการประดับลักษณะนี้กับพระ เจ้า
ทรงเครื่ององค์นี้ 

๘) วัดสถารศ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เจ้าสุมนเทวราชเจ้าผู้ครอง
นครน่านจึงโปรดให้ย้ายเมือง เมื่อย้ายเมืองจึงเกิดการสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางเวียง คือ วัดสถารศ 
สร้างราวปี พ.ศ. ๒๓๖๔ – ๒๓๖๖ บริเวณเวียงเหนือวัดสถารศเป็นวัดเดียวท่ีมีการสร้างพระธาตุ
ภายในวัดจึงน่าจะเป็นวัดศูนย์กลางเวียงเหนือภายในวัดสถารศมีพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรักษาพระพุทธรูป 
และเครื่องใช้ในอดีตของชุมชน๒๕๐ 

                                            
๒๔๘ ชาตรี เจริญศิริ, นครน่าน พัฒนาการแห่งนครรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 
๒๔๙ ศักด์ิชัย สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, (กรงุเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๒๓๓. 
๒๕๐ ชาตรี เจริญศิริ, นครน่าน พัฒนาการแห่งนครรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๕-๒๖. 



๑๒๓ 

 

ลักษณะพระเจ้าทรงเครื่องประทับยืนเหนือฐานท่ีสลักรูปเศียรช้าง ๖ เศียร  
แสดงปางเปิดโลก พระเจ้าทรงเครื่องสวมมงกุฎทรงสูงประดับกรรเจียกจร และกุณฑลบริเวณพระ
เศียร ครองจีวรเฉียงสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวจรดพระนาภี สวมกรองศอ สร้อยสังวาลประดับทับทรวง
ในต าแหน่งต่ ากว่าพระอุระ ผ้านุ่ง ๒ ช้ัน มีแถบหน้านางประดับชายไหวชายแครง ๒ ช้ัน ท่ีข้อพระบาท
ประดับทองพระบาทไม่สวมฉลองพระบาท 

๙) วัดดู่ใต้ ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ภายในวัดมีพระเจ้าทรงเครื่องสลัก
จากไม้ ๑ องค์ พระพุทธรูปมีความสูงไม่เกิน ๑๐๐ เซนติเมตร ลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับ
ยืนเหนือฐานบัวแสดงปางเปิดโลก การทรงเครื่องประกอบด้วยมงกุฎทรงสูงประดับกรรเจียกจรและ
กุณฑล ครองจีวรเฉียงสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง สวมกรองศอ สร้อยสังวาลสลัก
เป็นเม็ดไข่ปลาและมีทับทรวง ผ้านุ่งยาวท าจีบหน้านางมีรัดประคด ปั้นแหน่ง และประดับชายไหวชาย
แครง ผ้านุ่งซ้อนช้ันสลักสวดลายดอกไม้คล้ายลายดอกกุหลาบ 

 ๓.๓.๒ พระพุทธรูปส าริด ปิดทองทรงเครื่องในล้านนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๑ พระเจ้าทรงเครื่องปางมารวิชัย สถานท่ีเก็บรักษา ณ ห้องศิลปะล้านนา 
อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ที่มา http://www.finearts.go.th 

 



๑๒๔ 

 

๑) พระเจ้าทรงเครื่องปางมารวิ ชัย ของหลวงพระราชทาน มาเมื่ อ วัน ท่ี ๑๗     
ธันวาคม ๒๔๖๙   สถานท่ีเก็บรักษา   ห้องศิลปะล้านนา อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร 

พระเจ้าทรงเครื่อง ปางมารวิชัย  ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษท่ี ๒๑ (ประมาณ ๕๐๐ 
ปีมาแล้ว) สร้างขึ้นตามคติเรื่องชมพูบดีสูตร หรือพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระยาชมพูบดี โดยทรง
บันดาลพระเวฬุวันวิหารประดุจเมืองสวรรค์ และเนรมิตพระองค์ทรงเครื่องพระจักรพรรดิราช แสดง
บุญญานุภาพเหนือพระยามหากษัตริย์ท้ังปวง เพื่อคลายทิฐิมานะแห่งพระยามหาชมพูกษัตริย์ผู้ทรง
อานุภาพ และทรงแสดงธรรมจนกระท่ังพระยามหาชมพูส้ินมานะ ขอบวชเป็นพระสาวกใน
พระพุทธศาสนา พระเจ้าทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิจึงหมายถึงอ านาจ และธรรมอันเป็นแก่นสารยิ่ง
กว่าอ านาจแห่งทรัพย์สมบัติท้ังหลาย พระเจ้าทรงเครื่องยังอาจหมายถึงพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย 
พระอนาคตพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระองค์ท่ี ๕ ในภัทรกัลป์ ท่ีจะมาบังเกิดเมื่อส้ินสุดยุคของ
พระพุทธเจ้าโคตม 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๒ พระทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ แบบศิลปะ/อายุสมัย ล้านนา ณ 
National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา https://www.facebook.com/nationalmuseumbangkok/ 



๑๒๕ 

 

 

๒)  Na t iona l  Museum Bangkok :  พิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชา ติ  พระนคร  
พระทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ แบบศิลปะ/อายุสมัย ล้านนา พุทธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๒ ชนิด 
สัมฤทธิ์  ขนาด ตักกว้าง ๓๒.๕ เซนติเมตร สูงพร้อมฐาน ๕๙ เซนติเมตร ประวัติ ของหลวง
พระราชทานมาเมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๙พระเจ้าทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ ศิลปะ
ล้านนา สวมอุณหิส ทรงกุณฑล สร้อยพระศอ สังวาล รัดพระองค์ พาหุรัด ทองกร สร้างขึ้นตามคติ
เรื่องชมพูบดีสูตร หรือพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระยาชมพูบดี โดยทรงบันดาลพระเวฬุวันวิ หาร
ประดุจเมืองสวรรค์ และเนรมิตพระองค์ทรงเครื่องพระจักรพรรดิราช แสดงบุญญานุภาพเหนือพระ
ยามหากษัตริย์ท้ังปวง เพื่อคลายทิฐิมานะของพระยามหาชมพูกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพ และทรงแสดง
ธรรมจนกระท่ังพระยามหาชมพูส้ินมานะ ขอบวชเป็นพระสาวกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าทรงเครื่อง
พระมหาจักรพรรดิจึงหมายถึงอ านาจ และธรรมอันเป็นแก่นสารยิ่งกว่าอ านาจแห่งทรัพย์สมบัติ
ท้ังหลาย  

 

ภาพที่ ๓.๓ พระหริภุญชัยไพธิสัตว์ จากวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน 

ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย. (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔๔. 

 



๑๒๖ 

 

๓) พระหริภุญชัยไพธิสัตว์ จากวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน ต้นพุทธศตวรรษท่ี 
๒๐ เป็นเนื้อสัมฤทธิ์  สูง ๘๒ เซนติเมตร ศาลาลัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
กรุงเทพมหานคร๒๕๑ พระพุทธปฏิมาแบบท่ี ๑ ทรงเครื่องวีวรห่มดอง ชายจีวรพาดอยู่เหนือพระถัน 
ทรงสวมอุณหิสห้ายอด มีแถบผ้าไขว้กันเป็นเงื่อนกระตุก ท้ิงชายเหนือพระกรรณท้ังสองข้าง ทรง
กุณฑล กรองศอ และพาหุดรัด เป็นพระหริภุญชัยไพธิสัตว์ เติมประดิษฐานอยู่ท่ีวัดพระธาตุหริภุญชัย 
จังหวัดล าพูน ๒๕๒ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ท่ีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร พระพุทธ
ปฏิมาองค์นี้มีพุทธสัษณะท่ีถอดแบบมาจากพระพุทธปฏิมาอินเดีย เช่น อุณหิสวางอยู่เหนือเม็ดพระศก
แถวแรก พระเนตรเหลือบลงแต่ปลายตวัดขึ้นไปท่ีปลายพระขนง นอกจากนั้นแล้วชายแถบผ้าเหนือ
พระกรรณ ก็ยังลอกแบบมาจากของอินเดียเช่นกัน เมื่อพิจารณาพุทธลักษณะท้ังหมดโดยรวมและฝีมือ
การหล่อช้ันครู แสดงให้เห็นว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช จึงเป็นไปได้ว่า
พระพุทธรูปองค์นี้อาจจะสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๐  

 

 

ภาพที่ ๓.๔ พระหริภญุชัยบรมโพธิ์สัตว์ กลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ 

ที่มา  : พิริยะ ไกรฤกษ์, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔๕. 

                                            
๒๕๑ พิริยะ ไกรฤกษ์, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง

แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔๔. 
๒๕๒ ด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕, (พระนคร: บรรณาคาร, 

๒๕๑๕), หน้า ๔๙. 



๑๒๗ 

 

 ๔) พระหริภุญชัยบรมโพธิ์สัตว์ กลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก
กว้าง ๖๖ เซนติเมตร สูง ๑.๑๖ เมตร ระเบียงพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเพทมหา
นครพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ทรงเครื่อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
“พระทรงเครื่องล าพูน เป็นพระท่ีมีองค์เดียวไม่มีสองงามเลิศล้น”๒๕๓  พระพุทธรูปองค์นี้ น่าจะจ าลอง
มาจากองค์ท่ีกล่าวถึงเบ้ืองต้นเพราะเพิ่มไรพระศกขึ้นใต้เม็ดพระศกแถวแรก นอกจากนั้นแล้ว ยังครอง
จีวรทับสร้อยพระศอซ้าย ส่วนพาหุรัด เกยูร และ ทองพระกรด้านซ้ายสวมทับบนจีวรอีกต่อหนึ่ง 
พระพุทธรูปองค์นี้อาจจะสร้างขี้นในรัชสมัยของพญาแก้ว ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๑๒๕๔ 

 

                 

ภาพที่ ๓.๕ พระสมณโคดม ปางโปรดพญาชมพูบดี 

ที่มา  : พิริยะ ไกรฤกษ์, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย , (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔๖. 

 

                                            
๒๕๓ พิริยะ ไกรฤกษ์, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง

แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔๔. 
๒๕๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๖. 



๑๒๘ 

 

๕) พระสมณโคดม ปางโปรดพญาชมพูบดี กลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ สัมฤทธิ์   
สูง ๕๖ เซนติเมตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พระพุทธปฏิมาในแบบท่ี ๒ อาจจะเป็นพระ
สมณโคดมโปรดพญาชมพูบดี ทรงพระธรรมเทศนาโปรดพญาชมพูบดี  จนทรงเล่ือมใส และขอ
บรรพชา ตามท่ีกล่าวถึงในชมพูบดีสูตร๒๕๕  

หลักฐานของพม่า  เช่ือกันว่าปางนี้เกิดขึ้นท่ีเชียงใหม่ก่อนท่ีจะน าไปแพร่หลายท่ีอื่นซึ่ง
สอดคล้องกับพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพท่ีทรงสันนิษฐานว่า หนังสือ มหา
ชมพูปติสูตร ซึ่งอยู่ในหมวดสุตตสังคหะ คือหนังสือซึ่งส่งเคราะห์รวมอยู่ใน พระสุตตันตปิฎก นั้น 
แท้จริงแล้วมิได้รวมอยู่ในพระไตรปิฎกคัมภีร์ใด “ผู้ช านาญภาษาฬีได้ตรวจส านวน เห็นว่าเป็นหนังสือ
แต่งในแถวประเทศของเรานี้ ภายหลังหนังสือจามเทวีวงศ์ และรัตนพิมพ์วงศ์ จึงเป็นไปได้ว่า มหาชมพู
ปติสูตร เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีอีกเรื่องหนึ่งท่ีแต่งขึ้นโดยพระภิกษุชาวไทย ซึ่งน่าจะเป็นพระภิกษุ
ฝ่ายอรัญวาสี ในรัชสมัยพญาแก้ว๒๕๖ 

๓.๓.๒ พระเจ้าปูนปั้นทรงเคร่ืองในล้านนา 
พระเจ้าปูนปั้นทรงเครื่องในล้านนา ท่ีพบให้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นใหม่ โดยรับ

อิทธิพลจากรัตนโกสินทร์ มีการผสมผสานเข้าด้วยกันจึงเกิดพระเจ้าทรงเครื่องในยุคปัจจุบันนี้ 

พระเจ้าปูนปั้นทรงเครื่องในล้านนา ท่ีพบอยู่ในวิหารหลวงวัดสวนดอก ไม่พบหลักฐาน
แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด จึงมีการสันนิฐานขึ้นอาจถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคแรกๆ ในการสร้างวัด 

๓.๔  องค์ประกอบเครื่องทรง และเครื่องประดับ พระพุทธรูปเครื่องในล้านนา 
เครื่องประดับท่ีพระมหากษัติย์ทรงหรือท่ีเรียกว่าเครื่องต้น มักทรงใช้ในพระราชพิธีส าคัญ 

เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเครื่องต้นหรือเครื่องทรงนี้เป็นหนึ่งในบรรดาเครื่องราชูปโภค  
ท่ีก าหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาลต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เครื่องทรงพระองค์ช้ินส าคัญประกอบด้วย 
พระมหาพิชัยมงกุฎ พระสังวาล พระนพ พระมหาสังวาลนพรัตน พระธ ามรงศ์วิเชียรจินดา พระ
ธ ามรงค์รัตนวราวุธ นอกจากเครื่องทรงช้ินส าคัญท่ีกล่าวมาแล้วยังมีเครื่องประดับช้ินอื่นๆ อีกมาก เช่น 
กรองศอ ทับทรวง ตาบ พาหุรัดหรือ ต้นพระกร ทองพระกร ทองพระบาท ธ ามรงค์ ซึ่งเครื่องทรงหรือ 

                                            
๒๕๕ พิริยะ ไกรฤกษ์, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง

แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔๘. 
๒๕๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 



๑๒๙ 

 

เครื่องประดับเหล่านี้เป็นเครื่องทรงท่ีปรากฏในพระเจ้าทรงเครื่องเกือบท้ังหมด และยังพบเอกสารท่ี
เป็นข้อห้ามในเครื่องแต่งกายในสมัยรัตนโกสินทร์ ๒๕๗ 

๓.๔.๑ เคร่ืองทรง เครืองแต่งกาย และเคร่ืองประดับจากหลักฐานทางวัตถุ  
เครื่องทรงหรือเครื่องประดับจากวัตถุจริงท่ีเคยมีการใช้งานท่ีเหลืออยู่และท าการศึกษาได้

นั้น จากภาพถ่ายและวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับของเจ้านายช้ันสูง บางส่วนถูก
เก็บรักษาไนพิพิธภัณฑ์ หือได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นของผู้ถือครอง ซึ่งในบ้างครั้งเมื่อยุคสมัยเปล่ียนความ
นิยมในรูปแบบตัวเรือนความงามของเครื่องประดับก็เปล่ียนตามยุคสมัยแต่คุณค่าใน อัญมณีท่ีใช้
ประดับยังคงอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓.๖ เครื่องประดับเจ้าทรงเครื่องล้านนา 

 

เข้าใจว่าบางส่วนของเครื่องประดับท่ีเป็นฝีมือช่างโบราณในช่วงต้นรัตนโก สินทร์ได้ถูก
น าไปเปล่ียนแปลงขึ้นเรือนใหม่ท าให้พบวัตถุจริงในช่วงต้นจ านวนไม่มากนัก ดังนั้นจึงท าการศึกษา
เครื่องทรง เครื่องประดับของเจ้านายท่ีสามารถน ามาเทียบเคียงกับเครื่องทรงเครื่องประดับใน

                                            
๒๕๗ กรมศิลปากร, ถนิมพิมพาภรณ์, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊พ, ๒๕๓๕), หน้า ๑๕๗. 



๑๓๐ 

 

พระพุทธรูปได้คือภาพถ่ายเก่าในพระราชพิธีส าคัญท่ีมีการฉลองพระองค์อย่างเต็มยศหรือโปรด
ประทานพระราชอนุญาตในน าเครื่องต้นส่วนพระองค์มาเป็นเครื่องฉลองพระองค์แด่พระบรมวงศ์๒๕๘ 

๓.๔.๒ เคร่ืองทรง เคร่ืองประดับพระเจ้าทรงเคร่ือง 
การศึกษาเครื่องทรงพระเจ้าทรงเครื่อง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อแสดงถึงความแตกต่าง

ของเครื่องทรงและลวดลาย เกิดจากความนิยมตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในสมัยนั้น 

กลุ่มเครื่องทรงพระพุทธรูป คือ พระพุทธรูปจักรพรรดิ ซึ่งเครื่องทรงในสมัยนั้น
ประกอบด้วย มงกุฎ กรองศอ สังวาล ทองกร รองพระบาท เช่นเดียวกับเครื่องทรงต้นของพระมหา
กษัตริย์ ซึ่งเครื่องทรงท่ีกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะ เฉพาะสามารถแยกพระเจ้าทรงเครื่องท่ีปรากฏใน
ล้านนา  

 

 
 

ภาพที่ ๓.๗ เครื่องประดับเจ้าทรงเครื่องล้านนา 
 

                                            
๒๕๘ ส านักงานเสริมสร้างเอกสับกษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง

แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘), หน้า ๓๙. 



๑๓๑ 

 

มงกุฎ คือ ด้านหลังขอมงกุฎจะมีแผ่นปิดท้ายพระเศียร  กุณฑล (ต่างหู) เป็นลูกตุ้มห้อย
ต่อจากพวงดอกไม้ ปั้นแหน่ง (หัวเข็มขัด) ทรงสีเหล่ียมรูปว่าวขนาดใหญ่ ทับทรวงทรงเปียกปูน
แนวนอนคล้ายเป็นลักษณะทับทรวงนาง อาจแสดงความหมายเดียวกับการทรงภูษายาวจีบหน้านาง 
ซึ่งเป็นเครื่องทรงทางราชประเพณีของพระมหากษัตริย์๒๕๙ 

ทองกร ในพระเจ้าทรงเครื่อง จัดได้ว่าไม่มีรูปแบบท่ีก าหนดไว้ อาจขึ้นอยู่กับความสวยงาม 
หรืออาจเป็นเครืองประดับท่ีได้จากพระราชทานเฉพาะพระพุทธรูปบางองค์เท่านั้น แบบเรือนนพเก้า
เป็นตัวเรือนทองประดับด้วยอัญมณีเรียงเป็นแถวเก้าสี แบบก าไรวงเป็นลักษณะเป็นวงโค้งมนทองเป็น
ลวดลายดอกไม้ส่ีกลีบเรียงรอบเป็นแถวเก้าสี แบบก าไลวงเป็นลักษณะเป็นวงโค้งมนทองเป็นลวดลาย
ดอกไม้ส่ีกลีบเรียงรอบ หรือดอกประจ ายาม กรุพื้นลงยาสีกลีบดอก มีท้ังอัญมณี และแบบลงยาสีเขียว
สีแดง ซึ่งเป็นลักษณะร่วมกัน  

การสวมทองกรและเครื่องผูกอื่นๆ เรียงจากข้อพระกร คือ สายสร้อย ปะวะหล่ า ทองกร 
และล าดับสุดท้ายท าเป็นแถวกระจังรอบปิดพบในพระพุทธรูปทุกองค์ อาจเพื่อความสวยงาม ซึ่ง
ลักษณะของทองกร ในพระเจ้าทรงเครื่องนั้น มีหลายรูปแบบ ท่ีนิยมเช่นเดียวกัน คือ ทองกรท่ีเป็น
เรือนทองประดับด้วยอัญมณีนพเก้า ปะวะหล่ า และนิยมสวมจ านวนมากๆ เรียงต่อกันเช่นเดียวกันใน
พระเจ้าทรงเครื่องปางต่างๆ 

ทองข้อพระบาท ในพระเจ้าทรงเครื่อง รูปแบบลวดลายเหมือนกับทองกร แต่จะสวมเพียง
คู่เดียวเท่านั้น ไม่สวมในจ านวนมากเช่นทองกร อาจเนื่องจากภูษาทรงเป็นผ้านุ่งยาวท าให้มีพื้นท่ีน้อย 
หากสวมหลายคู่จะไม่สวยงาม ลักษณะการสวมและรูปแบบของทองข้อ พระบาทในพุทธรูปนั้น คือ
สวมทองข้อพระบาทเพียงคู่เดียว และมีกระจังขาบรอบบนและล่างเป็นลวดลายของทองข้อ 
พระบาท 

ทับทรวง สังวาล รูปแบบในพระเจ้าทรงเครื่อง นิยมใช้ ทับทรวงเป็นตาบขนาดใหญ่เป็น
ส่ีเหล่ียมเปียกปูน ประดับตรงกลางอก ทับอยู่บนลอยตัดของสายสังวาลท่ีไขว้ทับกัน โดยไม่ปรากฏ
สายสร้อยของทับทรวง เป็นเพียงตาขนาดใหญ่ท่ีใช้เป็นจุดรวมขอเกี่ยวตรงกลางยึดสายสังวาล และ
เฟื่องระย้าทองด้านหน้า ส่วนด้านหลังและด้านข้างของพระพุทธรูป พบว่ามีการท าตาบยึดระหว่าง

                                            
๒๕๙ พิชญา สุ่มจินดา, “พระเจ้าทรงเครื่องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่ต้อง

เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ต้องวิเคราะห์”, ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตรจารย์ ดร.พิริยะ  ไกรฤกษ์, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์พริ้นต้ังกรุ๊พ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๔๐. 



๑๓๒ 

 

กลางสังวาลเช่นกัน แต่เป็นตาบขนาดเล็กกว่าทับทรวง พบท้ังแบบท าซ้อนสองช้ัน และสามช้ัน เพื่อ
ความงามและเป็นการเพิ่มขนาดให้ดูใหญ่ขึ้น๒๖๐ 

ธ ามรงค์ อุบะคล้องข้อพระหัตถ์ พระเจ้าทรงเครื่อง การสวมธ ามรงค์ครบทุกนิ้ว เป็นการ
สวมธ ามรงค์ หัวธ ามรงค์ท่ีประดับพลอยมาทางด้านหน้ามือ ซึ่งต่างจากการสวมใส่จริง คือ การหันหัว
ธ ามรงค์ออกทางหลังมือ ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการให้เกิดความสวยงาม ลักษณะของธ ามรงค์ท่ีสวมแต่
ละนิ้วมักใช้อัญมณีสีไม่ซ้ ากัน อาจเป็นความเช่ือเดียวกับการสวมแหวนนพเก้าเพื่อความเป็นสิริมงคล 

การสวมแหวนลักษณะนี้ เป็นแบบเดียวกันท้ังในพระเจ้าทรงเครื่อง และ กลางพระหัตถ์ยัง
ประดับอัญมณีเป็นรูปดอกไม้ อาจเป็นสัญลักษณ์ธรรมจักรในสถานะของพระพุทธองค์ นอกจากนี้ยัง
ปรากฎการคล้องอุบะท่ีข้อพระหัตถ์ท้ังสองข้าง เป็นอุบะทองประดับเพชรเป็นส่วนใหญ่ มี ๒ ลักษณะ 
คือ แบบพุ่ม และแบบแผ่นแผ่คล้ายพัด ซึ่งการประดับอุบะคล้อง ข้อพระหัตถ์ มิได้ปรากฏในพระเจ้า
ทรงเครื่องทุกองค์ ประดับส่วนใหญ่เฉพาะในพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร ๒๖๑ 

สายรัดพระองค์ (รัดประคด) ชายผ้า พระพุทธรูปอาจจะเรียกสายรัดประคด มักท าเป็น
แถบขนาดใหญ่รอบบันพระองค์ และใช้ปั้นแหน่งทับตรงกลางด้านหน้าโดยมิได้ท าเป็นช้ินเดียวกัน 

ลวดลายสายรัดบันพระองค์นิยม ท าเป็นลายดอกไม้กลม ดาวกระจาย บางครั้งพบการท า
ก้านเถ้า อยู่ในกรอบของเส้นประกบบนและล่าง ซึ่งสายรัดบันพระองค์ในเครื่องถนนิมพิมพาภรณ์ ท่ีใช้
ในราชส านักนั้น มักเป็นเส้นตรง ท าจากงานทองปรือผ้าประกอบ พร้อมหัวปั้นแหน่ง เช่นเดียวกับเข็ม
ขัดท่ัวไป ไม่ได้ท าเหมือนกับสายรัดพระองค์ในพระพุทธรูปท่ีท าเป็นแถบขนาดใหญ่๒๖๒ 

เจียระบาดชายไหว ชายแครง (ห้อยด้านหน้าสองข้างซ้ายและขวา) ในพระเจ้าทรงเครื่อง 
นิยมท าเจียระบาดชายไหวแยกช้ินกับชายแครงท้ังสองข้าง โดยชายแครงซ้อนทับอยู่ใต้ชายไหว เข้าใจ
ว่าใชัลักษณะการยึดติดด้วยข้อเกี่ยวไว้ ลักษณะของชายไหวท าปลายล่างแหลมเป็นกลีบบัวและมี
ลวดลายเต็มพื้นท่ี๒๖๓ 

                                            
๒๖๐ ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง

แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘), หน้า ๔๒. 
๒๖๑ สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พ

ริ้นต้ิงกรุ๊พ จ ากัด, ๒๕๓๕), หน้า ๑๑๔. 
๒๖๒ ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง

แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘), หน้า ๔๐. 
๒๖๓ สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พ

ริ้นต้ิงกรุ๊พ จ ากัด, ๒๕๓๕), หน้า ๑๔๕. 



๑๓๓ 

 

สุวรรณกระถอบ เป็นเครื่องทรงท่ีประดับอยู่ตรงกลาง ด้านล่างปั้นแหน่งทับหน้า นางยาว
ลงมาถึงพระชานุ ซ้อนสามช้ัน เป็นรูปใบโพธิ์ คว่ าเรียงต่อกันหรือ เป็นลักษณะลายกระจังรวนตัวใหญ่
เรียงต่อกัน จากใหญ่ไปจนถึงช้ันสุดท้ายเรียงแหลม แต่ละช้ันมีการซ้อนลายเป็นชั้นๆ  

สุวรรณกระถอบ ในพระเจ้าทรงเครื่องท่ีพบเฉพาะพระพุทธรูปยืนเท่านั้น  มักมีขนาดใหญ่ 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ และในจิตรกรรม กล่าวคือ รูปแบบสุวรรณกระถอบ
ในเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ท่ีใช้ในราชพิธี มีขนาดเล็กกว่าของพระพุทธรูป อาจเนื่องด้วยขนาดของ
พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่กว่าบุคคลจริง ท าให้มีการสร้างเครื่องทรงให้มีขนาดใหญ่กว่าการใช้งานจริง 
รวมถึงสุวรรณกระถอบท่ีใช้งานจริง มีความอ่อนหวาน และไม่แข็งกระด้างอย่างในพระพุทธรูป อาจ
เนื่องจากมีขนาดเล็กรวมท้ังข้อต่อหักงอได้ทุกช้ันท่ีประดับ เพื่อการเคล่ือนไหวร่างกาย นอกจากนี้ยังมี
การประดับตุ้งต้ิงเพชรด้านปลายรอบนอกของกระจัง มีท้ังท่ีประดับเฉพาะช้ันล่าง และแบบท่ีประดับ
ตุ้งต้ิงเพชรทุกช้ิน ๒๖๔ 

ภูษาทรง หรือผ้านุ่ง ในพระเจ้าทรงเครื่องเป็นการทรงภูษาแบบผ้านุ่งยาวจีบหน้านาง
เช่นเดียวกับการนุ่งผ้าของตัวนางในโขนละคร ในจิตรกรรมหรือผ้านุ่งของสตรีในสมัยโบราณ หรืออาจ
เทียบได้กับสบงของพระสงฆ์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า การทรงภูษาลักษณะนี้๒๖๕  

๓.๕  กระการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 

๓.๕.๑ กระบวนการสร้างพระพุทธรูปล้านนา ตามประเพณียุครุ่งเร่ืองจากหลักฐาน
จารึก 

จากหลักฐานประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธรูปท่ีปรากฏในจารึกในช่วงระยะเวลาระหว่าง
รัชกาลพระยาติโลกราชถึงพญาแก้วซึ่ง ท าให้เราเห็นค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างพระพุทธรูปหรือรูปพระเจ้าของชาวล้านนาในยุคนั้นเป็นอย่างดีกล่าวคือท้ังกษัตริย์ขุนนาง
พระสงฆ์และประชาชนล้านนาล้วนมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธรูปเหมือนกันและเช่ือในอานิสงส์
ผลบุญของการสร้างพระพุทธรูปว่าจะช่วยให้ไปสู่นิพพานในภพต่อไป ในบางกรณีการสร้ าง
พระพุทธรูปก็เป็นไปเพื่อแสดงออกถึงวาสนาบารมีของตน เช่น การสร้างพระพุทธรูป  

ชาวล้านนายังปฏิบัติกับพระพุทธรูปเหมือนกับเป็นองค์พระพุทธเจ้าขณะด ารงชีวิตอยู่ 
ส่งผลทางสังคมคือก่อให้เกิดประเพณีการกัลปนาผู้คน  สัตว์เล้ียง และท่ีดิน เพื่อคอยอุปัฏฐากองค์

                                            
๒๖๔ สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พ

ริ้นต้ิงกรุ๊พ จ ากัด, ๒๕๓๕), หน้า ๑๑๗. 
๒๖๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๓. 



๑๓๔ 

 

พระพุทธรูปในวัดแต่ละแห่งท่ีพบจารึกบางรายก็ใช้เป็นช่องทางหารายได้โดยน าครอบครัวและข้าทาส
บริวารไปถวายเป็นข้าวัดแลกกับเงินจ านวนท่ีตนต้องการ  

กษัตริย์ขุนนางในเชียงใหม่ นับเป็นกลุ่มท่ีมีบารมีในการสร้างวัดและพระพุทธรูปมากท่ีสุด 
การจารึกท่ีพบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้ท าการศึกษาจ านวน ๙ รายการเรียงตามล าดับเหตุการณ์
สามารถแสดงถึงประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธรูปได้ดังนี้คือในราวปีพ.ศ. ๒๐๒๓ ค.ศ. ๑๔๘๐ จารึกวัด
เสาหินอ าเภอหนองหอย  จารึกวัดเสาหินอ าเภอหนองหอยเห็น จารึกวัดเสาหินอ าเภอหนองหอยเห็น
คัน จารึกวัดเสาหินอ าเภอหนองหอย๒๖๖  กล่าวว่ามีการสร้างอุโบสถและพระพุทธรูป บางครั้งการ
ถวายค่าโอนและท่ีนาไว้อุปถัมภ์อุโบสถมีการตั้งศิลาจารึกสาปแช่งผู้ท่ีจะมาท าลายและให้พรแก่ผู้ท่ีช่วย
ท านุบ ารุงอย่างไรก็ตามจารึกไม่ได้บอกว่าผู้สร้างจารึกตลอดจนผู้สร้างอุโบสถและพระพุทธรูปเป็นใคร
แต่จารึกระบุว่ามี “เจ้าหมื่น” ซึ่งเป็นเจ้าเมืองใดเมืองหนึ่งได้กัลปนา ถวายข้าพเจ้าไว้ดูแลพระพุทธรูป
หนึ่งในรายช่ือคือพยานเจ้าหมื่นด้ามค่ะเพิ่งเห็นเสนอว่าเป็นช่ือต าแหน่งข้าราชการท่ีปรากฏในต านาน
พื้นเมืองเชียงใหม่และชินกาลมาลีปกรณ์ระหว่างปีพ. ศ. ๒๐๐๑ ถึง ๒๐๒๖ 

ภิกษุสงฆ์เชียงใหม่จ านวนไม่น้อยท่ีมีบทบาทต่อการสร้างพระพุทธรูปจารึกจ านวน ๒ หลัก
ซึ่งสร้างขึ้นในปีเดียวกันคือ พ. ศ. ๒๐๒๓ คน๒๖๗ ได้กล่าวถึง เหตุการณ์ท่ีภิกษุ ผู้มีช่ือเสียงชาวเมือง
ฝางช่ือสุมังคละเมธาวีเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งไว้กับวัดพระพันตนในเมืองฝางโดยให้ยาน
ค าเพียรและสีสันจากเมืองเชียงรุ่งท าการปิดทองจารึกจากฝางหลักท่ี ๒ ยังมีเนื้อหายท่ีเก่าให้เข้าใจว่า
สีขันเองซึ่งคงเป็นช่างก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ด้วย 

ยังมีเนื้อหาท่ีเก่าให้เข้าใจว่าสีขันเองซึ่งคงเป็นช่างก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้ด้วย 

ขุนนางอีกท่านหนึ่งท่ีมีบทบาทในการสร้างวัดและพระพุทธรูปในเชียงใหม่คือเจ้าหมื่นดาบ
เรือน จารึกวัดมหันตารามซึ่งค้นพบว่าวัดร้างเชียงแสน ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง๒๖๘ เหตุการณ์
ในปีเบิกสัน พ. ศ. ๒๐๓๔  ซึ่งเจ้ามือกับเพื่อนเชิญชวนผู้มีศรัทธามาร่วมกันสร้างวิหารเล็กเรวดีพร้อม
ท้ังหล่อพระพุทธรูปไว้ในพระวิหารและปลูกต้นโพธิ์แล้วจึงต้ังช่ือวัดสาลกัลยาณมหันตาราม จากนั้น  
เจ้าหมื่นดาบเรือนแต่ขอพระราชทานท่ีดินจากพระมหากษัตริย์ (น่าจะได้แก่พระยอดเชียงราย) เพื่อผูก

                                            
๒๖๖ เพนธ์ พรรณเพ็ญ และ ศรี เลา , อ่านอธิบายค า  ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๓ จารึกใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ล าพูน, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), หน้า ๔๗ – ๖๔. 
๒๖๗ เพนธ์ พรรณเพ็ญ และ ศรี เลา , อ่านอธิบายค า  ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๓ จารึกใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ล าพูน, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), หน้า ๓๕-๔๖. 
๒๖๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗-๓๗. 



๑๓๕ 

 

สีมา เมื่อได้รับพระราชานุญาตแล้วถึงรัตนาพระสงฆ์เถระเป็นต้นว่ามหาญาณสุนทรอยู่วัดหมื่น
พาย  มหาเถรชิรโพธิเมื่อคืนอยู่วัดหมื่นครืน และมหาเถรจันทปัญโญ เมื่อท าพิธีผูกสีมา ในปีรุ่งขึ้น พ.ศ. 
๒๐๓๔ อ ามาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ขอรัชกาลท่ีนาค่า ๕๔๐๐๐๐ เบี้ยให้แก่เจ้าหมื่นดาบเรือน  
ก็หมื่นดาบเรือนได้ถวายนานั้นแด่แก้ว ๓ ประการ(พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ในวัดมหันตาราม 
นอกจากนั้นเจ้าหมื่นบาทเดือนยังได้ซื้อคนไว้กับวัด ๒๕ ครอบครัวและได้แจ้งบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ
พร้อมท้ังสาปแช่งผู้ท่ีมาเอาคนและท่ีนาออกจากสมบัติของวัด ครอบครัวและได้แจ้งบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ พร้อมท้ังสาปแช่งผู้ท่ีมาเอาคนและท่ีนาออกจากสมบัติของวัด๒๖๙ 

ในปีร้วงไก๊ พ.ศ. ๒๐๓๔  จารึกวัดพวดชอดซึ่งได้มาจากวัดร้างในเขตอ าเภอสารภี๒๗๐  
กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีมหาเทวี พระราชมารดาของพระยายอดเชียงรายโปรดให้สร้างวัดพวกชอด  
และขอภาษีท่ีนา และภาษีหมู่บ้านและจากพระราชโอรสเพื่อเป็นรายได้บ ารุงวัดและยังขอให้ลุงของ
พระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีต าแหน่งเป็นพระเมืองเชียงรายออกหนังสือรับรองเรียกว่าจะรีดโดยการสลับ
ข้อความลงบนจารึกหลักนี้ต่อมาในปีเต่าไจ้ พ.ศ.๒๐๓๕ จารึกวัดตะโปทาราม  กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ี
พระนางอะตะปาเทวีอัครมเหสี ของพระยายอดเชียงรายกษัตริย์เชียงใหม่ขออนุญาตสร้างวัดตะโปทา
รามเพื่อประดิษฐานแก้ว ๓ ประการและสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ในพระวิหาร จ านวนเงินท่ีนา
ท้ังส้ิน ๓,๐๕๑,๐๐๐ เบี้ย ถวายแก่วัดตะโปทาราม นั้นได้ถูกแบ่ง ไว้กับพระเจ้าในวิหารจ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ เบ้ีย (หรือคิดเป็นร้อยละ๑๖.๓๘) โดยให้อยู่ในการจัดการของหมื่นข้าวและแสนข้าวในพัน
นากุมกาม และพันนาดอยค า หรืออาจจะหมายความได้อีกอย่างหนึ่งว่านาท้ังมวลนี้อยู่ใน (แคว้น) 
หมื่นข้าว แสนข้าว ในพรรณนาปู่ค าท่ีดอยค าทางตะวันตกเฉียงใต้ของวัดตะโปทาราม ๓.๕ 
กิโลเมตร๒๗๑ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวมท้ังส้ิน ๖๙๕,๙๘๐ เงินนั้นคิดเป็นค่าสร้าง
พระพุทธรูป คัดลอกกระจก ๑๕๓,๔๓๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๔ ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดดูเหมือนว่า
ราษฎรเชียงใหม่ก็มีบทบาทในการสร้างพระพุทธรูปและกัลปนาผู้คนแก่วัดเช่นกัน ในปีรวายสี พ.ศ. 

                                            
๒๖๙ สุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ, พระพุทธรูปล้านนา, (เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๙), 

หน้า ๒๐.  
๒๗๐ เพนธ์ พรรณเพ็ญ และ ศรี เลา อ่านอธิบายค า, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๓ จารึกใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ล าพูน, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓-๒๔, 
๖๕-๗๕.  

๒๗๑ เพนธ์ พรรณเพ็ญ และ ศรีเลา, อ่านอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๐ จารึกใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ล าพูน, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘), หน้า ๔๐-๕๕.  



๑๓๖ 

 

๒๐๓๙ จารึกวัดแก้วหลาดซึ่งได้มาจากวัดอุโบสถ(ร้าง)บ้านเหล่าต าบลทุ่งต้อมอ าเภอสันป่าตอง๒๗๒ 
กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเจ้าพวกค าพลอยถวายร่ าวัดเป็นข้าพระเจ้า ไว้ดูแลรักษาพระพุทธรูปในวัดแก้ว
หลาด ในบรรดารายช่ือพยานมีมหาเถรเจ้าญาณรังษีร่วมอยู่ด้วยพระพุทธรูปองค์นี้อาจจะมีความ
ศักด์ิสิทธิ์มากในยุคนั้นเพราะในปีรุ่งขึ้นคือพ.ศ. ๒๐๔๐ พระมหาเทวีพระราชมารดาของพญาแก้วผู้มี
ศรัทธาเล่ือมใสได้ถวายค่าคนหนึ่งครอบครัวไว้อุปฐากพระพุทธรูปดังกล่าว๒๗๓ 

๓.๕.๒ การสร้างพระพุทธรูปและพิธีกรรมที่เก่ียวข้อง การสร้างพระพุทธรูป สามารถ
สร้างด้วยวัสดุหลายอย่างคือ ก่อด้วยอิฐ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ แกะสลักจากหิน แกะสลักด้วยไม้ 
แกะสลักจากงาช้าง ปั้นด้วยดินเหนียว และปันด้วยผงมุก การสร้างพระพุทธรูปยังเป็นการผสมผสาน
ระหว่าง เรื่องของฤกษ์ยาม พิธีกรรม วิธีการหล่อ และการตกแต่ง อันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน ธรรมชาติ และส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ การอุทิศสร้างพระพุทธรูปนับเป็น ๑ ในอานิสงส์
ส าคัญ ๖ ประการคือ อานิสงส์ของการสร้างหรือถวายทาน อานิสงส์ของการบวช อานิสงส์ของการ
รักษาศีล อานิสงส์ของการท าศพของการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว เช่น
อานิสงส์ปลูกไม้สรี (ต้นโพธิ์) อานิสงส์ของการเล้ียงดูพ่อแม่ เป็นต้น ๒๗๔ 

คัมภีร์อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป จ.ศ.๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔ -  ค.ศ. ๑๘๔๑ )  ฉบับวัดแม่
ค าน้ าลัด ต าบลศรีดอนมูลอ าเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ยังกล่าวถึงบุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปด้วย
วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียว ไม้หิน ทองค า เงิน ฯลฯ ย่อมจะได้รับอานิสงส์แตกต่างกันไปเช่น สร้าง
พระพุทธรูปด้วยดินเหนียวจะได้เสวยผลบุญ ๑๕ กัป สร้างพระพุทธรูปด้วยหินจะได้สวยผลบุญ ๓๕ 
กัป สร้างพระพุทธรูปด้วยทองค าจะได้สวยผลบุญ ๖๐ กัป เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วยังจะ
ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้าง  เศรษฐีบ้าง พราหมณ์บ้าง พระอินทร์บ้าง ตามแต่ผลบุญของแต่
ละคน  ในล้านนามีวิธีการสร้างพระพุทธรูปท่ีนิยมการอยู่ ๒ วิธีซึ่งมีบทบาทต่อสังคมล้านนามากท่ีสุด
คือการสร้างพระพุทธรูปโดยการก่ออิฐและการหล่อส าริดซึ่งล้วนมีพิธีกรรมต่างๆประกอบ 

พระพุทธรูปก่ออิฐ พระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนส่วนใหญ่จะเป็นพระประธานในพระวิหาร
หรืออุโบสถท่ีนิยมกันท่ัวไปเพราะทุกชุมชนสามารถสร้างเองได้ไม่จ าเป็นต้องใช้ช่างฝีมือเฉพาะเหมือน

                                            
๒๗๒ เพนธ์ พรรณเพ็ญ และ ศรี เลา , อ่านอธิบายค า  ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ จารึกใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ล าพูน, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), ๗๗-๙๓.  
๒๗๓ สุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ, พระพุทธรูปล้านนา, (เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๙), 

หน้า ๒๑. 
๒๗๔ สุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ, พระพุทธรูปล้านนา, (เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๙), 

หน้า ๖๐-๖๑. 



๑๓๗ 

 

พระพุทธรูปหล่อ การหล่อพระพุทธรูปอิฐฉาบปูนล้วนมีพิธีกรรมในทุกขั้นตอนของการก่อ ซึ่งถือเป็น
ส่ิงส าคัญท่ีช่างจะต้อง ท าให้ถูกต้องตามประเพณีกล่าวคือ ก่อนท่ีจะมีการก่อพระพุทธรูปต้องมีการหา
วันท่ีเป็นมงคลโดยเลือกเอาเฉพาะเดือนข้างขึ้นตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ าไปจนถึงขึ้น ๑๕ ค่ าซึ่งใน ๑ เดือนจะ
มีเพียง ๕ วันเท่านั้นท่ีเหมาะกับการสร้างพระพุทธรูปคือขึ้น ๑ ค่ า (จักสมฤทธี) ขึ้น ๓ ค่ า (ข้าวัด และ
ข้าพระพุทธรูปอยู่ดีมีสุข) ขึ้น ๗ ค่ า (จะมีคนมาบูชาเป็นจ านวนมาก) ขึ้น ๑๐ ค่ า (อยู่ดีมีสุข) และขึ้น 
๑๔ ค่ า (อายุยืนต่อเท้าเฒ่า) ส่วนวันร้ายท่ีคุณหลีกเล่ียงอาทิเช่นขึ้น ๕ ค่ า (ฟ้าจักผ่า) เป็นต้น ส่วน
เดือนท่ีสมควรสร้างพระพุทธรูปได้แก่เดือนเกี๋ยงหรือเดือนหนึ่งของทางภาคเหนือ เดือนยี่  เดือน ๔  
เดือน ๖  เดือน  ๘  และ เดือน ๑๒๒๗๕  

การคัดเลือกวัสดุส าหรับปั้นก่ออิฐองค์พระถือว่ามีความส าคัญต่อความศักด์ิสิทธิ์  และ
ความสมบูรณ์ของพิธียิ่งกว่าวิธีการก่อ ดังข้อก าหนดว่าห้ามมิให้เอาดินสีด า ดินสีก่ า ดินสีหม่น หรือดิน
มีสีดังเช่นเลือดเน่ามาใช้ปั้นอิฐ แต่ควรใช้ดินเหนียวที่มีสีขาว สีเหลือง สีแดงคล้ายหางยางรัก ดินสีขาว
เหลือง หรือดินสีขาวแดง และห้ามมีให้ใช้ดินจอมปลวก ดินปลักควาย ดินปลักหมู และดินในป่าช้า  
ดินท่ีปั้นเป็นอีกแล้วห้ามน าไปเผาแต่ให้น าไปตากแดด เพราะอีกท่ีก่อพระพุทธรูปนั้นต้องใช้อิฐดิบ  
ผิดไปจากนี้จะเกิดอุบาทว์แก่พระสงฆ์และฆราวาสโดยท่ัวไป  

จากนั้นคัดเลือกอิฐท่ีเรียบและสวยงามจ านวน ๖ ก้อนส าหรับท าพิธี เกาะอง ค์ 
พระก้อนส าหรับท าพิธีเกาะองค์พระ ท านองอีกศิลาฤกษ์ ขัดให้เกล้ียงเก่าแล้วทาด้วยน้ ารัก โดยก้อน
หนึ่งให้ปิดทองแล้วลงยันต์ทบว่า อมเหเห อีก ๕ ก้อน  ก้อนให้ ก้อนให้ปิดด้วยแผ่นทองแดงลงยันต์ ๕ 
บทแตกต่างกัน  คือ ก้อนหนึ่งลงยันต์ ปโชตาบทต้น ก้อนหนึ่งลงยันต์บททุติยะ ก้อนหนึ่งลงยันต์บทจตุ
ถะ ก้อนหนึ่งลงยันต์สุขโต ก้อนสุดท้ายลงยันต์หมดทุกคตถานะ 

สันนิษฐานว่ายันต์ปโชตานี้เป็นยันต์พื้นเมืองท่ีอาจจะเริ่มมีขึ้นในครั้งรัชกาลพญาติโลกราช
เพราะมีความเป็นมาเกี่ยวพันกับพระมหาเถระส าคัญ ๓ รูปของท้ังสองนิกายคือหนป่าแดงและหนสวน
ดอกพระมหาเถระรูปแรกได้แก่พระเชยยมังคละเถระนิกายวัดป่าแดง ผู้อุปัฎฐากมหาธาตุเจ้าหริภุญชัย 
และน าพระคาถาปโชตะ ๑๔ บทจากลังกามาสอนแด่พญาติโลกราช รูปท่ี ๒ ได้แก่  ได้แก่พระมหินท
เถระ หรือพระมหินทิจโจ สังฆนายกอันดับ ๔  ของนิกายวัดสวนดอกในสมัยพระยาติโลกราชท่านได้
เป็นพระอุปัชฌาย์ขนานเหนือคู่กับมหาญาณสาคระพระอุปฌาย์ขนานใต้ และเป็นนทีศรีมาหนสวน
ดอก ท่านได้น าคาถาปโชตามาผูกเป็นยันต์ใช้ประกอบการสร้างพระพุทธรูป และรวบรวมต ารา

                                            
๒๗๕ เพนธ์, อันส์ ศรีเลา พร้อมคณะ, อ่านและอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ จารึกใน

จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๓, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๔๘๙), หน้า ๒๐๑-๑๐๕. 



๑๓๘ 

 

ลักขณะก่อพระเจ้า โดยอ้างว่าได้มาจากเจ้าเมืองพุกาม ต ารานี้เป็นท่ีนิยมในสมัยพระยาแก้วเป็นอัน
มาก ส่วนพระมหาเถระรูปท่ี ๓ ได้แก่มหาป่าเจ้าปัญญาวชิระ หรือราชครูสวนดอกป่าเจ้าปัญญาวชิระ 
ในยุคเจ้าหลวงกาวิละท่านเป็นผู้น าคาถาปโชตากลับมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมักเรียกว่าฉบับราชครู
สวนดอกหรือราชครูสวนดอกเก้าต้ือ๒๗๖ 

จากการค้นคว้าของพระจตุพล จิตฺตส วโร และพระศุภชัย ชยสุโภ พบว่าต าแหน่งการวาง
ส่ิงส าคัญต่างๆ ท่ีจะบรรจุในองค์พระพุทธรูปปูนปั้นตามคติล้านนาคือ  ๑) ท่ีฐานวางก้อนอิฐลงยันต์ป
โชตาลูกท่ี ๑-๔  ๒) แผ่นยันต์บรรจุในส่วนหน้าตัก  ๓) แผ่นยันต์บรรจุในส่วนล าตัว  ๔) ใส่หัวใจลง
แผ่นหลาบเงินหรือทอง จารึกพระคาถาส าคัญๆ ๕) สายันต์สุขโตลงในแผ่นท าปกหัวพระพุทธรูป  
ในระหว่างนั้นให้อีกฝ่ายเตรียมสถานท่ีบริเวณท่ีจะก่อพระพุทธรูปเป็นมณฑลพิธี พร้อมท้ังให้บูชาขอ
เทวดาอารักษ์ของวัด และต้ังขันต้ัง หรือขันครูไว้ให้แก่ช่างผู้ก่อพระ จัดเครื่องบูชาเทวดารักษาทิศท้ัง 
๔ ต้ังหอพระอุปคุตและประการส าคัญช่างท่ีจะเป็นผู้กอบพระให้อาบน้ าด าหัวให้สะอาดเรียบร้อยเสร็จ
ก่อนจากนั้นให้น าข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนไปกราบพระพุทธรูปในท่ีใดท่ีหนึ่งพร้อมแล้วจึงจะลงมือก่อ 

เมื่อจะท าพิธีก่อพระพุทธรูปให้อาราธนาพระภิกษุจ านวน ๔ หรือ ๘ รูป หรือมากกว่านั้น
มาเจริญพระพุทธมนต์บทสวดนั้นพระภิกษุจะสวดมหาสมัยและปิดท้ายด้วยการสวดมูล หรือมากกว่า
นั้นมาเจริญพระพุทธมนต์บทสวดนั้นพระภิกษุจะสวดมหาสมัยและปิดท้ายด้วยการสวดมนต์ เมื่อถึง
ก าหนดฤกษ์ให้พระภิกษุ ๔ รูป ถืออิฐท่ีปิดทองรูปละ ๑ ก้อนยืนตามทิศรอบแท่นท่ีจะก่อพระพุทธรูป 
โดยมีภิกษุรูปท่ี ๑ ท่ีมีอาวุโสให้สมมติช่ือว่า “พุทธรักขิต” ให้ยืนอยู่ทางทิศเหนือ และวางอิฐทองตรงท่ี
จะก่อเป็นพระชานุซ้าย ภิกษุรูปท่ี ๒ สมมติช่ือว่า “ธรรมรักขิต” ยืนอยู่ทางทิศใต้และวางอิฐทองตรงท่ี
จะก่อพระชานุขวา พระภิกษุอีก ๒ รูป สมมุติช่ือว่า “สังฆรักขิต” เหมือนกันท้ัง ๒ รูปยืนอยู่ด้านหน้า
และด้านหลังรูปหนึ่งวางอิฐทองตรงท่ีจะก่อเป็นโคนขาขวาอีกรูปหนึ่งวางอิฐทองตรงท่ีจะก่อโคนขา
ซ้าย เมื่อได้วางอิฐมงคลแล้ว ให้พระสงฆ์สมมติช่ือของช่างท่ีจะก่อว่า “ธรรมปัญญา” ให้นุ่งเส้ือผ้าสี
ขาวและให้สมมติช่ือช่างอีกคนว่า “ชัยมังคละ” เมื่อช่างท้ังสองพร้อมแล้วให้ขึ้นไปบนแท่นแก้วและลง
มือก่อโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็นลูกมือ เมื่อก่อนขึ้นไปถึงบริเวณอกให้ท าช่องไว้ที่ด้านหลังเพื่อ
เป็นท่ีบรรจุหัวใจแล้วจึงก่อขึ้นไปจนส าเร็จ 

น่าสังเกตว่าพิธีกรรมนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๗ องค์เข้าไว้
ในพระรัตนะปฏิมาโดยพระนาคเสนดังท่ีกล่าวไว้ในชินกาลมาลีปกรณ์ว่า องค์ ๑  อยู่ท่ีพระเมาลีองค์

                                            
๒๗๖ เพนธ์, อันส์ ศรีเลา พร้อมคณะ, อ่านและอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ จารึกใน

จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๓, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๔๘๙), หน้า ๒๐๑-๑๐๕. 
 



๑๓๙ 

 

หนึ่งอยู่ท่ีพระนลาฏองค์ ๑  อยู่ท่ีพระอุระ  ๒ องค์อยู่ท่ีพระหัตถ์ท้ังสอง และอีก ๒ องค์อยู่ท่ีพระชานุ
ท้ังสอง๒๗๗  

หัวใจพระเจ้ามีลักษณะคล้ายหัวใจ และมีส่วนประกอบของเครื่อง ในเช่นปอดตับและ
ซี่โครงหัวใจพระเจ้ามีหลายขนาดแล้วแต่เจ้าภาพจะน าไปบรรจุในพระพุทธรูปขนาดเท่าไร นิยมท าด้วย
เงินเช่นหัวใจพระเจ้าของร้านวัวลายศิลป์ถนนวัวลายต าบลหายยาอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เช่นเดียวกับใช้
ในพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจวัดพันเตา ลักษณะหัวใจเช่นนี้คงมีมาแต่โบราณดังเช่นหัวใจพระเจ้าท า
ด้วยเงิน ซึ่งพบในพระพุทธรูปประธานปูนปั้นของวัดคอกหมูป่า อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พระ
ครูอดุลย์สีลกิตต์ เจ้าคณะต าบลหายยา กล่าวถึงพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าเช่นนี้ไว้ว่าสามารถท าได้ท้ัง
พระพุทธรูปท่ีสร้างขึ้นใหม่ หรือพระพุทธรูปเก่าท่ีหัวใจเดิมถูกโจรลักไปแล้วโดยให้บรรจุยันต์ใส่แผ่น
เงินหรือทองในฝักหัวใจซึ่งมีลักษณะดังดอกบัวหุบหรือปลีกล้วยท่ีค้อมลง จะบรรจุเงินค าแก้วท่ีหล่อ
เป็นหัวใจถ้าใส่ไว้ด้วยก็ได้จากนั้นให้ใส่น้ ามันผักกาดหรือน้ ามันหญ้าหรือน้ ามันงาลงไปในฝักหัวใจซึ่ง 
ศรีเลา เกษพรหม อธิบายว่าเพื่อให้เกิดความชุ่มเย็น หรือร่มเย็น พร้อมท้ังใช้เงินหรือทองท าเป็นไส้
ใหญ่ไส้น้อย ๓๒ ขด ตับ ๒ อัน ปอด ๒ อัน เอาห่อหัวใจพระเจ้าและบรรจุในกลวงท้องพระเจ้า ซึ่งให้มี
ขนาดประมาณลูกหมากพินสุกลูกใหญ่ ๒๗๘ 

ส าหรับขั้นตอนการก่อองค์พระในต าราของครูบายาสลีกล่าวไว้ว่า ต้องมีการเตรียมอิฐอยู่ 
๕ ชุดคือ ๑) อิฐจ านวน ๓๐ ก้อนแรกตามพระบารมี ๓๐ ทัศ ๒) อิฐอีก ๖ ก้อนตามวันต่างๆในพุทธ
ประวัติ ได้แก่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาเอาปฏิสนธิวันพฤหัสบดี ออกผนวชวันศุกร์ ตรัสรู้วันพุธ แสดง
ธรรมจักรวันเสาร์ ปรินิพพานวันอังคาร และประชุมเพลิงวันอาทิตย์  ๓) อิฐอีก ๗ ก้อน หมายถึงสัตตม
หาสถาน  ๗  แห่งรอบต้นศรีมหาโพธิ์ที่ทรงตรัสรู้  ๔) อิฐอีก ๔ ก้อนหมายถึงอิทธิบาท ๔ ๕) เตรียมอีก 
๘ ก้อนหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔  ๖)เตรียมอิฐ ๓๗ ก้อนซึ่งหมายถึงโพธิปักขิยธรรม  ๓๗ ประการ ฯลฯ 
ท้ังหมดจะมีจ านวนอิฐรวม ๑๐๙ ก้อน  ให้นิมนต์ภิกษุมาสวดมนต์ท าพิธีพุทธาภิเษก อิฐ ๑๐๙ ก้อนนี้ 
หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าคติการเตรียมอีกดังกล่าวนี้มาจากบางส่วนซึ่งอาจจะมีท่ีมาจากคติพุทธรูป
ถือธรรมเจดีย์ก็เป็นได้  

                                            
๒๗๗ เพนธ์, อันส์ ศรีเลา พร้อมคณะ, อ่านและอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ จารึกใน

จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๓, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๔๘๙), หน้า ๔๕-๕๖. 
๒๗๘ พระครูอดุลย์สีลกิตต์,รวบรวมสาระล้านนาคดีภาคพิธีกรรม, (เชียงใหม่: บริษัทบีเอสดีการพิมพ์

จ ากัด, ม.ป.พ.), หน้า ๕๗.  
 



๑๔๐ 

 

ต าราฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของหัวใจพระเจ้าอย่างละเอียดว่าประกอบด้วยไส้น้อย 
๒ ไส้ใหญ่ ๒ ตับ ๒ ปอด ๒ หัวใจ ๑ ใช้ไหมเงินไหมค าผูกพวงหัวใจในท้องพระพุทธรูปให้กลวงเท่ากับ
ลูกมะตูมสุก อิฐส าหรับหล่อพระพุทธรูปให้ใช้ ส าหรับหล่อพระพุทธรูปให้ใช้ดินดิบท่ีไม่เผาไฟ 
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงลักษณะพระพุทธรูป ๓ แบบคือ หน้าขอมด า รูปหน้ากลม ใบหน้าชุ่มช่ืน และ
ใบหน้าสว่างใสงาม 

พระพุทธรูปหล่อส าริด การหล่อพระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมาสัมฤทธิ์ในปัจจุบัน ช่าง
ล้านนายังคงปฏิบัติสืบทอดวิธีการมาตามแบบโบราณหากมีเครื่องมือท่ีทันสมัยเข้ามาแทนขั้นตอนจะ
เริ่มด้วยการตกลงกับผู้ว่าจ้างท้ังภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาว่าจะสร้างพระพุทธรูปเพื่อยังประโยชน์
อันใดเช่นการสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าแสนล้านในโอกาสท่ีพระพจนวราภรณ์หลวงปู่จันทร์กุสโลเจริญ
มงคลอายุ ๙๐ ปีในพศ. ๒๕๕๐ คศ ๒๐๐๗ ทางวัดเจดีย์หลวงได้เลือกแบบพระพุทธรูปปางปราบพญา
ชมพูบดีซึ่งเป็นพระเจ้าทรงเครื่องด้วยเหตุผลว่าทุกวันนี้สังคมเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกวัตถุนิยม
ให้ความส าคัญกับคุณค่าของวัตถุมากกว่าจิตใจมนุษย์จึงมีจิตละโมบคดโกงท้ังในระดับบุคคลไปถึงการ
คอรัปช่ันระดับประเทศท่านจึงเห็นว่าพระพุทธรูปปางนี้เหมาะกับความหมายของการปราบปรามโลก
ท้ังปวงดังพุทธประวัติตอนปราบพญาชมพูบดีผู้ละโมบและชอบใช้อ านาจบาตรใหญ่๒๗๙ 

ในขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูปนั้นเริ่มต้ังแต่การขึ้นรูปแกนในด้วยแกลบผสมดินเหนียว
แล้วไล้ผิวให้เรียบอีกช้ันด้วยข้ีเล่ือยผสมกับดินเหนียวเพื่อรักษาพื้นผิวของเนื้อทองเมื่อเทเสร็จแล้วให้
เรียบตึงท้ังข้างนอกและข้างในขี้เล่ือยยังมีคุณสมบัติเป็นตัวประสานป้องกันไม่ให้ดินแตกขณะท่ีก าลัง
แห้งตัวก่อนน าไปเผาจากนั้นน าขี้ผ้ึงดินเหนียวมาทาให้ท่ัวองค์พระแล้วจึงน าแผนขี้ผ้ึงมาฝากตลอดท้ัง
องค์พระ โดยอาศัยความร้อนจากนั้นเป็นขั้นตอนการตกแต่งด้วยขี้ผ้ึงแดงผสมกับขี้ผ้ึงชันท่ีต้มจนนิ่ม
โดยเริ่มจากพระพักตร์ขึ้นไปบนเศียรและย้อนกลับลงมาถึงฐานในคันนี้ยั งอยู่ในขั้นขึ้นหุ่นขี้ผ้ึงหากมี
รายละเอียดใดบกพร่องก็สามารถแก้ไขได้ 

ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการหุ้มพิมพ์นอกจากนั้นเป็นการติดสายชนวนท่ีท าจากขี้ผ้ึงเพื่อให้
เนื้อโลหะหลอมละลายและได้ท่ัวองค์ แล้วจึงน าดินนวลหรือดินผสมกับแกลบด าท่ีได้จากการเผาด้วย
อุณหภูมิต่ ามาพอกให้หนาประมาณ ๑ เซนติเมตรและท้ิงไว้ให้แห้ง แบบด านี้เมื่อผสมกับดินจะมี
คุณสมบัติทนความร้อนได้ดีและยึดดินผสมขี้วัวท่ีพอกในช้ันนอกไม่ให้ลอกซึ่งจะท าให้เกิดรอยรั่วใน
ตอนเททองแล้วจึงพอกด้วยดินผสมแกลบอีกหลายช้ันจนแข็งแรงพอพร้อมท้ังท าปากจอกหรือรูเทมี

                                            
๒๗๙ กิติยา อุทวิ, “ความเชื่อและคุณค่าของการสร้างพระพุทธปฏิมาส าริดในล้านนา”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐,), หน้า ๙๕. 



๑๔๑ 

 

ลักษณะเป็นช่องส าหรับเทเนื้อทอง(สัมริด) ลงไป จากนั้นน าหุ่นมาขึ้นโทนหรือตรึงหุ่นให้มีความมั่นคง
พร้อมท่ีจะเททองต่อไป 

ส าหรับการสร้างพระพุทธรูปด้วยการหล่อพิธีกรรมจะเริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่ง
ของการหล่อพระนับต้ังแต่เริ่มการเตรียมทองซึ่งจะต้องมีการสวดถอนเพื่อช าระล้างมลทินของโลหะท่ี
จะหลอมให้หมดส้ินและเป็นการย้อมยศให้กับวัสดุท่ีจะน ามาหล่อพระพุทธรูป๒๘๐ แม้แต่ในขั้นตอนการ
จุดเตาหลอมทองก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ วัสดุท่ีจะใช้หล่อนั้นประกอบด้วยโลหะผสมหลายชนิด
คือทองแดง ทองเหลือง ดีบุก ตะกั่ว พลวง เงิน และทองค า ช่างแต่ละคนจะมีสัดส่วนการผสมโลหะ
เหล่านี้เฉพาะกลุ่มไม่เปิดเผยกับคนภายนอกแต่ตามปกติโลหะส าริดจะมีส่วนผสมของทองแดงเป็น
หลักหรือถ้าเป็นส าริดเงินจะมีโลหะเงินเป็นส่วนประกอบหลักอย่างไรก็ตามยังเป็นการยากท่ีจะค านวณ
ปริมาณโลหะผสมให้แน่นอนลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเพณีให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญโดยการ
น าแก้วแหวนเงินทองตลอดจนยันต์ดวงชะตาของผู้มาร่วมพิธีบนแผ่นทองเหลืองหรือทองแดงมาใส่
รวมกันในเบ้าหลอมเมื่อจะท าการเททอง 

ขั้นตอนส าคัญท่ีสุดจะเห็นได้แก่วันท าพิธีเททองซึ่งจะมีการเชิญพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ผู้ใหญ่มาเป็นประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลของพระพุทธรูปเช่นพิธีเททองการหล่อพระเจ้า
ทันใจวัดพันเตาอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคมพ.ศ ๒๕๕๒ พระครูบุญญากร
วิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดพันเตาได้อาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์พระอาจารย์
ทอง สิริมังคโล หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารมา
เป็นประธานซึ่งเริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลแรกด้วยพิธีพราหมณ์คือการ
บวงสรวงเทวดาและเล้ียงผีจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ช่างก็จะเริ่มเททองหล่อพระพุทธรูป
พระเจ้าทันใจภายหลังเสร็จพิธีช่างผู้หล่อต้องปล่อยให้พิมพ์เย็นตัวลงจึงทุบพิมพ์ท้ิงซึ่งต้องใช้เวลา
หลายช่ัวโมงจากนั้นช่างจะท าการตกแต่งและใส่พระเนตรพระพุทธรูปจะต้องรีบท าในตอนนี้เพราะใน
ค่ าวันเดียวกันนั้นจะมีพิธีพุทธาภิเษกการบรรจุหัวใจพระเจ้าและจบลงด้วยพิธีเบิกเนตรในย่ ารุ่งของวัน
ต่อไปพระเจ้าทันใจวัดพันเตาท่ีสร้างขึ้นพร้อมกันสามองค์ในครั้งนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ประทับขัดสมาธิราบสร้างจ าลองพระพุทธรูปส าริดโบราณในวันนี้ซึ่งมีอายุ ๕๑๒ ปีนับต้ังแต่ยุคพญา
แก้ว๒๘๑  

                                            
๒๘๐ พระครูอดุลย์สีลกิตต์,รวบรวมสาระล้านนาคดีภาคพิธีกรรม, (เชียงใหม่: บริษัทบีเอสดีการพิมพ์

จ ากัด, ม.ป.พ.), หน้า ๔๖- ๔๗. 
๒๘๑ เพนธ์, อันส์ ศรีเลา พร้อมคณะ, อ่านและอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ จารึกใน

จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๓, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๔๘๙), หน้า ๖๑. 



๑๔๒ 

 

พระพุทธรูปดินเผา ใช้ดินเหนียวปั้นเป็นพระพุทธรูป แล้วน ามาเผาไฟเพื่อให้เกิดความ
แข็งแกร่ง ถ้ามีขนาดใหญ่ ก็จะท าเป็นหลายช้ินแยกเผา และน ามาประกอบเข้าด้วยกันในภายหลัง 
เสร็จแล้วอาจปั้นปูนทับ หรืออาจลงรัก และปิดทองทับอีกครั้งหนึ่ง งานประติมากรรมดินเผานี้ ส่วน
ใหญ่เป็นประติมากรรมนูนสูงประดับศาสนสถาน โดยแสดงเป็นพระพุทธรูป เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา 

พระพุทธรูปศิลา ศิลาท่ีนิยมน ามาใช้ในการท าพระพุทธรูป ได้แก่ หินทราย เพราะมีเนื้อ
ละเอียด และสลักได้ง่าย รองลงมาได้แก่ หินช้ันชนิดอื่นๆ  หินชนวน และหินแกรนิตในระยะหลัง ๆ 
ยังีพวกหินสีต่างๆ ตระกูลควอตซ์ เช่น หินสีเขียวท่ีน ามาสร้างเป็นพระแก้วมรกต รวมท้ังหยกและหิน
อ่อน เป็นต้น เทคนิคการสร้างพระพุทธรูปศิลาน ามาใช้ท้ังในงานประติมากรรมนูนสูง และปริติมา
กรรมบอยตัว ในศิลปะทวารวดี และศิลปะขอมท่ีพบในประเทศไทย ต้ังแต่หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ลง
มา ในสมัยสุโขทัย ล้านนา และ อยุธยา และสกุลช่างล้านนา 

งานก่ออิฐถือปูน มักพบในการก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยการก่ออิฐถือปูนเป็น
โครงด้านใน และปั้นปูนตกแต่งรายละเอียดด้านนอก จากนั้นจึงลงรัก โดยใช้ยางรักซึ่งเป็นยางไม้ผสม
กับใบตองเผาไฟ เรียกว่า รักสมุก และขัดผิวให้เรียบ แล้วจึงปิดทองค าเปลวทับ จะได้ผิวพระพุทธรูปท่ี
ดูใกล้เคียงกับเนื้อส าริด นอกเหนือจากการก่ออิฐบางครั้งก็ใช้ศิลาแลงก่อ หือท าเป็นโกลนก็มี ด้านนอก
ปั้นปูนทับด้วยกรรมวิธีเดียวกัน 

ไม้ น ามาสร้างพระพุทธรูปโดยการ แกะสลัก แล้วจึงลงรักปิดทอง ข้อดีของวัสดุท่ีเป็นไม้
คือ สามารถสร้างได้ง่าย และแสดง รายละเอียดของงานช่างได้ดี แต่มีข้อเสียคือไม่ค่อนมั่นคงถาวร 
และผุพังง่าย ดังนั้น จึงไม่พบหลักฐานแกะสลักไม้เหลืออยู่มากนัก๒๘๒ 

๓.๕.๒ ขั้นตอนการสร้าง ฉลองพระองค์ ในพระเจ้าทรงเคร่ืองล้านนา 
ความหมายของพุทธรูปฉลองพระองค์ คือ พระพุทธรูปท่ีสร้างไว้แทนตัวบุคคลประเพณี

การหล่อพระเท่าพระองค์ มีมาแต่โบราณ และผู้ท่ีเคารพนับถือได้บูชาเป็นเครื่องระลึกถึง พระพุทธรูป
เท่าองค์จริงของพระมหากษัตริย์ เป็นพระเจ้าทรงเครื่องต้นประดับเนาวรัตน์ในพระอิริยาบถ ยกพระ
หัตถ์ท้ังสองเสมอพระอุระต้ังฝ่าพระหัตถ์เป็นกิริยาห้าม ซึ่งเรียกว่าปางห้ามสมุทร 

                                            
๒๘๒ แสงสูรย์ ลดาวัลย์, “พระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์” ใน ประเพณีในราชส านัก (บางเรื่อง), 

(พระนคร: โรงพิมพ์ท่านพระจันทร์, ๒๕๑๔), หน้า ๑๓-๑๘. 



๑๔๓ 

 

วิธีการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ โดยแบ่งเป็น สองวิธี คือ ๒๘๓ 
๑. เมื่อพระมหากษัตริย์ หรือ เจ้านาย สวรรคตหรือส้ินพระชนม์ลง จะอัญเชิญพระพุทธ

รูปฉลองพระองค์ท่ีสร้างไว้ มาดัดแปลงใหม่เป็นพระเจ้าทรงเครื่อง  
๒. หากเจ้านายมิได้สร้างพระพุทธรูปไว้ จะมีการสร้างใหม่ และด้วยเป็นพระมาหากษัตริย์ 

หรือ พระพุทธรูปท่ีสร้างจึงท าเป็นพระเจ้าทรงเครื่อง เพื่อแสดงถึงสถานะยามเม่ือมีพระชนม์อยู่ 

วัสดุที่ใช้ส าหรับหุ้มฉลององค์พระเจ้าทรงเคร่ือง๒๘๔ 
๑. ทองรูปพรรณ และการผลิต ทองรูปพรรณ คือ ทองค าท่ีน ามาแปรรูปท าส าเร็จเป็น

เครื่องใช้เครื่องประดับ เช่น พาน ตลับ แหวน ก าไล สร้อย ฯลฯ โดยมีกรรมวิธีการผลิตหลากหลาย 
เพื่อให้ได้รูปแบบผลงานสวยงาม และการใช้ประโยชน์ท่ีต่างกันไป ในครั้งนี้ ท าการอธิบายเฉพาะ
เทคนิคเครื่องทองและโลหะ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องทรงพระเจ้าทรงเครื่อง อันประกอบด้วย 

๑.๑ การหุ้ม คือ การตีทองเป็นแผ่นบางๆ แล้วน ามาหุ้มคลุมวัตถุท่ีต้องการให้หมด ท า
ให้ดูว่าวัตถุนั้น ท าด้วยทองท้ังหมด ซึ่งวิธีนี้พบในฝักดาบ ด้ามมีด และการหุ้มพระพุทธรูป 

๑.๒ การปิด คือ การตี การรีดทองให้บางท่ีสุด เรียกกันว่า แผ่นทองค าเปลว แล้วน า
แผ่นทองไปปิดบนรัก หรือสีเคมี ท่ีใช้ในการปิดทองซึ่งท าผ้ืนผิวเตรียมไว้บนผิววัตถุท่ีต้องการ คือ
พระพุทธรูป นิยมเรียกว่าการลงรักปิดทอง วิธีนี้ท าให้วัตถุแลดูคล้ายการท าด้วยทองท้ังหมด การหุ้ม
ทอง แต่เกิดการช ารุดได้ง่ายกว่า เนื่องจากการสัมผัสและกาลเวลา และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากราคาการผลิตต่ า ซึ่งเป็นเหตุผลหลังในกรรมวิธีนี้ ในการประดับตกแต่งพระเจ้าทรงเครื่อง 
และช่างฝีมือได้ง่ายกว่าการหุ้มทอง รวมท้ังความสะดวก รวดเร็วเมื่อต้องการสร้างผลงานหลายแห่ง
และจ านวนมาก 

๑.๓ การดุน คือ การท าให้แผ่นทองหรือโลหะบาง เป็นรอยลอยนูนขึ้นมาตามแบบ 
คล้ายการปั้ม กรรมวิธีโดยน าแผ่นทองวางทาบลงบนแบบ แล้วใช้ค้อนค่อยๆ เคาะไปตามแผ่นทองให้
เกิดลายตามแบบ เช่น การดุนลายสายรัดพระองค์ในพระเจ้าทรงเครื่องก่อนลงยาสีส่วนพื้น แต่ลายไม่
ขาดออกจากกัน 

๑.๔ กะไหล่ หรือ กาไหล่ คือ การเคลือบโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยใช้ปรอทท าความ
ร้อน แล้วปิดทองลงไป ขัดถูให้ติดแน่น หรือใช้วิธีหลอมทองให้เหลวแล้วน าไปถมขัดถูลงบนชิ้นงาน ให้

                                            
๒๘๓ แสงสูรย์ ลดาวัลย์, “พระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์” ใน ประเพณีในราชส านัก (บางเรื่อง), 

(พระนคร: โรงพิมพ์ท่านพระจันทร์, ๒๕๑๔), หน้า ๘๓. 
๒๘๔ วรรณรัตน์ ต้ังเจริญ, การออกแบบเครื่องประดับสมัยอยุธยา , (กรุงเทพมหานคร: สันติศิริรกา

รพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๔. 



๑๔๔ 

 

ติดแน่น วิธีนี้จะได้ช้ินงานท่ีคงคน แต่ท าได้เพียงกับเครื่องโลหะเท่านั้น ต่างจากการปิดทองท่ีใช้ได้ใน
ทุกพื้นผิว 

๑.๕ การฝัง คือ เป็นขั้นตอนการประดับอัญมณีลงในทองรูปพรรณ โดยการขุดเนื้อทอง
ออก หรือ ทองช่องไว้ส าหรับประดับอัญมณี แล้วจึงฝังอัญมณีลงในรอยนั้น หลังจากนั้นจึงตกแต่งขอบ
ท่ียึดอีกครั้ง เพื่อความแข็งแรง วิธีนี้เป็นท่ีนิยมของช่าง เนื่องจากท าให้การประดับดูกลมกลืนกับ
ช้ินงานและสวยงาม ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้ประดับอัญมณีใน ตาบ ทับทรวง แหวน ต่างหู ฯลฯ และในพระเจ้า
ทรงเครื่อง พบการใช้วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ 

๑.๖ การเกาะ เป็นการประดับอัญมณี โดยการวางอัญมณีบนเรือนแล้วใช้ทองท าเป็น
ขอเกาะกับอัญมณี หรือท่ีเรียกกันว่า “หนามเตย” ซึ่งเป็นวิธีท่ีท าให้เกิดความช ารุดได้ยากและแข็งแรง
แต่ไม่สวยงามเท่า เทคนิคการฝังอัญมณี 

๑.๗ การลงยา เป็นการประดับเครื่องใช้และเครื่องประดับท่ีท าด้วยทอง ด้วยการ
ประดับสีต่างๆลงไปตามร่องท่ีแกะขึ้นเป็นลวดลายตามท่ีก าหนด อาจเป็นการประดับด้วยการถมตัวยา
สีต่างๆ วิธีนี้น่าจะเป็นการใช้แทนการประดับฝังอัญมณีหรือใช้ร่วมกัน เนื่องจากอัญมณีหายากและ
ราคาสูง ช่างจึงหันมาคิดเทคนิคการลงยาแทน โดยการน าหินสีหรือแก้วสีมาป่นละเอียด ใส่ในบริเวณท่ี
ต้องการให้เกิดสี และ ให้ความร้อนผสมเคมีหลอมละลายให้ติดช้ินงาน และเช่ือว่าไทยได้รับอิทธิพล
เทคนิคลงยามาจากจีน เพราะจีนท าลงยามมาก่อนไทย เนื่องจากมีกระบวนการในการลงยาท่ี
เหมือนกัน 

๑.๘ รักสมุก สามารถแยกเป็น ๒ ค า ได้แก่ ยางรัก และ ผงสมุก 
๑) ยางรัก ได้จาก ต้นรัก น้ ายางเกิดจากการกรีด เช่นเดียวกับยางพารา สามารถน า

น้ ายางมาทาบนผิววัตถุ แล้วปิดด้วยทองค า (รักน้ าเกล้ียง) น ามาท าแทนกาวเพื่อประดับกระจก 
ประดับมุก (เทือกรัก) หรือน ามาผสมท าพื้นผิวในงานศิลปกรรม 

 ๒) ผงสมุก ได้จาก เผาใบตองแห้ง ใบมะพร้าว ใบตาล โดยเผาให้เป็นเผาถ่านห้ าม
เป็นขี้เถ้า จึงน ามาเป็นส่วนผสมในการท าพื้นวัตถุ หรือเคียวเพื่อน ามาตีลวดลายประดับ 

รักสมุก ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบใช้ในการประดับลวดลาย เรียกว่า “รักตีลาย” เมื่อ
น ามาใช้กดพิมพ์ จากแม่พิมพ์หินสบู่เป็นลวดลาย หรือปั้นเป็นลวดลายเพื่อน ามาประดับตกแต่ง โดย
ส่วนใหญ่นิยมใช้กับงานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และต้องการความละเอียด เช่น เครื่องศิราภรณ์ 
เครื่องทรงพระพุทธรูป จากนั้นจึงน ามาลงรักปิดทองค าอีกครั้ง ผลงานท่ีได้จะดูคล้ายกับท าด้วยทองค า
มาก จึงเป็นท่ีนิยม เนื่องจากราคาไม่สูงมากนัก เทคนิคนี้มีมาแต่โบราณในภาคพื้นวัฒนธรรมเอเชีย  

ส่วนผสมในการท า รักสมุก ประกอบด้วย ยางรัก ผงสมุก น้ ามันยางอย่างดี ปูนแดง 
ชันสน และอุปกรณ์ในการผสม 



๑๔๕ 

 

วิธีผสม น าผงสมุกใส่ภาชนะยางรัก ใช้พายกวนจนเหนียวเข้ากัน ใส่น้ ามันยาง ต้ังไฟ 
อ่อนเค่ียวไม่ให้ติดกั้นภาชนะ เติมปูนแดง ชันสน เพื่อให้แข็งตัวและยึดหยุ่น จากนั้นทดสอบด้วยการ
หยดลงน้ า บีบนวดดูคุณภาพ ถ้านิ่มไปให้เพิ่มปูนแดง ถ้าแข็งไปให้เพิ่มน้ ามันยาง 

แต่อย่างไรก็ตามการผสมนั้นต้องขึ้นอยู่กับความช านาญ เนื่องจากไม่มีสูตรเป็น
มาตรฐาน รวมท้ังวิธีการของช่างแต่ละกลุ่มต่างกันไป อาจเนื่องจากการน ามาใช้งานท่ีต่างกัน ท าให้มี
การปรับเปล่ียนทางกรรมวิธี 

๓.๖  พิธีกรรมเกี่ยวกับ พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
๓.๖.๑ พิธีพุทธาภิเศกพระพุทธรูป หรือพิธีอบรมพระเจ้าแบบล้านนา 

ตามกรรมวิธีพุทธาภิเศกพระพุทธรูป หรือการอบรมพระเจ้าแบบมหาราช ครูวชิรปัญญา
วัดสวนดอก ซึ่งสืบทอดมาถึง เจ้าคุณพระอภัยสารทะปฐมสังฆราชา วัดฝายหิน (พระครูอดุลย์สีลกิตต์ิ, 
๕๙-๖๐) ได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆไว้ว่า ก่อนท าพิธีจะต้องมีการช าระสระสรงพระพุทธรูปด้วยน้ าอบ
น้ าหอม น้ าขมิ้น ส้มป่อย และน้ ามันจันทร์หอม ให้พระพุทธรูปน้ าบริสุทธิ์เสียก่อน นั้นให้เขียนคาถา
ปัจจัยการ ๑๑ ใส่ในหลาบเงินหลาบค า หรือใบตาล ใบลาน ไว้ท่ีหน้าอก หรือตักของพระพุทธรูป ปัด
กวาด และจัดอาสนา (เตียงพระพุทธรูป) พร้อมท้ังเครื่องอัฐบริขาร และเครื่องกกุธภัณฑ์ ๕ อย่าง 
ได้แก่ ระแอ (ฉัตรหลังเต่า) บังวัน (พัดโบกรูปปีกไก่) จาวมร (บังศูรย์รูปหน้าวัว) ไม้เท้ารูปหัวนาค และ
ไม้ค้อนทุบผ้า พร้อมท้ังต้นโพธิ์ปลูกไว้ในหม้อดินท่ีจัดวางไว้บนหญ้าคาเขียวผูกติดกันเป็นแพ ๘ ก า 
แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปท่ีจะท าพิธีพุทธาภิเศกมาประดิษฐาน บนแพหญ้าคานั้นโดยหันพระพักตร์ไป
ทางทิศตะวันออก แล้วเอาผ้าขาวท าเป็นกรวยครอบพระเศียรคลุมพระพักตร์พระพุทธรูปไว้โดยก่อน
เอาผ้าคลุมให้เอาขี้ผ้ึงแท้ปิดพระเนตรพระพระพุทธรูปด้วย ในบางครั้งก็ปิดพระนาสิก พระโอษฐ์ และ
พระกรรณด้วย ท้ังยังต้องล้อมรั้วราชวัตรรอบแท่นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท้ัง อ๔ ด้าน เพื่อเป็นการ
แบ่งกั้นให้ภายในรั้วราชวัตรเป็นเขตแดนท่ีบริสุทธิ์และศักด์ิสิทธิ์ จากนั้นให้เตรียมเครื่องขันต้ังไว้บูชา
ครู และแว่นพระเจ้าหรือแว่น ๓ ตาต้ังไว้หน้าพระพุทธรูป โดยหันแว่นไปทางพระพุทธรูป 

การพิธีอบรมสมโภชน์พระพุทธรูปนั้นจะมีศาสนพิธีอยู่ ๒ช่วงเวลา คือเวลาย่ าค่ า 
(ประมาณ ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐) กับเวลาใกล้รุ่ง (ประมาณ ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐) ของเช้าวันรุ่งขึ้น ส าหรับพิธี
ในเวลาย่ าค่ านั้นจะเริ่มต้นด้วยการสมาทานเบญจศีล พระเถระผู้เป็นประธานหรือพระ ท่ีมี
ความสามารถ กล่าวค าโอกาสบูชาขันดอก ๕ โกฐาก หรือพานดอกไม้จัดไว้เป็น ๕ ส่วนส าหรับไหว้พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูอาจารย์ และกัมมัฏฐาน จากนั้นอาจารย์วัดจะอาราธนาพระปริตร โดยมี
พระอีกรูปหนึ่งสวดขัดสักเคหลวง จบแล้วพระเถระผู้เป็นประธานก็เริ่มสวดน าพระพุทธมนต์โดย
ท านองร้อยแก้วพื้นเมือง บทสวดพระสูตรและพระปริตรท่ีใช้สวดในตอนนี้ได้แก่ มงคลสูตร รัตนสูตร 



๑๔๖ 

 

กรณียเมตตสูตร ขันธะปริตร โมรปริตร ธชัคคสูตร อาฏานาฏิยปริตร อังคุลีมาลปริตร โพชฌังคปริตร 
อภยปริตร ชยปริตร คาถานกคุ้ม มลคลจักรวาลใหญ่ และเทวดาอุยโยชนคาถา หรือคาถาส่งเทวดา 
อย่างไรก็ตามบางต าราก็กล่าวว่ายังไม่ต้องสวดส่งเทวดาเพราะถือว่าเทวดายังคงต้องอยู่ร่วมพิธีอยู่ แต่
จะไปสวดตอนเจริญพระพุทธมนต์เบิกพระเนตร๒๘๕  จบแล้วกล่าวค าขอขมาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จ
พิธี ช่วงนี้บรรดาอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนจะได้พักผ่อนฟังเทศน์ ท่ีนิยมกันได้แก่ธรรมปฐม
สมโภชน์ ธรรมพุทธาภิเสก และธรรมจักรหรือธรรมมงคลอื่นๆ หรือมีการจุดบอกไฟกัน 

ในพิธีตอนย่ ารุ่งได้แก่พิธีเบิกพระเนตร หรือท่ีทางล้านนาเรียกว่าพิธีไขตาพระเจ้า เริ่มต้น
โดยพระเถระผู้เป็นประธานต้ังธัมมัสสะวะนะกาโล อยัมภะทันตา ๓ จบ บทสวดท่ีส าคัญท่ีนิยมสวดกัน
ในช่วงนี้ได้แก่ พุทธานุสสติ พาหุง เป็นต้น แต่บางท่านก็อาจสวดธรรมจักร แทนพุทธานุสสติ และ
อาจจะต่อด้วยอวิชชาปัจจยาสังขารา และหากมีเวลาก็อาจต่อด้วยสิริถิติมะติเตโช  แต่ขั้นตอนท่ีส าคัญ
ท่ีสุดได้แก่การเบิกพระเนตร โดยเมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทอวิชชาปัจจยาสังขาราพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
จะเปิดสวยสุบหัวพระเจ้า พร้อมกับแกะขี้ผ้ึงปิดพระเนตรออกและบริการพระคาถาขณะเปิดพระเนตร
ว่า ๓ จบแล้วดับหน้าแว่นสายตาออกมาด้านหน้าเมื่อเวลาอรุณรุ่งจบด้วยการถวายข้าวมธุปายาสซึ่ ง
ศรัทธาสาธุชนได้ช่วยกันท ามาท้ังคืนจ านวน ๔๙ ก้อน นักวิชาการตะวันตกหลายคนเช่นโดแนล  
สแวเรอส์ กล่าวไว้ในผลการศึกษาพิธีกรรมในภาคเหนือของไทยว่า ในวัฒนธรรมพุทธศาสนาลัทธิเถร
วาท พระประธานในวิหารจะต้องได้รับการพุทธาภิเษกออกอย่างเป็นทางการพิธีพุทธาภิเษกเป็น
ส่ิงจ าเป็นเพราะเป็นการเปล่ียนรูปแบบปฏิมากรรมมาสู่พระปฏิมาหรือพระพุทธรูปท่ีมีจิตวิญญาณและ
กลายเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาไปพร้อมกันพิธีพุทธาภิเษกหรือท่ีชาวล้านนาเรียกว่าพิธีอบรมสมโภช
รูปพระเจ้านี้จะส่งผลส าคัญ ๒ ประการด้วยกันคือเป็นการอบรมพระพุทธรูปและเป็นการเปล่ียน
พระพุทธรูปให้มีอ านาจ มณีพยอมยงค์ กล่าวถึงพิธีพุทธาภิเษกไว้ว่าพิธีจะเริ่มในตอนยามค่ าและจบลง
ในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์เริ่มฉายแสงซึ่งในท่ีนี้เห็นว่าเป็นเวลาท่ีจ าเป็นต่อขั้นตอนส าคัญของพิธี
คือการเบิกพระเนตรพระพุทธรูปด้วยแว่นสามตาซึ่งหมายถึงความรู้ส าคัญ ๓ ประการของพระพุทธเจ้า
คือรู้ระลึกชาติได้รู้ถึงการเกิดและดับของสรรพส่ิงและรู้ถึงสาเหตุของความทุกข์เพราะการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้านั้นใช้ดวงปัญญาทิพย์หรือยังท้ังสามเป็นประดุจดังแว่น ๒ เพื่อการเอาชนะกิเลสตัณหาอัน
ได้แก่อตีตังสญาณความรู้ท่ีสามารถส่องเห็นอดีตชาติ จุตูปปาตญาณความรู้ท่ี ๒ ให้เห็นการเกิดตาย
ของสรรพสัตว์ท้ังอดีตและปัจจุบันและอาสวักขยญาณความรู้ท่ีสอนให้เห็นความหมดส้ินไปแห่งกิเลส

                                            
๒๘๕ พระครูประจักรพัฒนคุณ, “ขั้นตอนการจุดเทียนในพิธีพุทธาภิกเษกสมโภชพระพุทธรูปแบบ

ล้านนาไทย”, ใน ที่ระลึกเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ฉลองถาวรวัตถุวัดแสนฝาง, (เชียงใหม่: วัดแสนฝาง, ๒๕๓๗), หน้า 
๑๔๒. 



๑๔๗ 

 

และอาสวะท้ังหลายท้ังท่ีเป็นของหยาบและละเอียด  สามตายังอ่านหมายถึงความรู้ถึงอดีตปัจจุบัน
และอนาคตได้อีกด้วย 

๓.๖.๒ อานุภาพของพระปริตร 
ในบรรดาบทสวดประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปหรืองบรมพระเจ้านั้นท่ีส าคัญได้แก่

บทสวดพระปริตรซึ่งมีอยู่หลายบทท่ีรู้จักกันดีในบ้านเราคือสัตตปริตร หรือการสวด ๗ ต านาน และ
ทวาทสปริตรการสวด ๑๒ ต านานในท่ีนี้น่าสังเกตว่าความหมายเดิมของต านาน (ต านาณ หรือตาณ)ก็
คือการป้องกันการต้านทานเข้าใจกันว่าการสวดพระปริตรเพื่อป้องกันภยันตรายต่างๆนั้นมีมาแล้ว
ต้ังแต่สมัยพุทธกาลบ้างก็ว่าได้อิทธิพลมาจากรักษมนต์ในคัมภีร์พระเวท(อถรฺวเวท) แล้วเรียกช่ือเสีย
ใหม่ว่า ปริตฺตา อย่างไรก็ตามก็ไม่มีหลักฐานใดๆว่าในครั้งพุทธกาลนั้นได้มีผู้ใดรวบรวมพระปริตรไว้
เป็นหมวดหมู่ หลักฐานเก่าแก่ท่ีสุดในยุคต่อมาท่ีกล่าวถึงพระปริตรก็คือคัมภีร์บาลีมิลินทปัญหาซึ่งแต่ง
ขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี ๕ (ราว ๑๐๐ ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งกล่าวถึงพระปริตรไว้๕ ปริตร ได้แก่ขันธป
ริตร สุวัตถิปริตร(คือรัตนปริตร) โมรปริตร ธชัคคะปริตร และอาฏานาฏิยปริตร ในขณะท่ีมิลินทปัญหา
ระบุไว้อกปริตรคือมี อังคุลิมาละปะริตรเพิ่มเข้ามาอีก ๑  ส่วนคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ท่ีท่านพุทธโฆษาจารย์
ได้แต่งขึ้นอีก ๕๐๐ ปีต่อมา เมื่อถึงตอนท่ีกล่าวถึงอานุภาพของพระปริตรก็ได้ระบุถึงพระปริตรไว้เพียง 
๕ ปริตรคือ รัตนปริตร เมตตะปริตร ขันธปริตร ธชัคคะปริตร  โมรปริตร  และอาฏานาฏิยปริตร ส่วน
คณะสงฆ์พม่าก าหนดแบ่งพระปริตรออกเป็น ๒ แบบคือพระมหาปริตรมี ๘ พระสูตร และพระพุทธ 
กปริตมี ๒ พระสูตร 

พระเถระในชมพูทวีปตลอดมาจนถึงพระเถระชาวลังกาอ่านเรื่องพระสูตรพระคาถาและ
พระพุทธวจนะต่างๆมารวมกันไว้โดยมุ่งหมายใช้ส าหรับบริกรรมหรือสนทนาอย่างเดียวกับมนต์ต่างๆ
เพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาตัวเช่นท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานพุทธานุญาตไว้ในพระไตรปิฎกเหตุนี้จึง
เรียกมนต์เหล่านั้นว่าปริตรซึ่งความหมายความว่าการคุ้มครองป้องกัน(ธนิต ๒๕๓๕, ๙) ๑ การสวด
พระปริตรนั้นจะมีการคาดด้วยบทขัดต านานซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบทท่ีแตกแทรกเข้ามาส าหรับเล่าเรื่อง
ความเป็นมาของเรื่องและอานิสงส์ของปริตรนั้นๆ  

พระปริตรในครั้งพุทธกาลปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในพระวินัยปิฎก หมวดจุลวรรค ซึ่งกล่าว
ว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวดบทขันธปริตรเพื่อเมตตาแก่งูและสัตว์ร้ายต่างๆและยังได้
กล่าวถึงการสวดพระปริตรครั้งรัชกาลพระเจ้าอุปติสสะท่ี ๑ เช่นกันคู่มือบทสวดพระปริตรได้แพร่
ขยายไปท้ังในภาษาบาลีและในภาษาต่างๆในกลุ่มรัฐท่ีนับถือนิกายเถรวาท ส าหรับในไทยนั้นคัมภีร์ท่ี
กล่าวถึงพิธีสวดพระปริตรได้แก่มังคละสูตร รัตนสูตร และกรณียเมตตสูตร ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์
ปรมัตถโชติกา พุทธกปาฐวณฺณนา พระปริตรบทอื่นๆ ปรากฏในนิกายท้ัง ๔ และในชาดกเช่นโมร
ปริตรเป็นต้นรวมท้ังในอรรถกถาต่างๆซึ่งจะได้เห็นว่าเนื้อหาของพระปริตรจะมีความแตกต่างกัน



๑๔๘ 

 

ออกไปแล้วตามแต่จุดประสงค์เช่นบทมงคลสูตรใช้สวดเชิญเทวดามารับฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า
รัตนสูตรใช้ส่วนเพื่อป้องกันและเป่าส่ิงช่ัวร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บท่ีกรุงเวสาลี กรณียเมตตสูตรใช้สวด
เพื่อปราบวิญญาณช่ัวร้ายท่ีรบกวนพระสาวก ๕๐๐ รูปท่ีก าลังท าวิปัสสนาในป่าแห่งหนึ่งนอก 
กรุงสาวัตถี ธชัคคปริตรใช้สวดเพื่อป้องกันความกังวลและความกลัวและองคุลิมาลและปริใช้ส่วน
เพื่อให้หญิงมีครรภ์คลอดง่ายเป็นต้น  

 

 



  

 

บทที่ ๔ 

 

วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป ์
 

พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา ได้คติความเช่ือในการสร้างในคติชมพูบดี ในคัมภีร์ล้านนา 
ชมพูปัตติเป็นคัมภีร์ชมพูบดีสูตรฉบับล้านนา ชาวล้านนายังปฏิบัติกับพระพุทธรูปเหมือนกับเป็นองค์
พระพุทธเจ้าขณะด ารงชีวิตอยู่ ส่งผลทางสังคม คือก่อให้เกิดประเพณีการกัลปนาผู้คน งานพุทธศิลป์
ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และมีการเช่ือมโยงด้านประเพณีทางพระพุทธศาสนามา
โดยตลอด จึงได้ถูกน ามาใช้เป็นศิลปะทางพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา 

พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาจึงเป็นพุทธศิลปกรรมท่ีสร้างขึ้นในพระพุทธศาสนา มีการ
สร้างติดต่อกันมานานตามคติความเช่ือของแต่ละท้องถิ่น ด้วยเหตุนั้นพุทธศิลป์ในการสร้างพระเจ้า
ทรงเครื่องนั้นได้มีสกุลช่างต่างๆ ในล้านนาท่ีมีความแตกต่างกันตามรูปแบบศิลปกรรม มีการสร้าง
เครื่องทรงของพระเจ้าทรงเครื่องท่ีมีความแตกต่าง และมีความวิจิตรงดงามมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว  

๔.๑ ประเด็นความเช่ือและคติการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 

ในคติความเช่ือในล้านนาเรื่องของการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา คือ พระพุทธเจ้า
ทรงนิรมิตรพระวรกายเป็นพระเจ้าราชาธิราช ทรงเครื่องต้นส าหรับพระมหากษัตริย์อันวิจิตรงดงาม 
ขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์เสด็จประทับอยู่ในท่ามกลางมหาอ ามาตย์ราชเสนาบดี ณ ท้องพระโรง  
รัตนมหาสมาคม มีพระบัญชาให้มาฆสามเณรไปย่นระยะทางให้พญาชมพูบดี เสด็จมาให้ไวขึ้น   
จนบรรลุถึงท่ีประทับของพระพุทธองค์ ทรงนิรมิตรรูปพระโฉมงามดุจท้าวมหาพรหม ประกอบด้วย
พระรัศมีหกประการ ประทับอยู่บนรัตนบัลลังก์ ในท่ามกลางมุขอ ามาตย์ราชเสนาบดี ด้วยอ านาจ
มานะทิฏฐิอันแรงกล้า  

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสแก่พญาชมพูบดี ก็ได้แสดงฤทธิ์เดช แสดงจักรแก้ววิษสร 
และฉลองพระบาทแก้วอันเป็นอาวุธวิเศษคู่พระกรออกประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคเป็นวาระสุดท้าย 
โดยเพื่อหวังจะได้ชัยชนะ พระผู้มีพระภาคทรงนิรมิตรจักรเพชรท าลายล้างอาวุธวิเศษให้ปราชัย ให้
พญาชมพูบดีสลดใจยอมเกรงพระบารมี ต่อนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสธรรมเทศนาช าระอกุศลจิตของ



๑๕๐ 

 

พญาชมพูบดีให้ผ่องใสด้วยอนุปุพพิกถาให้พญาชมพูบดีมีจิตศรัทธาในการกุศลถึงกับยอมมอบกาย
ถวายชีวิตตนในพระศาสนาโดยขอบรรพชาอุปสมบท 

จากคติและความเช่ือเรื่องพระญาชมพูบดีในการสร้งพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนานั้น ได้
คติความเช่ือเรื่องพญาชมพูบดี ซึ่งเป็นต านานท่ีเช่ือกันอยู่อย่างแพร่หลายในดินแดนทางเอเชีย ได้มี
หลักฐานเป็นงานศิลปะแขนงต่างๆ  ทางฝ่ายพม่ากล่าวว่ามาจากอาณาจักรล้านนา แต่บางท่านเช่ือว่า
ชาวมอญเป็นผู้น าไปเมืองเชียงใหม่ จึงเช่ือได้ว่าพระยาชมพูบดี ได้กล่าวไว้ในพระอรรถกถาภาษาบาลี 
และในคัมภีร์ทางศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา มีการสร้างขึ้นด้วยหลายวัสดุ
ด้วยกัน เช่น ส าริด ศิลา ดินเผา และปูนปั้น มีท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก๑   

คติการสร้างพระพุทธรูปเป็นตัวแทนซึ่งถือเป็น “รูปสมมติ” ตามอุดมคติแบบล้านนา
ประเพณี เพราะถึงอย่างไรพระพุทธรูปก็สร้างขึ้นด้วยแนวคิดเ ชิงอุดมคติย่อมไม่มีความละม้าย
คล้ายคลึงกับผู้สร้างหรือผู้อุทิศให้ตามข้อเท็จจริงเชิงกายภาพอยู่แล้ว แต่กระนั้นก็ตาม การจะนับเป็น
พระพุทธรูปแทนตัว  

จากอิทธิพลความเช่ือหลากหลายท่ีสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานของดินแดนล้านนาท่ีมี
ผลต่อความเช่ือในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่อง ซึ่งกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงเครื่องตามความเช่ือของคน
ล้านนา  คือพระพุทธเจ้าอยู่ในสภาวะเหนือมนุษย์อาตแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ ตามความเช่ือใน
ลัทธิตัตระ เช่นท่ีพระองค์ทรงเนรมิตพระวรกายเป็นพระราชาธิราช เพื่อปราบพระยามภูบดีตาม
ต านานชมภูบดี ซึ่งความเช่ือเรื่องพุทธประวัติตอนนี้ของพระพุทธเจ้าแพร่หลายมาในดินแดนล้านนา ๒ 

แนวความเช่ือท่ีว่าการเป็นเจ้าผู้ครองแผ่นดินเป็นใหญ่ คือพระราชามหากษัตริย์ หรือ
เทวดาเทพท้ังหลายสูงสุดในการนับถือมาแต่เดิม  เมื่อจะมีการเคารพพระเจ้าทรงเครื่องผู้เป็นใหญ่จึง
สร้างให้เหมือนพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน คือ 

๑. เป็นการสร้างบุญสร้างประโยชน์อันบริสุทธิ์ 
๒. เพื่ออานิสงส์ของการสร้างพระทรงเครื่องเป็นสัญลักษณ์แห่ง  เจ้าผู้ปกครองล้านนา    

อันน ามาแห่งราชศักดิ์ความมั่งมีศรีสุขท่ีจะเกิดแก่ผู้สร้างหรือมีไว้บูชา 

                                            

๑ สัมภาษณ์ สุรชัย จงจิตรงาม,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒ สัมภาษณ์ สุวิน มักได้, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  



๑๕๑ 

 

๓. เพื่ออานิสงส์นี้จะส่งท่ีผลให้เกิดขึ้น ท้ังสามโลกคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์ และโรค
นิพพานเพื่อปรารถนาท่ีจะเกิดเป็นพระอรหันต์ 

ทางภาคเหนือ หรือล้านนาเป็นดินแดนท่ีติดกับพม่า จึงได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากพม่า 
และพระเจ้าทรงเครื่องเปรียบเสมือนพระเจ้าผู้ปรกครองนครในยุคนั้น คือพระทรงเครื่อง ซึ่งเป็นศูนย์
รวมจติใจของคนนับถือพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนกับเจ้าเมืองผู้ปกครองในล้านนา ท่ีเป็นท่ีเคารพ
ของประชาชน และเป็นความเช่ือท่ีสืบต่อกันมาว่า และความเคารพสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุธเจ้า พระพุทธรูปจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญและเป็นส่วนส าคัญของบ้านเมืองและท าให้ประชาชน
รู้สึกถึงความสุขความปลอดภัยและมีท่ีพึ่งและแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธใน
ดินแดนนี้ 

พระเจ้าทรงเครื่อง จึงเป็นเสมือนตัวแทนของความศักด์ิสิทธิ์ความศรัทธา เหมือนกับท่ี
ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระราชาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจท่ีเป็นรูปเคารพเป็นตัวแทนของศาสนา
ท่ีท าให้คนรู้สึกว่ามีท่ีพึ่งมีท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ แนวความคิดและความเช่ือในการสร้างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องมี ๓ ประเภทดังนี้๓ 

๑ พระเจ้าทรงเครื่องสร้างตามแนวคิดพระจักรพรรดิราช แทนว่าพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น 
พระจักรพรรติทางโลก และจักรพรรดิทางธรรม จึงสามารถสร้างเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องทรง
กษัตริย์ 

๒ พระพุทธรูปทรงเครื่องแนวคิดชมพูบดีสูตร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนรมิตพระองค์
ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์เพื่อปราบพระยาขมพูบดีให้ลดทิฐิมานะลง 

๓. พระพุทธรูปทรงเครื่องในแนวคิดพระอนาคตพุทธเจ้า ตามความเช่ือพระพุทธเจ้าใน  
กัปนี้มี ๕ พระองค์ โดยลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ๔ พระองค์ ส่วนอีกพระองค์ท่ีจะลงมาตรัสรู้
ยังโลกในภายภาคหน้ามีพระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรย ความเช่ือเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า 

๔.๒ ประเด็นรูปแบบและองค์ประกอบการสร้าง 

 ในอดีตจนถึงปัจจุบันการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ใช้องค์ประกอบเดียวกัน คือความ
เช่ือพิธีกรรมและกระบวนการการสร้าง ทางช่างเพียงแต่ ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี
องค์ประกอบการสร้างในกระบวนของช่างง่ายข้ึน ท าได้มาก และเลือกขนาดได้ตามความต้องการ๔ 

                                            
๓ พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔ สัมภาษณ์ , ดร.กิติยา อุทวิ, ช่างช านาญการ โรงหล่อพุทธคุณ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 



๑๕๒ 

 

พุทธศิลป์ส่วนมากจะสร้างขึ้นในมณฑลของวัด เพราะพุทธศิลป์จะแสดงถึงความจ านงใน
การเนรมิตทุกส่ิงทุกอย่างผ่านศิลปกรรมด้วยความศรัทธา เพื่อไว้เป็นพุทธบูชา ศิลปกรรมจึงถูกน ามา
เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องราวต่างๆ ของวิถีชีวิตของชุมชน ของคนล้านนาในยุคนั้นๆ รวมถึงการน า
เรื่องราวของพุทธประวัติมาถ่ายทอดส่ือออกมาในทางพุทธศิลป์เพื่อให้ดูมีความ ศักด์ิอยู่เหนือโลก
มนุษย์ เป็นการส่ือสารพุทธสัญลักษณ์ต่างๆ ในรูปแบบ พุทธสถาปัตยกรรม พุทธจิตรกรรม จนถึงพุทธ
ประติมากรรม  

อาณาจักรต่างๆ ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ได้มีวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีแตกต่างกันออกไป 
ตามวัฒนธรรม ท่ีอยู่อาศัย แต่ส่ือความหมายออกมาให้เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน การท าพระเจ้า
ทรงเครื่องในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความแตกต่างกันตามรูปแบบ และพื้นท่ี แต่ก็ยังสามรถรับอิทธิพล
เข้ามาผสมผสารให้เกิดความงดงามและลงตัวมากขึ้นให้เกิดคุณค่าทางพุทธศิลปกรรม 

การสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา จึงถือว่าเป็นพุทธสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมการนับ
ถือพระพุทธศาสนาในแต่ละพื้นท่ี และรูปแบบการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
พื้นท่ี ตามสกุลช่างต่างๆ ในล้านนา 

ในทางศิลปกรรมการสร้างพระทรงเครื่องล้านนา ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี   
๒๐-๒๑   การสร้างพระเจ้าทรงเครื่องส่วนใหญ่เป็นพระส าริด  และเครื่องทรงจะมีน้อยช้ิน กว่า 
พระทรงเครื่องในศิลปะอยุธยา และรัตนโกสินทร์  ในทางศิลปะมักเรียกว่า  “ทรงเครื่องน้อย”  ซึ่งมี
รูปแบบสัมพันธ์กับพระทรงเครื่องสมัยอยุธยาตอนต้น - กลาง  ส่วนองค์ประกอบในการสร้าง พระเจ้า
ทรงเครื่องในล้านนา ก็ได้ถอดเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ หรือเจ้าผู้ปรกครองล้านนาในแต่ละยุค 
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอยุทธยา ในจังหวัดน่านการสร้างพระเจ้าทรงเครื่อง จะได้รับอิทธิพลจาก 
รัตนโกสินทร์ คือ ใช้เครื่องทรงมีลักษณะใกล้เคียงกัน ก็เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกัน 
นอกจากนั้นมีการเกี่ยวข้องกับคติเรื่องพญาชมพูบดี๕   

รูปแบบและองค์ประกอบของการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องนั้นไม่ใช่การสร้างรูปเหมือนของ
พระพุทธเจ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ซึ่งลักษณะของพระพุทธรูปในแต่ละสกุลช่าง และแต่
ละสมัยจะแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามถึงแม้พระพุทธรูปจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันแต่ในการสร้าง
พระพุทธรูปจะมีสัญลักษณ์ส าคัญท่ีบ่งบอกได้ว่าพระเจ้าทรงเครื่องนั้นเป็นพระพุทธองค์ เรียกว่า  
มหาปุริสลักษณะ หรือลักษณะของมหาบุรุษรวม ๓๒ ประการ เช่น มีขนระหว่างค้ิวเรียกว่าอุณาโลมมี

                                            
๕ สัมภาษณ์ สุรชัย จงจิตรงาม,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 



๑๕๓ 

 

ส่วนบนของศีรษะนูนขึ้นคล้ายสวมมงกุฎเรียกว่าอุณหิสสะหรืออุษณีษะ หรือพระเกตุมาลานอกจากนี้
ยังมีพระรัศมีท่ีเปล่งออกมาจากพระเศียรของพระพุทธรูปท าเป็นตุ่มคล้ายดอกบัวตูมหรือชูสูงขึ้นคล้าย
เปลวไฟเป็นต้น 

หลังจากเชียงใหม่สูญเสียอ านาจการปกครองให้แก่พม่าต้ังแต่ พศ. ๒๐๑๐ เป็นต้นมา
ถึงแม้ว่าอิทธิพลทางศิลปกรรมพม่าจะไม่มีผลต่อศิลปกรรมล้านนามากนักเพราะล้านนาน่าจะมี
ศิลปกรรมท่ีเข้มแข็งกว่าแต่ความเจริญด้านศิลปกรรมน่าจะหยุดชะงักลงไป การสร้างพุทธรูปก็เป็นการ
สร้างโดยช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นที่มีฝีมือแตกต่างกันออกไปตามความนิยมของท้องถิ่นเป็นหลักซึ่งยัง
ไม่สามารถจัดแยกกลุ่มรูปแบบออกได้อย่างชัดเจนมากนักจนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ อิทธิพลจากศิลปะ
รัตนโกสินทร์  

โดยเฉพาะกลุ่มพระเจ้าทรงเครื่องก็มีอิทธิพลมากขึ้น ในล้านนา เช่น พระเจ้าทรงเครื่อง
จากวัดบุญยืนอ าเภอเชียงสาจังหวัดน่าน นอกจากนี้แล้วการเข้ามาต้ังถิ่นฐานของชาวพม่า หรือไทย
ใหญ่ก็ได้มีการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องตามแบบศิลปะพม่าแบบมันทะเล พระเจ้าทรงเครื่องเหล่านั้น   
มีท้ังท่ีน าเข้ามาจากประเทศพม่า และประดิษฐานไว้ในวัดท่ีสร้างขึ้นหรือไม่ก็เป็นฝีมือช่างท่ีสร้างขึ้นเอง
ท่ีนี่ย่อมมีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป พระเจ้าทรงเครื่องท่ีมีช่ือเสียง คือพระเจ้าพาละแข่ง ในวิหารวัดหัว
เวียง อ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมาระวิชัยท่ีจ าลองแบบมาจาก
พระเจ้าพาราแข่งเมืองมันดาเลย์๖  

การสร้างพุทธเจ้าทรงเครื่องแบบล้านนาจะไม่เหมือนแบบทรงเครื่องของรัตนโกสินทร์
ถึงแม้จะจ าลองแบบราชากับสัตว์ และเรียบง่ายกว่ามากมายท าให้ดูงดงามตามลักษณะศิลปะล้านนา 

รูปแบบของเครื่องทรงท่ีได้สร้างตามแบบฉบับของล้านนาอันประกอบไปด้วยเครื่องทรง
ต่างๆ ท่ีจ าลองคติมาจากความเป็นพระราชาธิราชหรือกษัตริย์อันมีพระมงกุฏหรือพระเกี้ยวจะไม่มีทับ
ทรวงท่ีมีมาในเหมือนสมัยอยุธยารวมถึงก าไรแขนและข้อมือก็เช่นกันมีอง ค์ประกอบท่ีเรียบง่าย         
มีลักษณะท่ีเด่นแบบเห็นได้ชัดคือ ช่วงพระเศียร มีลักษณะเหมือนการทรงเครื่องในชุดของ
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นลักษณะท่ีเห็นได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากการปกครองในสมัยนั้น 

                                            
๖  สัมภาษณ์ สุวิน มักได้, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  
 



๑๕๔ 

 

๔.๓ กระบวนการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
ในอดีตจากการศึกษาการสร้างเริ่มจากความเช่ือความศรัทธาเป็นท่ีต้ังแต่ในยุคปัจจุบันมี

กระบวนการการสร้างเพิ่มขึ้นอาทิเช่นการเขียนแบบออกแบบต่อด้วยการปั้นหล่อแกะสลักซึ่งการท า
ท้ังหมดนี้ก็มีเรื่องของบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย๗ 

เอกสารใบลาน  ปั๊บสาเรื่องนี้ในกรณีของล้านนาก็ไม่เคยผ่านตาหรือมีกล่าวถึงเรื่องนี้  
เอกสารช้ันรองอันเป็นงานศึกษาทางศิลปะของนักวิชาการก็ไม่พบว่ากล่าวถึง  จะมีกล่าวก็เพียงการ
เปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม  ซึ่งไม่ตอบค าถามนี้แต่อย่างใด   

การสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์นั้น  เมื่อพระมหากษัตริย์ หรือ เจ้านาย สวรรคตหรือ
ส้ินพระชนม์ลง จะอัญเชิญพระพุทธรูปฉลองพระองค์ท่ีสร้างไว้ มาดัดแปลงใหม่เป็นพระเจ้าทรงเครื่อง
หากเจ้านายมิได้สร้างพระพุทธรูปไว้ จะมีการสร้างใหม่ และด้วยเป็นพระมาหากษัตริย์ หรือ 
พระพุทธรูปท่ีสร้างจึงท าเป็นพระเจ้าทรงเครื่อง เพื่อแสดงถึงสถานะยามเม่ือมีพระชนม์อยู่ 

อย่างไรก็ตามจากองค์พระเจ้าทรงเครื่องท่ีเหลือมาถึงปัจจุบันก็เห็นได้ชัดเจนว่า  การสร้าง
หล่อพระทรงเครื่องนั้นค่อนค้างยาก  และซับซ้อนกว่าพระธรรมดา  ด้วยว่ามีรายละเอียดของ
เครื่องประดับซับซ้อน  ซึ่งยากในการเททองหล่อและไล่ฟองอากาศกว่าพระธรรมดามาก  การถอด
พิมพ์ก็ท าได้ยาก  และการปั้นก็ต้องปั้นเครื่องทรงเพิ่ม  ซึ่งใช้เวลาเพิ่มขึ้นกว่าป้ันต้นแบบพระธรรมดา๘   

ก่อนถึงกระบวนการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาต้องพิจารณาจากสายช่างศิลปะ 
และให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นต่อการสร้างพุทธรูปท่ีสัมพันธ์กับความเช่ือทางพระพุทธศาสนา
คติการสร้าง และวัตถุในการสร้างก่อนเพราะในแต่ละท้องถิ่นจะมีการพัฒนาท่ีอาจจะคล้ายกันแต่ไม่
เหมือนกันเลยทีเดียวพบพัฒนาการแต่ละช่วงเวลาท่ีต่างกันเราจึงเห็นว่าแต่ละพื้นถิ่นมีพระพุทธรูปท่ี
ท าจากหินทราย ไม้ หยก การหล่อด้วยปูน ทองค า ทองแดง สัมฤทธิ์ ตามความนิยม เป็นอัตลักษณ์ 
ของท้องถิ่นนั้นๆ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจภูมิปัญญา และเทคโนโลยีของช่าง ท่ีท ากระบวน 
การสร้างในแต่ละยุค 

กระบวนการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนานั้น เป็นไปตามความเช่ือคตินิยมความตาม
ยุคสมัยต่างๆ เช่นหล่อส าริด หรือแกะสลัก ตามไม้เนื้อแข็ง ในยุคของสกุลช่างต่างๆ เช่น สกุลช่าง

                                            
๗ สัมภาษณ,์ สล่าสายันต์ เข่ือนแก้ว, ช่างช านาญการ โรงหล่อพุทธคุณ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
๘ สัมภาษณ์ สุรชัย จงจิตรงาม,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 



๑๕๕ 

 

พะเยา สกุลช่างเชียงใหม่ สกุลช่างล าพูน สกุลช่างเชียงราย และเชียงแสน สกุลช่างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ
สกุลช่างในอาณาจักรหริภุญชัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ 

กระบวนการสร้างพระพุทธรูป มีดังนี้ 
๑. การสร้างพระพุทธรูปจึงได้แนวความคิดจากมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ของ

พระพุทธเจ้า ซึ่งมีลักษณะเห็นได้ชัด คือ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ การ โดยส่วนมากจะเว้นอยู่ ๒ ประการ 
คือ พระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก ๑  พระชิวหาใหญ่ ๑ ดังนั้นการท่ีจะสร้างพระพุทธรูปในครั้งใด มักจะ
ค านึงถึงมหาปุริสลักษณะ ๒๓ ประการ 

๒. อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ คือ ส่วนละเอียดของรูปร่างสัณฐาน หรือ ความหมาย ท่ีจิต
คิดถึงจากสภาพธรรมท่ีปรากฏทาง หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ เช่น ปาก  คือ ค้ิว คาง ริ้วรอยของใบหน้า 
ท่ีเป็นส่วนละเอียดของร่างกาย  

๓. เรื่องการเปล่งฉัพพรรณรังสี  ซึ่งหมายถึง รังสี ๖ ประการเปล่งออกมาจากพระวรกาย
ของพระพุทธองค์ ดังตอนท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ครั้งเสด็จลงจากดาวดึงส์ ความว่า 
“พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีไปแล้ว มนุษย์ในบริษัทซึ่งมีปริมณฑล ๓๖ โยชน์แม้
คนหนึ่ง เมื่อแลดูสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้ว ช่ือว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า มิได้มี
เลย๙ จึงเกิดพุทธคุณ ๙ การเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านั้นก็เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้ามี ๙ ประการคือ 

๑. อรห  เป็นพระอรหันต์ 

๒. สมฺมาสมฺพุทโธ ตรัสรู้เองโดยชอบ 

๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 

๔. สุคโต เสด็จไปดีแล้ว 

๕. โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก 

๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกคนท่ีฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า 

๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เป็นสาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 

๘. พุทฺโธ เป็นผู้ต่ืนและเบิกบานแล้ว 

๙. ภควา เป็นผู้มีโชค 

นอกจากคติการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องในล้านนานี้แล้ว ยังปรากฏวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาประการหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงการถวายพระเกียรติยศแด่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อย่างสูงสุดเทียมเท่ากับพระมหากษัตริย์ ด้วยการถวายเครื่องราชูปโภค ประกอบพระพุทธปฏิมา 
วัฒนธรรมประเพณีเช่นนี้ สันนิษฐานว่าคงรับเอาวัฒนธรรมของชาวฮินดู ท่ีนิยมปฏิบัติต่อเทพเจ้า

                                            
๙ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๒๔๗. 



๑๕๖ 

 

เสมือนพระมหากษัตริย์ มีการถวายเครื่องราชูปโภค และราชกกุธภัณฑ์ นานัปการ ไว้ในเทวาลัย 
พระพุทธศาสนาในล้านนาก็เช่นกัน มีการนิยมท าเครื่องราชูปโภคดังกล่าวใน 

หลายลักษณะ ถวายไว้ในโบสถ์ วิหาร หรือสถูป เพื่อบ่งบอกพระสถานะของสมเด็จพระ
บรมศาสดาเป็นเบ้ืองต้น และมีการแสดงอานิสงส์แห่งพุทธบูชานี้ในกาลต่อมา 

๔.๕ พิธีกรรม และประเพณี ในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 
ถ้าจ าเพาะเจาะจงเฉพาะกรณีพระทรงเครื่องข้าพเจ้าไม่ทราบ  และเอกสารช้ันต้นท้ังใบ

ลาน-พับสาแม้จะมีกล่าวถึงการสร้างพระ  การปลุกเสกแต่ก็ไม่ปรากฏเรื่องนี้โดยตรง  และนักวิชาการ
ก็ยังไม่มีการศึกษา  จึงท าให้ข้าพเจ้าไม่ทราบเรื่องนี้๑๐   

ในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันในกระบวนการล าดับพิธีการไปบ้างแต่ภาพรวมแล้วมี
ความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ 

การสร้างพระพุทธรูป หรือพระเจ้าทรงเครื่องแบบล้านนานั้นส่วนมากจะมีพิธี เบิก    
พระเนตรบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้าจึงจะจัดพิธีอบรมสมโภชฉลอง ๗ วัน ๗ คืนเป็นงานใหญ่ของชาว
ล้านนาถือว่าได้ช่วยกันสร้างพระเจ้าทรงเครื่องขึ้นไว้เป็นท่ีเคารพบูชาตลอดไป 

มีการเบิกพระเนตรมีการใส่หัวใจเพื่อบรรจุลงในทรวงอกของพระปฏิมาสวดสมโภชองค์
พระพุทธรูป ท่ีมีความเช่ือว่า เมื่อได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วผู้ท่ีได้สร้างจะได้รับ 
อานิสงส์เป็นอันมาก ลักษณะและการเลือกสรรวัสดุท่ีน ามาสร้างพระพุทธรูปเป็นส าคัญ อยา่งไรกก็ดี
ชาวพทุธในล้านนายังมีความเช่ือว่าการสร้างพระพุทธรูปนอกจาก จะเป็นพุทธบูชาและสืบพระศาสนา
แล้ว ในปัจจุบันยังมีผู้นิยมสร้างพระพุทธ รูปเพื่อเป็นการบ าเพ็ญกุศลสืบอายุด้วย พระพุทธรูปกล่าวว่า
เจ้าของหรือศรัทธาผู้สร้างพระพุทธรูปถวายแก่พระศาสนา จะได้เสวยสุขท้ังคนท่ียังอยู่และผู้ท่ีจากไป 

๔.๕.๑ คติความเชื่อเร่ืองพิธีกรรมในการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองล้านนา ไว้ดังนี้ 

คติความเช่ือในการท างานหล่อพระพุทธรูป ดังจะเห็นได้จากในการท าพิธีเททองหล่อ
พระพุทธรูป ช่างท่ีรับผิดชอบจะต้องมีการนุ่งขาวหุ่มขาว และถือศีลแปดเพื่อให้จิตใจบริ สุทธิ์  
นอกจากนี้ยังมีความเช่ือท่ีเป็นข้อห้ามในการหล่อพระ ได้แก่ 

๑. ห้ามหล่อพระในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เนื่องจากในวัดดังกล่าวเป็นวันส้ินสูญ ซึ่งหากมีการหล่อ
พระในวันนี้ ชาวล้านนาเช่ือว่าคนหล่อจะได้รับอุบัติเหตุ  

                                            
๑๐ สัมภาษณ์ สุรชัย จงจิตรงาม,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศลิปะไทย คณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 



๑๕๗ 

 

๒. ห้ามน าสัตว์ทุกชนิดไปย่างในเตาเผาพระพุทธรูป เพราะถือว่าพระพุทธรูปเป็นของสูง 
ซึ่งหากฝ่าฝืน ชุมชนท่ีอยู่อาศัย จะได้รับอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บ 

๓. ห้ามหล่อพระเจ้าทรงเครื่องโดยให้น้ าไหลจากพระนาสิกตกมาบนพระอุระ เพราะเช่ือ
ว่าจะท าให้เกิดความทุกข์ 

๔. ห้ามหล่อพระเจ้าทรงเครื่อง หรือปั้นพระเจ้าทรงเครื่องข้างนอกโบสถ์โดยไม่รู้สัดส่วน
ของอุโบสถกับองค์พระเจ้าทรงเครื่อง 

๕. ช่างหล่อหล่อทุกคนต้องมีความสามัคคีกัน ไม่เช่นนั้นจะท าให้พระออกมาไม่สมบูรณ์  
และช่างหล่อต้องรักษาศีล ๘ กันทุกคน 

๔.๖ วิเคราะห์ประเด็นการสื่อเชิงสัญลักษณ์ทางศาสนา 

การส่ือเชิงสัญลักษณ์ พระเจ้าทรงเครื่องมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์  โดยมีการ
ผสมผสานความเป็นพระพุทธเจ้าเข้าด้วยกันกับความเป็นกษัตริย์ คนสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา
ส่ือเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างส่ิงท่ีเคารพบูชาอันสูงสุดของชาวล้านนาโดยมีการสร้างพระเจ้า
ทรงเครื่อง หล่อรูปป้ัน เนื้อสัมฤทธิ์ และดินเผา มีรูปทรง หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ และประดับด้วย
เครื่องทรงท่ีเรียบง่ายพองาม 

รูปทรงของพระเจ้าทรงเครื่องมีลักษณะรูปทรงอวบ รูปทรงเหมือนพระสิงห์ ๒ มี
เครื่องประดับ เช่นมงกุฎ ก าไลข้อมือ แขน และขา ท่ีมีลักษณะเรียบง่ายไม่นิยมสอดแทรกลวดลาย
รุงรัง  จะมีการสร้างท้ังแบบรูปปั้น หล่อสัมฤทธิ์ และดินเผา มีสกุลช่างมากมายโดยในเขตภาคเหนือ 

มีความหมายถึงธรรมอันเป็นแก่นสารยิ่งกว่าอ านาจแห่งทรัพย์สมบัติท้ังหลาย และเป็น
สัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และมีความดีเหนือใครท้ังปวง 

๑. คติความเชื่อการใช้สัญลักษณ์ เก่ียวกับทิศในการต้ังพระพุทธรูป 
การต้ังทิศของพระพุทธรูปนั้น มีวิธีการท่ีแฝงไว้ในคติความเช่ือบางอย่าง คือการต้ังพระ

พุทธรูปให้หันพระพักตร์ไปทางทิศใดนั้นมีหลัก หรือเคล็ดลับว่า พระพุทธรูปหันน้าไปทางทิศ
ตะวันออกส่ือถึงปัญญา เพราะสอดคล้องกับพระพุทธเจ้า ท่ีตรัสรู้ โดยหันพระพักตร์ ไปทางทิศติวัน
ออกนั้นเอง เนื่องจากพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปหาน้ า หมายถึง จะมีความอุดมสมบูรณ์ พระพักต์
หันหน้าออกถนน หมายถึง วัดจะเจริญรุ่งเรืองมีคนเข้าออกในวัดสม่ าเสมอ 



๑๕๘ 

 

๔.๖.๑ การต้ังพระพุทธรูปในเชิงสัญลักษณ์ ได้อธิบายถึงการต้ังพระพุทธรูป สรุปได้
คือ๑๑ 

๑. ต้ังพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศอีสาน หรือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่าทิศ
เศรษฐี จะประกอบการค้าใดๆ ก็จะร่ ารวยเฟื่องฟู จะประกอบการงานใดๆ ก็จะเจริญรุ่งเรือง 

๒. ต้ังพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก เรียกว่า ทิศราชา จะ
ประกอบการงานใหญ่โตใดๆ ย่อมประสบผลส าเร็จความมุ่งหมาย 

๓. ต้ังพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศอาคเนย์หรือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่าทิศ
ปฐม จะประกอบการงานใดๆ ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีลาภผล ชีวิตตกต่ า แต่พอมีกินมีใช้ 

๔. ต้ังพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศทักษิณ หรือทิศใต้ เรียกว่า ทิศจัณฑาล จะ
ประกอบการงานใดๆ ก็ยากล าบากกาย ผลประโยชน์ท่ีได้ไม่คุ้มการลงทุนลงแรง  

๕. ต้ังพระพุทธหันพระพักตร์ไปทางทิศหรดี หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า ทิศ
วิปฏิสาร จะประกอบการงานใดๆ ก็มักน าความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียง 

๖. ต้ังพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศประจิมหรือทิศตะวันตก เรียกว่าทิศกาลกิณี จะ
ท างานใดๆ ก็เกิดลังเลใจ ไม่เป็นมงคล ให้ระวังภัยร้ายแรงด้วยประการต่างๆ  

๗. ต้ังพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่าทิศ
อุทธัจจะ จะท างานใดๆ ผลงานไม่เป็นท่ีแน่นอน เรรวนไม่ได้เรื่อง ไม่เป็นช้ินเป็นอัน 

๘. ต้ังพระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร หรือทิศเหนือ เรียกว่าทิศมัชฌิมาปฏิปทา 
จะท างานใด ๆ ผลงานจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่ดีไม่ช่ัว ไม่สูงไม่ต่ า 

พระพุทธรูปท่ีสร้างโดยช่างล้านนาจะมีลักษณะของการหันพระพักตร์แตกต่างกันไป แต่
ส่วนมากน่าจะยืดถือท่ีต้ังของเส้นทางสัญจรเป็นหลัก หากไม่หันไปทางถนน ก็จะหันไปทางทิศ
ตะวันออกเสมอ 

๒. พุทธธรรมจากพุทธลักษณะของพระพุทธรูป 
พุทธลักษณะของพระพุทธรูปเป็นบุคลาธิฐาน อันน าไปสู่ธรรมาธิฐานในชีวิตของบุคคลได้

เป็นอย่างดียิ่งเป็นพุทธลักษณะเพื่อช่ีวิตเพื่อเตือนสติอันก่อให้เกิด ความสงบเย็นแห่งจิตผู้ท่ีมองเห็น 
และใช้ประโยชน์ได้อย่อมจะมีวิธีท่ีเจริญก้าวหน้า จึงสรุปได้ดังนี้ 

                                            
๑๑ พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, นักวิชาการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๙ 

 

พระเกศา เป็น ขมวด เป็น ปมขดหอย คือ เตือนสติ ว่าปัญหาท้ังมวลท่ีเป็นอยู่เพราะตัว
เราขมวดเอาไว้ ปล่อยวางไม่ได้ ปัญหา หรือ ทุกข์จึงเกิด 

พระเกตุ เป็นเปลวเพลิง คือ ปัญหาท้ังมวลท่ีมีอยู่ ต้องรู้จักใช้สติ และปัญญาประดุจ อาวุธ 
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองให้หมดไป 

พระเนตร ลักษณะ มองต่ าลง คือ เตือนสติให้ส ารวจมองดูตัวเองก่อนเสมอว่า อ่านตนเอง
ให้ออกบอกตนเองให้ได้ และใช้ตนเองให้เป็นอผู้รู้จักตนเองดีแล้วย่อมเบิกบานและเป็นสุข 

พระกรรณยาว ซ้อนเป็น ๒ ช้ัน คือ เตือนสติ ให้หูหนัก รู้จักใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง 
ให้รอบคอบ มีสติ 

พระนาสิก เป็น สันนูน คือ เตือนสติ ให้ หายใจด้วยตนเอง คือ “พึ่งตนเอง” 

พระโอษฐ์ ลักษณะ หุบมีลักษณะยิ้ม พระพักตร์ไม่บึ้งตึง คือ เตือนสติว่า ภายในจิตต้อง
สงบนิ่ง ใสสะอาด ตัดอารมณ์ขุ่นมัวท้ิงไป จึงจะมีสุขภาพจิตดี 

พระดัชนี ท้ัง ๔ ยาวเสมอกัน คือ เตือนสติ ให้ปฏิบัติภารกิจท้ังปวงด้วยความมั่นใจ เสมอ
ไป เสมือนคนธรรมดา เวลาก ามือท างานใดๆ จะงอนิ้วห่อเข้าท้ัง ๔ นิ้ว จะยาวเท่ากัน เราก ามือเมื่อ
เกิดความมั่นใจ พอใจท างาน 

พระบาทเรียบ เป็นลักษณะของผู้ไม่มีกิเลส ผิดมนุษย์ธรรมดารอยเท้าจะโหย่ง คือ เว้า
กลางคือ เตือนสติ ให้ห่างไกลจากกิเลสตัณหา และอบายมุข ท้ังปวง 

๓.  การแสดงปาง ด้วยพระหัตถ์ 
เป็นข้อบัญญัติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นท่ียอมรับและใช้สืบต่อกันมานานจนกลายเป็นแบบอย่างท่ี

กระท าขึ้นเพื่อแสดงทิพยกิริยาเพื่อแสดงท่าอิริยาบถต่างๆ ของพระพุทธองค์มีปางท่ีนิยมท าตรงกันใน
ประเทศต่างๆ ๖ ท่า คือ 

๑. วรธะมุทรา แสดงปางประทานพรให้กับพระพุทธรูปยืนห้อยพระหัตถ์ขวาลง โดย
หงายฝ่าพระหัตถ์ออก ยืนไปข้างหน้าเล็กน้อย ส่วนพระหัตถ์ซ้ายมีท้ังแบบท่ียกขึ้นจับชายจีวรไว้ 

๒. อภยะมุทรา แสดงปางประทานอภัยนิยมใช้กับพระพุทธรูปยืน โดยยกพระหัตถ์ขวา
ออกไปข้างหน้าหันพระหัตถ์ออก และเหยียดนิ้วพระหัตถ์ตรงมีท้ังยกเพียงพระหัตถ์เดียว และท้ังสอง
พระหัตถ์ส าหรับท่าท่ียกท้ังสองพระหัตถ์นั้นตรงกันปางห้ามสมุทรของไทย 

๓. มิตารกะมุทรา แสดงปางเทศนาส่ังสอนโดยยกพระหัตถ์ขวาขึ้น เปิดฝ่าพระหัตถ์ขื่น
ออกไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มือบิดเข้าแตะโคนนิ้วช้ีแสดงท่าส่ังสอน พระหัตถ์ซ้ายซ้อยลงข้างพระวรกาย
อย่างปางประทานพร 



๑๖๐ 

 

๔. ธัมะจักรามูทรา แสดงปางปฐมเทศนา โดยพระหัตถ์ขวาขึ้น เปิดฝ่าพระหัตถ์ยื่น
ออกไปข้างหน้า กรีดนิ้วพระหัตถ์เป็นวง ในลักษณะธรรมจักร และยังมีท่ียกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นเป็นเชิง
ประคองพระหัตถ์ขวา 

๕. ภูมิผัสสะมุทรา แสดงปางมารวิชัยพระหัตถ์ขวาทอดลงพาดพระชานุแสดงช้ีอ้างเอา
พระธรณีเป็นพยานในคราวตรัสรู้ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาแบฝ่าพระหัตถ์ในท่าปกต ิ

๖. ธยานะมุทรา แสดงปางสมาธิ พระหัตถ์วางประสานกันบนพระเพลาส่วนมากพระ
หัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้าย มักใช้กับพระพุทธรูปนั่งท่ีเรียกว่าโยคะสนะ (สมาธิราบ) หรือ วีระสนะ 
(สมาธิเพชร) 

๔. ท่านั่งของพระพุทธปฏิมา 
การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง อันว่าด้วยศิลปกรรม ได้วางรูปแบบไว้ให้ยึดถือกันมา

หลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปถือว่าจะต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบท่ีเป็นมงคล 
ทุกประการ ความคิดในการวางรูปแบบด้งกล่าวนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ และความรู้ จะได้เห็นว่าท่า
นั่งหรือท่าแสดงต่างๆ ล้วนมีรากฐานมาจากอิริยาบถ ตามธรรมชาติท้ังส้ินท่านั้นพระพุทธปฏิมาท่ี
บัญญัติไว้แม่ว่าจะเป็นการจ ากัดลักษณะแบบอย่าง อิริยาบถนั่งทุกท่าจะมีค าว่าสนะ ซึ่งมาจากค าว่า 
อาสนะ ต่อท้ายอยู่ทุกท่า ดังต่อไปนี้ 

๑) วีราสนะ นั่งขัดสมาธิเพชร คือ การนั่งไขว้ขา หงายฝ่าเท้าขึ้นท้ัง ๒ ข้าง บางแห่ง
เรียกว่า วัชรอาสน์ เป็นท่านั่งท่ีแสดงความกล้าหาญมีแบบอย่างมาจากการนั่งของโยคี เพื่อท าสมาธิ 
พระพุทธองค์ ได้ประทับในท่านี้เป็นประจ า เมื่อเสวยจังหันแล้ว 

๒) โยคาสนะ นั่งขัดสมาธิราบ คือ การนั่งเอาขาขวาทับขาซ้าย เป็นท่านั่งท่ีแสดงความ
ส ารวมอิริยาบถ พระพุทธองค์ ประทับท่านี้ในการแสดงพระธรรมเทศนา 

๓) สุขาสนะ หรือ ลาลิตะสนะ นั่งงอเข่าซ้ายข้ึนพาดตรงหน้าตัก ส่วนเท้าขวาห้อยลง วาง
เท้าหันเฉียงหรือตะแคงเห็นข้างเท้าเล็กน้อยเพื่อดันตัวให้ต้ังตรง เป็นสง่า เป็น ท่าท่ีนั่งของพระ
ประติมากรรมพระโพธิ์สัตว์ หรือเวารูปมากกว่าพระพุทธรูป เพราะเป็นท่านั่งแสดงอ านาจทางพระเดช
มากกว่าพระคุณ 

๔) มหาราชาลีลาสนะ นั่งยกเข่าขวาต้ังขึ้นขาซ้ายงอทับใต้ท่ีนั่งหรือวางพาดตรงหน้าตัก 
เป็นท่านั่งของผู้สูงศักดิ์มีปรากฏในพระพุทธรูปธยานิพุทธ แต่มักใช้กับประติมากรรมพระโพธิสัตว์ หรือ
เทวรูปมากกว่าพระพุทธรูป 



๑๖๑ 

 

๔) ประรัมพปาทาสนะ นั่งห้อยเท้าท้ังสองลงแยกเข่าออกจากกันเล็กน้อย ส่วนข้อเท้าวาง
ชิดกันหรือห่างกันเพียงเล็กน้อย เป็นท่านั่งท่ีแสดงถึงความเป็นสิริมงคลแก่ปริมณฑลท่ีประทับ๑๒ 

๔. การใช้สัญลักษณ์บูชาแทนพระพุทธรูป 

๔.๗ คุณค่าการสร้งพระเจ้าทรงเครื่องต่อสังคมล้านนา 
ในด้านโบราณวัตถุ  มีค่ามากเพราะเราพบพระทรงเครื่องของล้านนาน้อยมาก  ( ไม่เป็นท่ี

นิยมสร้าง)   น้อยกว่าท่ีพบในศิลปะอยุธยา  รัตนโกสินทร์  จึงจ าเป็นต้องศึกษา  และอนุรักษ์ไว้  และ
ควรท าการศึกษารูปแบบ  คติความหมายควบคู่กันไปจึงจะดี  และท าให้เป็นการอนุรักษ์อย่างรู้ค่า  
และความหมายท่ีได้ย่อมเสริมคุณค่าให้คนในปัจจุบันมีจริยธรรมข้ึน 

พระพุทธรูปหรือพระเจ้าทรงเครื่องแบบล้านนาก ว่าเป็นของเคารพบูชามีคุณค่าอันสูงสุด
ในชีวิตของมนุษย์เราชาวพุทธทุกคนทุกหมู่บ้านวัดวาอารามท่ัวอาณาเขตประเทศใดก็ตามนั้นถือว่า
พระพุทธศาสนาย่อมถือว่าพระเจ้าทรงเครื่องมีคุณค่าควรบูชาสูงสุดอย่างยิ่ง 

การบูชาส่ิงท่ีควรบูชาเก่าๆคือพระรัตนตรัยท้ัง ๓ ประการมีคุณค่าทางจิตใจท าให้ผู้เคารพ
กราบไหว้เว้นความช่ัวท าความดีมีจิตใจผ่องใสดังนั้นจึงเป็นคุณค่าท่ีสูงสุดในการบูชาท่ีแท้จริง 

มีคุณค่าต่อผู้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษเพราะถือว่าใครมีไว้ในครอบครองจะมี
อานิสงส์มากมายแก่ชีวิตและครอบครัวถ้ามีไว้ในอุโบสถหรือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์เช่นพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็น
จุดรวมของจิตใจมวลชนถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตอันสูงสุด ถ้าผู้ใดมีเก็บไว้บูชาในบ้านเป็นพระเครื่องท่ี
เก่าแก่ควรจะน าไปมอบให้แก่ทางการเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีตัวประจ าอยู่จะได้เป็นอานิสงส์
อย่างสูงสุดแก่ชีวิตและถ้ามีหรือเก็บไว้บูชาส่วนตัวคนดูแลรักษาไว้ให้อยู่ในท่ีอันควรท าความสะอาดไว้
ให้ดี 

เป็นการรักษาและบ ารุงดูแลให้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ต่อไป เป็นการต่ออายุ
ของพระพุทธศาสนาและศิลปกรรมเก่าแก่ท่ีนับวันจะหาผู้สืบสานต่อยากและเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นท่ีพึ่ง
ของชาวพุทธในเวลาท่ีมีความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายใจก็จะได้มีท่ีพึ่งท่ียึดเหนี่ยวท าให้จิตใจสงบ
ร่มเย็น 

 

 

                                            
๑๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญ, ๒๕๔๒), 

หน้า ๕. 



  

 

บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

แนวคิดการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา จากหลักฐานต่างๆ ต ารา เอกสารท้ังใน
ดินแดนล้านนา และบริเวณใกล้เคียง นั่นจะเห็นได้ว่ามีคติ หรือแนวคิดการสร้างมาจากพระสูตรช่ือว่า 
ชมพูปติสูตร หรือเหตุการณ์ตอนท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินทางไปโปรดแก่พญาชมพูบดี ท่ีมี
ความคิดเป็นมิจฉาทิฐิ ว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสุด ไม่มีผู้ใดเทียบได้ โดยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรด
พญาชมพูบดีโดยการใช้อภินิหาร เปล่ียนตัวพระองค์ให้ใหญ่โตและทรงเครื่องมหากษัตริย์ และเปล่ียน
สถานท่ีและพระสาวกให้เป็นคหบดี เศรษฐี มีสมบัติมากมาย   และสุดท้าย พญาชมพูบดีก็ได้ลดทิฐิ
มานะ หันมานับถือพระพุทธศาสนาและสุดท้ายได้บวชเป็นภิกษุ  

คติท่ีมีความนิยมอีกคติหนึ่งคือผู้สร้างนั้นเป็นกษัตริย์ เมื่อมีการขึ้นครองราชย์พระมหากษ
ตริย์องค์นั้นจะมีประเพณีการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องแทนพระองค์ ท่ีเรียกว่า พระมหาราชาธิราช  
หรือคหบดี เศรษฐี  มีความต้องการท่ีจะถวายทรัพย์ สมบัติ ท่ีตนมีอยู่ ก็นิยมสร้างพระเจ้าทรงเครื่องท่ี
มีการประดับเพชร พลอยต่างๆ ซึ่งมีความเช่ือกันว่า น าสมบัติฝากไว้กับพระศาสนาเพื่อภายภาคหน้า
ตนจะได้มีทรัพย์นั้นไว้ใช้ในชาติต่อไปนั่นเอง  

อีกคติหนึ่งเป็นแนวคิดท่ีมีการนเผยแพระในยุคหลังว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเสด็จ
ไปโปรดพุทธมารดาท่ีสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ในพรรษาท่ี ๗ ในขณะนั้นพระเจ้าปเสนแคว้นโกสน ทรงมี
ความคิดถึงพระพุทธเจ้า จึงทรงส่ังให้ช่างแกะพระพุทธรูปข้ึนมาจากไม้แก่นจันทน์แดงแล้วประดิษฐาน
ไว้บนแท่น ณ วัดเชตวันมหาวิหาร คตินี้เป็นอีกคติหนึ่งท่ีมีความเช่ือของการสร้างพระพุทธรูปใน
พระพุทธศาสนา 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัย พระเจ้าทรงเครื่อง ในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์นั้น ทางคติการ
สร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาจะใช้คติชมพูบดี ในคัมภีร์ชมพูบดีสูตรฉบับล้านนา ซึ่งมีอัตตาลักษณ์
โด่ดเด่นเฉพราะตัว เครื่องทรงของพระเจ้าทรงเครื่องดูพอดีกับองค์พระ เครื่องทรงไม่มากจนเกินไปจึง
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เกิดความสมดุลตามสุนทรียศาสตร์ สวยงามและลงตัว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา แนวความคิด รูปแบบตาม
แนวพุทธศิลป์ในล้านนาจึงได้ผลการวิจัยดังนี้ 

๑. แนวความคิดเร่ืองรูปแบบพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา  

ในเรื่องรูปแบบของพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา ต้ังแต่สมัยพุทธกาล ศิลปะกับศาสนานั้น
เป็นของคู่กัน เพราะเมื่อมีศาสนาก็มีความศรัทธาของศาสนิกชนมีความต้องการท่ีจะบูชาศาสนาของ
ตนด้วยความสวยงามศิลปะจึงเป็นส่ิงท่ีรับใช้ความศรัทธาของศาสนิกชน และศาสนามาต้ังแต่แรก ใช้
สัญลักษณ์ (symbol) เพื่อใช้แทนศาสนาหรือศาสดา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าพระธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า พุทธปรัชญา สอดคล้อง
กับทัศนะคติในการส่ือสารหลักธรรมค าส่ังสอน แสดงออกให้เป็นเป็นรูปธรรมผ่านทางศิลปกรรม  
จะเป็นส่ือวิเศษให้มนุษย์ให้เข้าใจแก่นของความเป็นจริงได้อย่างซาบซึ้ง นอกจากความงดงามด้าน
ศิลปกรรมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น แล้ว พุทธศิลป์ยังส่ือถึงความดีงามของทัศนียภาพท่ีช่างถ่ายทอดมาจากภูมิ
ประเทศท่ีมองเห็น และจินตนาการของ การถ่ายทอดหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธองค์  
ส่ือสารโดยสกุลช่างต่างๆ ออกมาเป็นงานพุทธศิลป์ คือ พุทธจิตรกรรม พุทธสถาปัตยกรรม  
พุทธประติมากรรม 

พุทธศิลป์เป็นศิลปะส าหรับชาวพุทธโดยเฉพาะกับผู้ต่ืนรู้ และผู้ท่ีอยากรู้ ผู้แสวงหาสัจ
ธรรมเพื่อความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมชาติของชีวิต โดยตีความจากทัศนสัญลักษณ์ท่ีแผงไว้ในงาน
พุทธศิลป์สู่ค าสอนตามแนวพุทธศาสนา พุทธปรัชญา พุทธธรรม จึงเกิดการสร้างงานพุทธ
ประติมากรรม คือ การสร้างพระพุทธรูปในล้านนาซึ่งมีจุดมุ่งหมายแสดงถึงลักษณะพระพุทธเจ้าเพียง
พระองค์เดียว แต่ต้องท าให้มีความงดงาม เพราะพระพุทธรูปเป็นศูนย์รวมของศาสนิกชน เป็นท่ีเคารพ
บูชา ดังนั้นในการสร้างพระพุทธรูปในล้านนาจึงพิถีพิถันในเลือกใช้วัตถุท่ีทรงคุณค่า และมีความ
แข็งแรงคงทน เช่น ทองค า หยก หินแกรนิต หินอ่อน หรือ โลหะมีค่าต่างๆ  

ดังนั้นแนวความคิดเรื่องรูปแบบพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องท่ีแยกกันไม่ออก
เพราะพุทธศิลป์ เป็นส่ิงท่ีรับใช้พระพุทธศาสนาตลอดมาไม่ว่าจะไปอยู่ในดินแดนใดหรือผ่านมากี่ยุค
สมัย  

๒. แนวความคิดความเชื่อ และการสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าทรงเคร่ืองในล้านนา 

จากการศึกษาแนวความเช่ือในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนามีคติการสร้างจาก
เรื่องพญาชมพูบดี ได้ค้นคว้าใน อรรถกถาภาษาบาลี หนังสือรัตนพิมพ์วงศ์ หนังสือจามเทวีวงศ์ 
เอกสารหมวด สุตตสังคหะ และชมพูบดีฉบับล้านนา เป็นคัมภีร์ชมพูบดีสูตรฉบับล้านนา พระเจ้า
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ทรงเครื่องในล้านนานั้นมีปรากฏในยุคสมัยหริภุญไชย และรับอิทธิพลจากศิลปะปาละของอินเดีย 
อิทธิพลจากศิลปะเชียงแสน และอิทธิพลจากอยุทธยา มีลักษณะเป็นพระเจ้าทรงเครื่องส าริด พระเจ้า
ทรงเครื่องทองเหลือง พระเจ้าทรงเครื่องปูนปั้น และพระเจ้าทรงเครื่องไม้ 

นอกจากนี้พระเจ้าทรงเครื่องล้านนา ได้รับอิทธิพลความเช่ือหลากหลายท่ีสืบต่อกันมาเป็น
ระยะเวลานานของภาคเหนือ ท่ีมีผลต่อความเช่ือในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา ตามความ
เช่ือท่ีว่าพระองค์ทรงเนรมิตพระวรกายเป็น พระราชาธิราชเพื่อปราบพระยาชมพูบดีตามต านาน 
ชมพูบดี 

พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนานั้น สร้างขึ้นด้วยวัสดุหลายประเภทด้วยกัน เช่น ส าริด  
ทองค า ทองเหล่ือง ส าริด ปูนปั้น และดินเผา ซึ่งมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สร้าง พระ
เจ้าทรงเครื่องในล้านนานั้น จึงถูกจ าแนกลักษณะทางศิลปะกรรมได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ คือ 

 ๑) กลุ่มพระเจ้าทรงเครื่องท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะปาละของอินเดีย ท่ีเห็นได้ชัดคือ 
มงกุฎท่ีอาจเปรียบเทียบกับพระเจ้าทรงเครื่องศิลปะปาละได้โดยตรง และมีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย
ผสมอยู่บางส่วนซึ่งคงจัดอยู่ในกลุ่มของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สอง หรือพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่น
หลัง พระเจ้าทรงเครื่องในกลุ่มนี้ได้แก่พระหิริภุญชัยโพธิสัตว์ จากวัดพระธาตุหริภุญชัยจังหวัดล าพูน
เป็นพระพุทธรูปทรงสัมฤทธิ์ แสดงปางมารวิชัยคลองจีวรมีชายสังฆาฎิส้ันอยู่เหนือผ้ากันอยู่เหนือผ้ากัน
ตามแบบพระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง แต่พระรัศมีเป็นรูปเปลววเพลิงตามอิทธิพลศิลปะสุโขทัยรวม
เครื่องประดับแสดงอิทธิพลศิลปะปาละของอินเดีย คือมงกุฎทรงเทรดแบบปาละท่ีมีชายผ้าห้อยลงมา
เหนือพระอังสะท้ังสองข้าง  

๒) พระเจ้าทรงเครื่องรับอิทธิพลจากพระเจ้าทรงเครื่องเชียงแสน มีลักษณะเครื่องทรง
แตกต่างไปจากกลุ่มท่ี ๑ ซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะปาละอย่างชัดเจนพระเจ้ทรงเครื่องกลุ่มนี้เริ่มจากพระ
เจ้าทรงเครื่องท่ีมีจารึกอักษรล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัยครองจีวรมีชายจีวร  มีชาย
สังฆาฏิยาว ภาคมาถึงกลางพระองค์ทับอยู่บนเครื่องประดับอีกช้ันหนึ่งอันประกอบด้วยสร้อยสังวาล
ภาพจากพระอุระขวาขั้นไปยังพระอังสาซ้ายต้องการขวาท่ีไม่มีจีวรคลุมเผยให้เห็นชัดพาหุรัดและทอง
ภาคก่อนหางท่ีข้อพระกร และช่วงบนของพระกรนอกจากนี้ทรงสวมมุงกุฏ 

๓) พระเจ้าทรงเครื่องสกุลช่างพะเยาเป็นพระพุทธรูปศิลา องค์สมบูรณ์แสดงปางมาร
วิชัย และทรงเครื่องใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดในล้านนา โดยเฉพาะพระเจ้าทรงเครื่องประเภทท่ี 
๒ คือมงกุฏเป็นส่ีเหล่ียมยอดแหลมมีลายลูกประค าประดับขอบซึ่งเป็นลายเดียวกับเครื่องทรงอื่นๆ ท้ัง
สังวาลพาหุรัด และทองกร จะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าทรงเครื่องประเภทท่ี ๒ แต่มีลักษณะความเป็น
สกุลช่างท้องถิ่นเด่นชัด 
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การสร้างพระเจ้าทรงเครื่องล้านนาจะมีความส าคัญต้ังแต่วัสดุท่ีใช้สร้าง ช่างท่ีมาสร้าง 
แม้กระท่ังการท าพิธีกรรมต่างๆ เช่น เมื่อจะสร้างพระเจ้าทรงเครื่อง หรือแม้พระพุทธรูปธรรมดา ช่าง
เลือกใช้ดินท่ีเป็นสีเฉพาะ ท าเป็นอิฐ น าไปตากโดยไม่มีการเผา การใส่คาถายันต่างๆ ในก้อนอิฐตอน
ก่อเป็นองค์พระต่างๆ เหล่านี้ช่างจะต้องมีการนุ่งขาวห่มขาว ถือศีล การใส่หัวใจ เครื่องในพระเจ้า  
จนกระท่ังการสวดเบิก สมโภช ไขตาพระเจ้า ในขั้นตอนสุดท้าย จะเห็นว่าการสร้างพระพุทธรูปใน
ดินแดนล้านนามีความละเอียดซับซ้อนท้ังในพิธีกรรม และกรรมวิธีในการปฏิบัติท่ีแฝงไปด้วยความ
ศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเป่ียม 

ล้านนาเป็นดินแดนท่ีรุ่งเรืองยิ่งใหญ่มีกษัตริย์เป็นของตนเองหลายพระองค์ จึงมีคติการ
สร้างพระพุทธรูปพระเจ้าทรงเครื่องแทนองค์กษัตริย์ ในการขึ้นครองราชย์ เป็นสัญลักษณ์ว่ากษัตริย์
พระองค์นั้นจะปกครองแผ่นดินโดยมีธรรมเป็นเครื่องปกครองเมืองให้มีความสุข นอกจากนี้ 
ยังพบการสร้างของเจ้าภาพท่ีเป็นคหบดี ท่ีต้ังใจถวายทรัพย์สมบัติเพื่อฝากไว้กับพระพุทธศาสนา  
ไปภายภาคหน้า  

เครื่องทรงและเครื่องประดับ ในพระเจ้าทรงเครื่องล้านนา ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์มัก
ทรงใช้ในพระราชพิธีส าคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเครื่องต้นหรือเครื่องทรงนี้เป็นหนึ่งใน
บรรดาเครื่องราชูปโภคท่ีก าหนดไว้ เครื่องทรงส าคัญประกอบด้วยมงกุฎ กรองศอ สังวาล ทองกร  
รองพระบาท 

จากหลักฐานประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธรูปท่ีปรากฏในจารึกในช่วงพระเข้าติโลกราชนั้น  
ท าให้เห็นค่านิยม และวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูป หรือรูปพระเจ้าของ
ล้านนาในยุคนั้นเป็นอย่างดีคือ ท้ังกษัตริย์ ขุนนาง พระสงฆ์ และประชาชนล้านนา ล้วนมีความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และเช่ือในอานิสงส์ผลบุญของการสร้างพระพุทธรูปว่าจะช่วยให้ไปสู่นิพพานในภพ
ต่อไป การสร้างพระพุทธรูปจึงมีการผสมผสานระหว่างเรื่องของฤกษ์ยาม พิธีกรรม วิธีการหล่อ  
และการตกแต่ง อันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ธรรมชาติ และส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ 
การอุทิศสร้างพระพุทธรูปนับเป็น ๑ ในอานิสงส์ส าคัญ ๖ ประการ คือ อานิสงส์ของการถวายทาน 
อานิสงส์ของการบวช อานิสงส์ของการรักษาศีล อานิสงส์ของการท าศพการท าบ าเพ็ญกุศล 
(คณะอนุกรรมการด้านการศาสนางานสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี, ๒๕๔๐ หน้า ๖๐-๖๑) ตามแต่ผลบุญ
ของแต่ละคน ในล้านนามีวิธีการสร้างพระพุทธรูปท่ีนิยมการอยู่ ซึ่งมีบทบาทต่อสังคมล้านนามากท่ีสุด  
คือการสร้างพระพุทธรูปโดยการก่ออิฐ และการหล่อส าริดซึ่งล้วนมีพิธีกรรมท่ีต่างกันออกไป 

๓. พระเจ้าทรงเคร่ืองในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์ 
พุทธศิลป์ คือศิลปะในพระพุทธศาสนา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา การสร้างประติมากรรมทางพุทธศาสนา จึงมีประติมากรรมรูปเคารพ มีรูปสัญลักษณ์ 



๑๖๖ 

 

และพระพุทธรูป ดังนั้น ผู้วิ จัยไ ด้ศึกษาวิ จัยเรื่องพระพุทธรูปพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา  
มีความเป็นพุทธศิลป์อย่างสมดุลกับความงาม และถ่ายทอดถึงความรู้สึกสงบต่อผู้พบเห็น จึงเกิดเป็น
ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เนื่องจากความละเอียดความเอาใจใส่กับพิธีกรรม และการออกแบบ
ลวดลายต่างๆ ตกแต่งในพระพุทธรูปพระเจ้าทรงเครื่องล้านนา มีความอ่อนช้อย งดงามแต่แฝงไปด้วย
ความสง่างาม  และบ่งบอกถึงความศรัทธาอันเต็มเปี่ยมของศรัทธาเพื่อสร้างถวายแด่พระพุทธศาสนา 
แต่เนื่องจากพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนานั้น นิยมสร้างเฉพาะองค์เล็กๆ การดูแลรักษาให้ผ่านกาลเวลา
จึงเป็นไปได้ยาก และความงดงามขององค์พระพุทธรูปพระเจ้าทรงเครื่องล้านนาอาจจะเป็นความ
ต้องการของผู้ท่ีต้องการครอบครองเป็นอย่างมาก  

ในการสร้างพระพุทธรูปในล้านนานั้น ก็เพื่อน าเสนอเรื่องราวอันเนื่องในพระพุทธศาสนา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของพุทธศาสนิกชน อันเกิดจากความเล่ือมใสศรัทธา จึงท าให้เกิดความสมบูรณ์
ลงตัวในรูปทรง เรื่องราว โดยมีองค์ประกอบทางด้านศิลปกรรมเข้ามีส่วนช่วยให้เกิดความศรัทธา และ
ทรงคุณค่าทางพุทธศิลป์  

พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากลักษณะบางประการท่ี
แตกต่างไปจากพระเจ้าทรงเครื่องในยุคสมัยต่างๆ ในประเทศไทย เช่น ทรงสวมจีวรท่ีมีชายสังฆาฎิยาว
ลงมาจนจรดพระนาภี ทรงสวมเครื่องประดับ มีพระทองพระกร พาหุรัด และธ ามรงค์ และเครื่องทรง
ต่างๆ ไม่เยอะจนเกินไป  

 

๕.๒ เสนอแนะ 

ข้อมูลหลักฐานท่ีค้นพบได้ในวัดโบราณต่างๆ จึงเหลือให้เห็นน้อยเต็มที อาจจะเนื่องด้วย
พระสงฆ์ผู้ดูแลเก็บรักษาไว้อย่างมิดชิด หรือการสูญหาย ต่างๆ การจัดการดูแลและการเผยแพร่ให้เป็น
ท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป เช่นการเปิดให้สักการะในโอกาสต่างๆเป็นต้น 

จัดท าเป็นเอกสารข้อมูลต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องคติพระพุทธรู)พระเจ้า
ทรงเครื่องล้านนา  และส่งเสริมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้และ วิธีการสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าทรงเครื่อง
ล้านนาเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาให้คงไว้สืบไป 

 

 



๑๖๗ 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 (๑) หนังสือ: 

กรมศิลปากร. ถนิมพิมพาภรณ์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊พ, ๒๕๓๕. 
________. พระพุทธรูปปางต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๔. 
________. พระพุทธรูปปางต่างๆ, กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๙. 
________. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ . พระนคร: คลังวิทยา, 

๒๕๑๕. 
________. เมืองน่านโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปะ. น่าน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, 

๒๕๓๐ 
________. วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทรุ่ง

ศิลป ์การพิมพ์ (๑๙๗๗), ๒๕๒๒. 
________. วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทรุ่ง

ศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗),  ๒๕๒๒.  
________. วิวัฒนาการพุทธสถานไทย. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊ฟ, ๒๕๔๐. 
เกษมสุข ภมรสถิต. พระพุทธรูปหรือรูปแห่งพุทธะ. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
คณะอนุกรรมการด้านการศาสนางานสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี. มรดกศาสนาในเชียง. เชียงใหม่: ม.

ม.พ., ๒๕๔๐. 
จีรพันธ์ สมประสงค์. ศิลปะประจ าชาติ ศป. ๒๓๑. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔. 
ชลูด นิ่มเสมอ. การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๓๒. 
ชาตรี เจริญศิริ. นครน่าน พัฒนาการแห่งนครรัฐ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๙. 
เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย. ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลป์ในประเทศไทย . กรุงเทพมหานคร: สัมพันธ์

พาณิชย์, ๒๕๔๗. 



๑๖๘ 

 

เชษฐ์ ติงสัญชลี. ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .  มิวเซียมเพรส,  
นนทบุรี, ๒๕๖๐ 

ด ารงราชานุภาพ. ต านานพระพุทธเจดีย์. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยพิทยา, ๒๔๖๐. 
ด ารงราชานุภาพ. ต านานพระพุทธรูปส าคัญ แก้ไขและเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๗.  
ด ารงราชานุภาพ. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕. พระนคร: บรรณาคาร, ๒๕๑๕. 
ต านานมูลศาสนา. ฉบับวัดป่าแดง เชียงใหม่ภาคปริวรรตล าดับที่ ๘.  เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยา

และมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๙. 
ต านานมูลศาสนา. ฉบับวัดป่าแดง เชียงใหม่ภาคปริวรรตล าดับที่ ๙.  เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยา

และมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๙. 
ทน  ตนมั่น . ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ .  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานเลขานุการ

คณะรัฐมนตรี, ๒๕๑๔. 
เทพพร มังธานี (เรียบเรียง). พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 

เล่ียงเชียง, ๒๕๕๙. 
เทิม มีเต็ม อ่านและอธิบายค า. ประชุมจารึกเมืองพะเยา.  กรุงเทพมมหานคร: บริษัทพิฆเณศพริ้นท์

ต้ิงเซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๓๘. 
ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์. พระพุทธปฏิมากรกับเร่ืองราวความเป็นมา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

เจริญกิจ, ๒๕๔๔. 
แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และคณะ . เสน่ห์ไม้แกะสลักล้านนา .  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 

เริงรมย์, ๒๕๓๗. 
บรรจบ เทียมทัด. ก าเนิดพระพุทธรูปหลายสมัย. กรุงเทพมหานคร: สวนหนังสือ, ๒๕๔๓. 
บัณฑิตชาวนครเชียงใหม่. ต านานพระธาตุดอยสุเทพ. เชียงใหม่: โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๕๓๓. 
บ ารุง บารมี. “ชุมพูปติ” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ. เล่ม ๔.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒. 
ประวัติพระอุปคุต. ม.ป.ท.: ม.ป.พ; ๒๕๔๓. 
ประเสริฐ  ณ  นคร และคณะ. จารึกล้านนา ภาค ๑.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊พ , 

๒๕๓๔. 
พรรณเพ็ญ เครือไทย และคณะ, อ่านและอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ จารึกในจังหวัด

ล าปาง. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมมิก,  
พระพุทธพุกาม. ต านานมูลศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๘. 



๑๖๙ 

 

พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดยแสงมนวิทูร.  พระนคร: กรม ศิลปากร, ๒๕๐๑ 
พระราชวรมุนี (ป.อ.ประยุทธ์). นรก-สวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๘ 
พิชญา  สุ่มจินดา. “พระเจ้าทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่ต้อง

เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ต้องวิเคราะห์”, ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวม
บทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตร
จารย์ ดร.พิริยะไกรฤกษ์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ังกรุ๊พ, ๒๕๕๐. 

 พิริยะ ไกรฤกษ์. ก่ึงพุทธกาลพุทธศิลป์ไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 
๒๕๕๕ 

 ________. ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ฉบับคู่ มือนักศึษา . กรุ ง เทพมหานคร :  
อรุณอัมรินทร์, ๒๕๒๘. 

 ________. ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึษา.  กรุงเทพมหานคร: อรุณอัมริ
นทร์, ๒๕๒๘. 

 ________.พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิช
ช่ิง, ๒๕๕๑. 

________. ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง 
จ ากัด (มหาชน); ๒๕๔๕. 

 เพนธ์ พรรณเพ็ญ และ ศรีเลา เกษพรหม. อ่านและอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๓ จารึก
ในจังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓. 

 ________. อ่านและอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ จารึกในพิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เชียงใหม่. เชียงใหม:่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓. 

 ________. อ่านอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๐ จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ล าพูน. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘.  

________. อ่านอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๓ จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ล าพูน. 
เชียงใหม:่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓.  

________. อ่านอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ล าพูน. 
เชียงใหม:่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓.  

เพนธ์, อันส์ ศรีเลา พร้อมคณะ. อ่านและอธิบายค า ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ จารึกในจังหวัด
เชียงใหม่ ภาค ๓. เชียงใหม:่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๔๘๙. 

ภรดี พันธุภากร. การวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต. ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๔๒. 



๑๗๐ 

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์. ต านานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง เชียงใหม่
ภาคปริวรรตล าดับที่ ๙.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๙. 

มณี  พะยอมยงค์. ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย.  เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๒๙. 
ระพีพรรณ ใจภักดี. ปางพระพุทธรูป หัวข้อธรรมค ากลอน. กรุงเทพมหานคร: แสงแดดเพื่อนเด็ก , 

๒๕๔๖. 
รัตนปัญญาเถระ. กรมศิลปากร ชินกาลมาลีปกรณ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 

๒๕๕๒.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญ, ๒๕๔๒. 
ริบาลบุรีภัณฑ์, เกษม บุญศรี. เร่ืองพระพุทธรูปปางต่าง ๆ. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์; ๒๕๐๒. 
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง (ผศ.ดร.). พระพุทธปฏิมาสยาม. กรุงเทพมหานคร: มิวเซี่ยมเพรส, ๒๕๕๓. 
วรรณรัตน์ ต้ังเจริญ. การออกแบบเคร่ืองประดับสมัยอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: สันติศิริรการพิมพ์, 

๒๕๔๕.  
ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส๐๔๒ พระพุทธและศิลป์ใน

ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. งานช่าง สมัยพระนั่งเกล้าฯ. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๕๑. 
ส.เสรีธรรม. พระพุทธรูปประจ าชีวิต. กรุงเทพมหานคร: ภูมิปัญญา, ๒๕๕๐. 
สงวน  รอดบุญ. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร: 

วิสิทธิ์พัฒนา, ๒๕๒๙. 
สมเกียรติ โล่เพชรรัตน์. วิเคราะห์ประวัติการนับถือศาสนาพุทธและศิลปะพระพุทธรูปในเอเชีย . 

กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนพับลิชช่ิง, ๒๕๔๖. 
สมคิด จิระทัศนกุล. พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๔๓.  
สมเด็จกรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่

โบราณ ในประวัติศาสตร์การเมือง . กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๑๖. 

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. เร่ืองประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกา
ทวีป.   พิมพ์ครั้งท่ี ๓.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๑. 

สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ต านานพุทธเจดีย์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คลังวิทยา, 
๒๕๐๒. 

สมพร อยู่โพธิ์. พระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๑๘. 



๑๗๑ 

 

สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ และ ดร. ฮันส์ เพ้นธ์. ในพุทธศิลป์ในนิกายสีหฬภิกขุ ค.ศ. ๑๓๕๐ - ๑๕๕๐ (ราว 
พ.ศ. ๑๙๐๐ - ๒๑๐๐) ศึกษาจากพระพุทธสิหิงส์และพระพุทธรูปที่มีจารึกประเทศไทย 
(เน้นล้านนา), ม.ม.ป, 

สรัสวดี  อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จ ากดั, 
๒๕๓๙. 

สังฆวรรณสัย. ต านานพระธาตุหริภุญไชย.  เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์, ๒๕๓๑. 
ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ราชพัสตราภรณ์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์

พับลิชช่ิง, ๒๕๔๘. 
ส ำนักงำนเสรมิสร้ำงเอกสบักษณ์ของชำติ. ราชพสัตราภรณ์. กรุงเทพมหำนคร: อมรนิทรพ์ริน้

ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่, ๒๕๔๘. 
ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร . ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพมหานคร: ส านักโบราณคดี กรม

ศิลปากร, ๒๕๕๐. 
สุทโธ. พุทธปฏิมา. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๘. 
สุเทพ  มณีเวศม์. ศุภนิมิต พระเจ้าตาเขียว. ล าพูน: ป.สัมพันธ์พาณิชย์, ๒๕๓๓. 
สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะขอม, พิมพ์ครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพมหานคร: อมริทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด 

(มหาชน), ๒๕๔๘. 
สุรพล  ด าริห์กุล. แผ่นดินล้านนา. กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
สุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ. พระพุทธรูปล้านนา. เชียงใหม:่ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๙.  
สุรสัวสด์ิ ศรีส าอาง และคณะ. พุทธศิลปะในนิกายสีหฬภิกขุ พ.ศ. ๑๙๐๐ - ๒๑๐๐ (ราว ค.ศ. 

๑๓๕๐ - ๑๕๕๐) : ศึกษาจากพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปที่มาจารึกในประทเศ
ไทย (เน้นล้านนา).เชียงใหม:่ สถาปันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 

สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ. พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้น 
ต้ิงกรุ๊พ จ ากัด, ๒๕๓๕. 

สุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์. พุทธลักษณ์ พุทธรูป. กรุงเทพมหานคร: เทนเดอร์ทัช, ๒๕๕๐. 
แสง มนวิทูร.  ชินกาลมาลีปกรณ์.  กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์, ๒๕๑๐. 
แสงสูรย์ ลดาวัลย์, หม่อมราชวงค์. “พระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์” ใน ประเพณีในราชส านัก 

(บางเร่ือง). พระนคร: โรงพิมพ์ท่านพระจันทร์, ๒๕๑๔. 
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์. เร่ืองโบราณคดี  พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ 

(ป่วน อินทุวงศ์). กรุงเทพมหานคร: ส านักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑. 
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์. เร่ืองพระทรงเคร่ือง เร่ืองโบราณคดี. กรุงเทพมหานคร: [ม.ป.ป.], ๒๕๓๑. 
อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว. วัดร้างในเวียงเชียงใหม่. เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙. 



๑๗๒ 

 

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว. โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดล้านนา. เชียงใหม่ : แสงศิลป,์ ๒๕๔๙. 
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว. พระพุทธรูปตามคติชาวล้าððòòนนา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
อานันท์ กาญจนพันธ์ และคณะ. ต านานพระยาเจือง ต้นฉบับใบลาน วัดเมืองหม้อ อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์ส่งเสริม และ
ศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ม.ป.ป. 

อารี สุทธิพันธ์. ศิลปนิยม. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๑๖. 
โอม รัชเวทย์. เส้นสีลายวาดปางพระพุทธรูป. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนเด็ก, ๒๕๔๗. 
ฮันส์ เพนธ์. ความเป็นมาของล้านนาไทย ใน ล้านนาไทย อนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุ

สาวรีย์สามกษัตริย์. เชียงใหม่, ๒๕๒๖. 
ฮัสส์ เพนธ์. ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ส านักงาน

เลขานุการ คณะรัฐมนตรี, ๒๕๑๙. 

 (๒) ดุษฎีนิพนธ/์วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ:์ 

เจ้าอธิการบุญจันทร์ ธมฺมิสฺสโร, “ศึกษาหลักธรรมท่ีสอดคล้องกับพุทธลักษณะองค์พระพุทธปฏิมากรใน
สังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ธนภัทร์  ล้ิมหัสนัยกุล, “ชมพูบดีสูตรในจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕”, วิทยานิพนธ์ 
สาขาวิชาประวัติศาสคร์ศิลปะ, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘. 

ปิยะนุช  จิตนวล. “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปท่ีสร้างโดยช่างพื้นบ้าน และประดิษฐานภายใน
อุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาบัยทักษิณ, ๒๕๕๔. 

พระมหาขนบ สหายปญฺโญ . “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้”. 
วิทยานิพนธ์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระมหาขนบ สหายปญฺโญ . การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้ . 
วิทยานิพนธ์, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระมหาปรม โอภาโส (กองค า). ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   

พระมหาอุดม ปญฺญาโก (อรรถศาสตร์ศรี). การศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรียศาสตร์: ศึกษา
เฉพาะกรณีพระพุทธรูปสมัยอยุธยา, วิทยานิพนธ์, พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  



๑๗๓ 

 

ภาวินี ทองสันติสุข. “พระพุทธรูปไม้ทรงเครื่อง เมื่องน่าน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางศิลปะของเมื่อง
น่าน รัตนโกสินทร์ และหลงพระบาง”. วิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มานิตย์  กันทะสัก . “เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธะ”. วิทยานิพนธ์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

ยะนุช  จิตนวล. “ศึกษาพุทธลักษณะของพระพุทธรูปท่ีสร้างโดยช่างพื้นบ้าน และประดิษฐานภายใน
อุโบสถวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาบัยทักษณิ, ๒๕๕๔. 

ศศิ ยุกตะนันทน์. คตินิยมในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในสมัยอยุธยา. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
๒๕๓๒. 

ศิริพงศ์ ศักด์ิสิทธิ์ . “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา”. วิทยานิพนธ์ . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 

สมบูรณ์ ด าดี. “การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ ตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์”. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

เสนาะ เฑียรทอง. ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธรรมท่ีปรากฏในงานพุทธศิลป์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของพระ
ครูอุทัยภาดาทร (หลวงพ่อขอม) วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

 (๓) บทความ: 

ศรีศักร วัลลิโภดม. “จากพระเจ้าอู่ทองถึงพระเจ้าปราสาททอง”. เมืองโบราณ, ปีท่ี ๗ ฉลับท่ี ๓ 
(สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๒๔): ๔๓. 

 (๔) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม: 

สัมภาษณ์. ดร.กิติยา อุทวิ, ช่างช านาญการ โรงหล่อพุทธคุณ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
สัมภาษณ์. ธีระพงษ์  จาตุมา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๒  
 สัมภาษณ์. ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  



๑๗๔ 

 

สัมภาษณ์. พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, นักวิชาการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์. สุรชัย จงจิตรงาม,  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์. สุวิน มักได้, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  

สัมภาษณ์. สล่าสายันต์ เขื่อนแก้ว, ช่างช านาญการ โรงหล่อพุทธคุณ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 

 



  

 

ภาคผนวก



๑๗๖ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 

 

แบบสัมภาษณ์ 
โครงการวิทยานิพนธ ์

เร่ือง วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์ 
ใช้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านประติมากรรม ผู้เช่ียวชาญ

ด้านจิตรกรรม ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี ๘ เชียงใหม่ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เชียงใหม่ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย  

ค านิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
๑. พุทธศิลป์หมายถึง สุนทรียะท่ีมีในพระพุทธศาสนา ท่ีเกิดจากความศรัทธาของ ผู้สร้าง

เพื่อฝากไว้กับพระพุทธศาสนา โดยใช้ความรู้จากการศึกษาตามต าราโบราณเพื่อคงไว้ซึ่ง  ความหมาย
และพุทธลักษณะ และเพิ่มความวิจิตรตามความสามารถ ความถนัดท่ีมีอยู่ในตัวของผู้สร้าง จึงมีความ
แตกต่างของพุทธศิลป์ในแต่ละยุคท่ีมีคุณค่ายิ่ง  

๒. พระเจ้าทรงเครื่อง หมายถึง พระพุทธรูปท่ีมีลักษณะทรงเครื่องทรงอย่างเทพหรือ 
กษัตริย์โดยก าหนดการสร้างในบริเวณล้านนา 

 ๓. ล้านนา หมายถึง พื้นท่ีต้ังแต่สมัยโบราณตามประวัติศาสตร์ต้ังอยู่ในภาคเหนือ
ของ ประเทศไทยในปัจจุบัน หมายเฉพาะตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต ท่ีมีการ
ประดิษฐาน พระเจ้าทรงเครื่อง ในเขตจังหวัด เชียงใหม ่ล าพูน เชียงราย 
 
ตอนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ช่ือ .................................................... ฉายา…………………………..นามสกุล ..............................................  
อายุ .................พรรษา..................... อาชีพ...................................................................................
ต าแหน่ง.................................................................................................................................................. 
การศึกษา 
ทางธรรม น.ธ. .................................................................ป.ธ. .............................................................. 
ทางสามัญ .............................................................................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้าน/วัด ........................................เลขท่ี...................หมู.่......................ซอย/ถนน ................................ 
ต าบล ................................... อ าเภอ …….................................... จังหวัด ……....................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............................................ เบอร์โทรศัพท์ ................................................................... 
 
 



๑๗๘ 

 

ตอนที่ ๒. บทสัมภาษณ์ (จงแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นดังต่อไปนี้) 

      ๒.๑ วิเคราะห์พระพุทธรูปพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์ 

 ๒.๑  ความเช่ือ และคติการสร้าง พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 

……….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

 ๒.๒  รูปแบบ และองค์ประกอบการสร้าง พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 

 

……….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

 ๒.๓  กระบวนการสร้าง พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 

……….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

 ๒.๔  การส่ือความหมายทางด้านศิลปะในลักษณะพุทธศิลป ์

……….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 



๑๗๙ 

 

 ๒.๕  พิธีกรรมและประเพณี ในการสร้างพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา 

……….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

  

๒.๖ สัญลักษณ์ของพระเจ้าทรงเครื่องในล้านนาทางศาสนามีลักษณะใดบ้าง 

……….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

๒.๗ พระเจ้าทรงเครื่องล้านนามีคุณค่าต่อสังคมล้านนาอย่างไร 

……….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ ในการอนุรักษ์พระเจ้าทรงเคร่ืองในล้านนาเป็นอย่างไร 

……….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

วัน / เวลาที่สัมภาษณ์ 
วันท่ี...................เดือน.........................พ.ศ. ............... เวลา...................น. 

ออกแบบสัมภาษณ์โดย 



๑๘๐ 

 

 
พระนิติพัฒน์  อุชุจาโร (บวรโรจน์ศิริ) 

นิสิตปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 
 วัดไร่ ๖๘ หมู่ ๑๑ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๑๐  
โทร. ๐๘๑-๔๖๖๕๖๕๕ 
 
หมายเหตุ. ข้อมูลนี้จะใช้ในงานวิจัย โปรดกรอกข้อความข้างต้นตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์
แก่งานวิจัยในทาง สังคม ชุมชนต่อไป และจะไม่มีผลกระทบไดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ินขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่งท่ีท่านได้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ 

 
 

  



๑๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ในการท าวิทยานิพนธ์ของนสิิตระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิตเรื่อง 
“วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่องในล้านนา” 

 
๑. พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ  

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
๒. รองศาสตราจารย์ ฉลองเดช คุภานุมาต 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง  

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔. ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลป์กรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๕. ดร.สุรชัย จงจิตรงาม   
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา ศิลปะไทย ภาควิ ชา ศิลปะ ไทย  คณะวิ จิตร ศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๖. ดร.กิติยา อุทวิ 

ช่างช านาญการ โรงหล่อพุทธคุณ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
๗. อาจารย์ธีรพงศ์ จตุมา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลป์กรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๘. อาจารย์สุวิน มักได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลป์กรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๙. สล่าสายันต์ เขื่อนแก้ว 

 ช่างช านาญการ โรงหล่อพุทธคุณ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ๒๕  



๑๘๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือในการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๔ 

 



๑๘๕ 

 



๑๘๖ 

 



๑๘๗ 

 



๑๘๘ 

 

 
 
 
 



๑๘๙ 

 

 
 

 



๑๙๐ 

 

 
 

สมัภำษณ์ อำจำรยส์ุรชยั จงจติรงำม 
 

 
 
 



๑๙๑ 

 

 
 

สมัภำษณ์ ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยส์ุรสทิธิ ์เสำวค์ง 
 

 
 
 
 



๑๙๒ 

 

 
 

สมัภำษณ์ , อำจำรย ์ดร.พรศลิป์ รตันชเูดช 
 

 
 
 
 
 



๑๙๓ 

 

 
 

สมัภำษณ์ , พระอธวิฒัน์ รตนวณฺโณ 
 

 
 
 



๑๙๔ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ ฉายา/นามสกุล : พระนิติพัฒน์ อุชุจาโร (บวรโรจน์ศิริ) 

วัน เดือน ปีเกิด : ๓๑ มกราคม ๒๕๓๑ 

ภูมิล าเนาท่ีเกิด : อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

อุปสมบท : ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

สังกัด : วัดไร่ ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
๑๔๑๑๐ 

ต าแหน่ง : เจ้าอาวาส 

ปีท่ีเข้าศึกษา : ๒๕๕๙ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน : วัดไร่ ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
๑๔๑๑๐ 

 


