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Abstract 

This Dissertation entitled “The Symbolic Ideology of the Construction of 

Bejewelled Buddha Image in Thai Society.” It was attempted to examine history and 

development and then analyzed symbolic ideology of the construction of bejeweled 

Buddha image in Thai society and to apply Buddhadhamma in the bejeweled Buddha 

image for living life including proposing the appropriate model of the bejeweled 

Buddha image. In this research was used the qualitative research methodology. The 

study was conducted by documentary and in-depth interviews with eight key 

informants from different groups and used the content analysis.   

It was found that history and development of the construction of bejeweled 

Buddha image can be classified into two periods: prior to and after the 19th Buddhist 

century.  As Thai arts were formed its own identity in the 19th Buddhist century, the 

construction of bejeweled Buddha image in Thai Society presented three symbolic 

ideologies as follows;  

1)  the Buddha is the universal emperor (Cakkavatti), he is in a state beyond 

ordinary human,  

2 )  it is derived from Jambupati Sutra Scripture, which describes the events 

of the Buddha transforming him into an emperor to reduce the pride of King Jambupati, 

and 



ง 

3) The construction of the Buddha image done based on folk beliefs in ghosts 

in the present Thai territory.  

When applying the principle of Buddhamma which was hidden within the 

bejeweled Buddha image, the study found the representation of aesthetic philosophy 

relates to the beauty found in the principle of confidence in the Enlightenment of the 

Buddha and the principle of worship. The ethics of goodness can be seen in the principle 

of commandment and the principles of Kings and Emperors that lead the way of life.   

Subsequently, the pattern of the construction of Buddha image is not limited 

of postures or styles, but it is the combination of royal decorative jewelry with the 

priest-like Buddha image to express the highest state the Buddha as the emperor of 

Dhamma and world-being. 
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   ๒.๑.๒ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในพม>า    ๒๓ 

   ๒.๑.๓ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเขมร    ๒๙ 

   ๒.๑.๔ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยลพบุรี    ๓๘ 
       ๒.๒ ประวัติและพัฒนาการของการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ๔๓ 

   ๒.๒.๑ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล3านนา               ๔๓ 

   ๒.๒.๒ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล3านช3าง   ๕๓ 

   ๒.๒.๓ กรุงสุโขทัย       ๕๖ 

   ๒.๒.๔ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงศรีอยุธยา   ๕๙ 

   ๒.๒.๕ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงธนบุรี    ๗๘ 

   ๒.๒.๖ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงรัตนโกสินทร'   ๘๑   
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   ๒.๒.๗ การสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแนวคิดในสมัยป�จจุบัน  ๑๐๘ 

 ๒.๓ สรุป ๑๒๑ 

บทท่ี ๓ วิเคราะห'คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย ๑๒๕  

 ๓.๑ วิเคราะห'คติการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องก>อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ๑๒๕ 

  ๓.๑.๑ คติพระพุทธเจ3าทรงเป�นจกฺรวรฺตินฺ ๑๒๖ 

  ๓.๑.๒ คติการสร3างรูปเคารพพระโพธิสัตว'   ๑๒๙ 

  ๓.๑.๓ คติการสร3างรูปเทพธรรมบาล ๑๓๒ 

  ๓.๑.๔ คติตามลัทธิเทวราชา ๑๓๔ 

 ๓.๒ วิเคราะห'คติการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ๑๓๗ 

  ๓.๒.๑ คติพระพุทธเจ3าทรงเป�นจกฺรวรฺตินฺ ๑๓๗
  ๓.๒.๒ คติว>าด3วยพระเจ3าจักรพรรดิราช ๑๓๘ 

  ๓.๒.๓ คติพระศรีอาริยเมตไตรย ๑๓๘ 

  ๓.๒.๔ คติการสร3างพระพุทธรูปฉลองพระองค' ๑๓๙ 

  ๓.๒.๕ คติตามคัมภีร'ชมพูบดีสูตร ๑๔๓ 

  ๓.๒.๖ คติการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในยุคป�จจุบัน ๑๕๓ 

 ๓.๓ วิเคราะห'รูปแบบการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย ๑๕๗ 

 ๓.๔ สรุป                          ๑๕๙ 

บทท่ี ๔  ประยุกต'หลักพุทธธรรมจากการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญา   ๑๖๑ 

 ๔.๑ ประยุกต'หลักพุทธธรรมจากการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญา 

  ด3านสุนทรียศาสตร' ๑๖๒ 

  ๔.๑.๑ ความหมายของสุนทรียศาสตร' ๑๖๒ 

 ๔.๑.๒ วิเคราะห'ความงามของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญาด3าน 

  สุนทรียศาสตร'  ๑๖๓ 

  ๔.๑.๓ อิทธิพลของปรัชญาด3านสุนทรียศาสตร'ท่ีมีต>อการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ๑๗๘ 

  ๔.๑.๔ หลักพุทธธรรมท่ีประยุกต'ได3จากพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญา  

   ด3านสุนทรียศาสตร' ๑๗๙ 

 ๔.๒ ประยุกต'หลักพุทธธรรมจากการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญา 

  ด3านจริยศาสตร' ๑๙๒ 

  ๔.๒.๑ ความหมายของจริยศาสตร' ๑๙๒ 

  ๔.๒.๒ วิเคราะห'ความดีของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญาด3าน 

   จริยศาสตร'  ๑๙๒ 

  ๔.๒.๓ อิทธิพลของปรัชญาด3านจริยศาสตร'ท่ีมีต>อการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ๑๙๔ 
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  ๔.๒.๔ หลักพุทธธรรมท่ีประยุกต'ได3จากพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญา  

   ด3านจริยศาสตร' ๑๙๕ 

 ๔.๓ สรุป ๒๐๕ 

บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ ๒๐๗ 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๒๐๗ 

   ๕.๑.๑ ประวัติและพัฒนาการ ของคติการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย ๒๐๗ 

   ๕.๑.๒  ศึกษาวิเคราะห'คติการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย ๒๑๓ 

   ๕.๑.๓ ประยุกต'หลักพุทธธรรมท่ีแฝงอยู>ในพระพุทธรูปทรงเครื่องจากคัมภีร'
พระพุทธศาสนา ในเชิงปรชัญา ด3านสุนทรียศาสตร' และด3านจรยิศาสตร' ๒๑๗ 

 ๕.๒  ข3อเสนอแนะ ๒๑๙ 

   ๕.๒.๑ ข3อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช3 ๒๑๙ 

   ๕.๒.๒ ข3อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต>อไป ๒๒๐ 

บรรณานุกรม  ๒๒๑ 

ภาคผนวก    ๒๓๑     
 ภาคผนวก ก.                 ๒๓๒ 
  - แบบสัมภาษณ'เชิงลึก                        ๒๓๓ 

  - รายนามผู3ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย                   ๒๓๙ 

 ภาคผนวก ข.                  ๒๔๓ 

  - รายนามผู3ให3ข3อมูลสําคัญ               ๒๔๔ 

  - หนังสือขอสัมภาษณ'ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ             ๒๔๕ 

  - บันทึกข3อมูลการสัมภาษณ'                       ๒๕๓ 

 ภาคผนวก ค.                 ๒๖๒ 

  - ภาพประกอบการสัมภาษณ'              ๒๖๓       
 ภาคผนวก ง. ๒๖๗ 

  - มหาชมพูปติสูตร ๒๖๙ 

ประวัติผู�วิจัย  ๓๐๓ 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี หน�า 
 
๑ พระพุทธรูปทรงเครื่อง แสดงอภัยมุทรา ศิลปะอินเดีย แบบปาละตอนปลาย  ๑๙ 
๒ พระโพธิสัตว'อวโลกิเตศวร ๒ กร ศิลปะอินเดีย แบบปาละตอนกลาง ๒๐ 
๓ พระพุทธรูปแปดปาง ศิลปะอินเดีย แบบปาละตอนปลาย ๒๑ 
๔ พระพุทธรูปแปดปางศิลา พบท่ีชเวซิคอน ศิลปะพม>า สมัยพุกาม ๒๖ 
๕  พระพุทธรูปทรงเครื่อง ท่ีอานันทเจดีย'  เมืองพุกาม ศิลปะพม>า ๒๖ 
๖ พระพุทธรูปทรงเครื่องจากเมืองพุกาม ประเทศพม>า ไม3สักแกะสลัก ค.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๐๐ ๒๗ 
๗ พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะเขมร บนทับหลังด3านทิศตะวันตกของปราสาทหินพิมายองค'กลาง  ๓๒ 
๘ พระพุทธรูปหินทราย ทรงเครื่องนาคปรก ศิลปะเขมรแบบนครวัด ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ – ๑๘ ๓๒ 
๙ พระพุทธรูปทรงเครื่องยืนแสดงปางประทานอภัย ศิลปะแบบนครวัด พุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ๓๓ 
๑๐ พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระไภษัชยคุรุ พุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ๓๔ 
๑๑ พระพุทธรูปประธานของปราสาทบายน ๓๗ 
๑๒ พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก หินทรายศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษท่ี ๑๗ ๔๐ 
๑๓ พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก หินทรายศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษท่ี ๑๗-๑๘ ๔๑ 
๑๔ พระไภษัชยคุรุ ๔๑ 
๑๕ พระวัชรธร ๔๒ 
๑๖ พระหริภุญไชยโพธิสัตว' ๔๖ 
๑๗ พระหริภุญไชยโพธิสัตว' ๔๗ 
๑๘ พระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะล3านนา  พุทธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๒ ๔๘ 
๑๙ พระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะล3านนา  พุทธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๒ ๔๙ 
๒๐ เครื่องราชกกุธภัณฑ'ของล3านนา ๕๑ 
๒๑ พระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะล3านช3าง ๕๖ 
๒๒ พระพุทธรูปทรงเครื่อง  แผ>นทองคําดุน  กรุวัดราชบุรณะ ๖๓ 
๒๓ พระพุทธรูปทรงเครื่องหินทราย วัดละมุด จ.นครปฐม ๖๔ 
๒๔ พระพุทธรูปทรงเครื่องสําริด ศิลปะอยุธยาตอนต3น ๖๔ 
๒๕ พระพุทธรูปทรงเครื่อง  วัดไชยวัฒนาราม ๖๕ 
๒๖ พระพุทธรูปประธาน วัดหน3าพระเมรุ ๖๖ 
๒๗ พระพุทธรูปในวิหาร วัดใหม>ประชุมพล ๖๖ 
๒๘ พระพุทธรูปทรงเครื่อง ในพระวิหารฉางเกลือ วัดโมลีโลกยาราม ๘๐ 
๒๙ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก3วมรกต) เม่ือทรงเครื่อง ฤดูร3อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ๘๒ 
๓๐ ชุกชีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ๘๘ 
๓๑ พระพุทธจักรพรรดิ ๘๙ 
๓๒ พระพุทธเพชรรัตน' ๙๐ 
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๓๓ พระพุทธเนาวรัตน' ๙๐ 
๓๔ พระพุทธนฤมิตร ๙๑ 
๓๕ พระพุทธรังสฤษฏ' ๙๑ 
๓๖ พระพุทธยอดฟPาจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล3านภาลัย ๙๒ 
๓๗ พระพุทธบวรสรรเพชญ ๙๓ 
๓๘ พระพุทธรูปฉลองพระองค' เจ3าฟPากรมหลวงศรีสุนทรเทพ ๙๓ 
๓๙ พระพุทธมหาจักรพรรดิ วัดนางนอง ๙๕ 
๔๐ พระพุทธมหาชนก วัดปทุมคงคา ๙๕ 
๔๑ พระพุทธรูปทรงเครื่อง (รัชกาลท่ี ๙) ๙๘ 
๔๒ พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติ์ทีฆายุมงคล ๙๘ 
๔๓ พระพุทธรัตนโกสินทร'ทรงเครื่อง ๙๙ 
๔๔ พระศรีอาริยเมตไตรย วัดพิชยญาติการาม ๑๐๑ 
๔๕ พระวิสุทธิเทพ ๑๐๙ 
๔๖ พระศรีอาริยเมตไตรย วัดท>าซุง ๑๑๐ 
๔๗ พระบูชาของนาวาเอกสําเภา  คมสันต' ๑๑๒ 
๔๘ พระประธานในวัดถํ้าเมืองนะ ๑๑๓ 
๔๙ พระจักรพรรดิตามแนววิชชาธรรมกาย ๑๒๐ 
๕๐ พระป�ทมปาณิโพธิสัตว' (ซ3าย) และพระวัชรปาณีโพธิสัตว' (ขวา) จิตรกรรมท่ีผนังถํ้าอชันตา ๑๓๒ 
๕๑ พระจักรพรรดิราช แวดล3อมด3วยสัตตรัตนะ ท้ัง ๗ อย>างภาพสลักศิลปะอินเดียแบบอมราวดี ๑๓๘  
๕๒ พระพุทธรูปทรงเครื่องล3านนาสําริด มีจารึกคําว>า “พระมหาชมพูปติ” ๑๕๐ 
๕๓ จิตรกรรมฝาผนังตอนพระเจ3าจักรพรรดิโปรดพระเจ3าชมพูบดี ๑๕๗ 
๕๔ พระพุทธปฏิมาประธาน วัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี ๑๕๗ 
๕๕ พระพุทธรูปท่ีวิหารคด วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี ๑๕๘ 
๕๖ พระพุทธไสยาสน' สวมเทริดมโนราห' ๑๕๘ 
๕๗ อธิบายเครื่องทรงพระพุทธรูปนั่ง ๑๗๗ 
๕๘ อธิบายเครื่องทรงพระพุทธรูปยืน ๑๗๗ 
๕๙ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ' ถูกเชิญมาถวายท่ีพระหัตถ'พระพุทธชินราช ๑๙๑ 
๖๐ พระพุทธปฏิมาหลวงพ>อวัดบ3านแหลม ห>มสะพัก ทุติยจุลจอมเกล3าวิเศษ ๑๙๑ 
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สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี หน�า 
 
๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๑๕ 
๒ อธิบายคติการสร3างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย ๒๑๖ 
๓ การนําพุทธธรรมท่ีประยุกต'ได3จากพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญามาบูรณาการ ๒๑๙ 
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คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 

สัญลักษณ
 และคําย�อใน ดุษฎีนิพนธ
ฉ บับนี้  อ� างอิงจากพระไตรป&ฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ การอ�างอิงจะระบุ เล�ม/ข�อ/หน�า ตามลําดับ เช�น  
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๔/๖๒. หมายถึง ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล�มท่ี ๑๑ ข�อท่ี ๘๔ หน�า ๖๒ 

คัมภีร
อรรถกถา อ�างอิงจากอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ การอ�างอิงจะระบุ เล�ม/หน�า ท่ีไม�จัดเปAนลําดับเล�ม จะแจ�งหน�า หรือ  
ข�อ/หน�า แล�วแต�กรณี เช�น ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑๗๘/๑๘๒. หมายถึง ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา  
ข�อท่ี ๑๗๘ หน�า ๑๘๒  

 

ก. คําย�อช่ือคัมภีร�พระไตรป!ฎก 

พระสุตตันตป!ฎก 

ที.ม. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)  = สุตตันตป&ฎก  มัชฌิมนิกาย  มูลปGณณาสก
   (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปGณณาสก
  (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก  สังยุตตนิกาย  สถาควรรค   (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.(ไทย) = สุตตันตป&ฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.ปIฺจก. (ไทย) =  สุตตันตป&ฎก  อังคุตตรนิกาย  ปGญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตป&ฎก   ขุททกนิกาย  มหานิทเทส   (ภาษาไทย) 
 

ข. คําย�อช่ือคัมภีร�อรรถกถา 

     อรรถกถาพระวินัยป!ฎก 

วิ.มหา.อ. (ไทย)  = วินัยป&ฎก สมันตปาสาทิกา มหาวิภังค
อรรถกถา (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระสุตตันตป!ฎก 

ที.ปา.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี ปาฏิกวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ม.ม.อ. (ไทย)  =  มัชฌิมนิกาย  ปปGญจสูทนี  มัชฌิมปGณณาสก
อรรถกถา(ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย  ปรมัตถโชติกา  ขุททกปาฐอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย  ปรมัตถทีปนี อุทานอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี อิติวุตตกอรรถกถา (ภาษาไทย) 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 

๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

นับต้ังแต	ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสรู�อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและประกาศพระศาสนา
แล�ว  พระสัทธรรมท่ีทรงสั่งสอนก็ถูกเผยแผ	ออกไปยังแว	นแคว�นต	างๆ  แม�ภายหลังจะเสด็จดับขันธ 
ปรินิพพาน แต	พระสัทธรรมเหล	านั้นก็ยังคงทําหน�าท่ีเป/นศาสดาแทนพระองค0ด�วยถูกถ	ายทอด  ผ	าน
การสังคายนานับได�หลายครั้งคราว  สมดังพระป1จฉิมพุทธพจน0ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว�ใน
มหาปรินิพพานสูตรท่ีว	า “...ธรรมและวินัยท่ีเราแสดงแล�วบัญญัติแล�วแก	เธอ ท้ังหลาย หลังจากเรา
ล	วงลับไป ก็จะเป/นศาสดาของเธอท้ังหลาย...”๑  

พระพุทธพจน0ดังกล	าวแสดงให�เห็นว	าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกย	องพระธรรมและ 
พระวินัยท่ีทรงสั่งสอนไว�ดีแล�วให�มีฐานะเป/นศาสดาแทนตัวของพระองค0 ท่ีจะต�องแตกดับไปตาม
พระชนมายุและธรรมชาติแห	งสังขาร  ท้ังนี้ก็ทรงมีพระพุทธประสงค0มิให�พุทธบริษัทจักต�องมายึดติดใน
พระองค0  นอกจากทรงยกย	องพระธรรมและพระวินัยให�เป/นศาสดาแทนพระองค0แล�ว ก	อนท่ีจะเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานไม	นาน พระองค0ได�ทรงแสดงถึงสถานท่ีท่ีพุทธบริษัทควรไปดู เพ่ือระลึกถึง
เหตุการณ0สําคัญในพระชนมชีพของพระองค0ไว� เรียกว	าสังเวชนียสถาน  ท้ังนี้ก็เพ่ือเป/นการบรรเทา
ความอาลัยอาวรณ0ในพระองค0  ด�วยมีพุทธประสงค0ให�พุทธบริษัทจาริกไปด�วยความเลื่อมใสศรัทธา
แล�วน�อมนําพุทธจริยาท่ีทรงกระทํานั้นมาเป/นแนวทางในการดําเนินชีวิต  สังเวชนียสถานท่ีทรง
กล	าวถึงนั้น ประกอบด�วยสถานท่ีประสูติ ตรัสรู� แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรท่ีว	า “...อานนท0 สังเวชนียสถาน ๔ แห	งนี้เป/นสถานท่ี (เป/นศูนย0รวม) ท่ี
กุลบุตรผู�มีศรัทธาควรไปดู สังเวชนียสถาน ๔ แห	ง อะไรบ�าง คือ  

๑. สังเวชนียสถานท่ีกุลบุตรผู�มีศรัทธาควรไปดู ด�วยระลึกว	า “ตถาคต ประสูติใน
ท่ีนี้” 

 ๒. สังเวชนียสถานท่ีกุลบุตรผู�มีศรัทธาควรไปดู ด�วยระลึกว	า “ตถาคต ได�ตรัสรู�
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในท่ีนี้” 

 ๓. สังเวชนียสถานท่ีกุลบุตรผู�มีศรัทธาควรไปดู ด�วยระลึกว	า “ตถาคต ทรงประกาศ
ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในท่ีนี้”  

๔. สังเวชนียสถานท่ีกุลบุตรผู�มีศรัทธาควรไปดู ด�วยระลึกว	า “ตถาคต ได�เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานด�วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีนี้” 

อานนท0 สังเวชนียสถาน ๔ แห	งนี้เป/นสถานท่ีท่ีกุลบุตรผู�มีศรัทธาควรไปดู 

                                                           

๑ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๐๐.  



๒ 

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู�มีศรัทธาจะมาดู ด�วยระลึกว	า “ตถาคต ประสูติ ในท่ีนี้” 
... ว	า “ตถาคตได�ตรัสรู�อนุตตรสัมมสัมโพธิญาณในท่ีนี้” ... ว	า “ตถาคต ประกาศธรรมจักรอันยอด
เยี่ยมในท่ีนี้” ... ว	า “ตถาคตได�เสด็จดับขันธปรินิพพานด�วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีนี้” 

อานนท0 ชนเหล	าใดเหล	าหนึ่งจาริกไปยังเจดีย0จักมีจิตเลื่อมใสตายไป ชนเหล	านั้น ท้ังหมด
หลังจากตายแล�วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค0...”๒  

แม�ว	าสมเด็จพระบรมศาสดาจะตรัสถึงสถานท่ีท่ีพุทธบริษัทควรไปดูด�วยระลึกถึงสมเด็จ
พระบรมศาสดาด�วยศรัทธา อันจะยังผลานิสงส0ให�บังเกิดแก	พุทธบริษัทผู�มีศรัทธานั้น  ด�วยทรงหมาย
ให�บรรเทาความอาลัยอาวรณ0ในตัวพระองค0ก็ตาม    แต	สมเด็จพระบรมศาสดาก็มิได�ทรงตรัสถึงการ
สร�างรูปเคารพหรือรูปแทนของพระองค0แต	ประการใด  เพียงแต	ตรัสถึงการปฏิบัติกับพระพุทธสรีระ
เม่ือเสด็จดับขันธปรินิพพานแล�วและตรัสถึงถูปารหบุคคล หรือบุคคลผู�เหมาะแก	การสร�างสถูปไว�ใน
มหาปรินิพพานสูตร โดยทรงจําแนกถูปารหบุคคลออกเป/น ๔ จําพวก ดังนี้ 

 ๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ�าเป/นถูปารหบุคคล  
 ๒. พระป1จเจกสัมพุทธเจ�าเป/นถูปารหบุคคล  
 ๓. พระสาวกของพระตถาคตเป/นถูปารหบุคคล  
 ๔. พระเจ�าจักรพรรดิเป/นถูปารหบุคคล...”๓  
นอกจากคําว	า สถูปแล�ว พุทธศาสนิกชนยังคุ�นชินกับคําว	า เจดีย0  คําว	าเจดีย0 นั้น มาจาก

คําบาลีท่ีเขียนว	า เจติย ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได�ให�ความหมาย
ไว�ว	า  น. สิ่งซ่ึงก	อเป/นรูปคล�ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งท่ีนับถือมีพระธาตุเป/นต�น, สิ่งหรือบุคคล
ท่ีเคารพนับถือ.  เจดีย0 จึงเป/นคําท่ีมีความหมายและนัยกว�างกว	าคําว	าสถูป แต	ในสังคมไทยมักผนวก
ความหมายท้ังสองเข�าเป/นความหมายเดียวกันคือสถูปเจดีย0 เป/นต�น  

นอกจากนี้แล�ว คําว	าเจดีย0 ยังมีความหมายโดยนัยกว�างในฐานะสถานท่ีท่ีเป/นท่ีอันควร
เคารพ ซ่ึงมีธรรมเนียมของพวกพราหมณ0มาแต	โบราณ เช	นสถานท่ีพระเจ�าจักรพรรดิ เสด็จมาประทับ 
ก็เรียกสถานท่ีนั้นว	าเจดีย0 เป/นต�น  ในศาสนาพุทธเองก็รับอิทธิพลจากคติพรหามณ0นี้มาดังเช	น สถานท่ี
ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จลงจากดาวดึงส0 ณ หมู	บ�านสังกิสสะ บะสันตะปุระ (Sankissa 
Basantapura) หรือสังกิสสะ (Sankissa) ใกล�แม	น้ํากาลี ในจังหวัดฟารุกาหบาท, ฟาร0รุกฮะบาด 
(Farrukahabad) รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ก็เรียกกันว	า อจลเจดีย0 หรือสถานท่ีถวายพระ
เพลิงพระพุทธสรีระ สมเด็จพระบรมศาสดา ก็เรียกกันว	า มกุฏพันธเจดีย0 เช	นกัน เจดีย0 หรือ เจติย ใน
คําบาลีจึงหมายถึงสถานท่ีหรือสัญลักษณ0อันเป/นท่ีควรเคารพสักการะ ควรระลึกถึง นั่นเอง 

ดังกล	าวมาในเบ้ืองต�น จะพบว	า สมัยครั้งพุทธกาลนั้น พุทธบริษัทมุ	งนับถือแต	สมเด็จ 
พระบรมศาสดา กับพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ0สาวกผู�เผยแผ	
พระสัทธรรมขององค0พระบรมศาสดา เรียกรวมกันว	า “พระไตรสรณคมน0”๔  ในครั้งนั้นก็หามีวัตถุอ่ืน
อันจะเรียกว	าเป/นเจดีย0ในพระพุทธศาสนาไม	  บรรดาเจดีย0ในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยู	ในป1จจุบัน 
                                                           

๒  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๒/๙๑-๙๒. 
๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๕/๙๒-๙๓. 
๔ สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ0เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย# (กรุงเทพมหานคร:  

ไทยพิทยา, ๒๔๙๐), หน�า ๓. 



๓ 

นอกจาก “พระไตรสรณคมน0” ซ่ึงอาจกล	าวได�ว	าเป/นเจดีย0 ท่ีชาวพุทธครั้งพุทธกาลยึดถือเคารพ
สักการะในลักษณะนามรูปแล�ว บรรดาเจดีย0ในพระพุทธศาสนานอกจากพระไตรสรณคมน0  ล�วนเป/น
สิ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล�วท้ังสิ้น 

เจดีย0 ท่ีกําหนดในพระพุทธศาสนานั้น ตําราทางพระพุทธศาสนากําหนดไว� เป/น  
๔ ประการ คือ  

๑. ธาตุเจดีย0 คือ เจดีย0ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระบรมศาสดาหรือพระ
อรหันตธาตุ ของพระอรหันตสาวก 

๒. บริโภคเจดีย0 คือ เจดีย0ท่ีบรรจุ พระบริขารหรือบรรดาข�าวของเครื่องใช�ของสมเด็จพระ
บรมศาสดา ท้ังนี้หมายรวมถึงพระแท	นท่ีประทับ หรือรอยพระพุทธบาทท่ีทรงประทับไว�ตามคัมภีร0
ของลังกาด�วย 

๓. ธรรมเจดีย0 คือ เจดีย0ท่ีบรรจุพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  
๔. อุเทสิกเจดีย0 คือ บรรดาสิ่งท่ีสร�างข้ึนโดยเจตนาอุทิศต	อสมเด็จพระบรมศาสดา ท้ังนี้แต	

เดิมมิได�กําหนดว	าเป/นอย	างไร นอกจากเจดีย0สามประการในเบ้ืองต�นแล�ว นอกนั้นก็นับเป/นอุเทสิกะ
เจดีย0ท้ังสิ้น ซ่ึงในป1จจุบันชาวพุทธมักเข�าใจว	าหมายถึงเพียงพระพุทธรูปเท	านั้น  แท�จริงแล�ว สิ่งใดท่ี
สร�างข้ึนโดยเจตนาอุทิศต	อสมเด็จพระบรมศาสดาย	อมถือว	าเป/นอุเทสิกเจดีย0ท้ังสิ้น๕ 

แต	เดิมนั้นพระพุทธศาสนาไม	มีรูปเคารพแต	อย	างใด ศาสนาพราหมณ0 หรือ ฮินดู ซ่ึงมีมา
ก	อนศาสนาพุทธ ก็ไม	มีรูปเคารพเป/นเทวรูปเช	นกัน หลังจากพระพุทธเจ�าปรินิพพานไปแล�ว ผู�ท่ี
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อยากจะมีสิ่งท่ีจะทําให�รําลึกถึง หรือเป/นสัญลักษณ0แทนขององค0สมเด็จ
พระบรมศาสดา เพ่ือท่ีจะบอกกล	าวเล	าขาน เรื่องราวขององค0พระสัมมาสัมพุทธเจ�า ท่ีทรงศึกษา
ค�นคว�าหาทางดับทุกข0 และทรงชี้แนะสอนสั่งผู�คน ถึงการปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุถึงความเป/นอยู	   
ท่ีก	อให�เกิดความผาสุกในหมู	มวลมนุษย0และสิ่งมีชีวิตในโลก 

เพ่ือเป/นอนุสติหรือเครื่องอันระลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดา  ในสมัยต�นภายหลังการเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน  ชาวพุทธก็ได�แต	นําเอาสิ่งของอันได�แก	 ดิน น้ํา จากบริเวณสังเวชนียสถาน ๔ แห	ง 
คือ สถานท่ีประสูติ (ลุมพินีวัน),ตรัสรู� (พุทธคยา), ปฐมเทศนา (สารนาถ) และปรินิพพาน (กุสินารา) 
เก็บมาไว�เป/นท่ีระลึกบูชาคุณพระพุทธเจ�า  นอกจากดินและน้ําจากสังเวชนียสถานแล�ว ก็ยังนิยมเก็บ
ก่ิง ก�าน ใบ รวมท้ังเมล็ดของต�นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธบัลลังก0ท่ีทรงตรัสรู�อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ไว�เป/นพุทธานุสติอีกด�วย 

ภายหลังจากการดับขันธ0ของพระพุทธเจ�า ๓๐๐ ป̀  ล	วงมาถึงในสมัยพระเจ�าอโศก
มหาราช พระมหากษัตริย0แห	งชมพูทวีปผู�ทรงเป/นพุทธศาสนูปถัมภกท่ียิ่งใหญ	พระองค0หนึ่ง พระเจ�า
อโศกมหาราช ได�ทรงส	งสมณทูต จํานวนถึง ๕๐๐ รูป ไปเผยแผ	พระพุทธศาสนายังเมืองตักกศิลา 
แคว�นคันธาระ ซ่ึงมีชื่อเสียงในฐานะเป/นเมืองท่ีประสิทธิประสาทวิทยาการต	างๆ จนได�รับการยกย	อง
ว	า "เป/นมหาวิทยาลัยแห	งแรกทางพระพุทธศาสนา" แต	กระนั้นก็ยังไม	ปรากฏมีรูปเคารพหรือ
ประติมากรรมแทนพระพุทธเจ�าท่ีเป/นรูปคนเลย  คงปรากฏแต	สัญลักษณ0แทน เช	น ธรรมจักร หรือเสา
ศิลาจารึก เป/นต�น 

                                                           

๕ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๐. 



๔ 

พระพุทธรูป หรือ รูปเคารพแทนพระพุทธเจ�า เริ่มมีการสร�างข้ึนมาต้ังแต	ระหว	าง 
พุทธศักราช ๕๐๐ ถึง ๕๕๐ เม่ือชาวกรีก ท่ีชาวชมพูทวีป (อินเดียโบราณ) เรียกชาวต	างแดนว	า  
“โยนา” หรือ “โยนก” โดยพระเจ�าเมนันเดอร0ท่ี ๑ หรือ พระยามิลินท0 กษัตริย0เชื้อสายกรีก ยกทัพ
กรีกเข�ามาครอบครองแคว�นคันธาระ (ป1จจุบันเป/นดินแดนของอัฟกานิสถาน) จากนั้นพระองค0ก็แผ	
อาณาเขตไปท่ัวบริเวณด�านตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีป และสร�างเมืองหลวงเป/นท่ีประทับ  
ณ เมืองสากล (Sakala) หลังจากท่ีได�พบพระสงฆ0ท	านหนึ่งนามว	า นาคเสน จึงมีเรื่องราวแห	งการต้ัง
คําถามของพระเจ�ามิลินท0ต	อพระนาคเสน จนทําให�พระเจ�ามิลินท0 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
(คําถามคําตอบปุจฉาวิสัชนา ซ่ึงถูกเขียนบันทึกเป/นหนังสือและแปลเป/นภาษาต	าง ๆ ท่ีมีชื่อเสียงมาก 
เรื่องนี้ก็คือ มิลินทป1ญหา - The Milinda Panha or The Questions of King Minlinda) ได�มีการ
สร�างสถาป1ตยกรรม และประติมากรรมทางพุทธศาสนามากมายในแคว�นคันธาระ ซ่ึงการสร�าง
พระพุทธรูปนั้นมีลักษณะต	างๆ ตามพุทธประวัติ เรียกกันในป1จจุบันว	าปางพระพุทธรูป หรือ มุทรา 

พระพุทธรูปรูปแรกจึงเกิดข้ึนในสมัยของพระเจ�ามิลินท0 หรือเมนันเดอร0ท่ี ๑ ชาวกรีกท่ีมา
ครอบครองแคว�นคันธาระ เม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๖ พระพุทธรูปท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกจึงเรียก
รูปแบบของพระพุทธรูปนี้ว	า แบบคันธารราฐ  โดยถ	ายแบบอย	างเทวรูปท่ีพวกชาวกรีกนับถือกันใน
ยุโรปมาสร�าง พระพุทธรูปแบบคันธารราฐจึงมีใบหน�าเหมือนฝรั่งชาวกรีก จีวรก็เป/นริ้วเหมือน
เครื่องนุ	งห	มของเทวรูปกรีก พระเกศาก็มีลักษณะเป/นเส�นเกล�ามวยเสมือนถูกหวีมา ความนิยมการ
สร�างพระพุทธรูปได�เริ่มข้ึน ณ บัดนั้นและมีวิวัฒนาการสืบมาหลายยุคสมัยต	อมาในภายหลัง ราวพุทธ
ศตวรรษ ท่ี ๔ เป/นต�นมา จึงเกิดคตินิยมสร�างพระพุทธรูปเป/นขนาดเล็กๆ หรือท่ีเรียกกันในป1จจุบันว	า
พระเครื่อง ด�วยหมายเป/นเครื่องสืบอายุพระพุทธศาสนา มีการบรรจุไว�ในพระสถูป เจดีย0บ�าง  นับแต	
การอุบัติข้ึนของพระพุทธรูป  ด�วยเจตนาการสร�างท่ีจะอุทิศถวายหมายให�เป/นรูปแทนองค0สมเด็จพระ
บรมศาสดา  พระพุทธรูปจึงเป/นอุเทสิกเจดีย0นับแต	นั้น  

การสร�างพระพุทธรูปของชาวอินเดียนั้น  มีพัฒนาการและจัดแบ	งตามยุคสมัยและสกุล
ช	างไว� ดังนี้ 

- ศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๑ : (พุทธศตวรรษท่ี ๓ – ๖) ปรากฏภาพแทนสัญลักษณ0
พระพุทธเจ�าแต	ยังไม	ปรากฏการสร�างพระพุทธรูป 

- ศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๒ : (พุทธศตวรรษท่ี ๖ – ๑๐) เป/นยุคสมัยท่ีพระพุทธรูปถือกําเนิด
ข้ึนเป/นครั้งแรก แต	ยังไม	มีข�อสรุปแน	ชัดว	าระหว	างศฺลปะคันธาระและศิลปะมถุรา ศิลปะใดเป/นศิลปะ
แรกท่ีประดิษฐ0พระพุทธรูป 

- ศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๓ : (พุทธศตวรรษท่ี ๙ – ๑๓) เป/นยุคสมัยท่ีพระพุทธรูปพัฒนา
จนถึงขีดสุด โดยเฉพาะในศิลปะคุปตะท่ีได�รับการยกย	องว	ามีความงดงามท่ีสุด 

- ศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๔ : (พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘) เป/นยุคสมัยท่ีพระพุทธศาสนาใน
อินเดียเสื่อมความนิยมลง แม�จะปรากฏการสร�างพระพุทธรูปไม	มากนักแต	ในยุคสมัยนี้เองท่ีเกิดความ
นิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องข้ึน ในศิลปะปาละตอนปลายและศิลปะกัศมีร0เป/นสําคัญ๖ 

                                                           

๖ เชษฐ0  ติงสัญชลี, พระพุทธรูปอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๕๔), หน�า ๓๑. 



๕ 

อย	างไรก็ตาม เม่ือแรกเริ่มแห	งการบังเกิดข้ึนของพระพุทธรูปนั้น  ยังไม	ปรากฏปางท่ี
มากมายและหลากหลายดังเช	นในป1จจุบัน  ส	วนมากนิยมสร�างปางสําคัญๆ ท่ีปรากฏในเหตุการณ0แห	ง
พระพุทธประวัติเช	น ปางแสดงปฐมเทศนา  ปางสมาธิ ปางประทานพร เป/นต�น  ท้ังนี้การสร�าง
พระพุทธรูป ในยุคแรกนั้น ก็จะประกอบไปด�วยพระพุทธอิริยาบถ ๔ ประการ คือ ยืน เดิน นั่ง และ
นอน  การกําเนิดของพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดีย ซ่ึงถือเป/นปฐมบทของการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในพระพุทธศาสนานั้น  เกิดมาจากคติความเชื่อในฐานะของสมเด็จพระบรมศาสดาท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการยกย	องว	าพระพุทธเจ�าทรงมีพระสภาวะท่ีเหนือมนุษย0ธรรมดาท่ัวไป 
จึงเกิดการนําเครื่องทรงอันมีค	ามาแต	งถวายพระพุทธรูปเพ่ือแสดงให�เห็นถึงพระสภาวะอันอยู	เหนือ
มนุษย0นั้น  และเพ่ืออานิสงส0เป/นพุทธบูชาอีกด�วย คตินิยมเช	นนี้ปรากฏชัดเจนในคัมภีร0มหายาน  และ
ได�แผ	ขยายเข�ามาจนถึงอาณาจักรพุกาม ดังปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องอย	างแพร	หลายในดินแดน
ประเทศพม	า  

พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้เป/นท่ีนิยมกันมากในหมู	พุทธศาสนิกชนชาวพม	า โดยจะเรียกพระ
พุทธปฏิมาทรงเครื่องกษัตริย0นี้ว	า ชมภูบดี หรือชมพูบดี หรือมหาชมพูก็มี แปลความหมายตามรูป
ศัพท0ว	า ผู�เป/นใหญ	ในชมพูทวีป  ซ่ึงก็หมายถึงองค0พระพุทธเจ�าโดยตรง  ต	อมาการออกพระนามว	า
ชมพูบดีนี้  ไปสอดคล�องกับเหตุการณ0ในพระพุทธประวัติ ปรากฏตามคัมภีร0ชมพูบดีสูตร ซ่ึงเป/นคัมภีร0
ท่ีไม	ปรากฏในพระไตรปqฎก  นามชมพูบดีถูกเป/นนามเรียกขานของกษัตริย0พระองค0หนึ่ง ครองกรุง 
ป1จจาละ มีฤทธิ์อํานาจพิเศษด�วยของคู	บุญหลายอย	าง เช	น ฉลองพระบาท ซ่ึงสวมใส	แล�วสามารถเหาะ
เหินเดินอากาศได� และศรวิเศษอาจบังคับไปทําร�ายศัตรูในท่ีต	าง ๆ กษัตริย0องค0นี้มีพระนามว	า พระเจ�า
ชมพูบดี  ราตรีหนึ่งเป/นวันเพ็ญอุโบสถ พระเจ�าชมพูบดีจึงสวมฉลองพระบาทเท่ียวเหาะชมดูบ�านเมือง
ในชมพูทวีป จนกระท่ังลุถึงเมืองราชคฤห0 ทอดพระเนตรเห็นยอดปราสาทอันวิจิตรของพระเจ�าพิม
พิสารผู�ครองนคร ก็บังเกิดความริษยา ยกพระบาทถีบยอดปราสาทหมายจะให�ล�มพินาศ แต	อานุภาพ
แห	งบุญของพระเจ�าพิมพิสารคุ�มครอง พระบาทและพระชานุของพระเจ�าชมพูบดี กลับแตกทําลายได�
ทุกขเวทนา  คราวนี้ทรงพิโรธจัด ใช�พระขรรค0วิเศษฟ1นยอดปราสาทอีก ด�วยพุทธานุภาพซ่ึงแผ	มา
ปtองกัน พระขรรค0นั้นกลับย	อยยับเป/นธุลีไป พระเจ�าชมพูบดีจึงเหาะกลับกรุงป1ญจาละ แล�วปล	อยศร
วิเศษลอยมาทําร�ายพระเจ�าพิมพิสาร พระเจ�าพิมพิสารจึงเสด็จไปทูลขอให�พระพุทธองค0ปกปtอง จึงได�
บังเกิดการต	อฤทธิ์กันข้ึนระหว	างพระศาสดากับพระเจ�าชมพูบดี  พระพุทธองค0ทรงจําแลงเป/นพระเจ�า
จักรพรรดิราช มีพระอินทร0, พระพรหม, เทพยดา, นาค, ครุฑ, คน ธรรพ0 เป/นบริวาร ทรงปราบทิฏฐิ
มานะของพระเจ�าชมพูบดีได�สําเร็จ พระเจ�ากรุงป1ญจาละกลับผิดเป/นชอบได� เสด็จออกผนวช จนท่ีสุด
ได�บรรลุอรหัตผล   

ด�วยเหตุแห	งการต	อฤทธิ์ของพระเจ�าชมพูบดีกับสมเด็จพระบรมศาสดานั้นเอง ทรงใช�พุทธ
อุบายด�วยการนิรมิตทรัพย0ศฤงคารเพียบพร�อมด�วยเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ0ฉลองพระวรกาย เพ่ือให�
พระเจ�าชมพูบดีทรงละทิฐิมานะ ยอมต	อพระพุทธบารมีอันไพศาลเพ่ือจะทรงแสดงธรรมโปรดนําทาง
พระเจ�าชมพูบดีสู	อริยมรรคในท่ีสุด เหตุการณ0ดังกล	าวนี้เองจึงเป/นเหตุผลหนึ่งท่ีจะอธิบายถึงการนํา
เครื่องทรงอันมีค	าไปประดับองค0พระพุทธปฏิมานอกจากการยกย	องพระสภาวะอันเหนือมนุษย0ของ
พระพุทธเจ�าในคติของมหายานโดยแท�  หรือจะเป/นคติเรื่องพระเจ�าชมพูบดีนี้ท่ีมีอิทธิพลมากต	อการ



๖ 

สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในหลายยุคสมัยต	อมา โดยเฉพาะในประเทศไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาเป/น
ราชธานี 

คตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ได�แผ	ขยายเข�ามายังอาณาจักรล�านนา ล�านช�าง 
ตลอดจนอาณาจักรขอม ปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องมากมาย ท้ังท่ียึดถือตามคติของมหายานแท�ท่ี
เชื่อว	าพระพุทธเจ�ามีพระสภาวะเหนือกว	ามนุษย0ธรรมดา และตํานานตามคัมภีร0ชมพูบดีสูตร ทําให�คติ
นิยมดังกล	าวแทรกซึมเข�ามาในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ปรากฏเด	นชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป/น
ราชธานี ซ่ึงอิทธิพลของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นสอดรับกับระบบการปกครองบ�านเมือง
แบบสมบูรณายาสิทธิราชย0ท่ียกย	องพระมหากษัตริย0ว	าเป/นทรงเป/นสมมติเทพ ในยุคสมัยอยุธยาจึง
ปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องอย	างแพร	หลาย สืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร0ตอนต�น ซ่ึงนอกจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องจะเป/นรูปแทนองค0สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ�าแล�วยังเป/นพระราชสัญลักษณ0 
หรือรูปแทนองค0ผู�สร�างพระพุทธปฏิมาองค0นั้นอีกด�วย ดังปรากฏพระพุทธรูปฉลองพระองค0ของ
พระมหากษัตริย0มากมาย  แต	ท้ังนี้คติความเชื่อในเรื่องชมพูบดี ก็มิได�ลบเลือนหรือจางหายไป 
พระพุทธรูปทรงเครื่องในแผ	นดินไทย มักถูกเรียกว	า ปางโปรดพญาชมพูบดีบ�าง ปางปราบพญา 
ชมพูบดีบ�าง๗ ตามนัยแห	งตํานานเรื่องชมพูบดี ท่ีสังคมไทยรับสืบทอดมา แม�ว	าพระพุทธรูปทรงเครื่อง
จะปรากฏในสมัยอยุธยาสืบมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร0แล�วก็ตาม  แต	ก็ยังไม	มีการบัญญัติพระพุทธรูป
ปางปราบพญาชมพูบดีอย	างเป/นทางการแต	ประการใด ดังจะเห็นได�จากในครั้ งแผ	น ดิน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู	หัว รัชกาลท่ี ๓ ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
เป/นอันมาก ทรงมีพระราชดําริท่ีจะสร�างพระพุทธรูปอุทิศถวายบุรพกษัตริยาธิราชเจ�าของสยาม
ประเทศ ในอดีต  จึงโปรดให�สมเด็จพระมหาสมณเจ�า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เม่ือครั้งยังทรงดํารง
พระอิสริยยศเป/นกรมหม่ืนนุชิตชิโนรส ทรงตรวจพระอิริยาบถของสมเด็จพระบรมศาสดา ซ่ึงปรากฏ
อยู	ในคัมภีร0ต	างๆ ว	ามีก่ีปาง  สมเด็จพระมหาสมณเจ�าฯ ทรงตรวจพระอิริยาบถของสมเด็จพระบรม
ศาสดาได� ๔๐ ปาง จึงถือว	าพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ�าฯ พระองค0นั้น เป/นปฐมเหตุแห	งการ
ชําระปางพระพุทธรูปอย	างเป/นทางการ๘ ในสมัยรัตนโกสินทร0ท่ีมีการบันทึกไว�ในสมุดไทย  และยัง
ปรากฏอยู	มาถึงกาลป1จจุบัน แต	กาลครั้งนั้นก็ยังมิปรากฏพระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดีแต	
ประการใด มีเพียงพระพุทธรูปทรงเครื่องในพุทธอิริยาบถตามปางต	างๆ เช	น มารวิชัย ห�ามสมุทร 
ดังเช	นในสมัยอยุธยาเป/นต�น  ด�วยอาจจะเป/นเพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ�าฯพระองค0นั้นทรงมี 
พระวินิจฉัยว	า แม�จะเป/นพระพุทธรูปทรงเครื่อง แต	ก็มีอิริยาบถไปสอดคล�องกับปางพระพุทธรูปท่ีทรง
บัญญัติไว�อยู	แล�วก็เป/นได�  จนถึงในรัชกาลพระบาทสมแด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
บรมนาถบพิตร   พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิต ได�ศึกษาพระพุทธอิริยาบถโดยจําแนก
ตามพระพุทธจริยา  ประกอบการเทียบเคียงเหตุการณ0และเวลาท่ีทรงแสดงพุทธจริยาเหล	านั้น  จึง
เกิดการอรรถาธิบายปางพระพุทธปฏิมาประจําวัน  เดือน และป̀ ท้ังยังขยายปางพระพุทธรูปเป/น ๖๖ 
ปาง นับต้ังแต	 อธิษฐานเพศบรรพชิตจนถึงปรินิพพาน ซ่ึงปางพระพุทธรูปท่ีพระพิมลธรรม ได�ขยายต	อ
จากสมเด็จพระมหาสมณเจ�าฯ นั้น ได�เกิดปางโปรดพญาชมพูบดีผนวกเข�าไปด�วย โดยท	านเจ�าคุณพระ
                                                           

๗ พระพิมลธรรม, ตํานานพระพุทธรูปปางต'างๆ, (ชลบุรี : ยุวพุทธิกสมาคมชลบุร,ี ๒๕๕๒), หน�า (๕). 
๘ คณะสงฆ0วัดพระเชตุพน, ตําราพระพุทธรูปปางต'างๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจ+า  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร0พริ้นติ้งแอนด0พับบลิชช่ิง, ๒๕๕๐), หน�า ๒๐๕. 



๗ 

พิมลธรรมได�กรุณาอรรถาธิบายให�สอดรับกับพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏมาแต	เดิมไว�ว	า 
“พระพุทธรูปปางนี้ ของเดิมอยู	ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิตามปกติ พระหัตถ0ซ�ายหงายวางบนพระ
เพลา พระหัตถ0ขวาคว่ําวางบนพระชานุ แบบมารวิชัย ต	างแต	ทรงเครื่องต�นอย	างพระมหากษัตริย0ไทย 
เรียกกันว	า ปางทรงเครื่อง ก็มีพระทรงเครื่องเข�าใจว	าเดิมคงจะมีแต	ปางเดียว คือปางนี้ ปางอ่ืนยังไม	
เห็นมีท่ีไหน ครั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าฯ ทรงสร�างปางห�ามพระญาติข้ึนไว�ในพระอุโบสถวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม (โบสถ0พระแก�ว) คนจึงพอใจสร�างตามกันดกด่ืนและได�เปลี่ยนสร�างปางอ่ืนๆ  
ข้ึนเป/นแบบทรงเครื่องอีกหลายปางด�วยกัน บัดนี้ดูเหมือนจะคลายความนิยมสร�างพระทรงเครื่อง 
ลงมากแล�ว”๙ 

พระพุทธรูปทรงเครื่องในป1จจุบันได�ปรากฏอย	างมากมายในสังคมไทย ในหลายบริบทและ
คติความเชื่อ  ท้ังท่ียังดํารงความเชื่อเรื่องพญาชมพูบดีก็ดี เรื่องความมีพระสถานะอยู	เหนือมนุษย0ของ
พระพุทธเจ�าก็ดี หรือแม�แต	คตินิยมเรื่องพระเจ�าจักรพรรดิท่ีปรากฏอย	างแพร	หลายในป1จจุบัน  
นอกจากนี้พระพุทธรูปทรงเครื่องยังถูกสร�างเพ่ือสื่อความหมายถึงอนาคตพุทธเจ�า อาทิ พระศรีอาริย
เมตไตรย ท่ีจะเสด็จมาตรัสรู�เป/นพระพุทธเจ�าในอนาคตอีกด�วย   

พระพุทธรูปทรงเครื่องหลายองค0ก็กลายเป/นพระพุทธรูปสําคัญศูนย0รวมศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนเป/นอันมาก แม�แต	เม่ือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได�สถาปนาอุโบสถ
กลางน้ํา ณ พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได�สร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องปางมารวิชัยประดิษฐานเป/นพระพุทธปฏิมาประธานประจําอุโบสถอีกด�วย 

แม�การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องจะมีประวัติและพัฒนาการมายาวนาน  นับต้ังแต	
แรกเริ่มปรากฏข้ึนในดินแดนของอินเดีย จนเข�าสู	บริเวณท่ีเป/นสังคมไทยในป1จจุบัน  แต	ก็มีคติต	างๆ 
เกิดข้ึนมากมายเพ่ืออธิบายเหตุผลรองรับการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น  นับต้ังแต	คติท่ีว	า
พระพุทธเจ�าทรงมีพระสถานะเหนือมนุษย0ธรรมดาท่ัวไป ทรงเป/นจักรพรรดิของจักรวาล หรือเรียกว	า
คติจักฺรวรฺตินฺ ซ่ึงเป/นแนวคิดของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน คตินี้แพร	หลายเข�ามาสู	ดินแดนพม	า 
ล�านนา เขมร และเข�าสู	ดินแดนท่ีเป/นประเทศไทยในป1จจุบัน ต	อมาเม่ือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
เข�ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต� คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องก็ถูกการอธิบาย
เหตุผลด�วยคติตามคัมภีร0ชมพูบดีสูตร ปรากฏเด	นชัดในดินแดนของราชอาณาจักรอยุธยา  ในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ�าอยู	หัวบรมโกศ  ท่ีราชทูตจากลังกาได�สอบถามเหตุผลการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ซ่ึงเป/นท่ีนิยมมากมายในขณะนั้น เนื่องจากในกรุงลังกาไม	มีการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเช	นว	านี้ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม	อมให�พระราชทานคัมภีร0ชมพูบดีสูตร ส	งไปถวายยังกรุงลังกา 
เพ่ืออธิบายมูลเหตุการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีอย	างมากมายในกรุงศรีอยุธยา แต	ก็ไม	มีการ
อธิบายถึงท่ีมาท่ีไปอย	างชัดเจน  จนถึงป1จจุบันได�มีข�อสันนิษฐานหลายประการไม	ว	าจะเป/นสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได�ทรงสันนิษฐานว	ามาจากคัมภีร0ทางมหายานบ�าง นักวิชาการในป1จจุบัน
ก็พยายามค�นคว�ามูลเหตุท่ีมาของคัมภีร0 ว	าน	าจะมาจากคัมภีร0ใดคัมภีร0หนึ่งท่ีเก่ียวกับเรื่องชาดก ซ่ึง
อาจจะเป/นของเถรวาทมาแต	เดิมแล�วมาปริวรรตใหม	ในแผ	นดินไทย  เพราะเม่ือพิจารณาเนื้อความ
ตามคัมภีร0แล�วมีการอรรถาธิบายสภาพแวดล�อม สังคม ท่ีมีลักษณะละม�ายสังคมไทยเป/นอย	างมาก  

                                                           

๙ พระพิมลธรรม, ตํานานพระพุทธรูปปางต'างๆ, หน�า ๑๓๔. 



๘ 

คติเรื่องชมพูบดีนี้นับว	ามีอิทธิพลอย	างยิ่งต	อสังคมไทยในเวลาต	อมา  จนอาจจะกล	าวได�ว	ามาถึงยุค
ป1จจุบันเลยทีเดียว  ท้ังนี้ในแนวคิดของคติชมพูบดี ก็มีแนวคิดของคติจกฺรวรฺตินฺซ	อนอยู	  กอปรกับ
ประเพณีนิยมในราชสํานักนับต้ังแต	ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป/นราชธานี ท่ีนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ข้ึนเป/นรูปแทนตัวของพระมหากษัตริย0หรือพระบรมวงศ0ชั้นสูง เม่ือเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนม0แล�ว 
ดวงพระวิญญาณก็จะไปสถิตยังพระพุทธรูปนั้น เรียกกันว	า พระพุทธรูปฉลองพระองค0 โดยพยายาม
เอาท้ังแนวคิดตามคติจกฺรวรฺตินและชมพูบดีมาอธิบาย  โดยมีแนวคิดตามคติเรื่องผี ซ่ึงเป/นความเชื่อ
พ้ืนฐานมาแต	โบราณของสังคมไทยสอดแทรกเข�าไป แนวคิดเช	นว	านี้ก็เริ่มลดน�อยถอยลงเม่ือมีแนวคิด
การสร�างอนุสาวรีย0อย	างตะวันตกเข�ามา จนมาถึงในยุคสมัยป1จจุบันสังคมไทยเริ่มกลับไปมีความนิยม
สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอีกครั้งหนึ่ง  ท้ังท่ีสร�างตามคติเดิมท่ีเคยมีมา และคติใหม	ท่ีสร�างตาม
แนวคิดของพระเถระรูปสําคัญของไทย ไม	ว	าจะเป/นสายพระราชพรหมยาน สายหลวงปูxดู	 หรือ สาย
หลวงพ	อวัดปากน้ํา โดยมีคําสอนของพระเถราจารย0ท	านนั้นๆ มาอธิบายมูลเหตุการสร�าง  พระพุทธรูป
ทรงเครื่องท่ีปรากฏในสังคมไทยในป1จจุบัน  จึงเกิดข้ึนจากหลากหลายแนวคิด แม�ผู�สักการะบูชาเองก็
เกิดความสับสนว	ารูปเคารพท่ีตนกราบไหว�สักการะนั้น เป/นรูปเคารพของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าซ่ึงเป/น
พระบรมศาสดา หรือเป/นพระพุทธเจ�าองค0อ่ืนๆ หรือเป/นพระโพธิสัตว0 หรือเป/นเทพกันแน	 หรือแม�แต	
จะอธิบายความตามคัมภีร0ชมพูบดี ก็มีหลายปาง จนเกิดข�องสงสัยว	า ควรจะเป/นปางใดท่ีจะสอดคล�อง
กับปางโปรดพระเจ�าชมพูบดีกันแน	 แล�วพระพุทธรูปทรงเครื่องอ่ืนๆ ท่ีไม	เข�าตามคัมภีร0ชมพูบดีจะ
สร�างมาด�วยเหตุผลใด          

ดุษฎีนิพนธ0นิพนธ0ฉบับนี้  ผู�วิจัยจึงมุ	งท่ีจะศึกษาคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ี
ปรากฏในสังคมไทยอย	างแท�จริงและยังดํารงอยู	เป/นคติหลัก เป/นคติสําคัญ ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา รวมท้ังคติท่ีแฝงอยู	ในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น  ตลอดจนประวัติและ
พัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนับต้ังแต	การบังเกิดข้ึนครั้งแรกในพระพุทธศาสนา 
วิเคราะห0พุทธธรรมท่ีแฝงอยู	ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง เพ่ือให�พบแนวคิดในเชิงปรัชญา ด�าน
สุนทรียศาสตร0และด�านจริยศาสตร0 จากพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น  เม่ือบุคคลผู�พบเห็นพระพุทธรูป
ทรงเครื่องย	อมเกิดผลเช	นไร  ปรัชญาด�านสุนทรียศาสตร0อันหมายถึงความงามของพระพุทธรูป
ทรงเครื่องจะสามารถทําให�บุคคลเข�าถึงพุทธธรรมได�อย	างไร  สัมผัสถึงความดีอันเป/นปรัชญาด�านจริย
ศาสตร0ของพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นได�อย	างไร จะสามารถนํามาประยุกต0และบูรณาการมาเป/น
แนวทางในการดําเนินชีวิตในท่ีสุดได�อย	างไร และนําเสนอปางอันเป/นลักษณะของพระพุทธรูป
ทรงเครื่องท่ีถูกต�องและสอดคล�องกับคัมภีร0พระพุทธศาสนาอีกด�วย  

๑.๒ คําถามวิจัย 
๑.๒.๑ ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยเป/นอย	างไร 
๑.๒.๒ คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย เป/นอย	างไร 
๑.๒.๓ การประยุกต0หลักพุทธธรรมท่ีแฝงอยู	ในพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญา ด�าน

สุนทรียศาสตร0 และด�านจริยศาสตร0 อย	างไร  

 



๙ 

๑.๓ วัตถุประสงค#ในการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการของคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
สังคมไทย 

๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห0คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  
๑.๓.๓ เพ่ือประยุกต0หลักพุทธธรรมท่ีแฝงอยู	 ในพระพุทธรูปทรงเครื่องจากคัมภีร0

พระพุทธศาสนา ในเชิงปรัชญา ด�านสุนทรียศาสตร0 และด�านจริยศาสตร0  

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย” ในการวิจัยครั้งนี้ได�

กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด+านเอกสาร 

ศึกษาข�อมูลจากพระไตรปqฎก อรรถกถา ฎีกาปกรณวิเสส รวมถึงหนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ0 งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส0ท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนหนังสือวิชาการทางพระพุทธศาสนา
อ่ืนๆ และหนังสือวิชาการท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร0ศิลปy ท่ีเก่ียวข�องกับคติความเชื่อเก่ียวกับการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยนับต้ังแต	อดีตถึงป1จจุบัน  

๑.๔.๒ ขอบเขตด+านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้  มุ	งศึกษาเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องนับต้ังแต	แรกเริ่มจนเข�ามาสู	สังคมไทย มีการวิเคราะห0คติความเชื่อเก่ียวกับการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏในสังคมไทย ตลอดจนประยุกต0หลักพุทธธรรมกับการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญา ด�านสุนทรียศาสตร0และด�านจริยศาสตร0  

๑.๔.๓ ขอบเขตด+านเวลา 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาประวัติและพัฒนาการเก่ียวกับการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
นับต้ังแต	แรกเริ่มในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ และขยายอิทธิพลการสร�างเข�าสู	 ดินแดนต	างๆ  
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับสังคมไทย ได�แก	 ยุคสมุยของอาณาจักรต	างๆ ดังนี้ อาณาจักรพุกามหรือพม	า 
อาณาจักรขอมหรือเขมร อาณาจักรล�านนาและอาณาจักรล�านช�าง จนเข�าสู	ดินแดนท่ีเป/นสังคมไทย 
ในป1จจุบัน ได�แก	 สมัยลพบุรี สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร0   

๑.๕ นิยามศัพท#เฉพาะที่ใช+ในการวิจัย  

๑.๕.๑ ปาง หมายถึง ท	าทางของพระพุทธรูปท่ีแสดงถึงอิริยาบถต	าง ๆ ในท่ีนี้จะศึกษา
เฉพาะปางของพระพุทธรูปท่ีมีการทรงเครื่องเป/นสําคัญ 

๑.๕.๒ พระพุทธรูป หมายถึง พระรูปจําลองของพระพุทธเจ�า (ป1zน, หล	อ, สลัก) หรือรูปท่ี
สร�างข้ึนแทนองค0สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า เพ่ือกราบไหว�บูชา อาจใช�การแกะสลักจากวัสดุต	างๆ 
เช	น ศิลา งา ไม� หรือวัสดุอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังอาจใช�การป1zนหรือหล	อด�วยโลหะก็ได� โดยท่ัวไป คําว	า 
พระพุทธรูปมักจะหมายถึง รูปขนาดใหญ	พอท่ีจะต้ังหรือวางบูชาได� สําหรับรูปขนาดเล็กมักจะเรียกว	า 
พระเครื่อง อย	างไรก็ตาม ท้ังสองแบบสามารถเรียกว	า พระพุทธรูป ได�เช	นกัน 



๑๐ 

๑.๕.๓ คติการสร+าง หมายถึง หลักการและความเชื่อ ท่ีแต	ละสังคมยึดถือ แบบอย	าง
ความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันท่ีเป/นลักษณะของกลุ	มชนในการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง  

๑.๕.๔ สังคมไทย หมายถึง กลุ	มชนท่ีอยู	ในราชอาณาจักรไทยในป1จจุบัน  
๑.๕.๕ สุนทรียศาสตร# หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งท่ีว	าด�วยความสวยงาม 
๑.๕.๖ จริยศาสตร# หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งว	าด�วยการแสวงหาความดีสูงสุด ของชีวิต

มนุษย0 แสวงหาเกณฑ0ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย0ว	าอย	างไหนถูกไม	ถูก ดีไม	ดีควรไม	ควร 
และพิจารณาป1ญหาเรื่องสถานภาพของค	าทางศีลธรรม 

๑.๕.๗ เชิงปรัชญา หมายถึง การศึกษาในวิชาว	าด�วยหลักแห	งความรู�และความจริง 
๑.๕.๘ คัมภีร#พระพุทธศาสนา หมายถึง คัมภีร0ทางพระพุทธศาสนาท้ังมหายานและเถร

วาท ท่ีเก่ียวข�องกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง ท้ังนี้หมายรวมถึง คัมภีร0พระพุทธศาสนาท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง
กับพระพุทธรูปทรงเครื่องด�วย 

๑.๕.๙ พระพุทธรูปทรงเครื่อง หมายถึง พระพุทธรูปท่ีมีการนําเครื่องทรงและ
เครื่องประดับต	างๆ อย	างพระมหากษัตริย0ไปประดับตกแต	ง  

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข+อง 

๑.๖.๑ หนังสือ 

สมเด็จพระเจ+าบรมวงศ#เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงอธิบายประวัติความ
เป/นมาของการสร�างพระพุทธรูป ไว�ในหนังสือตํานานพุทธเจดีย0 ว	า “ลักษณะพระพุทธรูปโบราณท่ีช	าง
โยนกคิดทําข้ึนในคันธารราฐ สังเกตได�ว	าอนุโลมตามคัมภีร0มหาปุริสลักขณ หลายข�อ เป/นต�น”๑๐ 

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิต ได�อธิบายเรื่องปางพระพุทธรูปไว�ในหนังสือ 
ตํานานพระพุทธรูปปางต	างๆ ว	า “พระพุทธจริยาตอนหนึ่ง ๆ ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ�าแสดงให�ปรากฏ
ในสมัยหนึ่ง ๆ ซ่ึงพอจะประมวลกันเข�าในพุทธจริยา ๓ ประการ ได�ดังนี้  พระพุทธจริยาในเวลาท่ีทรง
บําเพ็ญ เพ่ือความตรัสรู�อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นับแต	แรกเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ0 จนถึงเวลา
ตรัสรู�และเวลาเสวยวิมุตติสุข อันเป/นเวลา ๖ ป̀ ซ่ึงล�วนแต	เป/นประโยชน0เก้ือกูลแก	พระองค0โดยเฉพาะ 
เรียกว	า อัตตัตถจริยา ถ�าจะกําหนดด�วยพระพุทธรูปปางต	าง ๆ ก็จะได�ถึง ๑๗ ปาง โดยนับแต	ปางท่ี ๑ 
คือ ปางอธิษฐานเพศเป/นบรรพชิต จนถึงปางท่ี ๑๗ คือปางรับสัตตุก�อน สัตตุผง พระพุทธจริยาท่ีทรง
บําเพ็ญเพ่ือประโยชน0เก้ือกูลแก	พระประยูรญาติ โดยเฉพาะซ่ึงก็มีส	วนน�อยเรียกว	า ญาตัตถจริยา ถ�า
จะกําหนดด�วยพระพุทธรูปปางต	าง ๆ ก็จะได�เพียง ๔ ปาง คือ ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย0 ปางโปรดพระ
พุทธบิดา ปางห�ามพระญาติแย	งน้ําในสมุทร และปางโปรดพระพุทธมารดา พระพุทธจริยาท่ีทรง
บําเพ็ญเพ่ือประโยชน0เก้ือกูลแก	มหาชนท่ัวไปไม	จํากัดชาติ ชั้น วรรณะ ตลอดเทพดา พรหม ยักษ0 ท่ีสุด
จนสัตว0เดรัจฉาน ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน0สุขแก	ชาวโลก รวมท้ังการแสดงธรรม การ
บัญญัติพระวินัยแก	พระสงฆ0สาวก เพ่ือความต้ังม่ันแห	งพระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีทรงเป/น

                                                           

๑๐ สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ0เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย#, (กรุงเทพมหานคร: 
ไทยพิทยา, ๒๔๙๐), หน�า ๔๔. 



๑๑ 

พระพุทธเจ�า อันเป/นประโยชน0ใหญ	หลวงแก	ประชากรเรียกว	า โลกัตถจริยา กําหนดด�วยพระพุทธรูป
ปางต	าง ๆ ซ่ึงตัดจากอัตตัตถจริยา ๑๗ ปางและญาตัตถจริยา ๔ ปาง รวมเป/น ๒๑ ปางออกเสีย 
คงเหลือ ๔๓ ปาง เป/นส	วนโลกัตถจริยาท้ังสิ้น รวมพระพุทธรูปปางต	าง ๆ ซ่ึงแสดงพระพุทธจริยาของ
พุทธเจ�าท้ังมวลเป/น ๖๖ ปาง”๑๑ 

และอธิบายถึงพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีไว�ว	า “พระพุทธรูปปางนี้ ของเดิมอยู	ใน
พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิตามปกติ พระหัตถ0ซ�ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ0ขวาคว่ําวางบนพระ
ชานุ แบบมารวิชัย ต	างแต	ทรงเครื่องต�นอย	างพระมหากษัตริย0ไทย เรียกกันว	า ปางทรงเครื่อง ก็มีพระ
ทรงเครื่องเข�าใจว	าเดิมคงจะมีแต	ปางเดียว คือปางนี้ ปางอ่ืนยังไม	เห็นมีท่ีไหน ครั้นพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล�า ฯ ทรงสร�างปางห�ามพระญาติข้ึนไว�ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (โบสถ0พระ
แก�ว) คนจึงพอใจสร�างตามกันดกด่ืนและได�เปลี่ยนสร�างปางอ่ืน ๆ ข้ึนเป/นแบบทรงเครื่องอีกหลายปาง
ด�วยกัน บัดนี้ดูเหมือนจะคลายความนิยมสร�างพระทรงเครื่องลงมากแล�ว” 

พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. อธิบายไว�ในบทความเรื่อง กําเนิดและพัฒนาการของ
พระพุทธรูป ว	า “การสร�างพระพุทธรูปเกิด ข้ึนเพราะวัฒนธรรมของพวกกรีก" ข�อนี้เป/นท่ียอมรับกัน
ท่ัวไป และทําให�มีข�อสันนิษฐานต	อไปอีกว	า แบบหรือพิมพ0(Model)สําหรับสร�างเทวรูปของกรีกเป/น
ต�นแบบในการสร�างพระพุทธ รูป แต	ต�องไม	ลืมว	า พระพุทธรูปเกิดข้ึนจากความต�องการของ
พุทธศาสนิกชน ช	างท่ีสร�างพระพุทธรูปจะเป/นชนชาติใดก็ตาม แต	คนท่ีกราบไหว�บูชาย	อมเป/นชาว
พุทธแน	นอน เพราะฉะนั้น เม่ือจะให�ช	างทําพระพุทธรูป ย	อมต�องบอกลักษณะท่ีตัวเองประสงค0จะให�
เป/น "ลักษณะของพระพุทธรูปต�องเป/นอย	างนี้ ต�องเป/นอย	างนี้ ส	วนนี้ยาว ส	วนนี้สั้น ส	วนนี่กลม ..." 
การบอกลักษณะของพระพุทธรูปท่ีตัวเองประสงค0จะให�เป/นนั้น ย	อมต�องอาศัยตําราเทียบเคียง 
กล	าวคือข�อมูลเก่ียวกับลักษณะทางด�านพระรูปกายของพระพุทธเจ�า”   

ศาสตราจารย# หม'อมเจ+าสุภัทรดิศ  ดิศกุล ได�ทรงอธิบายเก่ียวกับการประดิษฐ0
พระพุทธรูปไว�ว	า “ช	างได�แก�ป1ญหาโดยใช�ข�อมูลจาก ๓ แหล	ง คือ (๑) ศึกษาจากคัมภีร0มหาบุรุษ
ลักษณะ (๒) นําเอารูปแบบเทพเจ�ากรีก – โรมันมาใช� (๓) ประดิษฐ0อุษณีษะเพ่ือแยกความแตกต	าง
ระหว	างพระพุทธเจ�ากับพระสาวก” 

ศาสตราจารย# หลวงบริบาลบุรีภัณฑ# ได�อธิบายเรื่องปางของพระพุทธรูปไว�ในหนังสือ
พระพุทธรูปสมัยต	างๆ ในประเทศไทย ไว�ว	า “สมเด็จฯ เจ�าฟtากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ0 ทรง
อธิบายว	า “ปางบางปางนั้นเอามาจากมุทราของพราหมณ0หาใช	ปางไม	 เป/นเพียงกิริยาเท	านั้น ซ่ึงน	าจะ
เรียกว	า ท	า แต	โบราณก็ไม	เรียกกัน ก็เพราะคําว	า ท	า อาจส	อไปในทางหยาบคายได�” และได�กล	าวถึง
อิทธิพลของการสร�างพระพุทธรูปไว�ในหนังสือ พระพุทธรูปสมัยต	างๆ ในประเทศไทย ไว�ว	า “ต้ังแต	มี
พระพุทธรูปเกิดข้ึนในคันธารราฐ (อาณาเขตคันธารราฐ เด๋ียวนี้อยู	ในแดนประเทศอาฟกานิสถานบ�าง 
อยู	ในแดนอินเดียของอังกฤษท่ีเปtนมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือบ�าง) ในแผ	นดินพระเจ�ามิลินท0 
(Menander) เม่ือระหว	าง พ.ศ. ๓๖๓ – ๓๘๓ แล�ว ความนิยมบูชาพระพุทธรูป ก็แพร	หลายลงมาทาง

                                                           

๑๑ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารี), ตํานานพระพุทธรูปปางต'างๆ, (ชลบุรี: ยุวพุทธิกสมาคม
ชลบุรี, ๒๕๕๒), หน�า (๕). 



๑๒ 

ข�างใต� จนชาวมคธและมณฑลอ่ืนในประเทศอินเดีย ละคติเดิมท่ีถือว	าไม	ควรสร�างรูปเคารพ  
พากันเลื่อมใสในการสร�างพระพุทธรูปข้ึนบูชากันท่ัวไป” 

อาจารย#ประยูร อุลุชาฎะ หรือ น. ณ ปากน้ํา ได�อธิบายถึงมูลเหตุของการอุบัติแห	ง
พระพุทธรูปไว�ในหนังสือพุทธประติมากรรมในประเทศไทย ว	า “กล	าวกันว	าพวกกรีกนั้นเคยนับถือ
ศาสนาเทวนิยม และจําหลักรูปเคารพของเทพเจ�ากลุ	มโอลิมป1สมาก	อน  เช	น รูปอพอลโล และซีอุส 
เม่ือเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาในสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๗ ก็เลยจําหลักศิลารูปพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ�ข้ึนเคารพบูชา จึงเป/นปฐมเหตุให�เกิดพระพุทธรูปแบบคันธาระข้ึนเป/นแบบแรก”๑๒ 

ศาสตราจารย#ไขศรี ศรีอรุณ ได�อธิบายกําเนิดของพระพุทธรูปไว�ในหนังสือพระพุทธรูป
ปางต	างๆ ในสยามประเทศ ตอนหนึ่งว	า “อาจมีเรื่องราวลักษณะของตํานานแรกทําพระพุทธรูป ว	ามี
มาแต	สมัยพระพุทธเจ�ายังทรงพระชนมายุอยู	 แต	โดยหลักฐานทางโบราณคดี พระพุทธรูปเริ่มทําข้ึน
เม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๗ ในศิลปะคันธารราฐ (อาจมีบางตําราว	า ทําครั้งแรกในศิลปะมถุราของ
อินเดีย) โดยก	อนหน�านี้ จะไม	ทํารูปพระพุทธเจ�า ในศิลปะอินเดียโบราณสมัยราชวงศ0โมริยะและสุงคะ
มีการทําภาพพุทธประวัติ เช	น ภาพสลักหินท่ีสาญจี เป/นภาพพุทธประวัติตอนมหาภิเนษกรมณ0 ก็จะ
ทําเป/นรูปบุคคลคือ นายฉันนะวิ่งไปกับม�ากัณฐกะแต	บนหลังม�าไม	มีรูปบุคคล เป/นหลังม�าเปล	าๆ โดยมี
ร	มหรือฉัตรกางอยู	เบ้ืองบน แสดงความหมายว	ามีบุคคลสําคัญคือเจ�าชายสิทธัตถะอยู	ตรงนั้น”๑๓ 

อาจารย#สมพร  อยู'โพธิ์ ได�กล	าวถึงการเกิดปางของพระพุทธรูปไว�ในหนังสือ พระพุทธรูป
ปางต	างๆ ว	า “เม่ือเกิดพระพุทธรูปแล�ว ต	อมามีผู�นิยมสร�างกันแพร	หลายจนถึงป1จจุบัน และคิดทําเป/น
พระพุทธรูปปางต	างๆ หลายปาง พระพุทธรูปท่ีทําเป/นปางต	างๆ นั้นหมายถึงเรื่องตอนนั้นๆ ในพุทธ
ประวัติ แต	บางทีก็หมายถึงท	าทางหรืออิริยาบถ เช	น ปางประทานอภัย และปางประทานพร ซ่ึงมีผู�
กล	าวว	าในพุทธประวัติของเราไม	มีเรื่องโดยเฉพาะสําหรับตอนนี้ แต	เรายืมมาจากอภัยมุทรา และวร
มุทรา ของพระเป/นเจ�าของพราหมณ0เขามา”๑๔ 

อาจารย#เศรษฐมันตร#  กาญจนกุล ได�กล	าวถึงความเป/นมาของพระพุทธรูปปางต	างๆ ไว�
ในหนังสือพระพุทธเจ�าปางต	างๆ ไว�ว	า “เนื่องจากการสร�างพระพุทธรูปมีการสร�างในระยะหลัง โดยท่ี
เวลาล	วงเลยจากพระพุทธเจ�าปรินิพพานมานาน ลักษณะพระพุทธรูปจึงเป/นลักษณะท่ีสร�างตาม
จินตนาการ เพ่ือให�พุทธานุสติให�บุคคลท่ัวไประลึกถึงพระพุทธเจ�าผู�ให�กําเนิดพระพุทธศาสนา และ
เพ่ือให�น�อมใจประพฤติตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค0 มิใช	ทํารูปเหมือนองค0พระพุทธเจ�าจริงๆ เพียง
สร�างตามจินตนาการเท	านั้น”๑๕  

                                                           

๑๒ น. ณ ปากนํ้า, พุทธประติมากรรมในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๓๓),  
หน�า ๑๙. 

๑๓ ไขศรี  ศรีอรุณ, พระพุทธรูปปางต'างๆ ในสยามประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๖), 
หน�า ๗. 

๑๔ สมพร  อยู	โพธ์ิ, พระพุทธรูปปางต'างๆ, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๔). 
๑๕ เศรษฐมันตร0  กาญจนกุล, พระพุทธเจ+าปางต'างๆ, (กรุงเทพมหานคร: เศรษฐศิลปy, ๒๕๔๙),  

หน�า ๕. 



๑๓ 

รองศาสตราจารย# ดร.เชษฐ#  ติงสัญชลี ได�กล	าวถึงการเกิดพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ศิลปกรรมอินเดีย ไว�ว	า “ศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๔ : (พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘) เป/นยุคสมัยท่ี
พระพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมความนิยมลง แม�จะปรากฏการสร�างพระพุทธรูปไม	มากนักแต	ในยุค
สมัยนี้เองท่ีเกิดความนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องข้ึน ในศิลปะปาละตอนปลายและศิลปะกัศมีร0
เป/นสําคัญ”๑๖ 

ผู+ช'วยศาสตราจารย#พิชญา  สุ'มจินดา ได�กล	าวถึงพระพุทธรูปทรงเครื่อง ในลักษณะ
พระพุทธรูปฉลองพระองค0พระมหากษัตริย0 ไว�ในหนังสือ ถอดรหัสพระจอมเกล�า ว	า “พระมหากษัตริย0
หรือเจ�านายก็มีพระราชนิยมในการสร�างพระพุทธรูปแทนตัวหรือพระพุทธรูปเท	าตัวเช	นกัน หาเป/น
พระพุทธรูปแทนตัว หรือเท	าตัวมักเรียกรวมกันว	า “พระพุทธรูปฉลองพระองค0” ถ�าพระพุทธรูปนั้น
ทรงเครื่องประดับด�วยก็เรียกกันว	า “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค0””๑๗ 

จากการทบทวนหนังสือท่ีเก่ียวข�อสามารถสรุปได�ว	า  พระพุทธรูปได�อุบัติข้ึนภายหลังจาก
พุทธปรินิพพานแล�ว  ในสมัยต�นนั้น ยังไม	มีการสร�างพระพุทธรูปท่ีเป/นรูปลักษณ0ของสมเด็จพระบรม
ศาสดา เป/นแต	ภาพสลักบรรยายพระพุทธประวัติ โดยเว�นพระรูปของสมเด็จพระบรมศาสดาไว�บ�าง 
สร�างเป/นรูปธรรมจักรบ�างก็มี ครั้นพอถึงยุคคันธาระ ชาวเมืองคันธาระ ได�รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ของพวกกรีก ท่ีนิยมสร�างเทวรูปไว�สักการบูชา  จึงเริ่มมีการสร�างพระพุทธรูปข้ึน โดยเลียนแบบ 
เทวรูปของกรีกและ มหาปุริสลักขณะกําเนิดเป/นพระพุทธรูปข้ึน  ต	อมาก็มีการคิดค�นปางหรือพุทธ
อิริยาบถต	างๆ จนถึงยุคปลายของอินเดียในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘ ยุคแห	งศิลปะปาละ ศาสนา
นิกายมหายานมีอิทธิพลต	อการสร�างพระพุทธรูปเป/นอันมาก ทําให�เกิดคตินิยมความเชื่อเก่ียวกับพระ
สภาวะของพระพุทธเจ�าท่ีอยู	เหนือมนุษย0ธรรมดา ซ่ึงถูกถ	ายทอดด�วยการนําเครื่องประดับอาภรณ0
อันมีค	าไปประดับหรือทรงพระพุทธรูปก	อเกิดพระพุทธรูปทรงเครื่องข้ึนมา และมีพัฒนาการผ	าน
อาณาจักรพุกาม ล�านนา ล�านช�าง ขอม ตลอดจนอยุธยาสืบทอดมาจนถึง ธนบุรีและรัตนโกสินทร0  

๑.๖.๒ งานวิจัยและวิทยานิพนธ# 

ศาสตราจารย# ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห# ได�กล	าวไว�ในโครงการวิจัยเรื่องพระพุทธรูปใน
ประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย ว	า “การแบ	งยุคสมัยของพระพุทธรูปใน
ประเทศไทย  ต้ังแต	เม่ือแรกรับวัฒนธรรมทางศาสนาจนมาถึงป1จจุบัน  โดยแบ	งออกตามระยะเวลาท่ีมี
การใช�ข�อมูลหลักฐานด�านต	างๆ มาวิเคราะห0ร	วมกัน  ท้ังหลักฐานทางโบราณคดี  เอกสารทาง
ประวัติศาสตร0วิเคราะห0ร	วมกับหลักฐานทางศิลปกรรม โดยแบ	งพัฒนาการออกเป/นช	วงก	อนพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๙ ใช�หลักเกณฑ0ของวัฒนธรรมเป/นหลัก ได�แก	 วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร 
และมีการแบ	งย	อยไปตามภูมิภาคต	างๆ เช	น ทวารวดีในภาคกลาง ทวารวดีในภาคอีสาน ทวารวดีใน
ภาคใต� และในภาคเหนือศิลปะหริภุญชัย กับวัฒนธรรมเขมรท่ีมีศิลปะเขมรท่ีพบในประเทศไทยกับ
ศิลปะสมัยลพบุรี ออกจากกันได� 

                                                           

๑๖ เชษฐ0  ติงสัญชลี, พระพุทธรูปอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๕๔), หน�า ๓๑. 
๑๗ พิชญา  สุ	มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล+า, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๕๗),  

หน�า ๑๘๐. 



๑๔ 

ส	วนศิลปะต้ังแต	พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป/นต�นมาถือเป/นศิลปะของราชอาณาจักรท่ีมี
ลักษณะของราชธานี เมืองบริวาร และปรากฏระบบกษัตริย0และการปกครองชัดเจน จึงสามารถแบ	งได�
ตามขอบเขตของอาณาจักรต	างๆ ท้ังทางด�านกายภาพ รูปแบบศิลปกรรมและช	วงระยะเวลา ท่ีแบ	ง
ตามลักษณะทางศิลปกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต	ละสมัยแตกต	างกัน ได�แก	 สมัยสุโขทัย สมัย
ล�านนา สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร0 โดยได�เพ่ิมข้ึนอีกสมัยหนึ่งคือ ศิลปะล�านช�างหรือศิลปะ
ล�านช�างท่ีพบในประเทศไทย ในแต	ละสมัยยังได�แบ	งแยกย	อยไปตามระยะเวลา อิทธิพลศิลปะหรือสกุล
ช	างต	างๆ” นอกจากนี้จากการสนทนากับศาสตราจารย0 ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห0 ท	านยังกรุณาให�ข�อคิด
ถึงพุทธอิริยาบถของพระทรงเครื่องอีกว	า เนื่องจากในอดีตนั้นยังไม	มีการจัดหมวดหมู	ของปาง
พระพุทธรูป การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงปรากฏในพระพุทธรูปท่ีผู�คนในยุคสมัยนั้นคุ�นชิน เช	น
ปางสมาธิ มารวิชัย เป/นต�น 

นางสาวศศิ  ยุกตะนันทน# ได�กล	าวถึง กําเนิดพระพุทธรูปทรงเครื่องและคติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องไว�ในวิทยานิพนธ0เรื่อง คตินิยมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา 
ว	า “พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะอินเดีย เริ่มข้ึนครั้งแรกในสมัยคุปตะ เป/นพระพุทธรูปสวมเครื่อง
ทรงของพระมหากษัตริย0ท่ีสามารถถอดออกได�” และคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องไว�ว	า “การ
สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดีย เกิดเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องฐานะของพระพุทธเจ�า
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงเคยเชื่อกันว	าพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงเป/นเพียงมนุษย0ธรรมดาท่ีได�สะสม
บารมีไว�มากจนสามารถบรรลุพระโพธิญาณได� โดยในราวพุทธศตวรรษท่ี ๔ นิกายมหาสังฆิกะซ่ึงต	อมา
พัฒนาเป/นนิกายมหายาน มีความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ�าแตกต	างไปจากเดิม คือเชื่อว	า พระสัมมาสัม
พุทธเจ�าทรงเป/นสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ และยกย	องให�พระองค0เป/นมหาบุรุษ หรือโลกุตตร 
ผู�พ�นจากกิเลสท้ังปวง พระสรีระของพระองค0 การดํารงพระชนม0อยู	 และพระอานุภาพของพระองค0ไม	
มีท่ีสิ้นสุด...ทรงมีฐานะเป/นจักรวาทินหรือจักรพรรด์ิของจักรวาล จึงมีการถวายเครื่องทรงกษัตริย0เพ่ือ
ประดับตกแต	งพระพุทธรูปเป/นพุทธบูชา”๑๘ 

นายจตุรพร  วรวัชรพงศ# ได�กล	าวถึงคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในครั้งแรกเริ่ม
ของศิลปะอินเดียไว�ในวิทยานิพนธ0เรื่อง ท่ีมาของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมท่ีพบในประเทศไทย 
ว	า “คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะอินเดีย ตามแนวคิดของพุทธศาสนามหายาน 
สามารถแบ	งคติหรือความหมายทางประติมานวิทยา โดยสังเขปเป/น ๓ แนวความคิด คือ  
๑.แนวความคิดเรื่อง พระพุทธเจ�าทรงอยู	ในสภาวะสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง ๒.แนวความคิดเรื่อง
พระพุทธเจ�าทรงเป/นจักรวาทิน และ ๓.แนวความคิดเรื่องพระอาทิพุทธ”๑๙ 

จาการทบทวนงานวิจัย สามารถสรุปได�ว	า กําเนิดของพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นมาจากคติ
ของนิกายมหายานท่ียกย	องพระพุทธเจ�าว	าทรงมีพระสภาวะแต	กต	างจากมนุษย0ธรรมดา  ทําให�เกิด

                                                           

๑๘ ศศิ  ยุกตะนันทน0, “คตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธ#ศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒), หน�า ๓๙. 

๑๙ จตุพร วรวัชรพงศ0, “ท่ีมาของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมท่ีพบในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ#
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙). 



๑๕ 

ความเชื่อท่ีจะนําทรัพย0สินอันมีค	ามาบูชาพระพุทธรูป  อิทธิพลของพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ ได�เข�ามา
ในอาณาจักรพุกาม ล�านนาล�านช�าง ขอมและอยุธยาโดยลําดับ  สําหรับการแบ	งยุคสมัยแห	งพุทธศิลปy
ในแผ	นดินไทยนั้น เริ่มข้ึนต้ังแต	สมัยหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป/นต�นมา เนื่องจากมีการปรากฏของ
รูปแบบการปกครองท่ีชัดเจน พุทธศิลปyจึงถูกจําแนกตามอาณาจักรนั้นๆ เช	น สุโขทัย อยุธยา ล�านนา 
เป/นต�น    

๑.๗ กรอบแนวคิดที่ใช+ในการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย” ครั้งนี้ เป/นการ
วิจัยแบบผสมผสานระหว	าง การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด�วย การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) ซ่ึงผู�วิจัยจะดําเนินการค�นคว�าคติความเชื่อต	างๆ ท่ีมีอิทธิพลต	อการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง  ตลอดจนพัฒนาการ นับต้ังแต	อดีตจนถึงป1จจุบัน และนํามาวิเคราะห0คติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องให�เห็นในมุมมองท่ีเป/นป1จจัยต	อการเปลี่ยนแปลงคติการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในสังคมไทย แล�วนําไปประยุกต0กับหลักการในเชิงปรัชญา ด�านสุนทรียศาสตร0และจริย
ศาสตร0 ให�เห็นถึงพุทธธรรมท่ีแฝงอยู	ในพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น การวิจัยดังกล	าวจะดําเนินการด�วย
การวิจัยเอกสาร สัมภาษณ0เชิงลึกกับผู�ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือให�ได�แนวคิดและคติความเชื่อ ตลอดจน
รูปแบบ แนวคิดและคติของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีสอดคล�องกับคัมภีร0ทางพระพุทธศาสนา
มากท่ีสุด ซ่ึงผู�วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได�ตามแผนภาพท่ี ๑ 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
๑.๘ วิธีดําเนินการวิจัย       

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป/นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ประกอบการวิจัย
ทางเอกสาร (Documentary research) มีข้ันตอนวิจัยดังต	อไปนี้ 

๑.๘.๑ ข้ันตอนการศึกษาวิจัยทางเอกสาร จะศึกษาแบ	งตามแหล	งข�อมูล ดังนี้ 
๑) ค�นคว�า รวบรวม วิเคราะห0 ข�อมูลปฐมภูมิ ได�แก	 พระไตรปqฎก ฉบับภาษาไทย 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และคัมภีร0พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข�อง 

พระพุทธรูป
ทรงเคร่ือง 

คัมภีร0ทางพระพุทธศาสนา 

ประวัติและพัฒนาการของ 
พระพุทธรูปทรงเครื่อง 

วิเคราะห0คติการ
สร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง แสดง
ให�เห็นถึง ป1จจัย
ท่ีมีอิทธิพลต	อ

การเปล่ียนแปลง
ของคตินิยมการ
สร�างพระพุทธรูป

ทรงเครื่องใน
สังคมไทย 

ประยุกต0หลัก
พุทธธรรมท่ีแฝง

อยู	ใน
พระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองในเชิง
ปรัชญา ด�าน
สุนทรียศาสตร0 
และด�านจริย

ศาสตร0 
แล�วบูรณาการ

เพื่อเป/นแนวทาง
ในการดําเนิน

ชีวิต 

องค#
ความรู+
ใหม' 

อิทธิพลของคติความเช่ือท่ีมีต	อ 
การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง         

แผนภาพท่ี ๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 



๑๖ 

๒) ค�นคว�า รวบรวม วิเคราะห0 ข�อมูลทุติยภูมิ ได�แก	 เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข�อง 
ได�แก	 หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ0 งานวิจัย และผลงานตีพิมพ0ท้ังภาษาไทย ภาษาต	างประเทศ 
ทางวิชาการของผู�ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนารวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส0ต	างๆ 

๓) ขอบเขตของเนื้อหาจะศึกษาเฉพาะประวัติและพัฒนาการของการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องนับต้ังแต	เริ่มต�นจนขยายอิทธิพลเข�าสู	สังคมไทย ตลอดจนคติการสร�างเฉพาะท่ี
มีอยู	ในสังคมไทย 

๑.๘.๒ การเก็บรวบรวมข+อมูล 
 รวบรวมข�อมูลจากเอกสาร โดยการค�นคว�าข�อมูลเก่ียวกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

จากเอกสารต	างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช	น พระไตรปqฎก อรรถกถา ฎีกาปกรณวิเสส และอ่ืนๆ รวมถึงคัมภีร0
ท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องกับพระพุทธศาสนาท้ังมหายานและเถรวาทด�วย ตลอดจนเอกสาร รายงานการวิจัย 
ตําราวิชาการทางพระพุทธศาสนาต	างๆ และมีการสัมภาษณ0ผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงลึกเพ่ือให�
ได�ข�อมูลเชิงลึกสําหรับการศึกษาวิจัย จึงได�ดําเนินการสัมภาษณ0ผู�ทรงคุณวุฒิด�านต	างๆ ซ่ึงมี
ความสัมพันธ0และเชื่อมโยงกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จํานวน ๘ รูป/คน ซ่ึงเป/นผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู�
ความเชี่ยวชาญตลอดท้ังมีประสบการณ0ทางด�านพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ศาสนาพราหมณ0 – 
ฮินดู ประวัติศาสตร0ศิลปะ และเป/นศิษย0ผู�เคยอุป1ฏฐากใกล�ชิดพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ	อฤๅษี 
ลิงดํา และพระพรหมป1ญโญ หรือหลวงปูxดู	 

๑.๘.๓ การวิเคราะห#ข+อมูล 
 หลังกจากท่ีได�ศึกษาวิจัยทางเอกสารตลอดจนเก็บรวบรวมข�อมูลจนสามารถทราบถึง

ประวัติ พัฒนาการ และคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีอยู	ในสังคมไทยแล�ว ก็นําคติเหล	านั้นมา
วิเคราะห0ตามแนวคิด ความเชื่อ และสภาพสังคม โดยใช�เครื่องมือการวิเคราะห0เนื้อหา (Content 
Analysis) แล�วจึงนํามาประยุกต0ในเชิงปรัชญา ด�านสุนทรียศาสตร0 และด�านจริยศาสตร0จาก
พระพุทธรูปทรงเครื่อง เพ่ือให�เกิดหลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามาบูรณาการเป/นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต แล�วจึงสรุปผลท่ีได�จากการวิจัย พร�อมข�อเสนอแนะ และประเด็นท่ีจะเป/นประโยชน0ต	อการศึกษา  

๑.๙ ประโยชน#ที่ได+รับ    

๑.๙.๑ ได�ทราบประวัติและพัฒนาการของคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย 
๑.๙.๒ ได�ทราบคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  

 ๑.๙.๓ ได�แนวทางในการประยุกต0หลักพุทธธรรมท่ีแฝงอยู	ในพระพุทธรูปทรงเครื่องจาก
คัมภีร0พระพุทธศาสนา ในเชิงปรัชญา ด�านสุนทรียศาสตร0 และด�านจริยศาสตร0  



 
บทท่ี ๒ 

 
ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ือง  

พระพุทธรูป หรือ รูปเคารพแทนพระพุทธเจ�า เริ่มมีการสร�างข้ึนมาต้ังแต ระหว าง 
พุทธศักราช ๕๐๐ ถึง ๕๕๐ ในรัชสมัยของพระเจ�ามิลินท* หรือเมนันเดอร*ท่ี ๑ ชาวกรีกท่ีมาครอบครอง
แคว�นคันธาระ เม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๖ พระพุทธรูปท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกจึงเรียกรูปแบบของ
พระพุทธรูปนี้ว า แบบคันธารราฐ  โดยถ ายแบบอย างเทวรูปท่ีพวกชาวกรีกนับถือกันในยุโรปมาสร�าง 
นับเป3นศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๒ (พุทธศตวรรษท่ี ๖ – ๑๐)  สืบต อจากศิลปะอินเดียสมัยท่ี ๑ (พุทธ
ศตวรรษท่ี ๓ – ๖) ท่ีปรากฏภาพแทนสัญลักษณ*พระพุทธเจ�าแต ยังไม ปรากฏการสร�างพระพุทธรูป  
การสร�างพระพุทธรูปในอินเดียได�เจริญท่ีสุดในสมัยท่ี ๓  (พุทธศตวรรษท่ี ๙ – ๑๓) โดยเฉพาะใน
ศิลปะ คุปตะ ท่ี ได� รั บกา รยกย อ ง ว า มี ความงด งาม ท่ี สุ ด   จน ถึ ง ศิ ลปะ อิน เ ดี ยส มัย ท่ี  ๔   
(พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘) ซ่ึงเป3นยุคสมัยท่ีพระพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมความนิยมลง แม�จะ
ปรากฏการสร�างพระพุทธรูปไม มากนักแต ในยุคสมัยนี้เองท่ีเกิดความนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ข้ึน ในศิลปะปาละตอนปลายและศิลปะกัศมีร*เป3นสําคัญ 

การสร�างพระพุทธรูปซ่ึงประดับประดาด�วยเครื่องประดับหรือเครื่องทรงอย าง
พระมหากษัตริย* เรียกกันโดยความเข�าใจท่ัวไปว าพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น ปรากฏมีมาต้ังแต ใน
ประเทศอินเดีย ซ่ึงถือว าเป3นดินแดนต�นกําเนิดของพระพุทธศาสนา มีประวัติและพัฒนาการมาโดย
ลําดับ การศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง เพ่ือให�เห็นถึงคตินิยมได�
อย างเด นชัด สามารถแบ งการศึกษาได�เป3นสองช วงเวลาสําคัญคือ ก อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงจะเป3น
การศึกษานับต้ังแต การบังเกิดข้ึนของพระพุทธรูปทรงเครื่อง ในกลุ มพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มี
การแผ ขยายอิทธิพลของคตินิยมความเชื่อและวัฒนธรรมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมาใน
หลายภูมิภาค กับหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงจะศึกษาภายหลังจากท่ีการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เริ่มปรากฏข้ึนเด นชัดและแพร หลายแล�ว  โดยเฉพาะในดินแดนท่ีเป3นประเทศไทยในปFจจุบัน กอปรกับ
คตินิยมและวัฒนธรรมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  มีการผสมผสานกันทางคตินิยมและความเชื่อ จนถึงปFจจุบัน โดยแบ ง
การศึกษาเป3นประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องก อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึง
จะศึกษาประวัติและพัฒนาการตลอดจนคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏ นับต้ังแต เริ่มข้ึน
ในดินแดนของประเทศอินเดีย เข�ามาสู พม า เขมร และเข�าสู อาณาจักรลพบุรี ซ่ึงเป3นดินแดนของ
ประเทศไทยในปFจจุบัน  และศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องหลัง
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงจะศึกษาและพัฒนาการตลอดจนคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏ
ในอาณาจักรล�านนา ล�านช�าง กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร* จนถึงยุคปFจจุบัน 
และการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแนวคิดปFจจุบัน ว ามีประวัติและพัฒนาการเป3นเช นใดและมี
คติในการสร�างในแต ละยุคสมัยเป3นอย างไร มีเนื้อหาโดยละเอียดดังนี้ 



๑๘ 

๒.๑ ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองก"อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
การสร�างพระพุทธรูปซ่ึงเป3นสัญลักษณ*แทนองค*สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�านั้น ปรากฏ

มีครั้งแรกมาต้ังแต ดินแดนประเทศอินเดียแล�ว  ท้ังยังปรากฏว าในสมัยต อมา  ชนชาวอินเดียเองก็ริเริ่ม
สร�างพระพุทธรูปท่ีประดับประดาด�วยเครื่องทรงอาภรณ*อันวิจิตร  เรียกกันในยุคสมัยต อมาว า
พระพุทธรูปทรงเครื่องนั่นเอง  การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมีประวัติและพัฒนาการและคตินิยมใน
สมัยแรกเริ่ม ก อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ดังนี้  
 ๒.๑.๑ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดีย 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดีย 
ประเทศอินเดียเป3นแผ นดินต�นกําเนิดพระพุทธศาสนา นั่นเพราะว าสมเด็จพระบรมศาสดา 

ทรงอุบัติข้ึนในราชวงศ*ศากยะซ่ึงเป3นวรรณะกษัตริย* ทรงตรัสรู�อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงประกาศ
พระศาสนาและเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในแผ นดินชมพูทวีป ซ่ึงก็คือประเทศอินเดียในปFจจุบัน ใช ว า
ในผืนแผ นดินนี้จะมีศาสนาพุทธเป3นศาสนาแรก ลัทธิศาสนาท่ีเก าแก ท่ีสุดของอินเดีย ปรากฏอยู ใน
คัมภีร*พระเวทของชาวอารยันช วงเดียวกับการก อต้ังอารยธรรมอินเดีย ต อมาในช วงต�นพุทธกาลลัทธิ
พระเวทเดิมก็มีบรรดาคัมภีร*พราหมณ*เข�ามาเพ่ิมเติมเปลี่ยนชื่อใหม เป3นศาสนาพราหมณ*๑ มีการเคารพ
บูชาเทพเจ�าหลายองค*ในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีศาสนาใหม เกิดข้ึน ๒ ศาสนาด�วยคือ พุทธศาสนา 
และศาสนาไชนะหรือศาสนาเชน  

เม่ือสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศพระศาสนาแล�ว พระพุทธศาสนาได�ถือกําเนิดและ
เจริญรุ งเรืองอยู ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย หลังจากพระองค*เสด็จดับขันธปรินิพพานแล�ว 
พระพุทธศาสนาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อเรื่อยมา และมีการทําสังคายนาพุทธศาสนาหลายครั้ง
ในอินเดีย ดังนี้  

การสังคายนาครั้งท่ี๑ หลังจากพระพุทธเจ�าเสด็จปรินิพพานไม นาน พระเถรานุเถระได�
ประชุมกัน เพ่ือรวบรวมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค*ให�เป3นหมวดหมู  

การสังคายนาครั้งท่ี๒ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒ ในครั้งเอง พระพุทธศาสนาได�เริ่มมีการแยก
เป3นนิกายต างๆ  

การสังคายนาครั้งท่ี๓ ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี๓-ต�นพุทธศตวรรษท่ี๔ ภายใต�การอุปถัมภ*
ของพระเจ�าอโศกมหาราช แห งราชวงศ*โศริยา แคว�นมคธ โปรดให�เขียนพระไตรปIฎกเป3นภาษาบาลี๒

นอกจากนี้ พระเจ�าอโศกมหาราชยังโปรดให�รวบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ�าแบ งปFนไปในท่ี
ต างๆในสมัยนั้น จนเกิดเป3นประเพณีสร�างสถูปเป3นเจดีย* ทรงบํารุงพุทธศาสนาในประเทศ และยังได�
ส งสมณทูตไปเผยแพร พุทธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ�านใกล�เคียง เช น พระมหินทรเถระพระโอรสไปยัง
ลังกา พระโสณะและพระอุตตรมายังสุวรรณภูมิ เป3นต�น 

                                                           

๑ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, พิมพ*ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: องค*การค�าของคุรุสภา, 
๒๕๑๙), หน�า ๔๓. 

๒ สิริวัฒน*  คําวันสา, พุทธศาสนาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพสยามการพิมพ*, ๒๕๒๓),  
หน�า ๓๕. 



๑๙ 

การสังคายนาครั้งท่ี๔ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๗ ภายใต�ความอุปถัมภ*ของพระเจ�ากนิษกะ
โปรดให�เขียนพระธรรมเป3นภาษาสันสกฤต ส งสมณทูตไปเผยแพร พระพุทธศาสนายังต างแดนเช น จีน 
ทิเบต เป3นต�น  

ต อมาในสมัยราชวงศ*ปาละ กษัตริย* มีความ
เลื่อมใสในพุทธศาสนา พุทธศาสนาจึงเริ่มเป3นศาสนาหลักใน
ดินแดนนี้เป3นเวลานาน หลังจากช วงเวลาท่ีรุ งเรืองและเสื่อม
ลงในดินแดนต างๆ ของอินเดีย ทําให�วัดทางพุทธศาสนาใน
แคว�นพิหารรุ งเรืองมากเป3นพิเศษ  เช นท่ีนาลันทา มีภิกษุ
เป3นพันรูปจากดินแดนต างๆ มาศึกษา ในฐานะมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาท่ีเก าแก ท่ีสุด สถาปนาโดยกษัตริย*แห ง
ราชวงศ*คุปตะจากพระเจ�าศักราทิตย*ถึงพระเจ�าวัชระ๓  โดย
ในช วงปลายราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๔-๑๘ เป3นช วงท่ีมี
วิวัฒนาการของลัทธิตันตระในพุทธศาสนา ภายใต�การ
ปกครองของราชวงศ*ปาละ เม่ือพุทธศาสนาก็เริ่มเข�าสู ความ
เสื่อม อันเป3นผลมาจากการผสมกลมกลืนเข�ากับศาสนา
พราหมณ*และรับอิทธิพลตันตระซ่ึงกําลังเป3นท่ีนิยมขณะนั้น 
ทําให�ปรัชญามหายานแล�วกลายเป3นลัทธิความเชื่อท่ีเรียกว า 
วัชรยาน หรือพุทธศาสนาลัทธิตันตระไป๔ จนกลายเป3นลา
มะท่ีแพร หลายในทิเบตเป3นจํานวนมาก๕ แม�ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ก็ได�เข�าไปมีอิทธิพลในเขมรและชวา
ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๔๖ 

การปรากฏของพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ประเทศอินเ ดีย  ถือเป3นต�น กํา เนิดของพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง  ถูกค�นพบว ามีการสร�างครั้งแรกในสมัยคุปตะ  
พระพุทธรูปทรงเครื่องในระยะแรกเริ่มนั้น  เป3นพระพุทธรูปสวมเครื่องทรงอย างพระมหากษัตริย*  โดย
เครื่องทรงสามารถถอดออกได�๗  ในยุคสมัยแรกสันนิษฐานว าเป3นการสร�างรูปของพระโพธิสัตว* 
ก อนท่ีจะตรัสรู� ปะปนกันกับพระพุทธรูปของพระพุทธเจ�า ไม มีการแยกความแตกต างให�เห็นได�
                                                           

๓ หม อมหลวงสุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์, การศึกษาพระพิมพ,ภาคใต�ของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
ฐานข�อมูลวิทยานิพนธ*ไทย), หน�า ๒๑. 

๔ ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, (นครปฐม: โรงพิมพ*มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๐), หน�า ๔๗. 

๕ หม อมหลวงสุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์, การศึกษาพระพิมพ,ภาคใต�ของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
ฐานข�อมูลวิทยานิพนธ*ไทย), หน�า ๒๑. 

๖ หม อมเจ�าสุรภัทรดิศ  ดิศกุล, ประวัติศาสตร,เอเชียอาคเนย,ถึง พ.ศ.๒๐๐๐, (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ*สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๒), หน�า ๔๓. 

๗ Dorothy H.Frickle, “Crowned Buddha Images In Southeast Asia”, ศิลปะและโบราณคดีใน
ประเทศไทย เล"ม ๑, (ประจวบคีรีขันธ*: โรงพิมพ*ศูนย*กลางทหารราบค ายธนะรัชต*, ๒๕๑๗), หน�า ๑๐๐. 
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๒๐ 

ชัดเจน๘ พระพุทธรูปทรงเครื่ององค*แรกสุดท่ีพบในศิลปะอินเดีย เป3นพระพุทธรูปองค*ท่ีแตกต างไป
จากพระพุทธรูปองค*อ่ืนตรงท่ีสวมกรองศอทับจีวรห มเฉียงเท านั้น พบท่ีเมืองมคธในแคว�นพิหาร๙ 
สันนิษฐานว ามีอายุอยู ในราวพุทธศตวรรษท่ี๑๔ - ๑๕ และนับต้ังแต พุทธศตวรรษท่ี ๑๗ เป3นต�นมา ก็
ปรากฏว ามีการนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะอินเดียแบบปาละ๑๐ จนปรากฏพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในศิลปะอินเดียอยู เป3นจํานวนมาก 

สําหรับปางของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะ
อินเดียนั้น  ยังไม มีการกําหนดว าจะต�องสร�างเป3นพระพุทธรูป
ปางใดหรือตามพระพุทธประวัติตอนใด  โดยมากจะค�นพบ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในอิริยาบถประทับยืนแสดงปาง
ประทานอภัย(ภาพท่ี ๑) ปางประทานพร และปางแสดงธรรม 
หรือพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่ง ท้ังขัดสมาธิราบและ
ขัดสมาธิเพชร โดยนิยมสร�างเป3นปางประทานอภัย  ปางมาร
วิชัย และปางปฐมเทศนา๑๑ พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีสร�างใน
ประเทศอินเดีย สมัยปาละนั้น นิยมใช�วัสดุสําคัญในการสร�าง
เป3น  ๒ ประเภทคือ พระพุทธรูปทรงเครื่ อง ศิลา และ
พระพุทธรูปทรงเครื่องสําริด โดยพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลา 
จะนิยมสลักบนแผ นหินเป3นรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาด
ใหญ อยู ตรงกลาง องค*พระสวมเครื่องทรงเฉพาะมงกุฎ กุณฑล 
และกรองศอ ตามแบบศิลปะปาละ นอกจากนี้ ยั งพบ
ประติมากรรมรูปเคารพอ่ืนๆ เช น รูปพระโพธิสัตว*(ภาพท่ี ๒) ล�อมรอบด�วยรูปขนาดเล็ก อาจทําเป3น
พระพุทธรูป หรือพระพุทธรูปทรงเครื่องเช นกัน  นอกจากนี้ยังมีภาพพวาดในถํ้าอชันตาหมายเลข ๑ 
เป3นภาพวาดพระโพธิสัตว*ภาพวาดพระปFทมปาณิโพธิสัตว*และพระวัชรปาณีโพธิสัตว*จิตรกรรม ศิลปะ
คุปตะตอนปลาย หรือหลังคุปตะ(พุทธศตวรรษท่ี๑๒) ถือกันว าเป3นงานจิตรกรรมท่ีงดงามท่ีสุดภาพ
หนึ่งของประวัติศาสตร*ศิลปะอินเดีย และยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏในปางต างๆ กันไป 
ดังเช น พระพุทธรูป ๘ ปาง (ภาพท่ี ๓) ซ่ึงมีพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอยู บนฐาน
บัวคว่ํา - หงาย ในอิริยาบถปางมารวิชัย ทรงจีวรห มเฉียงและมีกรองศอสวมทับอยู ด�านบน ท่ีพระเศียร
สวมกระบังหน�า กุณฑล  ท่ีด�านข�างท้ังสองด�านและด�านบน เป3นรูปพระพุทธรูปไม ทรงเครื่องแสดงปาง
ต างๆ ตามพุทธประวัติ นับต้ังแต ประสูติจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานอีก ๗ ปาง รวมท้ังหมดจึงเป3น

                                                           

๘ Anada K Coomaraswamy, History of Indian And Indonesian Art,  (New York: Dover 
Publication, 1965), p.56. 

๙  Paul Mus, Le Buddha Pare, Son Origine Indienne, Cakyamunidans le 
Mohayanisme Moyen, Bulletin de l’Ecole Francaise d’Extreme-Orient (1928),XXVIII ,pp.186-188. 

๑๐ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, พิมพ*ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: องค*การค�าของ 
คุรุสภา, ๒๕๑๙), หน�า ๑๕๕-๑๕๖. 

๑๑ Archaeological Survey of India, Annual Report, 1 9 2 2 , pl XXXVII and R.D.Banerji, 
Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture pls XXI-XXVI, XXVI, etc. 
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๒๑ 

พระพุทธรูป ๘ ปาง บ�างก็สร�างเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ๕ องค* มีพระพุทธรูปทรงเครื่ององค*ใหญ 
ตรงกลางเป3นพระพุทธรูปประทับยืนบนฐานบัวคว่ํา - หงาย มีรูปบุคคลผู�หญิงขนาดเล็ก และเครื่อง
พุทธบูชาอยู ท่ีข�างฐาน ยกพระหัตถ*ขวาแสดงปางประทานอภัย พระหัตถ*ซ�ายถือชายจีวร ท่ีพระเศียร
สวมกระบังหน�ากุณฑล และกรองศอ ท่ีด�านข�างด�านล างเป3นรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดเล็กใน
อิริยาบถประทับยืนปางโปรดช�างนาฬาคิรี (ด�านซ�าย) และปางเสด็จลงจากดาวดึงส* (ด�านขวา) ท่ี
ด�านข�างด�านบนเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดเล็กประทับนั่งแสดงปางสมาธิ (ด�านซ�าย) และปาง
มารวิชัย (ด�านขวา) ด�านบนเป3นรูปเจดีย*แสดงปางปรินิพพาน พระพุทธรูป ๕ องค*เช นนี้ไม ค อยปรากฏ
ในศิลปะปาละมากนัก ดังเช น พระพุทธรูป ๘ ปางซ่ึงเป3นท่ีนิยม (ภาพท่ี ๒) สันนิษฐานว าอาจสร�างใน
พุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน๑๒ 

สําหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะ
อิน เ ดีย ท่ีนิ ยมสร� า งด� ว ยวั ส ดุสํ า ริ ด  มักหล อ เป3 น
พระพุทธรูปทรงเครื่ององค*เดียวโดยไม มีองค*ประกอบอ่ืน
แวดล�อม ต างจากวัสดุศิลา  ท้ังนี้ ก็ยังมีการค�นพบ  
พระพุทธรูปในลักษณะท่ีมีรูปบุคคลขนาดเล็กประกอบท่ี
ด�านข�างบ�าง นิยมมีแผ นหลังคล�ายประติมากรรมนูนตํ่า
ประกอบเป3นรูปซุ�ม หรือ ลวดลายอ่ืนๆ เช น เปลวไฟ  
บางทีก็มีรูปบุคคลขนาดเล็กขนาบอยู  อาจเป3นรูปพระ
โพธิสัตว* ซ่ึงจะสื่อความหมายถึง พระพุทธเจ�าผู�มีภาวะ
เหนือมนุษย* ตามคติมหายาน๑๓ 

๒) คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
อินเดีย  

ราวพุทธศตวรรษท่ี ๔  พระพุทธศาสนามี
นิกายหนึ่งชื่อว า นิกายมหาสังฆิกะ ซ่ึงเป3นนิกายหนึ่งใน
พระพุทธศาสนาท่ีแยกออกมาจากคณะสงฆ*ด้ังเดิมหรือ
ฝ�ายเถรวาทเม่ือครั้งสังคายนาครั้งท่ี ๒ โดยแยกตัว
ออกไปทําสังคายนาต างหาก ในระยะแรกนิกายนี้ไม ได�

รุ งเรืองมาก เนื่องจากมีความขัดแย�งกับฝ�ายเถรวาทอย างรุนแรง ต อมาจึงมีอิทธิพลท่ีเมืองปาฏลีบุตร 
เวสาลี แคว�นมคธ ไปจนถึงอินเดียใต� มีนิกายท่ีแยกออกไป ๕ นิกาย คือ นิกายโคกุลิกวาท นิกายเอกัพ
โยหาริกวาท นิกายปFญญตติกวาท นิกายพหุสสุติกวาท และนิกายเจติยวาท และถือเป3นต�นกําเนิดของ
มหายานในปFจจุบัน นิกายนี้มีความเชื่อเรื่องพระสถานะของพระพุทธเจ�าท่ีแตกต างไปจากเดิม คือจาก
ท่ีเคยเชื่อว าพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงเป3นเพียงมนุษย*ธรรมดาสามัญ ท่ีทรงบําเพ็ญบารมีสั่งสมมานับ

                                                           

๑๒ Pratapaditya Pal, organized, Light of Asia: Buddha Sakyamuni in Asian Art,  (Los 
Angeles: Los Angeles Country Museum of Art,1955), p.58. 

๑๓ Paul Mus, Le Buddha Pare, Son Origine Indienne, Cakyamunidans le Mohayanisme 
Moyen, (Bulletin de l’Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 1928), XXVIII, pp.196-223. 
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ภาพถ ายจาก pinterest 



๒๒ 

ชาติไม ถ�วน จนสามารถบรรลุพระโพธิญาณได�  ก็มีความเชื่อว าพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงทรงเป3นสิ่ง
ศักด์ิหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ๑๔ และยกย องให�ทรงเป3นมหาบุรุษหรือโลกุตตร ประกอบด�วยตรีกายคือ 
ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย  คือ ผู�พ�นจากกิเลสท้ังปวง พระสรีระของพระองค* การดํารง
พระชนม*อยู  และพระอานุภาพของพระองค*นั้นไม มีท่ีสิ้นสุด มีญาณรู�ความลับ และรู�ความไม เกิดอีก 
กล าวโดยสรุปได�ว าพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงอยู ในภาวะเหนือมนุษย*(Transcendental Buddha)๑๕ 
การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดีย จึงถือกําเนิดข้ึนเนื่องมาจากคติความเชื่อเรื่องฐานะของ
พระพุทธเจ�าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

นอกจากความเชื่อท่ีว าพระพุทธเจ�าทรงเป3นโลกุตตร ผู�ทรงอยู ในภาวะเหนือมนุษย*แล�วยัง
ยกฐานะของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าให�เท าเทียมกับมหาบุรุษหรือพระมหากษัตริย* ปรากฏในมหา
ปรินิพพานสูตรของนิกายมหาสังฆิกะ๑๖ ท่ียกย องพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงมีฐานะเป3นจกฺรวรฺตินฺ
(Cakkavatti) หรือจักรพรรดิของจักรวาล (Universal Emperor)๑๗ ด�วยเหตุท่ีว าพระสัมมาสัมพุทธ
เจ�าทรงมีฐานะเป3นจกฺรวรฺตินฺ จึงทําให�เกิดคตินิยมการถวายเครื่องทรงกษัตริย*เพ่ือประดับตกแต ง
พระพุทธรูปเพ่ือเป3นพุทธบูชา ดังปรากฏในคัมภีร*ลลิตวิสูตรของนิกายมหาสังฆิกะว ามีการถวายเครื่อง
ทรงและเครื่องประดับทําด�วยทองแก พระพุทธเจ�าแบบเดียวกับเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย*๑๘ 
และใน Mahavanna และ Culavanna ยังยืนยันการถวายเครื่องเพชรพลอย กระบังหน�า และ
อาภรณ*แก พระพุทธรูป๑๙ แม�เม่ือครั้งหลวงจีนเหี้ยนจังเดินทางจาริกแสวงบุญระหว าง พ.ศ.๑๑๗๒-
๑๑๘๘ ก็ยังได�พบการสวมเครื่องทรงให�กับพระพุทธรูปในสถานการณ*ต างๆ กันรวมท้ังท่ีพุทธคยา
ด�วย๒๐ ลักษณะการบูชาพระพุทธรูปด�วยการถวายเครื่องทรงอย างพระมหากษัตริย*ดังกล าว จึงเป3น
การนําไปสู การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงอย างพระมหากษัตริย*ตามคติพุทธศาสนามหายาน ใน
เวลาต อมา ปรากฏชัดเจนโดยเฉพาะอย างยิ่งคติของพวกวัชรยาน ซ่ึงนิยมนับถืออย างแพร หลายใน
ดินแดนอินเดียสมัยราชวงศ*ปาละ-เสนะ บางครั้งก็นิยมสร�างเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีขนาดเล็ก
เป3นพระพิมพ* ด�วยมุ งหมายจะแจกจ ายให�เป3นท่ีระลึกสําหรับนักจาริกแสวงบุญท่ีมีมากในเวลานั้น ซ่ึง
มักจะไปนมัสการสังเวชนียสถานท่ีสําคัญต างๆ ตามพุทธประวัติ จึงนิยมสร�างพระทรงเครื่อง ๘ ปาง๒๑ 
ท่ีประกอบไปด�วยสัญลักษณ*ของสถานท่ีสําคัญทางพุทธศาสนา และสังเวชนียสถานท่ีต างๆ ไว�ด�วย 

                                                           

๑๔ Warder A.K., Indian Buddhism, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1970), pp. 276-277. 
๑๕ ผาสุข   อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, (นครปฐม: โรงพิมพ*มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๓๐), หน�า ๗๙. 
๑๖ Dorothy H.Frickle, “Crowned Buddha Images In Southeast Asia”, ศิลปะและโบราณคดี

ในประเทศไทย เล"ม ๑, (ประจวบคีรีขันธ*: โรงพิมพ*ศูนย*กลางทหารราบค ายธนะรัชต*, ๒๕๑๗), หน�า ๙๔. 
๑๗ เรื่องเดียวกัน , หน�า ๙๓. 
๑๘  Paul Mus, Le Buddha Pare, Son Origine Indienne, Cakyamunidans le 

Mohayanisme Moyen, (Bulletin de l’Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 1928), XXVIII, pp. 269. 
๑๙ Rowland, Benjammin, Bejewelled Buddha in Afghanistan, (Artibus Asiae 24 , no 1 , 

1961), p.23. 
๒๐ Paul Mus, op.cit., pp.167. 
๒๑ Dorothy H.Frickle, เรื่องเดิม, หน�า ๑๐๕ -๑๐๖. 



๒๓ 

จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดีย  ผู�วิจัย
พบว า การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดียนั้น  ล�วนเกิดจากคติความเชื่อว าพระพุทธเจ�าทรงมี
พระสถานะอยู เหนือมนุษย*  ทรงเป3นจักรพรรดิของจักรวาล หรือ จกฺรวรฺตินฺ ตามแนวคิดของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานเป3นสําคัญ 

 ๒.๑.๒ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในพม"า 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในพม"า 
อาณาจักรโบราณของพม า  คืออาณาจักรศรีเกษตร เป3นนครรัฐของชาวปยู ต้ังอยู บริเวณ

ลุ มแม น้ําอิรวดีในภาคกลาง และภาคใต�ของประเทศพม าในปFจจุบัน เชื่อว ามีกําเนิดในสมัยต�นพุทธกาล  
โดยชนชาติพยู หรือปยู โดยต้ังบ�านเมืองอยู ทางตะวันออกเฉียงใต�ของเมืองแปร  ชนชาติในอาณาจักรนี้ 
นับถือศาสนาพุทธเป3นหลัก  กล าวได�ว าเป3นพุทธอาณาจักรใหญ แห งแรก ในดินแดนพม า และได�รับ
ความเจริญทางอักษรศาสตร*จากอินเดีย ในยุคท่ีรุ งเรืองถึงขีดสุด ปรากฏเป3นป�กแผ นราว พุทธศักราช 
๑๑๘๑๒๒ อาณาจักรนี้มีอํานาจปกครองเกือบตลอดแหลมมลายู อาณาจักรนี้ก็เริ่มเสื่อมลงจนใน 
พุทธศักราช ๑๓๗๕ อาณาจักรน านเจ�า ได�ยกทัพลงมาทําลายอาณาจักรนี้ลงโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็
ตกอยู ในอํานาจของชนชาติพม า เม่ือพระเจ�าอโนรธามังช อ ปฐมกษัตริย*แห งราชอาณาจักรพุกาม ทรง
แผ พระราชอํานาจเข�ามาแทนท่ี 

หลักฐานทางพระพุทธศาสนา ท่ีปรากฏในอาณาจักรศรีเกษตรนี้ คือการค�นพบ พระพิมพ*
รูปพระโพธิสัตว* ๔ พระกร และพระนางตาราซ่ึงเป3นพระโพธิสัตว*ฝ�ายสตรี ๒ พระกร ประทับยืน๒๓

รวมท้ังจารึกภาษาสันสกฤตบนแผ นดินเผาจํานวนหลายร�อยแผ น๒๔ จารึกคัมภีร*ภาษาสันสกฤตท่ีฐาน
ท้ังสี่ด�านของพระพุทธรูป๒๕  และในจดหมายเหตุของหลวงจีนท่ีจาริกแสวงบุญ ชื่อเอ้ียนจัง (พ.ศ.
๑๔๙๑) และอ้ีชิง(พ.ศ.๑๒๑๘) ต างยืนยันสอดคล�องกันว ามีการนับถือศาสานาพุทธนิกายมหายานใน
ภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการนับถือพุทธศาสนาหินยานด�วย เช น การค�นพบสถูปหินและ
หนังสือยี่สิบแผ นทองซ่ึงจารึกข�อความจากพระไตรปIฎกภาษาบาลี๒๖ ซ่ึงเป3นภาษาท่ีใช�กันมากใน
อาณาจักรนี้๒๗ และยังมีการนับถือเทพเจ�าในศาสนาพราหมณ* เช น พระวิษณุ สอดแทรกอยู ด�วย๒๘  

เม่ืออาณาจักรศรีเกษตรเสื่อมลงและถูกแทนท่ีด�วยราชอาณาจักรพุกาม โดยมีราชวงศ*
พุกามทรงปกครอง  ในช วงแรกปรากฏหลักฐานการนับถือพระพุทธศาสนา ตามลัทธิตันตระท่ีได�รับมา
                                                           

๒๒ Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan Vol I, (New York J.J. Augustin Publisher, 
1969), p.3, อ�างใน ศศิ  ยุกตะนันทน* , “คตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธ,
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒). 

๒๓ Ibid., p.201. 
๒๔ หม อง ทิน อ อง, ประวัติศาสตร,พม"า, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราสังคมศาสตร*และมนุษย*

ศาสตร* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*,๒๕๑๙), หน�า ๑๑, อ�างในศศิ  ยุกตะนันทน* , “คตินิยมการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในสมัยอยุธยา”,วิทยานิพนธ,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒). 

๒๕ Gordon H. Luce, op.cit., p.201. 
๒๖ หม อง ทิน อ อง, เรื่องเดิม, หน�า ๑๑. 
๒๗ Gordon H. Luce, op.cit., p.201. 
๒๘ Ibid.,  p.216-217. 



๒๔ 

จากอินเดียในสมัยราชวงศ*ปาละอย างชัดเจน โดยมีการนับถือผีท่ีเรียกว านัต (Nat) และสัตว*ต างๆ เช น 
การนับถือนาค ม�า  แม�แต ศูนย*กลางของราชอาณาจักรก็แสดงความเชื่อนี้สอดแทรกไว� ได�แก  การ
เรียกนามภูเขาปูป�า ท่ีมีมหาคีรีครองอยู ๒๙  ล วงมาถึงรัชสมัยพระเจ�าอนิรุทธมหาราช ทรงสถาปนา
เมืองสะเทิมของชนชาวมอญเป3นศูนย*กลางของราชอาณาจักรและทรงประดิษฐานพุทธศาสนาลัทธิเถร
วาท ให�เป3นนิกายสําคัญแทนท่ีลัทธิตันตระเดิม  พระองค*โปรดให�นําพระไตรปIฎก ๙๐ ชุด กลับมายัง
ราชอาณาจักรพุกามท่ีได�กลายเป3นศูนย*กลางการศึกษานิกายเถรวาท และยังทรงติดต อกับลังกา โดย
ทรงสนับสนุนพระเจ�าวิชัยพาหุท่ี ๑ (พ.ศ.๑๖๐๒ - ๑๖๕๗) ขับไล พวกโจฬะออกไปจากลังกา หลังจาก
นั้นพม าและลังกา ได�มีการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางพระพุทธศาสนาอย างชัดเจน  โดยพระสงฆ*พม าและ
ลังกาได�ร วมกันรวบรวม และคัดลอกพระไตรปIฏกฉบับบาลีทําให�ศาสนาพุทธเถรวาทในพม ามีความ
สมบูรณ*และเจริญรุ งเรืองในกาลต อๆ มา๓๐ ดังเช น ในรัชสมัยพระเจ�ากจานสิตา (พ.ศ.๑๖๒๗ - 
๑๖๕๕) ทรงสร�างอานันทเจดีย*ท่ีพุกาม โดยมีตํานานกล าวว าพระสงฆ*จากอินเดียได�เล าถึงถํ้านันทมูล
ในภูเขาคันธมาทน*  ซ่ึงเป3นชื่อภูเขาสําคัญลูกหนึ่งตามตํานานการสร�างโลกและจักรวาลในคติทาง
พระพุทธศาสนา เป3น ๑ ใน ๕ ขุนเขาท่ีล�อมรอบสระอโนดาตในป�าหิมพานต* อันได�แก  สุทัสนกูฏ จิตร
กูฏ กาฬกูฏ คันธมาทนกูฏ และไกรลาส แต ละลูกมีความสูงถึง ๒๐๐ โยชน*  พระองค*จึงเกิดพระราช
ศรัทธา จึงทรงสร�างเจดีย*องค*นี้เพ่ือให�เหมือนกับถํ้าดังกล าว นอกจากนี้ ยังทรงพระราชศรัทธา
ปฏิสังขรณ*มหาวิหารท่ีพุทธคยาในอินเดียอีกด�วย๓๑  แม�ว าพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะมี
ความสําคัญมากมาต้ังแต รัชสมัยพระเจ�าอนิรุทธมหาราชเป3นต�นมา แต คติความเชื่อในศาสนาพุทธ 
นิกายอ่ืนๆ และศาสนาอ่ืนๆ เช น ศาสนาพรหมณ* ฮินดู ก็ยังคงสืบทอดกันต อมาในดินแดนพม า ดัง
ปรากฏว ายังมีความเชื่อในศาสนาพุทธมหายาน ลัทธิตันตระ ศาสนาพราหมณ*โดยเฉพาะอย างยิ่ง
ไวษณพนิกายนิกาย ซ่ึงเป3นนิกายหนึ่งในศาสนาพรหมณ* ซ่ึงมีอิทธิพลมากท่ีสุดในทางตอนเหนือของ
อินเดีย เป3นนิกายท่ีให�การเคารพพระวิษณุหรือพระนารายณ*เป3นมหาเทพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีลัทธิ
การบูชางู และความเชื่อด้ังเดิมอ่ืนๆ ของชาวพ้ืนเมืองพม าปรากฏอยู ต อมา๓๒ เช น มีการสร�างวัด 
อเบยาดานา(Abeyadana) ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ เป3นวัดในศาสนาพุทธมหายานตันตระ๓๓ 
รวมท้ังสร�างรูปเคารพในศาสนาพุทธมหายาน เช น พระโพธิสัตว*อวโลติเกศวร พระนางตารา และพระ 
ศรีอริยเมตตรัย มีการสร�างเทวาลัยในศาสนาพราหมณ* เช น เทวาลัย Nat-hlaung-gyaung  อุทิศแก 
พระวิษณุ๓๔ และมีการสร�างรูปเทพเจ�าในศาสนาพราหมณ*ด�วย เช น พระวิษณุ นางลักษมี และพระ
คเณศเป3นต�น 

พระมหากษัตริย*ในราชอาณาจักรพุกามแม�จะทรงเป3นพุทธมามกะในพระพุทธศาสนา 
เถรวาท แต บางครั้งกษัตริย*บางองค*ก็เลื่อมใสในคติทางศาสนาอ่ืนๆ ร วมกันด�วย ดังตัวอย างเช น  
พระเจ�าจานสิตา (พ.ศ. ๑๖๒๗ - พ.ศ. ๑๖๕๖)  มักจะทรงจารึกพระนามพระองค*ว า “ศรีตรีภูวทิตย*

                                                           

๒๙ Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan Vol I, p.13.  
๓๐ Ibid., p.42-45. 
๓๑ Ibid., p.201. 
๓๒ Ibid., p.71. 
๓๓ Ibid., p.77. 
๓๔ Ibid., p 219. 
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ธรรมราชา” หมายถึง พุทธกษัตริย*ผู�ม่ังค่ัง พระอาทิตย*แห งโลกท้ังสาม (ของมนุษย* เทพเจ�า และ
พราหมณ*)๓๕ และพระองค*ทรงประกาศพระองค*เป3นพระโพธิสัตว*ผู�รอบรู�สัพพัญ�ู ผู�จะทรงปรารถนา
เป3นพระพุทธเจ�าต อไปและช วยเหลือสัตว*โลก ปรากฏจารึกชื่อสุวรรณภูมิ ราว พ.ศ.๑๖๔๑๓๖ 
นอกจากนี้ยังถือว าพระองค*ทรงเป3นอวตารของพระวิษณุอีกด�วย๓๗ กล าวโดยรวมๆ ได�ว า พระองค*ทรง
เลื่อมใสท้ังพุทธศาสนามหายาน และศาสนาพราหมณ*ไปพร�อมๆกับพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ*ด�วย  

พัฒนาการพระพุทธศาสนาในพม า ท่ีผสมผสานระหว าง มหายาน เถรวาท และศาสนา
พราหมณ* เข�าด�วยกันนี้ เป3นท่ีมาของการเรียกขานพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบพุกาม ท่ีปรากฏ
อิทธิพลมากมายในภูมิภาคนี้ ซ่ึงสืบเนื่องมาจากในรัชสมัยของพระเจ�าอนุรุทธมหาราช หรือ อโนรธามัง
ช อ กษัตริย*พุกามทรงเรืองอํานาจข้ึน ทรงปราบรามัญรวมพม าเข�าได�ท้ังหมดแล�วแผ อาณาเขตเข�ามาถึง
อาณาจักรล�านนา ล�านช�าง จรดลพบุรี และทวาราวดี พระเจ�าอนุรุทธทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ฝ�ายเถรวาท ทรงทํานุบํารุงและเผยแพร พระพุทธศาสนาด�วยพระราชศรัทธาอย างแรงกล�า 

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบพุกามนี้ ยังมีอิทธิพลต อดินแดนล�านนาของไทยใน
ปFจจุบัน เนื่องจากว าคนไทยในเขตล�านนาหรือภาคพายัพนั้น  สืบเชื้อสายมาจากชนชาวไทยในจีน เม่ือ
ถูกจีนรุกราน ก็ได�อพยพลงมาทางใต�ตามลําดับ ภายหลังจากอาณาจักรอ�ายลาวสลายตัว ก็ได�มาต้ัง
อาณาจักรน านเจ�า ครั้นถึงประมาณ พุทธศักราช ๑๒๙๙ ขุนท�าวกวาโอรสขุนบรมแห งอาณาจักรน าน
เจ�า ได�มาต้ังอาณาจักรโยนก เชียงแสนในสุวรรณภูมิ ผ านกาลเวลามา คนไทยก็กระจัดกระจายอยู ท่ัว 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทยในปFจจุบัน เม่ืออาณาจักรกัมพูชา
เรืองอํานาจ คนไทยท่ีอยู ในเขตล�านนาคือภาคพายัพได�รับอิทธิพลขอมน�อย แต เม่ืออาณาจักรพุกามแผ 
เข�ามาครอบงํา คนไทยในถ่ินนี้ซ่ึงนับถือพระพุทธศาสนาสืบๆ มาอยู แล�ว ก็รับนับถือพระพุทธศาสนา
แบบพุกามจนเจริญแพร หลายข้ึนท่ัวไปในฝ�ายเหนือ 

พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพม า สร�างข้ึนโดยได�รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียสมัย 
ปาละ มีพุทธลักษณะเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย างกษัตริย* โดยมีเครื่องทรงเฉพาะบางประการ เช น 
มงกุฎ และกรองศอ พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพม า พบมากต้ังแต ในศิลปะสมัยพุกาม๓๘ และมี 
พระพุทธรูปทรงเครื่องสําริดบางองค*ถูกกําหนดอายุให�เก าไปกว าสมัยพุกามก็มีโดยกําเนิดว าเป3นศิลปะ 
ของ อารากัน(ยะไข ) โบราณ มีอายุเก าถึงคริสต*ศตวรรษท่ี ๔ หรือพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ พระพุทธรูป
ทรงเครื่องศิลปะพม ามีรูปแบบต างๆ กัน เช นเดียวกับพระพุทธรูปตามจารีตตามนิกายหินยานในพม า 
ท้ังพระพุทธรูปทรงเครื่องบูชาขนาดใหญ  ขนาดเล็กจนถึงพระพิมพ* เช นพระพิมพ*ทรงเครื่องจาก

                                                           

๓๕ Ibid.,  p.53.  
๓๖ Ibid., p.56. 
๓๗ Ibid., p.219. 
๓๘ Ibid.,  p 184.  
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อาณาจักรศรี เ กษตร รูปแบบของพระพุทธรู ป
ทรงเครื่องท่ีปรากฏในพม าสามารถแบ งตามพุทธ
ลักษณะและวัสดุท่ีใช�สร�าง ได�ดังนี้ 

๑ )  พระพุทธรูปทรงเครื่ อ ง ศิลา เป3น
ประติมากรรมลอยตัวสลักด�วยศิลามีแผ นหินเบ้ืองหลัง   
มีลักษณะตามแบบอย างท่ีพบในศิลปะอินเดียสมัยปา
ละ มีท้ังท่ีเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดใหญ อยู ตรง
กลางองค*เดียว และพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดใหญ 
อยู ตรงกลาง แวดล�อมด�วยรูปบุคคลขนาดเล็ก อาทิ 
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลาองค*เดียว ปางมารวิชัย 
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ํา - หงาย ทรง
สวมมงกุฎหรือกระบังหน�าทรงสูง สลักรูปชายผ�าห�อย
ตกลงมาหลังพระกรรณ และทรงสวมกรองศอรูป
สามเหลี่ยมหันหัวลง อันเป3นอิทธิพลของศิลปะอินเดีย
ส มัยปาละอย า งชั ด เจน  นอกจากพระพุทธรู ป
ทรง เครื่ อ งประ ทับนั่ งปางมารวิ ชั ยแล� ว  ยั งพบ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลาแสดงปางอ่ืนๆ เช นเดียวกับ

พระพุทธรูป
โดยท่ัวไป เช น พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนบนฐานบัว
คว่ํา-หงาย อีกด�วย๓๙ อิทธิพลของศิลปะปาละ ยังปรากฏใน
พระพุทธรูป ๘ ปาง (ภาพท่ี ๔) ประกอบไปด�วยพระพุทธรูป
ทรงเครื่ององค*ใหญ ตรงกลางประทับนั่งสมาธิราบบนฐานบัว
คว่ํา-บัวหงาย แสดงปางมารวิชัย ทรงสวมมงกุฎจามแบบ
ศิลปะอินเดียสมัยปาละ ซ่ึงมงกุฎลักษณะนี้เคยปรากฏ ใน
พระพุทธรูปสําริดอย างน�อย ๖ องค* ในศิลปะพม าสมัย
โบราณ องค* ท่ี เก า ท่ีสุดพบท่ีอาณาจักรศรี เกษตร คือ
พระพุทธรูปยืน ครองจีวรห มเฉียง มีกรองศอสวมทับอยู  
ประทับอยู ระหว างพระโพธิสัตว* ๒ พระองค* คือ พระ
เมตไตรย และพระปFทมปาณี มีพระพุทธรูปไม ทรงเครื่อง
แสดงปางต างๆอีก ๘ ปางล�อมรอบ ได�แก  ด�านบนเป3นรูป
เจดีย*และพุทธประวัติตอนปรินิพพาน ท่ีด�านซ�ายเป3นรูป
พระพุทธเจ�าปางปราบ ช�างนาฬาคีรี ปฐมเทศนา และ
ประสูติ ท่ีด�านขวาเป3นรูปพระพุทธเจ�าปางเสด็จลงจาก
ดาวดึงส* และปางยมกปาฏิหาริย* และโปรดช�างปาลิไลยกะ 

                                                           

๓๙ Ibid., p.41. 

 

ภาพท่ี ๕ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
ท่ีอานันทเจดีย*  เมืองพุกาม ศิลปะพม า 

สไลด*ชุด ศิลปะพม าห�องสมุด ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล 

 

ภาพท่ี ๔ พระพุทธรูปแปดปางศิลา 
พบท่ีชเวซิคอน ศิลปะพม า สมัยพุกาม 

สไลด*ชุด ศิลปะพม า ห�องสมุด ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล 
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๒) พระพุทธรูปทรงเครื่องสําริด นิยมหล อเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่ององค*เดียว (ภาพท่ี ๕) 
มีท้ังท่ีครองจีวรห มคลุมและห มเฉียง สวมมงกุฎและกรองศอตามอย างอิทธิพลของศิลปะปาละ 
พระพุทธรูปทรงเครื่องบางองค* มีการประยุกต*ให�ทรงสวมเครื่องประดับแบบพ้ืนเมือง ซ่ึงผิดแผกไป
จากศิลปะปาละแบบเดิม และมงกุฎท่ีประกอบไปด�วยส วนด�านหน�ารูปกลีบดอกไม�รูปสามเหลี่ยม 
ด�านหลังเป3นยอดทรงสูง ๒ ชั้น พระกุณฑลกลมใหญ และสร�อยพระศอเป3นแผงยาวคลุมพระอุระไว�
ท้ังหมด ท่ีด�านหลังสวมรัดประคด มีสายลูกประคําห�อยต อลงมาอีกด�วย ตัวอย างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องท้ังสองพระองค*แบบนี้ มักสร�างในปางประทับนั่งสมาธิแสดงปางมารวิชัยบางครั้ง
พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงสวมสังวาลเป3นสองสายไขว�กันท่ีพระอุระ ลักษณะเช นเดียวกับเครื่องทรง
ของกษัตริย*เขมรในสมัยหลัง๔๐  

๓) พระพุทธรูปทรงเครื่องจําหลักไม�  ปรากฏในศิลปะพม าสมัยหลัง ท้ังงานสถาปFตยกรรม 
และงานประติมากรรม เครื่องประดับเครื่องทรงขององค*พระพุทธเจ�าเพ่ิมข้ึนมากกว าเดิม เป3น
พระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งสมาธิราบบนฐานสูง พระหัตถ*ขวาแสดงปางมารวิชัย ทรงสวมมงกุฎ
สูงมาก มีลักษณะคล�ายคลึงกับชฎามงกุฎของนางรําชาวมอญ ทรงสวมกุณฑลรูปห วง ซ่ึงชาวพม าท้ัง
ชายหญิงใช�จนถึงปFจจุบัน กรองศอ สังวาล ประดับพระอังสาเป3นป�กต้ังข้ึน พาหุรัดและทองกร (ภาพท่ี 
๖) นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปไม�ลงรักปIดทองประดับกระจก คล�ายสวมเครื่องทรงอย างอลังการ  ทรง
สวมมงกุฎท่ีมีร องรอยอิทธิพลศิลปะปาละหลงเหลืออยู บ�าง ท่ีด�านล างของมงกุฎเป3นกรรเจียกขนาด
ใหญ  เครื่องทรงท่ีสวมคล�ายเป3นพระภูษาแขนสั้น และสนับ
เพลา มีลวดลายประกอบเต็มท่ี ทรงประทับในอิริยาบถนั่ง
สมาธิแสดงปางมารวิชัย พระพุทธรูปเช นนี้  เริ่มมีการ
ทรงเครื่องเต็มมากข้ึนโดยแสดงวัฒนธรรมการฉลองพระองค*
ของกษัตริย*พม าอย างชัดเจน 

๒) คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในพม"า 
การสร�างพระพุทธรูปท่ีมีการแต งเครื่องทรงของ

พระมหากษัตริย*เป3นท่ีนิยมอย างมากในศิลปะพม า พบมาก
ในบริเวณรัฐฉาน และบริเวณท่ีอยู ของชาวลัวะ  ในสมัย
แรกๆ ของอาณาจักรได�รับอิทธิพลของการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องมาจากคติความเชื่อมาจากอินเดีย ท่ีใช�เป3นรูป
เคารพของท้ังนิกายเถรวาทและนิกายมหายานแต เน�นไปทาง
นิกายมหายานมากกว า เนื่องจากในช วงประวัติศาสตร*
อินเดียสมัยราชวงศ*ปาละท่ีมีการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
จํานวนมาก นิกายมหายานมีอิทธิพลมาก และคติความเชื่อ
ตามพุทธศาสนามหายานก็ได�แพร กระจายเข�ามาในดินแดนพม าท่ีอยู ข�างเคียงมาตลอด พุทธรูปทรง
เครื่องในช วงแรก เป3นการรับอิทธิพลศาสนาพุทธมหายานจากอินเดียรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีสร�าง

                                                           

๔๐ หม อมราชวงศ*สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะจาม และศิลปะพม"าโดยสังเขป, (นครปฐม: โรงพิมพ*
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐), หน�า ๕๖. 

ภาพท่ี ๖ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
จากเมืองพุกาม ประเทศพม า ไม�สักแกะสลัก 

ค.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๐๐ 



๒๘ 

ย อมหมายถึง พระพุทธเจ�าผู�อยู ในภาวะเหนือมนุษย* และจกฺรวรฺตินฺจึงมีประเพณีการสร�างพระโพธิสัตว*
สวมมงกุฎ มีเครื่องทรงตามแบบกษัตริย* ต อมาก็ได�ทดลองนําลักษณะดังกล าวมาใช�กับพระพุทธรูป 
ด�วยการสวมเครื่องทรงอย างวิจิตรงดงามให�กับองค*พระพุทธรูป จนกระท่ังถึงรัชสมัยพระเจ�าอนิรุทธ
มหาราช (พ.ศ.๑๕๘๗-๑๖๒๐) ผู�ทรงพยายามกําจัดลัทธิมหายานตันตระออกไปจากพม า๔๑ เพ่ือให�
พุทธศาสนานิกายหินยานกลายเป3นศาสนาประจําชาติ และมีอิทธิพลมากกว า จึงเกิดนิกายเถรวาท
แบบพุกามข้ึน  แนวคิดและคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงเปลี่ยนแปรไป  ตามนิกายเถรวาท
แบบพุกามนั้น  ด�วยการอธิบายพระพุทธรูปทรงเครื่องดังกล าวภายหลังว า เป3นเหตุการณ*ตอนท่ีพระ
สัมมาสัมพุทธเจ�าตามพุทธประวัติทรงปราบพระยาชมพูบดี ซ่ึงไม ปรากฏในพระไตรปIฎกของพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท หรือวรรณคดีศาสนาในอินเดีย ลังกา หรือดินแดนมหายานทางตอนบนของ
อินเดีย๔๒ ชนชาวพม าจะเรียกพระพุทธรูปในลักษณะนี้ว า ‘ชมพูบดี’ ซ่ึงกลุ มชนในประเทศพม า ขนาน
นามพระพุทธรูปทรงเครื่องไปต างๆกัน เช นชาวพม าเรียก ‘Zabupati’ ชาวมอญเรียก ‘Kya naymit’ 
ชาวฉานเรียก ‘P ra harg K ong’ ชาวลัวะเรียก ‘P ra Song kruang’ (เช นเดียวกับในภาคเหนือของ
ไทยท่ีมีกลุ มชนเดียวกัน) และชาว Khun ท่ี KengTung เรียก ‘Prah yong K ong’ ซ่ึงหมายถึงองค*
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าโดยตรง แตกต างจากในไทยท่ีใช�ชื่อนี้เรียกกษัตริย*ผู�ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรง
เนรมิตพระองค*เป3นพระเจ�าราชาธิราชเพ่ือปราบทิฐิ และแสดงธรรมโปรดจนเกิดพระราชศรัทธาออก
ผนวช๔๓ แต อย างไรก็ตามท่ีมาของชื่อชมพูบดีในพม านั้น ก็มีท่ีมาจากคติความเชื่อตามตํานานในชมพู
บดีสูตร ท่ีปรากฏเฉพาะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ท่ีนับถือศาสนาเถรวาท เช น ไทย พม า และ
ลาว๔๔ และมีท่ีมาจากลาว  ในพม าปรากฏตํานานเรื่องพระยาชมพูบดีนี้ ในคัมภีร*พุทธศาสนาภาษา
มอญ ๒ ฉบับ “Sla pat Jambupat swah sman-wak kyak-wak smini In-wak smini Jambupati
” (หนังสือเรื่องพระยาชมพูบดีกับการตอบปFญหา-กล าวถึงพระพุทธเจ�า,พระอินทร* และพระยาชมพู
บดี) และ “Athakatha digha nikaya sonadanda sulta”จากต�นฉบับภาษามอญในห�องสมุด
แห งชาติท่ีร างกุ�ง, ฉบับท่ี ๒๐๙, บทท่ี ๒-๔ แต  U Mya กล าวว าชื่อ Slapat Jambupati (The 
subjugation of Jambupati swat saman (The Jambupati sutta and its key) ก า ร ส ร� า ง
พระพุทธรูปทรงเครื่องตามคติชมพูบดีนี้จึงเป3นท่ีแพร หลายในพม ายุคต อมา 

จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในพม า  ผู�วิจัย
พบว า ในยุคแรกมีคติการสร�างท่ีได�รับอิทธิพลมาจากอินเดียโดยตรง  จึงมีแนวคิดตามคติท่ีว าด�วยพระ
สถานะอันสูงส งของพระพุทธเจ�าหรือจกฺรวรฺตินฺ ซ่ึงรับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
เป3นสําคัญ ต อมาเม่ือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา เข�ามามีอิทธิพลในภูมิภาค  ได�ผสมผสาน
กับคติตามนิกายมหายานท่ีมีอยู เดิม ทําให�เกิดคติเก่ียวกับเรื่องชมพูบดีข้ึน  

 

                                                           

๔๑ G.H. Luce, op. cit., p.185. 
๔๒ Dorothy H.Frickle, “Crowned Buddha Images In Southeast Asia”, ศิลปะและโบราณคดี

ในประเทศไทย เล"ม ๑, หน�า ๘๘. 
๔๓ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๘๗. 
๔๔ L. Finot, Recherches sur la literature Laotienne, BEFEO (1917), XVII, pp.66-69. 
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 ๒.๑.๓ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเขมร 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเขมร 
ดินแดนท่ีเป3นประเทศกัมพูชาในปFจจุบัน เชื่อกันว า เดิมเคยเป3นท่ีอยู อาศัยของกลุ มชนซ่ึง

ต้ังหลักแหล งอยู ในแหลมอินโดจีนมาต้ังแต สมัยประวัติศาสตร*แล�ว๔๕  จากหลักฐานลายลักษณ*อักษรท่ี
ปรากฏเก าแก ท่ีสุดของอาณาจักรเขมร ถูกค�นพบว าได�บันทึกไว�ราวพุทธศตววรษท่ี ๖ อ�างอิงตาม
จดหมายเหตุของจีนท่ีว า ในบริเวณนี้ มีอาณาจักรค อนข�างป�าเถ่ือน เรียกว า ฟูนัน อยู ทางตอนใต�ของ
แหลมอินโดจีน มีการติดต อกับประเทศจีนและอินเดีย๔๖ ต อมาได�ขยายอาณาเขตออกไปครอบคลุม
แคว�นต างๆ  รวมถึงแคว�นหนึ่งซ่ึงอยู ทางตอนเหนือ เรียกว าแคว�นเจนละ ซ่ึงต อมาได�เจริญรุ งเรืองข้ึน
และเป3นการเริ่มต�นประวัติศาสตร*เขมรอย างแท�จริง เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจ ประวัติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในเขมร จึงจําเป3นท่ีจะต�องศึกษาประวัติศาสตร*เขมร ซ่ึงจะสะท�อนวัฒนธรรม
การนับถือพระพุทธศาสนาอันเป3นสาเหตุหนึ่งของการสร�างพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องในอาณาจักร
เขมรนี้ได�เป3นอย างดี การศึกษาประวัติศาสตร*ของเขมรนั้น สามารถแบ งออกได�เป3น ๓ ช วง คือ  
๑. สมัยก อนเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ - ๑๔ ๒. สมัยเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษท่ี 
๑๕-๑๘ และ ๓. สมัยหลังเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป3นต�นไป 

ก. สมัยก"อนเมืองพระนคร 
พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ แคว�นเจนละ ซ่ึงอยู ภายใต�อํานาจการปกครองของอาณาจักรฟูนันเกิด

เรืองอํานาจจนสามารถปราบปรามอาณาจักรฟูนันเป3นผลสําเร็จ ในรัชสมัยของพระเจ�าภววรมันท่ี ๑ 
(จารึกปากแม น้ํามูล (OV.๑) กล าวว าพระเจ�าภววรมันทรงเป3นพระราชนัดดาแห งพระจักรพรรดิ ซ่ึง
หมายถึงอาณาจักรฟูนัน พระองค*จึงเป3นพระราชนัดดาของกษัตริย*ฟูนันนั่นเอง) มีศูนย*กลางการ
ปกครองอยู บริเวณเมืองจําปาศักด์ิ ซ่ึงทางตอนกลางของแม น้ําโขง๔๗  ผู�ครองราชย*สืบต อมาคือ 
เจ�าชายจิตรเสน ทรงพระนามว าพระเจ�ามเหนทรวรมัน พบจารึกของพระองค*ท้ังก อนและหลังข้ึน
ครองราชย*ในบริเวณแม น้ําโขง และปากแม น้ํามูลหลายหลัก จารึกเหล านี้กล าวถึงชัยชนะของพระองค*
ท่ีมีต อดินแดนประเทศต างๆ กษัตริย*องค*ต อมาคือ พระเจ�าอีศานวรมัน ทรงสร�างเมืองข้ึนใหม เมือง
อีศานปุระ๔๘ ในบริเวณปราสาทสมโบร*ไพรกุก๔๙ ในปFจจุบัน ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ เกิดจลาจลข้ึน
ภายในอาณาจักร ทําให�อาณาจักรเจนละถูกแบ งออกเป3นอาณาจักรเจนละบกอยู ทางตอนเหนือ และ
อาณาจักรเจนละน้ํา ทางตอนใต� 

ข. สมัยเมืองพระนคร 
กลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ ภายหลังจากท่ีเขมรต�องแยกการปกครองออกเป3น ๒ ส วน  

มาเป3นเวลานาน เจ�าชายองค*หนึ่ง ซ่ึงเก่ียวพันกับราชวงศ*ของอาณาจักรกัมพูชา ได�เสด็จกลับมาจาก
                                                           

๔๕ George Coedes, Angkor, (Singapore: Oxford University Press, 1953), p.2. 
๔๖ หม อมเจ�าสุรภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร,เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ก"อน พ.ศ.๒๐๐๐, หน�า ๑๓. 
๔๗ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๔๒. 
๔๘ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอมเล"ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*คุรุสภา, ๒๕๑๔),  

หน�า ๑๕๔. 
๔๙ G.Coedes, op. cit., p.2. 



๓๐ 

ชวา และเป3นผู�รวบรวมอาณาจักรท้ังสองเข�าด�วยกัน สถาปนาเป3นอาณาจักรใหม  ทรงพระนามว า พระ
เจ�าชัยวรมันท่ี ๒ นับเป3นการเริ่มต�นของประวัติศาสตร*เขมรสมัยเมืองพระนครนับแต นั้น  

ในรัชสมัยของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๒ นี้ได�ทรงสถาปนาลัทธิข้ึนใหม  เรียกว า ลัทธิเทวราช ซ่ึง
ตามลัทธิเทวราชนี้ กษัตริย*ขอมจะสมมติเทวราช มีภาคของพระองค*ในส วนท่ีเป3นธรรมกายเข�าร วม
อาตมันของพระอิศวร กษัตริย*จะทรงสร�างศิวลึงค*ข้ึนเป3นท่ีสถิตย*ของธรรมกายของพระองค*อันร วมใน
อาตมันของพระอิศวรเป3นเจ�า ทรงสร�างปราสาทหรือเทวสถานข้ึนประดิษฐานศิวลึงค*นั้น และขนาน
นามศิวลึงค*ในนามของพระองค*ท่ีเสมือนนิยมเป3นภาคของพระอิศวรเป3นเจ�า เช นท่ีพระเจ�ายโศวรมัน 
ขนานนามศิวลึงค*ท่ีเทวสถานท่ีบาแดง ว ายโศธเรศวร และทรงนําราชวงศ*พร�อมท้ังราษฎรกระทําดังนั้น 
บูชาศิวลึงค*อันเป3นสมมติเทวราช ซ่ึงท่ีจริงการสักการะพระองค*เอง การกระทําดังนี้ดูคล�ายว าหวังจะ
สร�างเรื่องให�ศาสนาเป3นอิทธิพลแฝงเพ่ือประโยชน*ในด�านการปกครอง โดยยกย องพระมหากษัตริย*ทรง
มีพระราชอํานาจเทียบเท าเทพเจ�า โดยรับเอาศิวลึงค*อันศักด์ิสิทธิ์มาจากพระอิศวรผ านทางพราหมณ* 
และนําไปประดิษฐานบนภูเขา ไม ว าจะเป3นภูเขาธรรมชาติหรือภูเขาจําลอง เทวลัยของลัทธิเทวรา
ชแห งแรกคือเขาพนมกุเลน๕๐ พระองค*ทรงย�ายเมืองหลวงถึง ๔ ครั้ง พระราชธานีแห งสุดท�าย คือ 
เมืองหริหราลัย ในรัชสมัยต อๆ มาก็มีการย�ายเมืองอีกหลายครั้ง เช น พระเจ�ายโศธรปุระ มีเขาพนมบา
เค็งเป3นศูนย*กลางเพ่ือประดิษฐานศิวลึงค* สมัยพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๔ ทรงต้ังราชธานีท่ีเมืองซ่ึงพระองค*
เคยประทับอยู ก อนข้ึนครองราชย* คือเมืองเกาะแกร* และเมืองนี้ยังคงเป3นราชธานีอยู ต อมาจนถึงรัช
สมัยของพระเจ�าราเชนทราวรมันท่ีทรงย�ายราชธานีกลับมายัง เมืองยโศธรปุระอีก หลังจากนั้นได�เกิด 
สงครามชิงราชสมบัติท่ียืดเยื้อนานเกือบ ๑๐ ป� ระหว างพระเจ�าสุริยวรมันท่ี ๑ และพระเจ�าชัยวีรวร
มัน พระเจ�าสุริยวรมันท่ี ๑ เป3นผู�ชนะ จึงเสด็จข้ึนครองราชย* ตามมาด�วยรัชสมัยของ พระเจ�าอุทัย
ทิตยวรมันท่ี ๒ และพระเจ�าหรรษวรมันท่ี ๓ จนถึงพุทธศักราช ๑๖๒๓ พระเจ�าชัยวรมันท่ี ๖ ได�เสด็จ
ข้ึนครองราชย*ต อ โดยมีพระราชรัฐประศาสนโยบายด�วยการต้ังตนเป3นอิสระในตอนท่ีอาณาจักรเขมร
อ อนแอลง๕๑  

พระเจ�าสุริยวรมันท่ี ๒ เสด็จข้ึนครองราชย*สมบัติในพุทธศักราช ๑๖๕๖ ทรงฟ��นฟูการ
ติดต อกับราชสํานักจีนข้ึนใหม  ทรงเป3นนักรบผู�ยิ่งใหญ  และพยายามรุกรานอาณาจักรต างๆ โดยรอบ 
เช น อาณาจักรจามปา และอาณาจักรไดเวียต ศาสนสถานสําคัญท่ีพระองค*ทรงสร�าง คือ ปราสาทนคร
วัด ซ่ึงถือว าวิวัฒนาการของศาสนสถานบนฐานเป3นชั้นของขอมได�บรรลุถึงจุดสูงสุด และมีลักษณะ
พิเศษคือ จะหันหน�าไปทางทิศตะวันตก ซ่ึงอาจเก่ียวข�องกับพิธีการฝFงศพก็ได� ท่ีปราสาทนครวัดนี้ก็
เป3นท่ีบรรจุพระบรมศพของของพระเจ�าสุริยวรมันท่ี ๒ เม่ือพระองค*เสด็จสวรรคต ช วงปลายสมัย 
พระเจ�าสุริยวรมันท่ี ๒ อาณาจักรขอมเกิดจลาจล การแย งชิงราชสมบัติ และการรุกรานของอาณาจักร
จามปา ในยุคต�นของอาณาจักรเขมรยุคพระนครนี้ จะเห็นได�ว ามีการนับถือศาสนาพราหมณ* – ฮินดู
อย างชัดเจน โดยเฉพาะลัทธิไศวนิกาย คือนับถือพระศิวะเป3นหลัก  

พุทธศักราช ๑๗๒๔ พระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗  ได�เสด็จข้ึนครองราชสมบัติ พระองค*ทรงเป3น
พระญาติห างๆ ของพระเจ�าสุริยวรมันท่ี ๒ และพระมารดาเป3นพระธิดาของพระเจ�าหรรษาวรมันท่ี ๓ 
ได�ทรงทําสงครามกับกองทัพจามปาจนทําให�อาณาจักรขอมเป3นอิสระ ในสมัยนี้อาณาจักรเขมรมี
                                                           

๕๐ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอมเล"ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*คุรุสภา, ๒๕๑๔), หน�า ๑๖๗. 
๕๑ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๙๒. 



๓๑ 

อิทธิพลศิลปะและศาสนาครอบคลุมเป3นบริเวณกว�าง พบจารึกของพระองค*ท่ีเมืองทรายฟง ใกล�เมือง
เวียงจันทน* และศิลาจารึกของพระองค*หลายหลัก โบราณวัตถุสถานหลายแห ง กระจายอยู ท่ัวไปใน
ดินแดนอีสาน และในภาคกลางของไทยด�วย เนื่องจากพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ ทรงนับถือศาสนาพุทธ  
จึงมีการสร�างศาสนสถานขนาดใหญ และน�อยอีกหลายแห ง เพ่ืออุทิศเป3นพุทธสถาน เช น ปราสาทบัน
ทายกุฎี ปราสาทตาพรหม ปราสาทพระขรรค* และปราสาทบายน ซ่ึงเป3นปราสาทท่ีสําคัญท่ีสุด ด�วย
ปรากฏใบหน�าของคนสลักอยู โดยรอบ ด�วยสื่อความหมายหมายถึงพระโพธิสัตว*อวโลกิเตศวรสมันตมุข 
ตามคติพระพุทธศาสนานิกายมหายานนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีธรรมศาลา และอโรคยศาลาอีกหลาย
แห ง  ปรากฏอยู ตามเส�นทางท่ีไปสู เมืองพิมาย ดังปรากฏหลักฐานในเอกสารบันทึกการเดินทางของ 
โจวตากวน ชาวจีนท่ีเดินทางมาใน พุทธศักราช ๑๘๓๙ โดยก อนหน�านั้นเป3นรัชสมัยของพระเจ�าชัยวร
มันท่ี ๘ อาณาจักรเขมรแบ งออกเป3นแคว�นเล็กแคว�นน�อย และถูกรุกรานโดยอาณาจักรสุโขทัย๕๒ 
เป3นเหตุให�พระเจ�าชัยวรมันท่ี ๘ ทรงสละราชสมบัติให�พระราชโอรสสืบราชสมบัติต อมา 

ค. สมัยหลังเมืองพระนคร 
ในยุคสมัยนี้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทได�เข�ามาเผยแผ แทนท่ีนิกายมหายานท่ีมีอยู เดิมใน

อาณาจักรเขมร ด�วยเหตุท่ีศาสนาพุทธนิกายเถรวาทใช�ภาษาบาลีเป3นภาษาหลัก  ทําให�การจารึกภาษา
สันสกฤตหยุดชะงักลง ประวัติศาสตร*เขมรในสมัยต อมาปรากฏในพระราชพงศาวดารเขมรในราวต�น 
หรือกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ ซ่ึงพงศาวดารเขมรฉบับท่ีเก าท่ีสุด ถูกแต งข้ึนในราวพุทธศักราช ๒๓๓๘ 
เป3นการเล าถึงเรื่องราวต้ังแต พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป3นต�นมา ราวพุทธศักราช ๑๘๙๕ สมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี ๑ แห งกรุงศรีอยุธยาได�เสด็จยกกองทัพมาล�อมเมืองพระนครหลวง และยึดได�ในป�ต อมา 
พระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ก็ได�เสด็จข้ึนครองราชย* ครองราชอาณาจักรกัมพูชา 
นอกจากนี้ยังมีเจ�านายไทยอีก ๒ พระองค* จนกระท่ัง พุทธศักราช ๑๙๐๐ เจ�านายฝ�ายเขมรก็สามารถ
ยึดเมืองคืนได�และข้ึนครองราชย*ทรงพระนามว า พระเจ�าสุริยวงศ*ราชาธิราช แต สงครามระหว างไทย
และเขมรยังดําเนินการต อไปอีกหลายต อหลายครั้ง จนกระท่ังราวพุทธศักราช ๑๙๑๓ กองทัพไทยก็
รุกรานและครอบครองประเทศเขมรอีกครั้งหนึ่ง ต อมาเจ�านายเขมรคือ พระยาญาติได�เข�ายึดราช
สมบัติกลับคือ มีการย�ายเมืองหลวงจากเมืองพระนครหลวงไปยังเมืองบาสัน ก อนจะย�ายกลับมาท่ี
เมืองพระนครหลวงอีกครั้งหนึ่ง  พุทธศักราช ๑๙๗๔ สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๒ (เจ�าสามพระยา) 
ทรงเข�ายึดเมืองพระนครหลวง ทําให�เมืองพระนครหลวงถูกท้ิงร�าง จนกระท่ัง พุทธศักราช ๒๐๗๑ นัก
องค*จันปราบปรามผู�เข�าแย งชิงราชสมบัติได� ทรงสร�างราชธานีข้ึนใหม ท่ีเมืองละแวกโดยมีการฟ��นฟู
เมืองพระนครหลวงอีกครั้งหนึ่ง การต อสู�กับกองทัพไทยยังคงมีอยู เสมอ จนกระท่ัง พุทธศักราช 
๒๑๓๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห งราชอาณาจักรไทย ได�เข�าโจมตีเมืองละแวกจนแตกทําให� 
เขมรไม สามารถฟ��นตัวได�อีก และเมืองพระนครหลวงก็ถูกท้ิงร�างไปโดยสิ้นเชิงจากอินเดีย เดินทางมา
อยู ในอาณาจักร ฟูนันด�วย ส วนศาสนาพราหมณ*นั้น คงจะนําเข�ามาโดยพราหมณ*จากประเทศอินเดีย 
ปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุจีนกล าวถึงประติมากรรมท่ีมีสองหน�าสี่แขน ซ่ึงน าจะหมายถึงพระหริ
หระ หรือพระนารายณ* และพระอิศวรในองค*เดียวกันนั่นเอง นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานในจารึก
ภาษาสันสกฤต ท่ีมักจะเริ่มต�นด�วยการสรรเสริญพระนารายณ*เป3นต�น เม่ือแรกเข�าสู อารยธรรมเขมร

                                                           

๕๒ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๒๑๒. 



๓๒ 

ตอนต�น สมัยอาณาจักรเจนละนั้น หลักฐานใน
จดหมายเหตุจีนของพระภิกษุ อ้ีชิง๕๓ กล าวว า
ศาสนาพุทธถูกทําลายลงในขณะท่ีศาสนาพราหมณ*
ลัทธิไศวนิกายเจริญข้ึนมา เทพเจ�าท่ีมีความสําคัญ
สูงสุด คือ พระศิวะ (หรือพระอิศวร) ซ่ึงจะนับถือกัน
ในรูปแบบของลึงค* ท่ีประดิษฐานอยู บนภูเขา เช นท่ี
วัดภู  ๕๔ นอกจากนี้ยังมีการสร�างรูปพระอิศวร 
จากนั้นศาสนาพราหมณ*ลัทธิไศวนิกายนี้จะเป3นท่ี

นับถือต อมาเรื่อยๆ แต ในขณะเดียวกันหลักฐานการจารึก และประติมากรรมก็แสดงให�เห็นว ามีการนับ
ถือศาสนาพราหมณ*ลัทธิไวษณพนิกายด�วย เช น การสร�างรูปเทวรูปพระนารายณ* ในสมัยสมโบร*ไพร
กุก การผสมผสานของศาสนาพราหมณ*ท้ัง ๒ นิกายก็มีให�เห็น เช น การสร�างรูปพระหริหระ ท่ีปราสาท
อันเดต นอกจากนี้ยังมีการสร�างรูปเคารพในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน เช น พระโพธิสัตว*อวโลกิเต
ศวรเป3นต�น ในป�พ.ศ.๑๔๙๖ หลังจากช วงนี้พุทธศาสนาได�เริ่มเสื่อมลง และจะมีการฟ��นฟูใหม ในราวต�น
พุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ท่ีมีจารึกกล าวถึง การบูรณะพระพุทธรูปและการสร�างวัด พระเจ�าสุริยวรมันท่ี ๑ 
ก็อาจจะนับถือพระพุทธศาสนา๕๕ ศาสนาพุทธนี้แพร หลายมากในรัชสมัยของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ ใน
สมัยนี้ศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระ ได�เป3นศาสนาประจําอาณาจักร มีการสร�างศาสนสถาน
อุทิศให�กับพระพุทธศาสนา รวมท้ังประติมากรรม
ต างๆ เช น พระโพธิสัตว*อวโลกิเตศวร พระศรีอริย
เมตไตรย พระรัตนตรัยมหายาน นางปรัชญาปาร
มิตตา พระพุทธรูป เช น พระไภษัชยคุรุ และพระ
วัชรธร เป3นต�น  

หลั งจากส มัยนี้ พุ ทธศาสนนิ ก าย
มหายานเริ่มเสื่อมลง และศาสนาพราหมณ*ลัทธิ
ไศวนิกายกลับมาแพร หลาย จะเห็นได�จากความ
พยายามในการแก�ไขเปลี่ยนแปลงพระพุทธรูป ให�
กลายเป3น เทวรูปในศาสนาพราหมณ* โดยเฉพาะ
ในรัชสมัยของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๘ ในช วงนี้เริ่มมี
การนับถือ พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ* ซ่ึงพระ
ราชโอรสพระองค*หนึ่งของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ ได�
เสด็จไปทรงศึกษามาจากเกาะลังกา๕๖ มีจารึกเป3น
ภาษาบาลีเกิดข้ึนเป3นครั้งแรกเม่ือ พุทธศักราช 
๑๘๕๒ 
                                                           

๕๓ Piriya Krairiksh, Khmer Bronze, (Bangkok: Lornrer Barke Ltd.), p.20. 
๕๔ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร,เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ก"อน พ.ศ.๒๐๐๐, หน�า ๑๕๒. 
๕๕ Piriya Krairiksh, op. cit.,  p.21. 
๕๖ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, เรื่องเดิม, หน�า ๒๑๓. 

 

ภาพท่ี ๗ พระพุทธรูปทรงเคร่ืองในศิลปะเขมร  
บนทับหลังด�านทิศตะวันตกของปราสาทหินพิมายองค*กลาง  

 

ภาพท่ี ๘ พระพุทธรูปหินทราย ทรงเคร่ืองนาคปรก  
ศิลปะเขมรแบบนครวัด ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ - ๑๘  



๓๓ 

จากหลักฐานท่ีปรากฏ พบว าท้ังศาสนาพราหมณ*ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย และ 
ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน จะมีการเจริญควบคู กันไปตลอด เพียงแต จะผลัดกันมีความสําคัญข้ึน
ตามแต ว ากษัตริย*ว าจะทรงนับถือศาสนาใด ศาสนาท้ัง ๒ นับถือควบคู กันไป เช น ในประติมากรรม รูป
พระหริหระหรือตรีมูรติ และในจารึก เช น จารึกปราสาทพระขรรค* จารึกปราสาทตาพรหมเป3นต�น๕๗ 
นอกจากนี้การพบพระพุทธรูปจะพบใกล�เคียงกับรูปพระวิษณุและพระศิวะ ทําให�ยากในการตัดสินว า
ศาสนาใดท่ีมีอิทธิพลต อประติมากรรมองค*ใดหรือท้ัง ๓ องค*๕๘ สําหรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
จากราชอาณาจักรไทยได�กลายเป3นเป3นศาสนาสําคัญประจําชาติของเขมรในช วงหลังเมืองพระนครนี้ 
ประติมากรรมส วนใหญ ท่ีพบจะเป3นพระพุทธรูป มีท้ังท่ีเป3นศิลาและไม�๕๙ ในขณะเดียวกันศาสนา
พราหมณ*ยังมีบทบาทในพระราชพิธีต างๆ ของราชสํานักสืบมา 

เนื่องจากอาณาจักรเขมรมีการนับถือพระพุทธศาสนาสลับ
กับศาสนาพรหมณ*ฮินดูจึงมีการผสมผสานศิลปะผ านรูปเคารพหลาย
ประการ  พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏในศิลปะเขมรจึงมีลวดลาย
เครื่องประดับท่ีละม�ายคล�ายคลึงกับประติมากรรมในศาสนาพราหมณ* 
ท่ีทรงเครื่องทรงหรืออาภรณ*เช นเดียวกัน พระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ศิลปะเขมร ปรากฏข้ึนเป3นครั้งแรกในราวต�นพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ เป3น
ภาพสลักบนทับหลังด�านทิศใต�และด�านตะวันตกของปราสาทหินพิมาย
องค*กลาง (ภาพท่ี ๗) และนิยมทํากันมากในศิลปะแบบนครวัด เป3น
พระพุทธรูปทรงเครื่องเช นเดียวกับประติมากรรมในศาสนาพราหมณ* 
พระพุทธรูปทรงเครื่องมักนิยมทําเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก 
(ภาพท่ี ๘) เครื่องทรงของพระพุทธรูปทรงเครื่องมักจะประกอบไปด�วย 
กระบังหน�า มงกุฎรูปกรวยสวมเหนือพระเกศาถัก กรองศอ ซ่ึงมีอุบะ
เล็กๆ ห�อยโดยรอบ พาหุรัด และทองกร บางครั้งจะปรากฏฉลองพระ
บาทและกุณฑลด�วย นอกจากนี้พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน พระ
หัตถ*ท้ังสองยกข้ึนแสดงปางประทานอภัย (ภาพท่ี ๙) พระพุทธรูป
ทรง เครื่ อ งนี้ นิ ยมสลั ก ท้ั ง ท่ี เป3 นประ ติมากรรมลอย ตัว  และ

ประติมากรรมนูนตํ่าเช นท่ีเสาศิลา ท่ีปราสาทนครวัดสร�างข้ึนในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน๖๐ ในศิลปะ
แบบบายน พระพุทธรูปนาคปรกท่ีทําด�วยศิลามักไม ทรงเครื่อง แต นิยมหล อเป3นพระพุทธรูปสําริด 
และสลักเป3นภาพนูนตํ่า ถ�าป3นพระพุทธรูปสําริด มักจะมีวัตถุรูปกรวยซ่ึงอาจเป3นผอบหรือหม�อ
น้ํามนต* อยู ในพระหัตถ*ขวา อาจแสดงนัยยะถึงพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต (ภาพท่ี ๑๐) หรือ

                                                           

๕๗ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล,ประวัติศาสตร,เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ก"อน พ.ศ.๒๐๐๐,  หน�า ๑๘๓. 
๕๘ George Coedes, Angkor, p.26. 
๕๙ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, (กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ*,๒๕๑๕), 

หน�า ๖๑. 
๖๐ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๕๕. 

 

ภาพท่ี ๙ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
 ยืนแสดงปางประทานอภยั 

ศิลปะแบบนครวัด  
พุทธศตวรรษท่ี ๑๖ 



๓๔ 

พระพุทธเจ�าในนิกายมหายาน ซ่ึงมีความเชื่อว าสามารถรักษาโรคได� ส วนพระพุทธรูปทรงเครื่องนิยม
สลักนูนตํ่าบนหน�าบันหรือทับหลังต างๆ ในศิลปะสมัยหลังบายน พระพุทธรูปประทับยืนทรงเครื่อง
บางองค* จะมีเครื่องประดับมากข้ึน คือ นอกจากเครื่องทรงท่ีเคยปรากฏแล�ว จะมีลวดลายประดับบน
รัดประคต และจีบผ�าด�านหน�าของสบง 

ส วนสมัยหลังเมืองพระนคร ในสมัยนี้ได�รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา โดยจะทําเครื่องทรง
ท่ีมีองค*ประกอบและลวดลายจากศิลปะสมัยอยุธยา แต เฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับเครื่องทรงเท านั้น พระ
พักตร*ยังคงแสดงถึงศิลปะเขมร โดยไม แสดงอิทธิพลของศิลปะอยุธยา หรือสุโขทัย เช น พระพุทธรูป
ทรงเครื่องจากเมืองศรีสันถาร เป3นต�น๖๑ และต้ังแต พุทธศตวรรษท่ี ๒๒ ลงมาศิลปะไทยก็ได�เข�ามา
ครอบงําศิลปะเขมรโดยสิ้นเชิง ทําให�การสร�างพระพุทธรูปท่ีครองจีวรมีลวดลายประดับ นิยมเรียกกัน
ว า “พระทรงเครื่อง” นั่นเอง 

๒) คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเขมร 
การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องของเขมรครั้งแรก ปรากฏในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ ณ 

ปราสาทหินพิมาย ซ่ึงอยู ในดินแดนของประเทศไทยปFจจุบัน ตามคติของนิกายมหายาน ซ่ึงได�รับ
อิทธิพลความเชื่อมาจากการผสมผสานระหว างศาสนา
พุทธนิกายมหายาน กับลัทธิเทวราชาของเขมร ซ่ึงเจริญ
ร วมกันมาโดยตลอด 

ลัทธิเทวราชา เริ่มข้ึนครั้งแรกในสมัยพระ
เจ�าชัยวรมันท่ี ๒ (พ.ศ. ๑๓๔๕ – ๑๓๙๓) โดยมี
จุดประสงค*เพ่ือประกาศอิสระภาพต อาณาจักรชวา 
และรวมอาณาจักรเขมรให�เป3นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลัทธิ
นี้จะยกย องพระราชาให�ทรงเป3นสมมติเทพ เนื่องจาก
ทรงนับศาสนาฮินดูลิทธิ ไศวนิกาย จึ งทรงถือว า
พระมหากษัตริย*คือเป3นส วนหนึ่งของพระอิศวร พระ
มหาษัตริย*จะทรงสร�างศิวลึงค*ข้ึนเป3นท่ีสถิตของธรรมะ
ของพระองค* ซ่ึงร วมในอาตมันของพระอิศวร ศิวลึงค*
อันศักด์ิสิทธิ์นี้จะเป3นเสมือนหลักของเมือง โดยเชื่อว าได�
รับประทานมาจากพระอิศวร โดยผ านสื่อเชื่อมระหว าง
พระเจ�ากับมนุษย* คือพราหมณ*ผู�ประกอบพิธีมอบให�กับ
พระมหากษัตริย* พิธีนี้จะเกิดข้ึนบนภูเขาอันศักด์ิสิทธิ์ ณ 
ศูนย*กลางของเมืองหลวง ซ่ึงลัทธิเทวราชานี้ มีความคล�ายคลึงกับแนวความคิดเรื่องจกฺรวรฺตินฺ ในคติ
พุทธศาสนามหายาน ซ่ึงเชื่อว า พระมหากษัตริย*มีความเป3นจักรพรรดิราช ซ่ึงมีบุญบารมีแผ ไปท่ัวท้ัง
ชมพูทวีป และอีก ๓ ทวีปใหญ   จากลัทธิเทวราชนี้เองท่ีทําให�พระมหากษัตริย*ทรงกลายเป3นเทพเจ�าผู�
ยิ่งใหญ  และจะต�องมีการสร�างศาสนสถานเพ่ืออุทิศให�พระองค* โดยจะเป3นศูนย*กลางของจักรวาล 

                                                           

๖๑  Madeleine Giteau, Iconographie Du Cambodge Post-Angkorean,  (Paris: Ecole 
Francaise D’Extreme Orient, 1975), p 1-3. 

 

ภาพท่ี ๑๐ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
 พระไภษัชยคุรุ พุทธศตวรรษท่ี ๑๘ 
พิพิธภัณฑสถานแห งชาติมหาวีรวงศ* 



๓๕ 

พระมหากษัตริย*จะทรงเข�าไปร วมกับรูปสลักท่ีศักด์ิสิทธิ์ เพ่ือให�ติดต อกับโลกของพระเจ�า๖๒ ก อให�เกิด
ลัทธิการบูชาบุคคล มีการสร�างศาสนสถานหรือประติมากรรมแทนตัวบุคคลท้ังท่ีอุทิศให�กับบุคคลท่ี
ตายไปแล�ว หรือผู�ท่ีมีชีวิตอยู  เช นในสมัยของพระเจ�าอินทวรมันท่ี ๑ (พ.ศ.๑๔๒๐-๑๔๓๒) โปรดฯ ให�
สร�างปราสาทพระโค เพ่ือประดิษฐานประติมากรรมฉลองพระองค*ของบรรพบุรุษ โดยสร�างเป3นเทวรูป
ในศาสนาพราหมณ*ไศวนิกาย๖๓ นอกจากนี้ยังทรงสร�างปราสาทบากองเพ่ือประดิษฐานศิวลึงค*อินทเร
ศวร เพ่ือแสดงความเป3นเทวราชาของพระองค*เอง ลัทธิการบูชาบุคคลนี้ได�เข�ามามีบทบาทอย างมาก
ในการปกครองของเขมร ในขณะเดียวกันก็เข�าไปเก่ียวข�องกับพุทธศาสนาด�วย เช นในสมัยพระเจ�าของ
พระเจ�าราเชนทรวรมัน (พ.ศ.๑๔๘๗-๑๕๑๑) ปรากฏหลักฐานจารึกว าพระองค*ได�พระราชทานรูปพระ
โพธิสัตว*อวโลเกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา ไปประดิษฐานในพุทธสถาน ซ่ึงสร�างข้ึนโดยราชการ
ท านหนึ่ง แสดงให�เห็นว า ศาสนาพุทธได�เข�าไปมีบทบาทเก่ียวพันกับลัทธิเทวราชาและมีความสําคัญ
มากข้ึน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก ลัทธิเทวราชาเป3นพุทธราชา ในรัชสมัยของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ 
แนวคิดเรื่องเทวราชาได�เปลี่ยนแปลงไปเข�าสู การเป3นพุทธราชามากข้ึนด�วยการละท้ิงศิวลึงค*เข�าไปอยู 
ในพระพุทธรูปแทน๖๔ การผสมผสานกันทางศาสนา ท้ังพระพุทธศาสนา และ ศาสนาพราหมณ*มาโดย
ตลอด ดังปรากฏเป3นหลักฐานจารึก ประติมากรรม และสถาปFตยกรรม ทําให�อาจเชื่อได�ว าเกิดการ
พัฒนารูปแบบของพระพุทธรูปท่ีแตกต างจากพระพุทธรูปในสมัยก อน คือจะมีเครื่องศิราภรณ*เพ่ิมข้ึน 
โดยเครื่องศิราภรณ*เหล านี้จะมีลักษณะเหมือนศิราภรณ*ของเทวรูปในสมัยเดียวกัน ทําให�พระพุทธรูป
ทรงเครื่องมีความเป3นตัวแทนของกษัตริย* ซ่ึงรับกับลัทธิการบูชาบุคคล ในลัทธิเทวราชา 

ในรัชสมัยของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ นอกจากการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบองค*
เด่ียวแล�ว ยังนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ประกอบกับรูปอ่ืนๆ เช นพระโพธิสัตว* และนางปรัชญา
ปารมิตา มีลักษณะเป3นประติมากรรม ๓ องค*เรียงกัน จะมาจากคติความเชื่อในเรื่องรัตนตรัยของ
นิกายมหายาน ซ่ึงอยู ในลัทธิมาธยมิกะ และโยคาจารย* ผสานกับส วนหนึ่งของคติการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง ท่ีว าเป3นลัทธิเทวราชผสมกับพุทธศาสนานิกายมหายาน 

จะเห็นได�ว า เม่ือคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ* ฮินดู ในเรื่องเทวราชา คือ ยกย อง
พระมหากษัตริย*เขมร เป3นด่ังสมมติเทพผู�อวตารมาจากพระเป3นเจ�า  จึงเกิดความเชื่อในเรื่องการสร�าง
รูปแทนบุคคลข้ึน โดยมีการสร�างรูปเคารพของเทพเจ�า อาทิ ศิวลึงค* หรือเทวรูปต างๆ เพ่ือเป3นองค*
แทนของพระมหากษัตริย*  ต อมาเม่ือเสด็จสวรรคตแล�ว ดวงพระวิญญาณก็จะผสานเข�าเป3นหนึ่ง
เดียวกันกับเทวรูปนั้น  แนวความคิดนี้ เด นชัดมากในอาณาจักรเขมร  ซ่ึงมีความเชื่อเรื่องผี มาแต เดิม  
เม่ือศาสนาพราหมณ* ฮินดู เข�ามามีอํานาจทางความเชื่อ แนวคิดนี้ก็ถูกยกระดับข้ึนมา  ก อเกิดเป3นราช
ประเพณีในราชสํานัก  ต อมาเม่ือพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน เข�ามามีอิทธิพลแทนท่ี  แนวคิดเรื่อง
ฐานะของพระมหากษัตริย*ก็มิได�ถูกลบเลือนจางหายไป  นอกนจากจะทรงเป3นสมมติเทวราชแล�ว 
พระมหากษัตริย*ยังถูกยกย องในฐานะพระโพธิสัตว*ผู�เป3นหน อแห งพุทธางกูร ท่ีจะมาตรัสรู�เป3นพระ 
สัมมาสัมพุทธเจ�าในอนาคต  ดังเช นในรัชสมัยพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ ท่ีทรงสถาปนาศาสนสถานทาง
พระพุทธศาสนาไปท่ัวราชอาณาจักรของพระองค*  ราชประเพณีการสร�างเทวรูปแทนพระองค*ก็ถูกเพ่ิม
                                                           

๖๒ George Coedes, Angkor, p.31. 
๖๓ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร,เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ก"อน พ.ศ.๒๐๐๐, หน�า ๑๗๑. 
๖๔ George Coedes, op. cit., p.30. 



๓๖ 

ด�วยการสร�างพระพุทธปฏิมาฉลองพระองค*  แต กระนั้น คติความเชื่อเรื่องผี พราหมณ* ฮินดู ก็มิถูก
ทําลายหายไปไหน  แต กลับผสมผสานอย างลงตัว  ในดินแดนนี้และมีอิทธิพลสืบมาในหลายอาณาจักร 

คติความเชื่อหนึ่งท่ีก อเกิดข้ึนในดินแดนนี้  คือคติการสร�างรูปแทนตัวบุคคล  อันสืบ
เนื่องมาจากความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณของบรรพชนท่ีฝFงรากลึกมาแต ครั้งโบราณ แนวความคิดของ
ผู�สร�างท่ีต�องการให�ประติมากรรมนั้นระลึกถึงบุคคลท่ีกลายเป3นต�นแบบสืบมา  ได�เข�ามามีอิทธิพลใน
ดินแดนท่ีเป3นประเทศไทย นับต้ังแต สมัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๘ หรือท่ีเรียกกันว าสมัยลพบุรี ซ่ึงตก
อยู ได�อิทธิพลของเขมรท้ังทางการเมืองและทางวัฒนธรรม หลักฐานเก่ียวกับการระลึกถึงบุคคลเริ่ม
ปรากฏในสมัยนี้  จารึกในวัฒนธรรมเขมรเป3นหลักฐานทางลายลักษณ*อักษรแหล งสําคัญท่ีให�ข�อมูล
เก่ียวกับการระลึกถึงบุคคลท่ีเป3นกษัตริย*และเชื้อพระวงศ* การระลึกถึงบุคคลในจารึกเขมรจํานวน
หลายหลักมีลักษณะการระลึกถึงบุคคลคล�ายกัน ลักษณะเหล านี้เผยให�เห็นความสัมพันธ* ระหว าง
บุคคลกับเทพเจ�าในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ ลักษณะแรกคือการกล าวยกย องกษัตริย*และเชื้อ
พระวงศ* โดยบรรยายว ามีคุณสมบัติท่ีเปรียบได�กับเทพเจ�าในศาสนาฮินดูและพระพุทธเจ�า ลักษณะ
การระลึกถึงบุคคลประการต อมาเม่ือกษัตริย*สวรรคตแล�วและได�รับการจารึก พระนามอีกอย างหนึ่งท่ี
เป3นพระนามของเทพเจ�า พระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานจึงมีพระนาม
หลังสวรรคตว า บรมมหาสุคตบท๖๕ ซ่ึงหมายถึงพระพุทธเจ�า 

จารึกเขมรเหล านี้ยังกล าวถึงการสร�างประติมากรรมอันเป3นตัวแทนของกษัตริย*และเชื้อ
พระวงศ* มีท้ังท่ีสร�างในขณะท่ีบุคคลนั้นยังมีชีวิตยู และเสียชีวิตไปแล�ว ประติมากรรมเหล านี้เรียกว ารูป
ฉลองพระองค* มีรูปแบบเป3นศิวลึงค* เทวรูป หรือพระพุทธรูป ท่ีประติมากรรมมีจารึกกํากับซ่ึงเป3นการ
ถวายนามโดยครึ่งแรกเป3นนามของพระองค* ครึ่งหลังเป3นนามเทพเจ�าทําให�ทราบได�ว าประติมากรรมนี้
ไม ใช รูปเคารพท่ัวไปแต มีจุดประสงค*ทําข้ึนเพ่ือให�ระลึกถึงบุคคล ลักษณะของประติมากรรมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามลัทธิทางศาสนาของผู�สร�างประติมากรรมนั้น 

จารึกท่ีกล าวถึงประติมากรรมฉลองพระองค*ของเชื้อพระวงศ* เช น จารึกปราสาท พระโค 
กล าวถึงการสร�างประสาทอุทิศให�บรรพบุรุษและประดิษฐานประติมากรรมฉลองพระองค*ของพระ
ชนก พระชนนีของพระเจ�าอินทรวรมัน และพระอัยกา พระอัยกีทางมาดาของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๒ 
ประติมากรรมดังกล าว สร�างเป3นเทวรูปพระอิศรวรและพระเทวี(อุมา)๖๖ จารึกปราสาทโลเลย กล าวว า
พระเจ�ายโศทรวรมันได�สร�างรูปพระศิวะและนางทุรคาเพ่ืออุทิศให�บรรพบุรุษ๖๗ จารึกประสาทแม บุญ
ตะวันออกซ่ึงสร�างในสมัยพระเจ�าราเชนทรวรมันท่ี ๒ กล าวว าพระองค*ได�สร�างรูปพระอิศวรและพระอุ
มาเพ่ืออุทิศถวายบิดามารดา๖๘ 

                                                           

๖๕ วรรณวิภา สุเนต*ตา,  ชัยวรมันท่ี ๗:  มหาราชองค,สุดท�ายของอาณาจักรกัมพูชา ผู�เนรมิต
สถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๘), หน�า ๓๓. 

๖๖ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร,เอซียอาคเนย, ถึง พ.ศ. ๒๐๐๐, (กรุงเทพมหานคร:
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร*ไทย สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๒), หน�า ๑๗๑. 

๖๗ Ramesh Chzndra Majumdar, Inscriptions of Kambuja, (Culcutta: The Asiatic Society, 
1953), p.81. 

๖๘Mahesh Kumar Saran, Select Cambodian inscriptions: the Mebon and Pre Rup 
(inscriptions of Rojendra Varman II), p. 92.  



๓๗ 

ประติมากรรมท่ีสร�างข้ึนเพ่ือระลึกถึงบุคคล
ในสมัยพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ มีลักษณะแตกต างจาก
สมัยก อนหน�า กล าวคือ นอกจากรูปฉลองพระองค*ซ่ึงทํา
เป3นพระโพธิสัตว*และพระพุทธรูป ยังมีประติมากรรมท่ี
ทําข้ึนเพ่ือระลึกถึงบุคคลท่ีเป3นรูปเหมือนบุคคล พบ
หลักฐานจากจารึกปราสาทพระขรรค*กล าวว าพระเจ�า
ชัยวรมันท่ี ๗ ได�สร�างรูปพระโพธิสัตว*อวโลเกศวรไว�รูป
หนึ่ง ณ ปราสาทพระขรรค* มีพระนามว าชัยวรเมศวร 
อันเป3นรูปฉลองพระองค*ของพระราชบิดา๖๙ ในสมัยนี้ยัง
พบจารึกของพระนางอินทรเทวี ซ่ึงเป3นมเหสีของพระ
เจ�าชัยวรมันท่ี ๗ จารึกนี้กล าวอย างชัดเจนว าพระนางชัย
ราชเทวีได�ประดิษฐานรูปเคารพของพระชนก ชนนี พระ
เชษฐา-อนุชา พระสหาย และบุคคลอ่ืนๆ ในพระราชวงศ* 
ประกอบกับได�พบประติมากรรมท่ีสอดคล�องกับในจารึก 
คือ รูปพระโพธิสัตว*อวโลกิเตศวรและรูปนางปรัชญาปาร
มิตาอีกด�วย๗๐ 

ส วนพระพุทธรูปท่ีสันนิษฐานว าน าจะเป3น
ตัวแทนของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ มีอยู สององค* องค*แรก
คือ พระพุทธรูปนาคปรกท่ีพบในประสาทประธานของ
ปราสาทบายน (ภาพท่ี ๑๑) สาเหตุท่ีสันนิษฐานเช นนี้ 

พิจารณาจากข�อมูลท่ีว าพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ ทรงสร�างปราสาทพระขรรค*เพ่ือประดิษฐานรูปพระ
โพธิสัตว*อวโลกิเตศวรซ่ึงเป3นฉลองพระองค*ของพระราชบิดา และปราสาท  ตาพรหมเพ่ือประดิษฐาน
รูปนางปรัชญาปารมิตาซ่ึงเป3นรูปฉลองพระองค*ของมารดา๗๑ ดังนั้น ตามแนวคิดของการสร�าง
ประติมากรรมรัตนตรัยมหายาน ปราสาทบายนจะต�องเป3นท่ีประดิษฐานประติมากรรมฉลองพระองค*
ของพระองค*เอง๗๒  

จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเขมร ผู�วิจัย
พบว า คติตามแนวพระพุทธศาสนานิกายมหายานยังมีอิทธิพลต อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอยู 
เป3นอันมาก  เม่ือมาผสมผสานกับคติความเชื่อเรื่องผี  ท่ีมีอยู มาแต เดิมในภูมิภาคนี้  ทําให�เกิดการ

                                                           

๖๙ ยอร*ช เซเดส*, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค*ในบริเวณเมืองพระนคร”, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี ๔, 
แปลโดย สุภรณ* อัศวโสภณ, หน�า ๒๐๑. 

๗๐ หม อมราชวงศ* สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “รูปพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ จากเมืองซายฟองในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว”, กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชัยวรมัน, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๓), หน�า ๑๘๘. 

๗๑ มาดแลนด* จี โต , ประวัติเมืองพระนครของขอม , แปลโดยหม อมเจ�าสุภัทรดิศ  ดิศกุล  
(กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๖), หน�า ๙๖-๙๗. 

๗๒ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ  ดิศกุล, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค*ของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗”;  ศิลปากร,  
ป�ท่ี ๑๐, ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม, ๒๕๐๙): ๕๔. 

 

ภาพท่ี ๑๑ พระพุทธรูปประธานของปราสาทบายน 



๓๘ 

สร�างรูปแทนตัว ซ่ึงมีมาต้ังแต ครั้งท่ีอาณาจักรขอมนับถือศาสนาพราหมณ* – ฮินดู แล�ว ภาพรวมของ
การระลึกถึงบุคคลในวัฒนธรรมเขมรได�ท่ีมีการกล าวเปรียบเทียบคุณสมบัติของกษัตริย*และเชื้อพระ
วงศ*กับเทพเจ�า พระพุทธเจ�าและพระโพธิสัตว* และมีการสร�างรูปเคารพของบุคคล คือรูปของตนเอง
และรูปของบรรพบุรุษ  ซ่ึงเป3นการผสมผสานวัฒนธรรมเก่ียวกับความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ ซ่ึงเป3น
จารีตด้ังเดิมในภูมิภาคนี้กับคติตามศาสนา จารีตในการระลึกถึงบุคคลดังกล าวจะส งผลต อแนวคิดใน
การสร�างประติมากรรมแทนบุคคลของศิลปะไทยในเวลาต อมา 

 ๒.๑.๔ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยลพบุรี 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยลพบุรี 
ลพบุรี หรือละโว� บ�างเรียก ลวรัฐ หรือ ละโว�โยทิยา เป3นอาณาจักรโบราณในมณฑล

อํานาจแห งหนึ่งในอดีต ซ่ึงต้ังอยู บนฝF¡งซ�ายของลุ มน้ําเจ�าพระยา สถาปนาข้ึนราวปลายยุค 
ทวารวดี แรกเริ่มมีศูนย*กลางอํานาจอยู ท่ีลวปุระ (ปFจจุบันคือเมืองลพบุรี) ต อมาย�ายไปท่ีอโยธยา 
(ปFจจุบันคือเมืองอโยธยา) ซ่ึงได�ถูกสถาปนาเป3นอาณาจักรอยุธยา  ในศิลปะลพบุรีหมายถึง ศิลปะใน
ดินแดนท่ีเป3นประเทศไทยในปFจจุบันสกุลช างหนึ่ง ซ่ึงได�รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร เนื่องจากสมัย
ลพบุรีนี้มีระยะเวลารุ นราวคราวเดียวกับสมัยพระนครของเขมร มีศูนย*กลางอยู ท่ีเมืองลพบุรีในภาค
กลางของประเทศไทย มีอายุอยู ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๘ มีการค�นพบหลักฐานทางโบราณาณวัตถุใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยนั้น เป3นดินแดนท่ีมีการ
อยู อาศัยมาต้ังแต สมัยก อนประวัติศาสตร* ได�พบหลักฐานจากการขุดค�นท่ีจังหวัดลพบุรี เช นเครื่องมือ
หิน เครื่องปF�นดินเผา เครื่องประดับ และโครงกระดูกของมนุษย*สมัยก อนประวัติศาสตร*๗๓ เช น พบ
ขวานหินกระจายอยู ในเขตอําเภอต างๆ เช น อําเภอเมือง, อําเภอชัยบาดาล พบเครื่องปF�นดินเผาในยุค
หินใหม ในเขตโคกเจริญ อําเภอชัยบาดาล และพบหลักฐานการต้ังถ่ินฐานในยุคโลหะท่ีศูนย*การทหาร
ป�นใหญ  เป3นต�น๗๔ ชุมชนเหล านี้จะพัฒนาต อมาเป3นชุนชมเมือง และ เม่ืออารยธรรมอินเดียแพร หลาย
เข�ามาพร�อมพุทธศาสนานิกายเถรวาท ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ ดินแดนแถบนี้จะได�รับวัฒนธรรม
และพัฒนาข้ึนโดยมีรูปแบบของวัฒนธรรมร วมกัน เรียกว า วัฒนธรรมทวารวดี โดยได�รับอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษท่ี ๙-๑๓)๗๕ ในขณะเดียวกัน ศิลปะเขมรในสมัยเจนละ ก็ได�
แพร เข�ามาถึงบริเวณนี้ จากการพบหลักฐาน จารึกมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๑-๑๒ ท่ีเมืองศรีเทพ ซ่ึง
เป3นเมืองเก าในบริเวณกลุ มแม น้ําป�าสัก โดยเป3นเมืองทางผ านของอารยธรรม ระหว างภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต ความเจริญดังกล าว จะดําเนินอยู ระยะสั้นๆ เท านั้น คือถึงในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๓ ทําให�ดินแดนนี้อยู ใต�อิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดีอีกครั้งหนึ่ง 

จนกระท่ังในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ วัฒนธรรมทวารวดีเริ่มเสื่อมลง เป3นขณะเดียวกับท่ี
เขมรเริ่มเผยแผ อารยธรรมเข�ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง จนมาถึงดินแดนท่ีเป3น

                                                           

๗๓ ชิน อยู ดี, คนก"อนประวัติศาสตร,ในประเทศไทย, (พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๖), หน�า ๓๒-๓๓. 
๗๔ อนุวิทย* เจริญศุถกูล, แบบโครงสร�างและระเบียบการก"ออิฐ สถาปhตยกรรม สกุลช"างเขมรและ 

ศรีวิชัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*, ๒๕๒๔), หน�า ๙๘. 
๗๕ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, “วิวัฒนาการของประติมากรรมสมัยทวารวดี”; โบราณคดี, ป�ท่ี ๕,  

ฉบับท่ี ๒, (ตุลาคม, ๒๕๑๖): ๑๙๕. 



๓๙ 

ภาคกลางของไทยในปFจจุบัน ดังปรากฏหลักฐานจารึกในสมัยพระเจ�าสุริยวรมันท่ี ๑๒ ท่ีจังหวัดลพบุรี 
หลักฐานโบราณสถาน เช น ปรางค*แขกท่ีจังหวัดลพบุรี  และปรางค*ท่ีเมืองศรีเทพ ๔ องค*ซ่ึงน าจะมี
อายุอยู ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ นอกจากนั้นพบหลักฐานโบราณวัตถุเช น ทับหลังแบบบาปวน และ
เศียรประติมากรรมแบบบาปวน พบท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เป3นต�น โบราณวัตถุในสมัยนี้นิยม
สลักด�วยศิลา หรือหล อด�วยสําริด โดยเฉพาะในช วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ นิยมทํารูปพระพุทธรูปนาค
ปรกทรงเครื่อง เช นท่ีพบท่ีวัดหน�าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป3นต�น ส วนในช วงพุทธศตวรรษ
ท่ี ๑๘ เป3นช วงท่ีปรากฏหลักฐานในศิลปะลพบุรีแพร กระจายไปท่ัวท้ังภูมิภาค จากหลักฐาน
โบราณวัตถุสถานท่ีสอดคล�องกับหลักฐานจากจารึกปราสาทพระขรรค*ท่ีพบในประเทศกัมพูชา ปรากฏ
ชื่อเมืองต างๆ เช น เมืองลโวทยะปุระ ซ่ึงน าจะตรงกับเมืองละโว� หรือลพบุรี เมืองสุวรรณปุระ ซ่ึงน าจะ
หมายถึง เมืองสุพรรณบุรี เป3นต�น ในบริเวณเมืองท่ีปรากฏชื่อในจารึกเหล านี้ ปรากฏหลักฐานเป3น
ศิลปะร วมสมัยท่ีสนับสนุนข�อความในจารึก เช น ปรางค*สามยอด ท่ีจังหวัดลพบุรี ประติมากรรมรูป
พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว*อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตตา ท่ีลพบุรี และ พระโพธิสัตว*อว
โลกิเตศวรเปล งรัศมี ท่ีปราสาทเมืองสิงห* จังหวัดกาญจนบุรี เป3นต�น รูปแบบของสถาปFตยกรรม และ
ประติมากรรม มีลักษณะเหมือนกับประติมากรรมเขมรแบบบายน และแสดงว าสร�างข้ึนในศาสนา
พุทธมหายาน ในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ มีสถาปFตยกรรมท่ีปรากฎในภาคกลางของประเทศ
ไทยท่ียังคงลักษณะของศิลปะเขมรแบบบายนตอนปลาย เช น วัดมหาธาตุ ลพบุรี๗๖ และวัดส�มอยุธยา
๕๖ ซ่ึงลักษณะดังกล าวกลายเป3นต�นแบบของสถาปFตยกรรมอายุธยาในสมัยต อมา  

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับศาสนาในสมัยลพบุรีนี้ อาศัยการตีความจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ี
พบดังต อไปนี้ 

สมัยประวัติศาสตร*เริ่มแรกของดินแดนภาคกลางของไทย อยู ภายใต�อิทธิพลของ
วัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๑-๑๖) ซ่ึงเป3นวัฒนธรรมในศาสนาพุทธ นิกายหินยานจาก
ประเทศอินเดีย ในช วงนี้ศาสนาพุทธ นิกายหินยานแพร หลายอย างกว�างขวาง ดังปรากฏหลักฐานเป3น
จารึกภาษาบาลีท่ีพบท่ีเมืองลพบุรี๕๗ หลักฐานโบราณวัตถุ เช น ธรรมจักรศิลา พบท่ีเมืองศรีเทพ 
นครปฐมและลพบุรีเป3นต�น นอกจากนี้พบหลักฐานพระพุทธรูปทวารวดี เช นท่ีจังหวัดลพบุรี ใน
ขณะเดียวกันมีการพบพระพิมพ*ท่ีมีรูปพระโพธิสัตว*ประทับขนาบข�างพระพุทธเจ�า ท่ีคูบัว จังหวัด
ราชบุรีและท่ีเมืองอู ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบประติมากรรมพระโพธิสัตว*ปFทมปาณี๗๗ แสดงว าใน
สมัยนี้ศาสนาพุทธ นิกายมหายานได�เจริญข้ึนร วมสมัยด�วย เช นกัน นอกจากนี้ มีหลักฐานท่ีแสดงถึง
การนับถือศาสนาพราหมณ*ลัทธิไวษณพนิกาย ซ่ึงนับถือพระนารายณ* เช นท่ีอําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ* พบเทวรูปหลายองค* เช นรูปพระนารายณ*ศิลาสวมหมวกรูปทรงกระบอก ท่ีจังหวัดลพบุรี ก็
มีการค�นพบชิ้นส วนประติมากรรม สันนิษฐานว าน าจะเป3นรูปพระวิษณุและพระคเณศ กล าวได�ว า ท้ัง
ศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ* ได�เจริญข้ึนร วมสมัยกันเพียงแต หลักฐานท่ีแสดงถึงศาสนาพุทธ 
นิกายเถรวาท มีแพร หลายเป3นจํานวนมากกว า แสดงถึงความนิยมมากกว า และในช วงเวลาท่ีร วมสมัย 
                                                           

๗๖ สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชิ้นประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร*การพิมพ*, ๒๕๒๒), หน�า ๑๑. 

๗๗ ภูธร ภูมะธน, “ประวัติศาสตร*ยุคสมัยทวารวดีท่ีจังหวัดลพบุรี”; สมบัติไทย, (ตุลาคม, ๒๕๒๖): ๑๔ 
– ๑๕. 



๔๐ 

กับวัฒนธรรมทวารวดีนี้๗๘ วัฒนธรรมเขมรในสมัยก อน
เมืองพระนคร (เจนละ) ซ่ึงเป3นวัฒนธรรมเนื่องในศาสนา
พราหมณ*  ลัทธิ ไ วษณพนิกายและไศวนิ กาย  ได�
แพร หลายเข�ามาในช วงระยะเวลาอันสั้น พบหลักฐาน
เป3นจารึกเนื่องในศาสนาพราหมณ*ท่ีเมืองศรีเทพ๗๙ การ
ผสมผสานทางศาสนา เริ่มมีข้ึนในสมัยทวารวดีนี้ และจะ
ยังคงมีอยู ตลอดไป ต อมา วัฒนธรรมทวารวดีท่ีเจริญมา
จนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ เริ่มเสื่อมลง วัฒนธรรมเขมร
สมัยเมืองพระนครเริ่มเข�าแทนท่ี ทําให�ศาสนาพราหมณ*
เริ่มมีความสําคัญข้ึนอีกครั้งหนึ่ง และเจริญอยู จนกระท่ัง
ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ พระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ 
พระมหากษัตริย*เขมรทรงนับถือ ศาสนาพุทธ นิกาย
มหายาน ปรากฏหลักฐานการสร�างโบราณวัตถุเนื่องใน
ศาสนาพุทธ  นิกายมหายาน เช น พระโพธิสัตว*อวโลกิเต
ศวรเปล งรัศมี พบท่ีโบราณสถานสระโกสินารายณ* 
อําเภอบ�านโป�ง จังหวัดราชบุรี พระพุทธรูปนาคปรก พบ

ท่ีพระพระปรางค*สามยอด จังหวัดลพบุรี เป3นต�น อย างไรก็ดี ในสมัยนี้ ยังมีการสร�างเทวรูปควบคู ไป
ด�วย  เช น รูปพระอิศวร พระนารายณ* พระวิศวกรรม เป3นต�น๘๐ 

ในอาณาจักรลพบุรีนี้ ศาสนาพุทธ และ ศาสนาพราหมณ* ฮินดู จะเจริญเคียงคู กันมาโดย
ตลอดเพียงและจะผลัดกันมีความสําคัญ ตามวัฒนธรรมท่ีเจริญข้ึน  ทําให�เกิดการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องข้ึนมา  ปรากฏองค*แรกในศิลปะเขมร คือพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนท่ีทับหลังด�าน
ตะวันตก และพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกบนทับหลังทิศใต�ของปรางค*องค*กลางปราสาทหินพิมาย 
ในตอนต�นของศิลปะนครวัด ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ส วนพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยลพบุรี จะเริ่มใน
สมัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ ช วงนี้จะปรากฎพระพุทธรูปทรงเครื่องเป3น ๒ แบบ คือ พระพุทธรูปนาคปรก
ทรงเครื่องศิลา และพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องทําด�วยสําริด ลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัย 
แรก จะสวมกระบังหน�าเป3นลายประจํายามรูปสี่ เหลี่ยมขนมเป�ยกปูน สวมกุณฑล๗๗ ทําเป3น
พระพุทธรูปนาคปรก จะยังไม ปรากฎการทรงเครื่องอาภรณ*อ่ืนๆ ต อมาลายประจํายามจะวิวัฒนาการ
เป3นลายสามเหลี่ยม เช นพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องท่ีวัดหน�าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ภาพท่ี ๑๒) สวมกระบังหน�าเป3นลายสามเหลี่ยม มงกุฎเป3นรูปกรวย สวมกุณฑล ครองจีวรห มเฉียง มี
ชายสังฆาฎิพาดอยู ด�านหน�าของพระอังสะด�านซ�าย เป3นการครองจีวรตามแบบอินเดียสมัยปาละ และ

                                                           

๗๘ ภูธร ภูมะธน, “ศาสนาพราหมณ*ในจังหวัดลพบุรีในยุคสมัยทวารวดี (ราวพุทธ-ศตวรรษท่ี ๑๑-
๑๕)”; สมบัติไทย, (ตุลาคม, ๒๕๒๔): ๕๑-๕๗. 

๗๙ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, “จารึกใหม ท่ีศรีเทพ”; แถลงงานประวัติศาสตร,และโบราณคดี, ป�ท่ี 
๑๒ เล ม ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๒๑): ๙๑-๙๕. 

๘๐ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงเก"า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ, (พระนคร: คลังวิทยา, 
๒๕๑๕), หน�า ๑๓๔. 

 

ภาพท่ี ๑๒ พระพุทธรูปทรงเคร่ืองนาคปรก  
หินทรายศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษท่ี ๑๗  

จากวัดหน�าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๔๑ 

ปรากฏข้ึนเป3นครั้งแรกในศิลปะเขมร นาคมีขนดสามชั้น
ปลาย สอบลง มีเจ็ดเศียร เศียรด�านข�างจะหันหน�าเข�าสู 
นาคองค*กลาง ต อมาจะแสดงลักษณะพ้ืนเมืองมากข้ึน 
เช น ท่ีวัดพระราม อยุธยา ซ่ึงปFจจุบันอยู ในพระราชวัง
จันทร*เกษม (ภาพท่ี ๑๓) ลักษณะเครื่องทรงคล�ายองค*
ท่ีวัดหน�าพระเมรุ แต ปรากฎสร�อยพระศอลายรักร�อย 
ประทับนั่งอยู เหมือขนดนาคสามชั้นปลายสอบลง เหนือ
ท่ีนั่งปรากฏลายพรรณพฤกษา ซ่ึงเป3นลักษณะเฉพาะ
ของศิลปะเขมรแบบบายน (ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๗) 
สํ าหรับพระพุทธรูปยืนทรง เครื่ อ ง มีวิ วัฒนาการ
เหมือนกับพระพุทธรูปนาคปรก วิวัฒนาการต อมา กระ
บังหน�าจะเปลี่ยนเป3นมงกุฎ มีลายวงกลมขนาดใหญ 
ปรากฏท่ีตรงกลาง และริมท้ังสองด�าน รวม ๓ วง ครอง
จีวรห มคลุม สวมสร�อยพระศอ พาหุรัด และเข็มขัด 
รัดประคดและขอบจีวรเริ่มมีลาย ต�นพุทธศตวรรษท่ี 
๑๘ ขนดขนาดของพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกจะมี
ขนาดเท ากัน องค*พระพุทธรูปจะสวมเครื่องทรงแบบกษัตริย* คือสร�อยพระศอ  พาหุรัด สร�อยข�อมือ 
และสร�อยข�อเท�า กระบังหน�ายังคงมีลายวงกลมขนาดใหญ  ๓ วง มงกุฎเป3นรูปกรวยสูง ในสมัยนี้มีการ 
ทํารูปตรีกาย คือ พระพุทธรูปนาคปรกอยู ตรงกลาง พระโพธิสัตว*อวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิ

ตาอยู  ๒ ข�าง ส วนพระพุทธรูปยืน มีเครื่องทรงคล�ายคลึงกัน
เข็มขัดมีอุบะ เพชรพลอยประกอบ และขอบสบงมีลายเริ่ม
ปรากฏ พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งแบ ง เป3น ๒ แบบคือ 

(๑) พระไภษัชยคุรุ เป3นพระอาทิพุทธ ตามคติ
มหายาน มีการสร�างเป3นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ถือ
หม�อน้ําอยู ในพระหัตถ*ขวาสวมเครื่องทรงกษัตริย* กระบังหน�า
เป3นรูปสี่เหลี่ยมขนมเป�ยกปูน มงกุฎรูปกรวย ทรงจีวรห มเฉียง
เห็นชายสังฆาฏิท่ีไหล ซ�าย ต อมากระบังหน�าวิวัฒนการเป3นรูป
กลีบบัว อุษณีษะ เป3นรูปกลีบบัว ซ�อนกัน ๓ ชั้น เช นใน
พิพิธภัณฑสถานแห งชาติพระนคร (ภาพท่ี ๑๔) 

(๒) พระวัชรธร ก็เป3นพระอาทิพุทธอีกองค*หนึ่ง 
ทรงถือวัชระและกระด่ิงในท าวัชรหุมการคือพระกรซ�ายขด
เก่ียวกันท่ีพระกนิษฐา ถ�าอยู ในรูปพระวัชรสัตว* มือขวาจะถือ
วัชระ เหนือพระอุระ มือซ�ายถือกระด่ิง วางตรงพระโสณี 
ลักษณะเครื่องทรงเหมือนพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัย
เดียวกันท่ัวไป (ภาพท่ี ๑๕) 

 

ภาพท่ี ๑๓ พระพุทธรูปทรงเคร่ืองนาคปรก  
หินทรายศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษท่ี ๑๗-๑๘ พบท่ี

วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 

ภาพท่ี ๑๔  พระไภษัชยคุรุ  
พิพิธภัณฑสถานแห งชาติพระนคร 



๔๒ 

ระยะหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ไม นิยมทําพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องเป3นศิลาขนาด
ใหญ  แต ยังคงทําเป3นสําริด ๑ ในตรีกาย ในสมัยนี้ ปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งปางมาร
วิชัย กระบังหน�า และสร�อยพระศอทําเป3นแบบเดิมคือลายสี่เหลี่ยมขนมเป�ยกปูนประกอบกับลาย
ดอกไม�สี่กลีบ ซ่ึงเป3นลักษณะของศิลปะเขมรแบบบายน ยังมี
ลายดอกไม�เป3นวง ๓ วงประดับท่ีกระบังหน�า และอุษณีษะ
จะทําเป3นรูปกลับบัวซ�อนกัน ๓ ชั้น อาจจะได�รับอิทธิพลพม า
ท่ีเมืองพุกาม เริ่มมีวิวัฒนาการของมงกุฎเป3นรูปใบไม�แหลม
สูง ซ่ึงจะค อยๆ เข�ามาแทนท่ีมงกุฎแบบเดิมท่ีละน�อย พบท่ี
พระนครศรีอยุธยา 

ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ อิทธิพลเขมรเริ่มเสื่อม
ลง อิทธิพลมอญจากหริภุญไชย และศิลปะอินเดียปาละเริ่ม
แพร เข�ามา ในสมัยนี้เริ่มมีการทําพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ประทับนั่งปางมารวิชัยในซุ�มเรือนแก�ว  ซ่ึงคงจะเป3นอิทธิพล
ศิลปะอินเดียวแบบปาละ โดยนอกจากจะสร�างเป3นองค*เดียว
แล�ว ยังนิยมสร�างพระพุทธรูปสามองค*ทางตอนล าง และ
พระพุทธรูปหลายองค*ทางตอนบน ในซุ�มเรือนแก�วเดียวกัน
ด�วย ลักษณะเช นนี้จะพบท่ัวไปในภาคกลางของประเทศไทย 
และยังค�นพบในภูมิภาคอ่ืนๆ อีกด�วย 

 
๒) คติของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรลพบุรี 
คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรลพบุรี  เนื่องจากอาณาจักรนี้ ได�รับ

อิทธิพลทางศาสนาจากอาณาจักรทวารวดีซ่ึงเป3นอาณาจักรโบราณ ของประเทศไทย และอาณาจักร
ขอมจากเมืองพระนคร หรือกัมพูชาในปFจจุบัน  ทําให�คติของพระพุทธศาสนานิกายมหายานเข�ามามี
อิทธิพลต อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในยุคสมัยนี้เป3นอย างมาก  นอกจากนี้ยังมีการผสมผสาน
คติจากศาสนาพราหมณ* ฮินดู ซ่ึงสลับสับเปลี่ยนกันเป3นศาสนาหลักในอาณาจักรขอม และแผ อิทธิพล
มาสู อาณาจักรลพบุรีนี้ด�วย  ทําให�พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีค�นพบ มีการสร�างเทวรูป พระโพธิสัตว*
ประกอบเข�าไปเป3นส วนหนึ่งด�วย  ผู�วิจัยจึงพบว าการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยลพบุรีจึงมี
ลักษณืและคตินิยมคล�ายคลึงกับเขมรเป3นอย างมาก ท้ังนี้เพราะลพบุรี ถือเป3นดินแดนหนึ่งใน
อาณาจักรขอม  ดังนั้นการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในยุคสมัยนี้จึงไม มีความแตกต างจากเขมร
เท าใดนัก 

นอกจากอาณาจักท่ีได�กล าวถึงในเบ้ืองต�นนี้แล�ว ยังปรากฏอาณาจักรหนึ่งร วมสมัยกับ
อาณาจักรเขมร คืออาณาจักรศรีวิชัย  มีศูนย*กลางอยู ทางเกาะสุมาตรา ได�แผ อาณาเขตมาถึงดินแดน
ทางตอนใต�ของไทยในปFจจุบัน  ปรากฏหลักฐานการค�นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในแถบจังหวัด 
สุราษฎร*ธานี แถบเมืองไชย และนครศรีธรรมราช  อาณาจักรนี้นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
เป3นหลัก  การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรนี้ มักสร�างเป3นรูปพระโพธิสัตว*ตามคติมหายาน  
ดังรูปพระโพธิสัตว*อวโลกิเตศวรท่ีค�นพบในเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร*ธานี   

 

ภาพท่ี ๑๕ พระวัชรธร  
พิพิธภัณฑสถานแห งชาติร�อยเอ็ด 



๔๓ 

การศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องก อนพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙ นี้ ผู�วิจัยพบว า คติตามแนวพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  มีอิทธิพลเป3นอย างมากในช วงเวลา
ดังกล าว  แม�ว าพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากลังกา จะเริ่มเข�ามามีอิทธิพลในช วงปลาย แต ก็ไม 
สามารถลบล�างแนวคิดเดิมท่ีมีอยู ได�  ในทางกลับกัน ได�เกิดการผสมผสานทางแนวคิด ทําให�การสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องยังคงปรากฏและเป3นท่ีนิยมสืบมา 

๒.๒ ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  เริ่มมีบทบาทมากข้ึนในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต�  หลายอาณาจักรเริ่มรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา  เข�ามา
เผยแผ   แต กระนั้นก็มิได�ทําให�คติความเชื่อท่ีหยั่งรากลึกในดินแดนนี้ลดน�อยถอยลงไป  แต กลับมีการ
ผสมผสาน ประยุกต*แนวคิด คติ  ตลอดจนประเพณีทางพระพุทธศาสนาข้ึนเป3นเอกลักษณ*  หลาย
อาณาจักรท่ีเคยปรากฏการนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  และมีการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องมาก อน  เม่ือมีการรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกาเข�ามา  ก็มีการประยุกต*
แนวคิด  หลักการ  ตลอดจนประเพณีเดิมท่ีเคยถือปฏิบัติ  เกิดการเรียกขาน  นิกายเถรวาทแบบพุกาม  
เป3นต�น  หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นี้  อาจกล าวได�ว า  หลายอาณาจักรท่ีมีการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง คือ พ้ืนท่ีซ่ึงเป3นดินแดนของประเทศไทยในปFจจุบัน  เช น อาณาจักรเขมรบางส วนก็
กลายเป3นอาณาจักรลพบุรี  อาณาจักรพุกามบางส วนก็กลายเป3นอาณาจักรล�านนา เป3นต�น     

 ๒.๒.๑ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล�านนา 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล�านนา 
ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยในปFจจุบัน  เดิมเป3นเพียงชุมชนเล็กของชน

พ้ืนเมืองเดิม อันได�แก  ลัวะ กะเหรี่ยง และไต  ชาวพ้ืนเมืองมีความเชื่อเรื่องผีเป3นหลักเช นเดียวกับ
ชุมชนด้ังเดิมอ่ืนๆ แม�ต อมาเม่ือพระพุทธศาสนาได�เผยแผ เข�ามา  ก็มิได�ทําให�ความเชื่อด้ังเดิมต�องจาง
หายไป  แต ยังคงเป3นท่ียอมรับของชุมชนตลอดมา เช นความเชื่อเรื่องผีประจําสถานท่ีต างๆ ปรากฏ
ตามจักรวาลทีปนี้ ของพระสิริมังคลาจารย* ได�กล าวถึงการนับถือผีในสมัยพระเมืองแก�วว ามีกุมภเทว
ดา ได�แก เทพผู�สถิตบนพ้ืนดิน เช น เทวดาอาศัยอยู ท่ีสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ มี เจดีย* ศาล ป�า ภูเขา แม น้ํา
เป3นต�น รวมท้ังวิญญาณของบรรพบุรุษและโชคลางต างๆ  ต อมาได�มีการเผยแผ พระพุทธศาสนาเข�ามา
ปรากฏหลักฐานท่ีแสดงความเชื่อทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยู  คือการค�นพบหลักฐานโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในบริเวณจังหวัดลําพูน ซ่ึงถือเป3นศูนย*กลางของอารยธรรมมอญ-หริภุญไชย เช น 
พระพุทธรูปปูนปF�นจากวัดจามเทวี และวัดพระธาตุหริภุญไชย๘๑ พระพิมพ*ดินเผาประทับนั่งใต�ซุ�ม
พุทธคยา พบท่ัวไปในเขตลําพูน และชุนชมใกล�เคียง๘๒ โบราณสถานในพระพุทธศาสนานิกายหินยาน 
หรือเถรวาท เช น เจดีย*กู กุด วัดจามเทวี เป3นต�น นอกจากนี้ยังพบหลักฐานแสดงความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  ปรากฏในชุมชนโบราณสําคัญทางเหนืออีกหลายแห ง เช น ชุมชน
โบราณเมืองเชียงแสน พบพระพุทธรูป พระพิมพ*สมัยเชียงแสน ท่ีมักทําเป3นรูปประทับนั่งใต�ต�นโพธิ์
                                                           

๘๑ ภรดี พันธุภากร, “การศึกษาศิลปะแบบทวารวดีในจังหวัดลําพูน”, วิทยานิพนธ,ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙), หน�า ๓๓-๒๔. 

๘๒ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๕๓-๕๔. 



๔๔ 

หรือซุ�มเรือนแก�ว เป3นต�น ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทท่ีปรากฏหลักฐานในอาณาจักรหิรภุญไชยดังกล าว 
สันนิษฐานว าเป3นพระนางจามเทวีได�ทรงอาราธนา “พระสงฆ* สามเณร และผ�าขาว ๕๐๐ รูป นําโดย
พระมหาเถระ ๕ รูป”๘๓ มาพร�อมกับข�าราชบริพารเม่ือครั้ง ข้ึนไปต้ังเมืองหริภุญไชย ทําให�
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากเมืองละโว�ได�เข�ามาแพร หลายถึงชนพ้ืนเมืองในล�านนาต้ังแต บัดนั้น
เป3นต�นมา 

จนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เม่ืออํานาจของอาณาจักรเดิม ได�แก  อาณาจักรหริภุญไชย เป3น
อาณาจักรเก าท่ีมีศูนย*กลางของอาณาจักรอยู ท่ีลําพูน สร�างโดยฤาษีวาสุเทพ เม่ือประมาณ พ.ศ.๑๒๐๐ 
และเชิญพระนางจากเทวีจากละโว�มาปกครอง โดยมีกษัตริย*สืบต อมาจนถึงประมาณพุทธศตรรษท่ี 
๑๙ อาณาจักรหริภุญไชยก็เสื่อมอํานาจลง จนเสียเอกราชแก พระเจ�ามังรายใน พ.ศ.๑๘๒๕ ในสมัย
พระยายีบา๘๔  และอาณาจักรพุกาม ท่ีเคยมีอํานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมในดินแดนล�านนาหรือ
พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของประเทศไทยในปFจจุบันได�อ อนกําลังลง ชุมชนต างๆ ทางภาคเหนือได�แยกตัว
เป3นอิสระ กระจายอยู ท่ัวไปตามท่ีราบลุ มแม น้ํากก แม น้ําอิง และแม น้ําปIงตอนบน นับได�ถึง ๕๗ 
เมือง๘๕ มีเมืองเชียงรายเป3นศูนย*รวมอํานาจทางการเมืองท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากมีผู�นําท่ีทรงพระปรีชา
สามารถ เช น พญามังราย ผู�ทรงสืบเชื้อสายมาจากพญาลวจังกราช ทรงเป3นกษัตริย*พระองค*ท่ี ๒๕ 
ของราชวงศ*หิรัญนคร พญามังรายสามารถรวมดินแดนลุ มแม น้ําปIงตอนบนและลุ มแม น้ําวังให�เป3น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับแคว�นโยนก จากนั้นในพุทธศักราช ๑๘๓๙ พญามังรายทรงสร�างเมืองนพบุรีศรี
นครพิงค*เชียงใหม  เป3นศูนย*กลางของอาณาจักรล�านนา ภายใต�การปกครองของกษัตริย*ราชวงศ*มังราย 
๑๙ พระองค* พระมหากษัตริย*ราชศ*วงศ*มังรายนับต้ังแต พญามังรายจนถึงพญาเมืองแก�ว ทรงเป3นนัก
ปกครองท่ีทรงพระปรีชา บ�านเมืองจึงมีความเป3นป�กแผ นม่ันคง มีอาณาเขตกว�างขวาง พระศาสนา
และสรรพวิทยาการต างๆ เจริญรุ งเรือง โดยเฉพาะอย างยิ่งในสมัยของพญาติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-
๒๐๓๐) และพญาเมืองแก�ว (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๖๙) ซ่ึงถือเป3นยุคทองของอาณาจักรล�านนา พระราช
อํานาจของอาณาจักรล�านนาแผ ขยายออกไปกว�างขวาง ควบคู กับการเผยแพร พุทธศาสนานิกายเถร
วาท ลังกาวงศ*๘๖ หลังจากสิ้นรัชสมัย อาณาจักรล�านนาก็ขาดกษัตริย*ท่ีเข�มแข็งและทรงพระปรีชาเช น
ก อน จึงเกิดความแตกแยกในหมู ขุนนางข�าราชการท่ีพยายามสร�างฐานอํานาจเหนือกษัตริย* ไม ว าจะ
เป3นการสถาปนา ปลด หรือปลงพระชนม*กษัตริย*จนนําไปสู การจลาจลและสงความกลางเมือง และ
ต�องเสียเอกราชแก พระเจ�าบุเรงนองกษัตริย*พม าในพุทธศักราช ๒๑๐๑ ในท่ีสุด นับเป3นการสิ้นสุด
ราชวงศ*มังรายท่ีครองอาณาจักรล�านนาได� ๒๖๒ ป� 

                                                           

๘๓ พระโพธิรังสี, จามเทวีวงศ,พงศาวดารเมืองหริภุญไชย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*รุ งวัฒนา, 
๒๕๑๐), หน�า ๘๙. 

๘๔ แสง มนวิทูร, ผู�แปล, ชินกาลมาลีปกรณ,, (พระนคร: โรงพิมพ*สามมิตร, ๒๕๑๕), หน�า ๙๐-๑๐๔. 
๘๕ สํานักนายกรัฐมนตรี, ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม", (พระนคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๔),  

หน�า ๑๐. 
๘๖ Donal K.Swearer and Sommai Premai Premchit, The Relationship Betwenn the 

Religious and Political Orders in Northern Thailand 14th-16th Centuries, Religion and 
Legitimation of Power in Thailand Laos and Burma (Chameroberg: Anica Books,1978), p.29. 



๔๕ 

ในรัชสมัยพญามังราย นครเชียงใหม และกรุงสุโขทัยได�มีการเจริญพระราชไมตรีต อกัน ทํา
ให�มีการเข�ามาเผยแผ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท แบบลังกาวงศ* ซ่ึงนับเป3นสิ่งใหม ท่ีพ อขุน
รามคําแหงมหาราช กษัตริย*แห งกรุงสุโขทัย ทรงรับมาจากเมืองนครศรีธรรมราช และเผยแผ ไปถึง
อาณาจักรล�านนาด�วย สืบมาถึงรัชสมัยพญากือนาทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายเถร
วาท แบบลังกาวงศ*อย างมาก ครั้งนั้นทรงสดับถึงกิตติคุณของพระมหาเถระรูปหนึ่ง ชื่อพระอุทุมพร 
บุปผามหาสวามี เป3นพระลังกาแต มาจําพรรษาท่ีเมืองนครพัน (เมาะตะมะ) พญากือนาจึงส งราชฑูตไป
อาราธนาพระอุทุมพรมาเชียงใหม  แต ท านปฏิเสธเนื่องจากชราภาพมากแล�ว จึงขอส งหลานชายคือ
พระอานันทเถระและคณะสงฆ*จํานวนหนึ่งมาแทน เม่ือพระอานันทมาถึง พญากือนานิมนต*ให�เป3น
อุปFชฌาย*บวชกุลบุตรชาวนครพิงค*เชียงใหม ตามคติลังกาวงศ* พระอานันทก็ปฏิเสธ จึงกล าวแนะนําว า 
พระอุทุมพรฯ ได�มอบอาญาสิทธิ์ ต้ังพระเถระผู�ใหญ  ๒ รูป ชาวสุโขทัย คือ พระสุมนเถระ และ 
พระอโนมทัสสีเถระ ให�เป3นอุปFธยาจารย*ในนิกายลังกาวงศ* ขอให�ไปนิมนต*พระรูปใดรูปหนึ่งข้ึนมาเถิด 
พญากือนาจึงส งราชฑูตไปอาราธนาพระสุมนเถระเข�ามาเผยแพร พุทธศาสนาลังกาวงศ*จากกรุงสุโขทัย 
เม่ือพุทธศักราช ๑๙๑๒ โดยอาราธนาให�มาพักจําพรรษาท่ีวัดพระยืน เมืองหริภุญไชย และนํา
พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานท่ีเชียงใหม ในลําดับต อมา โดยพญากือนาทรงแต งต้ังให�เป3นเจ�าอาวาส
วัดสวนดอกไม�องค*แรก พระราชทานสมณศักด์ิเป3นพระมหาสุมนรัตนสามี ดํารงตําแหน งพระมหาสามี
สังฆราชองค*แรกของล�านนา ฝ�ายอรัญวาสี๘๗ วัดสวนดอกไม�จึงได�กลายเป3นศูนย*กลางพระพุทธศาสนา
ของล�านนา อยู ภายใต�พระบรมราชูปถัมภ*ของพระมหากษัตริย* ขุนนางและประชาชนท่ัวไป ใน
ขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย�งกับคณะสงฆ*วัดอ่ืนๆ และค อยๆ สะสมมากข้ึนเรื่อยๆ เม่ือถึงรัชสมัย
ของพญาสามฝF¡งแกนได�ทรงให�การสนับสนุนคณะสงฆ*ล�านนาจํานวน ๒๕ รูป เช น พระมหาญาณคัมภีร* 
และพระมหาเมธังกร เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนา แล�วบวชแปลงใหม ท่ีวัดถูปารามนครอนุราธปุ
ระในศรีลังกา เม่ือพุทธศักราช ๑๙๖๗๘๘ เป3นเวลานานถึง ๔ เดือน จึงได�กลับมาเชียงใหม  และ
สถาปนานิกายลังกาวงศ*ใหม ข้ึนท่ีวัดป�าแดง ต อมาเกิดข�อขัดแย�งกับคณะสงฆ*วัดสวนดอกไม� จึงถูก
พญาสามฝF¡ งแกน ห�ามเผยแผ พระพุทธศาสนานิกายใหม ในเมืองเชียงใหม  ต�องไปเผยแผ 
พระพุทธศาสนากระแสใหม นี้ตามหัวเมืองต างๆ เช น ลําพูน ลําปาง พะเยา เชียงแสน เชียงรายและ
เชียงตุง แต เม่ือพญาติโลกราชข้ึนครองราชย*กลับทรงสนับสนุนคณะสงฆ*ป�าแดงแทน ทรงแต งต้ังพระ
มหาเมธังกรเป3นพระสามีสังฆราชของล�านนา ด�วยเหตุผลทางการเมืองของพระองค*ท่ีจะทรงสนับสนุน
คณะสงฆ*ป�าแดงให�เจริญรุ งเรือง 

คณะสงฆ*ในล�านนาจึงแบ งได�เป3น ๓ คณะ คือ คณะสงฆ*พ้ืนเมืองเดิม คณะสงฆ*วัดสวน
ดอกไม� (ปFจจุบันคือวัดสวนดอก) และคณะสงฆ*วัดป�าแดง (ปFจจุบันคือวัดป�าแดงมหาวิหาร) บางคราวมี
พระสงฆ*ไปบวชเรียนท่ีพุกามอังวะด�วย พระสงฆ*คณะพ้ืนเมือง คณะวัดสวนดอกไม� และสงฆ*ท่ีบวช
เรียนจากพุกาม สามารถกลมกลืนเข�าเป3นพวกเดียวกันได� อยู ร วมอารามเดียวกัน และทําสังฆกรรม
ร วมกันได� ในบางสมัย เช น สมัยพญาสามฝF¡งแกน และพญาเมืองแก�ว มีหลักฐานว าพระสงฆ*ท่ีบวช
                                                           

๘๗ พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*พระจันทร*, 
๒๕๑๘), หน�า ๒๐๑-๒๑๑. 

๘๘ สมหมาย เปรมจิตต*, ปริวรรต, ตํานานมูลศาสนาวัดปqาแดง, (เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร* 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม , ๒๕๑๙), หน�า ๑๔. 



๔๖ 

เรียนมาจากพุกามเป3นเจ�าอาวาสวัดสวนดอกไม�ได� ซ่ึง
ตํานานมูลศาสนา กล าวถึงพระเจ�าสามฝF¡งแกนทรงแต งต้ัง
พระญาณรังสีเถร ซ่ึงบวชเรียนจากพุกามเป3นเจ�าอาวาสวัด
สวนดอกไม� เนื่องจาก “ท านผู�เป3นเจ�านี้มีความรู�นักหนาแล” 
พระพุทธพุกามและพระพุทธญาน, ตํานานมูลศาสนา, หน�า 
๒๑๕. ส วนในสมัยพระเจ�าเมืองแก�ว พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘ ก็
ทรงแต งต้ังพระพุทธญาโนหรือพระมหาบุรีเทพ ท่ี “ไปเรียน
ธรรมพุกามอังวะ…..เป3นสังฆนายกในวัดสวนดอกไม� …..”๘๙   
ในสมัยพญาเมืองแก�วทรงพยายามประนีประนอมให�สงฆ*
คณะต างๆ มาทําสังฆกรรมร วมกัน และมุ งความสามัคคีให�
เกิดในหมู สงฆ*เป3นสําคัญ ด�วยการอุปถัมภ*และทํานุบํารุงสงฆ*
ทุกคณะอย างเสมอหน�า ทําให�เกิดความเจริญรุ งเรืองท้ังทาง
ฝ�ายอาณาจักรและศาสนจักร  ชาวล�านนาไม ว าจะเป3น
พระมหากษัตริย* ขุนนางหรือชาวบ�านต างมีศรัทธาอุปถัมภ*

พระพุทธศาสนา ปรากฏมีวัดสร�างข้ึนในกําแพงเวียงถึง ๑๐๐ วัด และวัดชั้นนอก ๕๑ วัด๙๐ เนื่องจาก
จะสืบพระศาสนาให�ครบ ๕๐๐๐ ป� แล�วต อไปจะเป3นศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ความเชื่อเรื่อง
นี้พบเสมอในศิลาจารึกของล�านนา แสดงความมุ งหมายของการทําบุญในพระพุทธศาสนา เพ่ือขอให�
พุทธศาสนามีอายุถึง ๕๐๐๐ ป� ปรากฏในศิลาจารึกวัดกลางพะเยา จ.ศ.๘๖๑ พ.ศ.๒๐๔๒, จารึกวัดป�า
ใหม  จ.ศ.๘๕๙ พ.ศ.๒๐๔๐, จารึกพุทธสถาน จ.ศ.๘๖๕ พ.ศ.๒๐๔๖ และจารึกฐานพระพุทธรูปวัดผา
บ อง จ.ศ.๘๙๗ พ.ศ.๒๐๗๘ ปรารถนาเกิดเป3นพระอรหันต*ในสํานักพระพุทธเมตไตรย ปรากฏในศิลา
จารึก ล.พ.๑๒๘ จ.ศ.๘๔๗ พ.ศ.๒๐๒๘ และจารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ พ.ศ.๒๑๐๘ จ.ศ.
๙๒๗ (สมัยพระนางวิสุทธิเวที) เพ่ือให�ผลบุญนําไปสู พระนิพพานปรากฏในศิลาจารึกพุทธสถาน จ.ศ.
๘๖๕ พ.ศ.๒๐๔๖ “ขอให�ผลบุญนี้ส งให�พระมหากษัตริย*อํามาตย* ข�าราชการและทุกคนได�ถึงนิพพาน” 
จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ�าเม็งราย พ.ศ. ๒๐๑๒ (สมัยพระเจ�าติโลกราช) “ขอเกิดในเมืองฟ�า
เวลานิพพาน” และศิลาจารึก ล.พ.๑๑๐ “ขอแผ บุญกุศลท่ีได�ทํามาสู พระราชพระมหาเทวี อํามาตย* 
และสรรพสัตว*ท้ังหลายให�ได�ถึงนิพพาน”  หรือปรารถนาเป3นพระพุทธเจ�าในภายหน�า๒๕ นอกจาก
การนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแล�ว ยังปรากฏหลักฐานความเชื่อในพระพุทธศาสนานิกาย
มหายานร วมสมัยกันในล�านนาด�วย ได�แก การพบหลาบเงิน (แผ นจารึกทําด�วยเงิน) มีอักษรจารึกธรรม
มณีมนต*ท่ีอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย๙๑ ธรรมมณีมนต*นี้เป3นมนต*ของพุทธศาสนานิกายมหายาน 
มันตรยาน มีข�อความจารึกว าในสมัยพญากือนากษัตริย*พระองค*ท่ี ๖ แห งราชวงศ*มังราย มีพระเถระ

                                                           

๘๙ สงวน โชติสุขรัตน*, ประชุมตํานานล�านนาไทย เล"ม ๒, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร*, ๒๕๑๕), 
หน�า ๑๙๒-๑๙๓. 

๙๐ปวงคํา ตุ�ยเขียว, รายชื่อวัดวาอารามในนครพิงค,เชียงใหม", (เชียงใหม : สงวนการพิมพ*, ๒๕๐๕), 
หน�า ๓๙. 

๙๑ ยุพิน เข็มมุกข*, “สถาบันสงฆ*กับการเมืองและสังคมล�านนา”, วิทยานิพนธ,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑), หน�า ๑๕. 

ภาพท่ี ๑๖ พระหริภุญไชยโพธิสัตว*  
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 



๔๗ 

นามว าพระจันทเถระ ได�ข้ึนไปประกอบพิธีสาธยายมนต*ชื่อ มหาโยคีมันตรปะราทะ บนดอยสุเทพเพ่ือ
เพ่ิมพูนปFญญาของตน และยังพบตุงกระด�างอยู ท่ัวไปในล�านนา ซ่ึงเป3นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อใน
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ตันตระ ด�วยการใช�ตุงกระด�างในพิธีกรรมท่ีอิงกับความเชื่อเรื่องไสย
ศาสตร*ต างๆ เช น การสะเดาะเคราะห* การไล ผีท่ีสิงตัวผู�ป�วย (สูตรก¤วม หรือ สวดครอบ) และการสืบ
ชะตาเมือง เม่ือบ�านเมืองเกิดภัยพิบัติหรือข�าวยากหมากแพง เป3นต�น 

เนื่องจากพระพุทธศาสนาในดินแดนล�านนาใน
ระยะแรกเริ่มนั้นได�รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาใน
อาณาจักรพุกาม แม�ต อมาจะมีการรับเอาพระพุทธศาสนา
นิ ก า ย เ ถ ร ว า ท จ า ก ลั ง ก า เ ข� า ม า   แ ต ก า ร นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเก่ียวเนื่อง 
ก็ปรากฏเป3นเอกลักษณ*ต างจากศรีลังกา ซ่ึงเป3นเจ�าของ
นิกายเถรวาท ลังกาวงศ*  หลักฐานรูปแบบประติมากรรมใน
ดินแดนนี้ก อนท่ีจะมีการสถาปนาเป3นอาณาจักรล�านนา 
พบว ามีการนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเป3นจํานวน
มาก อยู แล�ว โดยเริ่มจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะ
มอญ – หริภุญไชย ได�แก เศียรพระพุทธรูปทรงเครื่อง จาก
วัดประตูลี้ อ.เมือง จ.ลําพูน มีอายุสันนิษฐานอยู ในราวครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษท่ี ๑๗๙๒ แม�สภาพท่ีค�นพบจะชํารุด
จนเหลืออยู เฉพาะพระเศียร แต พระอุณาโลมท่ีกลางพระนลาฎยืนยันว าน าจะเป3นพระเศียร
พระพุทธรูปมากกว าเศียรเทวดา๙๓ และพระพุทธรูปทรงเครื่องปางแสดงธรรม ซ่ึงจัดแสดง ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห งชาติพระนคร ท่ีอาจเปรียบเทียบกับพระพิมพ*ท่ีเวียงท ากาน สามารถกําหนดอายุ
การสร�างราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗-๑๘๙๔ หลังจากมีการสถาปนาอาณาจักรล�านนาแล�ว ก็ได�มีการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องอีก เริ่มต้ังแต พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป3นต�นมาและมีความนิยมในการสร�างมาก
ยิ่งข้ึนในช วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๑ หลักฐานการค�นพบพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปกรรมล�านนา 
ปรากฏการสร�างด�วยวัสดุหลายประเภท เช น สําริด ศิลา และดินเผา ท้ังขนาดใหญ และขนาดเล็ก 
พระพุทธรูปทรงเครื่องเหล านี้อาจจําแนกตามลักษณะทางศิลปะออกได�เป3นกลุ มดังนี้ 

กลุ"มท่ี ๑ กลุ มพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีได�รับอิทธิพลจากศิลปะปาละของอินเดีย มี 
เอกลักษณ*เฉพาะอย างยิ่งปรากฏในส วนของมงกุฏท่ีอาจเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะ
ปาละได�โดยตรง และมีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยผสมอยู บ�างบางส วน ซ่ึงคงจัดอยู ในกลุ มพระพุทธรูป
เชียงแสนสิงห*ทอง หรือพระพุทธรูปเชียงแสนรุ นหลังได� พระพุทธรูปทรงเครื่องกลุ มนี้ได�แก  พระหริภุญ
ไชยโพธิสัตว* จากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน เป3นพระพุทธทรงเครื่องสําริด แสดง

                                                           

๙๒ พิริยะ ไกรฤกษ*, ศิลปวัตถุสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแห"งชาติหริภุญไชย, (กรุงเทพมหานคร:
อมรินทร*การพิมพ*, ๒๕๒๒), หน�า ๒๘. 

๙๓ Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculptube, (Bangkok: Asia Books, 1987), p.148. 
๙๔ ศิลป¥ชัย ช้ินประเสริฐ, “พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดในประเทศไทย”; วารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, (ภาคต�นป�การศึกษา, ๒๕๒๙): ๙๖. 

 

ภาพท่ี ๑๗ พระหริภุญไชยโพธิสัตว*  
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 



๔๘ 

ปางมารวิชัย ครองจีวรมีชายสังฆาฎิสั้นอยู เหนือพระถัน ตามแบบพระเชียงแสนสิงห*หนึ่ง แต พระรัศมี
เป3นรูปเปลวเพลิงตามอิทธิพลของรูปแบบศิลปะสุโขทัย สวมเครื่องประดับแสดงอิทธิพลศิลปะปาละ
ของอินเดีย กล าวคือมงกุฎทรงเทริดแบบปาละท่ีมีชายผ�าห�อยลงมาเหนือพระอังสาท้ังสองข�าง พระ
กุณฑล สร�อยพระศอ และพาหุรัด พระหริภุญไชยโพธิสัตว*นี้ สันนิษฐานว าสร�างข้ึนในราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๘ ถึงต�นพุทธศตวรรษท่ี ๑๙๙๕ คงจะสร�างข้ึนก อนพระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดพระธาตุ
หริกภุญชัยอีกองค*หนึ่งท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกันมากอย างแน นอน (ภาพท่ี ๑๗) เนื่องจากลักษณะบาง
ประการท่ีแตกต างไปเช น ทรงสวมจีวรท่ีมีชายสังฆาฎิยาวลงมาจนจรดพระนาภี ทรงสวม
เครื่องประดับมากข้ึน มีท้ังทองพระกร พาหุรัด และธํามรงค* แต ชายผ�าท่ีเคยห�อยต อจากมงกุฎหายไป 
พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุ มนี้แสดงคติความเชื่อแบบพระพุทธศาสนา นิกายมหายานอย างชัดเจน 

กลุ"ม ท่ี  ๒  พระพุทธรูปทรงเครื่ อง อิทธิพล
พระพุทธรูปทรงเครื่องเชียงแสนผสมอิทธิพลพ้ืนเมือง 
ลักษณะเครื่องทรงแตกต างไปจากกลุ มท่ี ๑ ซ่ึงเป3นอิทธิพล
ศิลปะปาละอย างชัดเจน พระพุทธรูปทรงเครื่องกลุ มนี้ อาจ
เริ่มจากพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีจารึกอักษรล�านช�าง 
พุทธศักราช ๒๐๘๓๙๖ ท่ีฐานเป3นพระพุทธรูปสําริดปางมาร
วิชัย ครองจีวรมีชายสังฆาฎิยาวพาดมาถึงกลางบ้ันพระองค* 
ทับอยู บนเครื่องประดับอีกชั้นหนึ่ง อันประกอบด�วยสร�อย
สังวาลพาดจากพระอุระขวาข้ึนไป ยังพระอังสาซ�าย พระกร
ขวาท่ีไม มีจีวรคลุมเผยให�เห็น พาหุรัด และทองพระกรท้ังท่ี
ข�อพระกรและช วงบนของข�อพระกร นอกจากนี้ทรงสวม
มงกุฎท่ีมีลักษณะคลี่คลายไปจากมงกุฎทรงเทริดอิทธิพล
ศิลปะปาละมาก นอกจากพระพุทธรูปทรงเครื่ององค*นี้ ท่ี
ครองจีวรทับบนเครื่องประดับชั้นหนึ่งแล�ว พระพุทธรูป
ทรงเครื่ององค*อ่ืนๆ จะไม ครองจีวรห มคลุมอีกต อไป แต จะ
ทรงเครื่องทรงตามแบบกษัตริย*ซ่ึงเป3นลักษณะเฉพาะของ
ศิลปะล�านนาตอนปลาย๙๗ อันประกอบไปด�วยมงกุฎทรงสูง ท่ียอดมักทําเป3นรูปดอกบัวตูม มีลักษณะ
คล�ายคลึงกับศิราภรณ*ประดับเศียรเทวดาปูนปF�นวัดเจดีย*เจ็ดยอด เชียงใหม  พระกรรณท้ังสองข�าง
ประดับกุณฑล ท่ีพระกรสวมทองกร และพาหุรัด บางองค*สวมธํามรงค*ทุกนิ้ว หรือนิ้วเดียว สังวาลท่ี
สวมของแต ละองค*มีลักษณะแตกต างกันออกไปดังเช น พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย จาก
พิพิธภัณฑสถานแห งชาติเชียงใหม  (ภาพท่ี ๑๘) สวมสังวาลสองสายไขว�กัน ท่ีพระอุระมีทับทรวง

                                                           

๙๕ Piriya Krairiksh, The Sacred Image: Sculptube from Thailand,  (Koln: Musun der 
Stadt, 1979), p.148. 

๙๖ A.B.Griswold, Dated Buddha Images of Northern Siam, (Basel: Artibus Asia; 1956), 
p.91. 

๙๗ Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculptube, (Bangkok: Asia Books, 1987), p.233. 

 

ภาพท่ี ๑๘ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
ศิลปะล�านนา  พุทธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๒ 

พิพิธภัณฑสถานแห งชาติเชียงใหม  



๔๙ 

ประดับ ซ่ึงเป3นลักษณะเดียวกับเครื่องทรงของกษัตริย*พม าในสมัยหลัง๙๘ หรือกรองศอกับสังวาลต อ
เป3นเส�นเดียวกัน ไขว�ลงไปยังบ้ันพระองค*ด�านใดด�านหนึ่ง หรือบ้ันพระองค*ท้ังสองด�าน (ภาพท่ี ๑๙) 
พระพุทธรูปกลุ มนี้มักแสดงปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ และกําหนดอายุอยู ในสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๒๑-
๒๒๙๙ 

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องสําริดปางสมาธิท่ีฐานมีอักษรธรรมล�านนาจารึกท่ี
ฐานกล าวถึงเจ�าหญิงส วนบุญ แห งลําพูน ซ อมพระพุทธรูปองค*นี่ เม่ือ พ.ศ.๒๔๙๖ ประดิษฐานอยู 
ภายในพระวิหารหลวง วัดพระธาตหริภุญชัยวรมหาวิหาร มีลักษณะเครื่องทรงคล�ายคลึงกับ
พระพุทธรูปกลุ มท่ี ๒  แต มีมากชิ้นและขนาดใหญ ข้ึนกว าเดิม กรองพระศอ และ สังวาลจากท่ีเคย
ปรากฎเป3นสายขนาดเล็กกลายเป3นแถบขนาดใหญ  ต อเป3นชิ้นเดียวกับพาหุรัดท่ีประดับต�นพระกร 
และสวมสนับแข�งด�วย นอกจากนี้ลักษณะพระพักตร*ยังคล�ายกับพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยด�วย
สันนิษฐานว าคงสร�างข้ึนหลังพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ ไปแล�ว 

กลุ"มท่ี ๓ กลุ มพระพุทธรูปทรงเครื่องสกุลช าง
พะเยา เป3นพระพุทธรูปศิลา เท าท่ีพบองค*สมบูรณ*แสดงปาง
มารวิชัย ลักษณะเครื่องทรงใกล�เคียงกับพระพุทธรูปสําริด
ในล�านนา โดยเฉพาะ พระพุทธรูปทรงเครื่องกลุ มท่ี ๒ 
กล าวคือ มงกุฎเป3นทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลม มีลายลูกประคํา
ประดับขอบ ซ่ึงเป3นลายเดียวกับเครื่องทรงอ่ืนๆ ท้ังสังวาล 
พาหุรัด และทองกร แม�ว าจะมีความคล�ายคลึงกับพุทธ
รูปทรงเครื่องกลุ มท่ี ๒ มาก แต มีลักษณะความเป3นสกุลช าง
ท�องถ่ินพะเยาเด นเป3นพิเศษจึงจัดเป3นกลุ มท่ี ๓ ท่ีคงมีอายุ
ร วมสมัยกับพระพุทธรูปทรงเครื่องกลุ มท่ี ๒ คือถูกกําหนด
อายุไว�ในราวกลางพุทธศตรวรรษท่ี ๒๑๑๐๐ 

นอกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีได�กล าว
มาแล�ว ยังมีการค�นพบพระพุทธรูปในดินแดนล�านนาบาง
องค*  ซ่ึงไม อาจจัดเข�ากลุ มใดๆ ได�  เช น พระพุทธรูป
ทรงเครื่องน�อยดินเผาปางประทับยืน (ชํารุด) จากวัดสองพ่ี
น�อง เวียงปรึกษา สวมเครื่องทรงได�แก  พาหุรัดทองพระกร 

(เหลือเฉพาะด�านหลังพระกรซ�ายเท านั้น) และสังวาลเป3นรูปไข ปลาพาดจากพระอังสาซ�ายมายังบ้ัน
พระองค*ขวา ทับบนจีวรห มเฉียง 

                                                           

๙๘ หม อมราชวงศ*สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะจามและศิลปะพม"าโดยสังเขป, (นครปฐม: โรงพิมพ*
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐), หน�า ๕๖. 

๙๙ M.C. Subhadradis Diskul, Art in Thailand: A Brief History, (6th ed,; Bangkok: Amarin, 
1980), p.66. Piriya Krairiksh, p.154. and A.B. Grisswold, p.233. 

๑๐๐ ศักดิ์ชัย สายสิงห*, “พระพุทธรูปหินทรายสกุลช างพะเยา”, วิทยานิพนธ, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒), หน�า ๑๐๒-๑๐๖. 

 

ภาพท่ี ๑๙ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
ศิลปะล�านนา  พุทธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๒ 

พิพิธภัณฑสถานแห งชาติพระนคร 



๕๐ 

๒) คติของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล�านนา 
พระพุทธรูปทรงเครื่องในดินแดนของอาณาจักรล�านนา ซ่ึงอยู ทางตอนเหนือของไทยใน

ปFจจุบัน พบมาต้ังแต ราวพุทธศตววรรษท่ี ๑๗ ในศิลปะมอญ-หริภุญไชย ซ่ึงเป3นวัฒนธรรมท่ีได�รับ
อิทธิพลทวารวดีทางภาคกลางโดยเฉพาะอย างยิ่งจากลพบุรี รวมท้ังอิทธิพลวัฒนธรรมพุกามเข�ามา
ผสมผสานในระยะหลัง คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัฒนธรรมท่ีให�อิทธิพลแก ศิลปะมอญ-
หริภุญไชย คงจะมาจากดินแดนพุกามและดินแดนภาคกลางของไทยผสมผสานกัน พร�อมๆ กับการให�
รูปแบบด�วย แล�วหลังจากนั้นพระพุทธรูปทรงเครื่องในดินแดนภาคเหนือก็ได�ปรากฎอีกครั้งหนึ่งในราว
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๑ ในวัฒนธรรมของอาณาจักรล�านนา ซ่ึงน าจะสืบทอดความเชื่อของวัฒนธรรม
มอญ-หริภุญไชย และความเชื่อของดินแดนใกล�เคียง เช น ดินแดนพม าเข�ามาผสมผสานกัน 

จากอิทธิพลความเชื่อหลากหลายท่ีสืบต อกันมาเป3นระยะเวลานานของดินแดนภาคเหนือ
ท่ีมีผลต อความเชื่อในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในดินแดนนี้ สามารถกล าวโดยรวมได�ว า 
พระพุทธรูปทรงเครื่องตามความเชื่อของชาวล�านนา หมายถึงพระพุทธเจ�าผู�ในสภาวะเหนือมนุษย*อาจ
แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย*ต างๆ ตามความเชื่อในลิทธิตันตระ เช นท่ีพระองค*ทรงเนรมิตพระวรกายเป3น
พระราชาธิราช เพ่ือปราบพระยาชมพูบดี ซ่ึงความเชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนนี้ของพระพุทธเจ�า
แพร หลายมากในดินแดนล�านนา เช นเดียวกับในดินแดนพม า มีหลักฐานยืนยันความเชื่อตามตํานานนี้
ท่ีชัดเจนได�แก การสร�างรูปพระยาชมพูบดี เป3นรูปบุคคุลประทับนั่งอัญชลี มีจารึกอักษรไทยยวน 
(อักษรเมือง) ท่ีฐาน อายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ถึงต�นพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ กล าวว า “พระยา 
มหาชมพูบดีนี้สร�างข้ึนเพ่ือคํ้าพระศาสนา” 

นอกจากนี้พระพุทธรูปทรงเครื่องในล�านนาจะหมายถึงพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ�าหรือ
พระพุทธเจ�าองค*ปFจจุบันแล�ว  ยังหมายถึงพระอนาคตพุทธเจ�า๑๐๑ ได�แก พระศรีอาริยเมตไตรย  ผู�ซ่ึง
จะลงมาตรัสรู�ต อจากสมัยของพระพุทธเจ�าองค*ปFจจุบันได�สิ้นสุดลง  ชาวล�านนามีความเชื่อเรื่องพระศรี
อาริย*ว าสืบเนื่องมาจาก  ตํานานพระมาลัยมากดังปรากฏหลักฐานยืนยันความเชื่อนี้อยู มากมาย เช น
จารึกจํานวนมากต้ังแต ในสมัยพญาติโลกราช มักแสดงความเชื่อของชาวล�านนาว าการทําบุญในพุทธ
ศาสนา ว าสามารถต ออายุพระพุทธศาสนาให�ยืนยาวจนครบกําหนด ๕,๐๐๐ ป�ได� และหลังจากนั้น
พระศรีอาริย*จะเสด็จลงมาจากดุสิตสวรรค*เพ่ือตรัสรู�เป3นพระสัมมาสัมพุทธเจ�าและโปรดสัตว*ต อไป ใน
จารึกท่ีฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องซ่ึงสร�างเม่ือ พุทธศักราช ๒๐๘๓ ได�กล าวถึงผู�สร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่ององค*นี้ว าเป3นหญิง ๓ คน ได�ต้ังความปรารถนาขอพบกันทุกชาติจนกว าจะพบพระนิพพาน 
และผู�หนึ่งขอเป3นเหมือนนางวิสาขา และได�รับโสดาปติมรรค ในสํานักพระศรีอริยเมตไตรยด�วย 

นอกจากนี้ ยังปรากฏคติการสร�างพระพุทธรูปแทนตัวซ่ึงถือเป3น “รูปสมมติ” ตามอุดมคติ
แบบไทยประเพณี เพราะถึงอย างไรพระพุทธรูปก็สร�างข้ึนด�วยแนวคิดเชิงอุดมคติย อมไม มีความ
ละม�ายคล�ายคลึงกับผู�สร�างหรือผู�อุทิศให�ตามข�อเท็จจริงเชิงกายภาพอยู แล�ว แต กระนั้นก็ตาม การจะ
นับเป3นพระพุทธรูปแทนตัวหรือไม นั้นผู�เขียนเห็นว าคงต�องดูท่ี “เจตนา” ของผู�สร�างเป3นหลัก เพราะ
ไม ว าพระพุทธรูปองค*นั้นจะมีความสูงเท าไร (ซ่ึงก็ไม จําเป3นต�องสูงเท าบุคคลนั้นเสมอไป) เป3น
พระพุทธรูปยืนหรือประทับเป3นปางใด ทรงเครื่องหรือไม  สร�างโดยเจ�านาย ขุนทาง หรือไพร ก็ดี หาก
                                                           

๑๐๑ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ*, เร่ืองพระทรงเคร่ือง, (กรุงเทพมหานคร:ม.ป.ท., ๒๕๓๑), หน�า ๒๔๗. และ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย,, (พระนคร: องค*การค�าคุรุสภา, ๒๕๐๓), หน�า ๑๐๖. 



๕๑ 

เจตนาของผู�สร�างต�องการให�พระพุทธรูปองค*นั้นเป3นรูป “สมมติ” แทนตนเองหรือผู�ท่ีตนอุทิศให�แล�วก็
ย อมเป3นพระพุทธรูปแทนตัวหรือพระพุทธรูปฉลองพระองค*ได�เหมือนกัน๑๐๒ ดังปรากฏการสร�าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค*ซ่ึงเป3นพระพุทธรูป “เท าตัว” หรือท่ีล�านนาเรียกว า “พระเจ�าค าคิง” 
ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ* เอกสารทางพุทธศาสนาสําคัญของล�านนา กล าวถึง พญาแก�วหรือพระ
เมืองแก�ว (พุทธศักราช ๒๐๓๘-๖๘) กษัตริย*ล�านนาทรงสร�างพระพุทธรูปด�วยทองคําบริสุทธิ์น้ําหนัก
เท ากับพระองค*เม่ือพุทธศักราช ๒๐๕๔ “เป3นพระพุทธรูปนั่ง ส วนสูงมีขนาดเท ากับพระมหากษัตริย*” 

นอกจากคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ล�านนานี้แล�ว  ยังปรากฏวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ประการหนึ่งท่ีบ งบอกถึงการถวายพระเกียรติยศแด สมเด็จ
พร ะสั ม ม าสั ม พุ ท ธ เ จ� า อ ย า ง สู ง สุ ด  เ ที ย ม เท า กั บ
พระมหากษัตริย*ด�วยการถวายเครื่องราชูปโภค ประกอบ
พระพุทธปฏิมา  วัฒนธรรมประเพณีเช นนี้ สันนิษฐานว าคง
รับเอาวัฒนธรรมของชาวฮินดู  ท่ีนิยมปฏิบัติต อเทพเจ�า
เสมือนพระมหากษัตริย*  มีการถวายเครื่องราชูปโภค และ
ราชกกุธภัณฑ*นานัปการ ไว�ในเทวาลัย  พระพุทธศาสนาใน
ล�านนาก็เช นกัน  มีการนิยมทําเครื่องราชูปโภคดังกล าวใน
หลายลักษณะ ถวายไว�ในโบสถ* วิหาร หรือสถูป เพ่ือบ งบอก
พระสถานะของสมเด็จพระบรมศาสดาเป3นเบ้ืองต�น และมี
การแสดงอานิสงส*แห งพุทธบูชานี้ในกาลต อมา (ภาพท่ี ๒๐) 

คติเช นนี้เป3นการอนุวัฒน*มาจากคติของศาสนาพราหมณ*-ฮินดู ซ่ึงจะปฏิบัติต อพระเป3นเจ�า
เสมือนเช นพระมหากษัตริย*  ในเรื่องนี้ อาจารย*คมกฤช  อุ ยเต็กเค ง ได�ให�สัมภาษณ*ระบุว า “สําหรับ
การบูชาในคติพราหมณ* ฮินดูนั้น  ด�วยความเชื่อท่ีว าพระผู�เป3นเจ�ามีความสูงส ง  ดังนั้น  การปฏิบัติต อ
พระเป3นเจ�า  ก็ปฏิบัติเหมือนเช นพระมหากษัตริย*  จึงมีการนิยมนําเครื่องทรงกษัตริย* เครื่องราชูปโภค 
มาถวายพระผู�เป3นเจ�า  แต จะถวายในลักษณะการต้ังบูชาประกอบอิสริยยศ  มากกว าการนําไปประดับ
ประดาท่ีเทวรูป  คติเช นนี้  จึงเป3นท่ีมาของการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ*  สําหรับพระพุทธรูปใน
ล�านนา ในสมัยต อๆ มา”๑๐๓ 

เครื่องราชกกุธภัณฑ* ของภาคกลาง ได�แก  ธารพระกร พระแสงขรรค* วาลวิชนี พระมหา 
พิชัยมงกุฎ และฉลองพระบาท ชาวล�านนาเรียกว า “ปFดป�าว จามร” ถือว าเป3นเครื่องประกอบพระ
ราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย* รวมถึง พระพุทธรูป พระธาตุ พระพุทธบาท ซ่ึงถือได�ว าเป3นตัวแทน
ขององค*สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ในฐานะเดิมของพระองค* คือ เจ�าชายสิทธัตถะทรงเป3นขัตติยะ
ราชวงศ*มาโดยพระชาติ  เครื่องหลวงท่ีสร�างข้ึนตามอุดมคติของชาวล�านนามักจะแสดงถึงสถานะอัน
สูงส งของพระองค* ซ่ึงอาจจะแสดงถึงนัยยะแห งการเสียซ่ึงกิเลส และสละสิ่งอันมีค า ท่ีแสดงถึง พระ
                                                           

๑๐๒พิชญา  สุ มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ในพระบรมมหาราชวัง: ความรู�ท่ีต�อง
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย�งท่ีต�องวิเคราะห*”, ประวัติศาสตร,ศิลปะท่ีต�องจารึก, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร*, 
๒๕๕๐): ๔๑. 

๑๐๓ สัมภาษณ*อาจารย*คมกฤช  อุ ยเต็กเค ง, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐.  

 

ภาพท่ี ๒๐ เคร่ืองราชกกธุภัณฑ*ของล�านนา 
จากวัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม  



๕๒ 

เกียรติยศของวรรณะกษัตริย* ความเชื่อการยกย องพระศาสนา ในภูมิภาคลุ มน�าโขงท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาไม ว าจะเป3นพม า ไทยใหญ  ลาว ต างมีความคล�ายคลึงกัน ต างท่ีชื่อเรียกเท านั้นเอง 
เช น ท่ีนครรัฐเชียงตุง สหภาพพม า เรียก เครื่องสูงว า “ปFดเก¦า ต¤าโมน” เป3นต�น 

ภายในเตียงพระเจ�าชาวล�านนาจะใส เครื่องสักการะ ประกอบยศ อันเป3นการแสดงถึง
เครื่องราชูปโภค ท่ีใช�ในชีวิตประจําวันของพระมหากษัตริย* ประกอบด�วย สาดบ าง เป3นเสื่อสานจาก
ผิวไม�ไผ  หรือ จากผิวกก นํามาจักสานให�เป3นผืนยาวให�ได�ขนาดเท ากับอาสนา ขลิบด�วยผ�า ด�านมุมท้ัง
สี่ด�านขลิบและเย็บเป3นมุมเฉลียง หรือตกแต งด�วยด้ินเงินด้ินทอง สาดบ าง เป3นอาสนะรองนั่งของ
พระมหากษัตริย*ท่ีมีการตกแต งอย างสวยงามและมีความพิเศษ กว าเสื่อของชาวบ�าน 

หมอนผา หรือหมอนสามเหลี่ยม ยัดด�วยนุ นหน�าหมอนปFกด�วยด้ินเงินด้ินทองเป3นการนั่งท่ี
เรียกว าเติกหมอนผา และยังมีหมอนป�องไว�พิง หมอนหกใช�หนุนนอน ถวายพระมหากษัตริย* 

กระโถน น�าต�น และจอกน้ําพร�อมจานรอง มักจะเป3นขันเงินบริสุทธิ์ สํารับอาหาร พาน
เม้ียง พานบุหรี่ ขันหมาก ซ่ึงคนโบราณนิยมกินหมากกันมาก ขันหมากมักจะเป3นเครื่องรับรองแขกไว�
ทานเวลานั่งคุยกัน ชนชั้นปกครองมักจะมีขันหมากท่ีมีการตกแต งท่ีพิเศษและงดงาม หรือท่ีเรียกว า
ขันหมากเครื่องเขิน  

นอกจากนี้ยังมี กุบละแอ หรือหมวกยอดแหลม เกือกแก�วหรือรองเท�า พัดหรือท่ีเรียกว าวี
ใบตาล ซ่ึงคนสมัยก อนนําใบตาลมาทํา ร มผ�าหรือร มกระดาษ สํารับอาหาร คาว-หวาน คาวหวานเป3น
ต�น  

น้ําต�นหรือคนโท และจอกเงินใช�ในเครื่องสักการะ  
ปFดป�าว จามร (เครื่องสูง) หรือ เครื่องเทียมยศ ส วนมากสร�างข้ึนเป3นชุดอยู ในราวเดียวกัน 

หนึ่งชุดมีห�าถึงเจ็ดชิ้น และมักนิยมท่ีสร�างเป3นคู หรือสองชุดชุดต้ังอยู ด�านซ�าย และ ด�านขวาของเตียง
พระเจ�า บางแห งต้ังสักการะไว�หน�าพระประธานในวิหารของวัด ชาวล�านนามักเรียกอีกชื่อหนึ่งว า
เครื่องสัตตะเจ็ดประการ 

เครื่องสูงท่ีชาวล�านใช�เป3นเครื่องสักการะสูงสุด มีท้ังหมดเจ็ดอย างเรียงจากซ�ายไปขวา 
ประกอบด�วย กุบจิก จามร บังแทรก พระขันธ* แส�จามรี สัปทน และธารพระกร 

ละแอ หรือท่ีชาวล�านนาเรียกว า “กุบจิก” หรือ “กุบละแอ” เป3นหมวกทรงยอดแหลมใช�
สําหรับพระมหากษัตริย* หรือ ขุนนางใส ในการออกรบ ซ่ึงเปรียบได�กับพระมหาพิชัยมงกุฎ ของ
พระมหากษัตริย* หรืออีกนัยยะหนึ่งเปรียบได�กับร มหรือสัปทน ใช�สําหรับกางบังแดดและบังฝนในการ
เดินทางของพระมหากษัตริย* 

บังวัน หรือ บังสูรย* มักจะแกะไม�เป3นรูปใบโพธิ์ขนาดใหญ  ใช�สําหรับบังแสงแดดเวลา 
พระมหากษัตริย*เสด็จพระราชดําเนินในกลางวัน 

บังแทรกมักจะแกะด�วยแผ นไม� หรือสานด�วยตอกเป3นทรงกลม ใช�สําหรับบังแสงจากดวง
จันทร* ไม ให�สาดส องต�ององค*พระมหากษัตริย* 

พระแสง ไม�เท�าหรือธารพระกร มักจะแกะไม�กลึงคล�ายกระบอง และแส�จามรี มักจะแกะ
เป3นรูปหัวพญานาค ปากคาบขนจามรี  เ พ่ือใช�ในการปFดไม ให�ยุงหรือแมลงมากัดต อยองค*
พระมหากษัตริย*  



๕๓ 

อัฐบริขารขารบนต่ังหน�าพระประธาน เป3นเครื่องสักการะท่ีแสดงถึงความเป3นพระพุทธเจ�า
หรือพระสงฆ* ซ่ึงเป3นอัฐบริขารขารท่ีจําเป3นสําหรับพระภิกษุสงฆ* ได�แก บาตร รวมถึง ท่ีกรองน�า เข็ม 
ด�าย ผ�าไตร หรือ ผ�ารัตนกาปน คือผ�าเจ็ดชิ้นในการบวชเป3นพระภิกษุ ตาลปFตร คัมภีร* ผ�าห อคัมภีร* 
และถุงย าม 

เครื่องสูงท้ังปวงนี้  สันนิษฐานว าน าจะเกิดข้ึนโดยรับเอาอิทธิพลของวัฒนธรรมทางศาสนา
พราหมณ* ฮินดู ดังท่ีกล าวในเบ้ืองต�น มาผสมผสานกันกับความเชื่อในพระสถานะท่ีสูงส งของสมเด็จ
พระบรมศาสดา  จึงน าจะเป3นส วนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในล�านนาอย าง
แพร หลายอีกประการหนึ่งด�วย 

จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในล�านนา ผู�วิจัย
พบว า ล�านนา รับอิทธิพลแนวคิด คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาจากพม าโดยตรง ในช วงก อน
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นิกายมหายาน มีอิทธิพลต อการนับถือพระพุทธศาสนาในล�านนา  ภายหลังพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๙ เม่ือนิกายเถรวาทจากลังกา และนิกายเถรวาทจากพุกาม ได�เข�ามามีอิทธิพล  จะพบว า
คติตามคัมภีร*ชมพูบดีก็เข�ามามีอิทธิพลต อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเวลาต อมาเช นกัน  

 ๒.๒.๒ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล�านช�าง 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล�านช�าง 
นอกจากอาณาจักรล�านนาแล�ว ยังมีอาณาจักรหนึ่งท่ีร วมสมัยและผลัดกันเรืองอํานาจกับ

อาณาจักรล�านนา คืออาณาจักรล�านช�าง  เนื่องเพราะอาณาจักรล�านนากับล�านช�างนี้ มีการเจริญพระ
ราชไมตรีต อกันเป3นเวลาช�านาน ทําให�วัฒนธรรม ตลอดจนการนับถือศาสนาก็รับอิทธิพลและเปลี่ยน
กันไปมา  ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาตลอดจนการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
อาณาจักรล�านช�าง กล าวได�ดังนี้ 

อาณาจักรล�านช�าง เดิมอาศัยอยู อาณาจักรอ�ายลาว ของจีน เม่ือประมาณ พุทธศักราช 
๖๑๒ ชาวอาณาจักรมีการนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานมาก อน ต อมาเม่ือถูกจีนรุกราน จึงได�
อพยพมาอยู ในเมืองล�านช�างประมาณ พุทธศักราช ๑๒๙๐ ก็กลับมาเป3นนับถือผีสางเทวดาดังเดิมอีก 
ต อมาเม่ือเจ�าสุวรรณคําผงข้ึนเสวยราชย* เม่ือพุทธศักราช ๑๘๙๕-๑๘๙๖ ทรงมีพระราชโอรส ๖ 
พระองค* ใน ๖ พระองค*นั้น มีเจ�าฟ�างุ�มซ่ึงมีลักษณะผิดแผกจากพระโอรสองค*อ่ืน คือมีฟFนและลิ้นเป3น
สีดํา โหรทํานายว าเป3นกาลกินีจึงได�นําไปลอยแพ บังเอิญแพได�ไปถึงเมืองขอม (กัมพูชา) ได�รับการ
เลี้ยงดูจากพระมหาปาสมันตเถระ ต อมาได�เข�าถวายตัวเป3นมหาดเล็กในราชสํานักของพระเจ�า
อินทปFตถ* และได�อภิเษกสมรสกับพระธิดาของพระเจ�าอินทปFตถ* พระนามว า พระนางแก�วยอดฟ�า  
(ฟ�าหญิงคําหยาด) ต อมาบิดาให�ไปตีเมืองล�านช�าง และสามารถยึดเมืองล�านช�างได�ในป� พุทธศักราช 
๑๘๙๖ แล�วข้ึนครองราชย* เป3นกษัตริย*องค*ท่ี ๒๓ ของราชวงศ*ล�านช�าง ทรงพระนามว า พระเจ�าฟ�างุ�ม
แหล งหล�าธรณี แผ อาณาเขตออกไปอย างกว�างขวาง พุทธศาสนาได�เข�ามาสู อาณาจักรล�านช�างในยุคนี้ 
กล าวคือพระนางแก�วยอดฟ�าพระมเหสีผู�ทรงเคยนับถือพุทธศาสนามาก อน เม่ือครั้งอยู ในเมืองขอม
ทรงเห็นประชาชนนับถือผีสางเทวดา และฆ าสัตว*บูชาเซ นสรวง จึงได�ทูลขอให�พระเจ�าฟ�างุ�มไปอัญเชิญ
พระพุทธศาสนามาเผยแผ ในอาณาจักรล�านชัาง พระเจ�าฟ�างุ�มทรงเห็นด�วย จึงให�ทูตไป ทูลขอนิมนต*



๕๔ 

พระสงฆ*เขมรเข�ามาเผยแผ ในประเทศลาว และพระนางยังได�ขอร�องทางเขมรได�จัดส งพระสงฆ*มา
ประกาศศาสนาแบบเถรวาท ซ่ึงมีพระมหาปาสามานเจ�าเป3นประมุข เข�ามาเผยแผ ในล�านช�าง 

พระพุทธศาสนาจึงได�เผยแผ มาสู อาณาจักรล�านช�าง และได�รับการอุปถัมภ*อย างดีจากพระ
เจ�าฟ�างุ�ม เนื่องจากพระเจ�าฟ�างุ�มเคยได�รับอุปการะจากพระมหาปาสามานเถระเม่ือครั้งทรงพระเยาว*
ด�วย พระมหาปาสามานเถระและคณะได�เดินทางออกจากเมืองกัมพูชา เม่ือป� พุทธศักราช ๑๙๐๒ ไป
ตามลําดับจนถึงเมืองแกพร�อมกับนําเอาพระพุทธรูปปางห�ามญาติ ชื่อ พระบาง และพระไตรปIฎกไป
ด�วยเพ่ือท่ีจะถวายแก พระเจ�าฟ�างุ�ม เม่ือคณะสงฆ*เดินทางมาถึงเวียงจันทน* เจ�าเมืองจันทน*ได�นิมนต*พัก
สมโภชพระบางอยู  ๓ คืน ๓ วัน แล�วคณะสงฆ*ก็เดินทางต อไปยังเวียงคํา อาราธนาพระเถระไปในเมือง 
ประชาชนได�มาสมโภชนพระบางกัน ๓ คืน ๓ วัน ครั้นจะเดินทางต างปรากฏว าพระพุทธรูปไม สามารถ
ยกไปได� จึงเสี่ยงทายว าเทวดาอารักษ*คงปรารถนาจะให�พระบางอยู ท่ีเวียงคําพระเถระและผู�ติดตาม 
ได�มีเดินทางไปยังเมืองเชียงทอง ครั้งถึงเชียงทอง ได�เข�าเฝ�าพระเจ�าฟ�างุ�มและพระมเหสี พระเถระและ
คณะจึงได�เผยแผ พุทธศาสนาในล�านช�างจนเจริญรุ งเรืองประดิษฐานม่ันคงสืบมา 

รัชสมัยของพระเจ�าฟ�างุ มนั้นเต็มไปด�วยศึกสงคราม ทําให�ชาวลาวท่ีมีนิสัยรักสงบเกิดความ
เบ่ือหน าย จนในท่ีสุดพร�อมใจกันขับพระเจ�าฟ�างุ มออกจากราชสมบัติ และอภิเษกพระราชโอรสทรง
พระนามว า “พญาสามแสนไท” ข้ึนเป3นพระเจ�าแผ นดิน และพระองค*ทรงอภิเษกกับเจ�าหญิงแห ง
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงทําให�มีการจัดระเบียบบ�านเมืองตามแบบแผนวิธีการท่ีได�รับจากประเทศ
ไทยเป3นอันมาก ในด�านการพระพุทธศาสนา พญาสามแสนไท ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให�
เจริญรุ งเรืองเป3นอย างมาก เช นทรงสร�างวัดมโนรมย* วัดอุโบสถ หอสมุด โรงเรียนปริยัติธรรม เป3นต�น 
และทรงเจริญพระราชไตรีกับทางกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนถึงกัมพูชา เวียดนาม ซ่ึงถือได�ว าในสมัยนี้
เป3นสมัยแห งการจัดสรรบ�านเมือง และการสร�างความม่ันคงเป3นป�กแผ นอย างมาก สมัยพระเจ�าวิชุล
ราชาธิปFต (พ.ศ. ๒๐๔๔-๒๐๖๓) บ�านเมืองอยู ในภาวะสงบ กษัตริย*ทรงเอาใจใส ทํานุบํารุงพุทธศาสนา 
ได�สร�างวัดวาอารามต าง ๆ เช น สร�างวัดบรมมหาราชวังเวียงทอง วัดวิชุลราช เพ่ืออัญเชิญพระบางจาก
เวียงคํามาประดิษฐานท่ีวัดนี้ ต อมาทรงสร�างวัดโพธิ์สบ เพ่ือเป3นอนุสรณ*แก พระราชธิดาท่ีได�สวรรคต
ไป ในรัชสมัยพระเจ�าโพธิสารราช (พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๐๙๐) พระองค*เป3นผู�เคร งครัดทางพระพุทธศาสนา
เป3นอย างยิ่ง ได�ทรงมีพระราชโองการให�พลเมืองเลิกนับถือผีสางเทวดา เลิกทรงเจ�าเข�าผีท่ัวพระ
ราชอาณาจักร ทรงให�รื้อศาลหลวง ศาลเจ�าผีเสื้อเมืองทรงเมือง และให�หันมานับถือพระพุทธศาสนา
แทน ทรงสร�างวัดสุวรรณเทวโลกแต เนื่องจากประเพณีการนับถือผีนั้นมีมานานมาก และได�ฝFงเข�าไปใน
จิตใจของประชาชนท่ัวไป จึงยากท่ีจะเลิกอย างเด็ดขาดได� 

ครั้นต อมาทางอาณาจักรล�านนาว างกษัตริย*ปกครอง จึงได�อัญเชิญเจ�าไชยเชษโฐหรือ 
เชษฐวังโส พระโอรสของพระเจ�าโพธิสาร ไปครองนครล�านนา เม่ือพุทธศักราช ๒๐๘๙ พระเจ�าโพธิ
สารเสด็จสวรรคตเม่ือพุทธศักราช ๒๐๙๐ ด�วยถูกช�างล�มทับขณะประพาสป�า ทรงกลับนครได�เพียง ๓ 
สัปดาห*ก็สวรรคต เม่ือสวรรคตแล�ว พระโอรสท้ังหลายต างแย งชิงราชสมบัติกัน อาณาจักรลาวได�แตก
เป3น ๒ ฝ�าย คือ อาณาจักรฝ�ายเหนือ และฝ�ายใต� พระเจ�าไชยเชษโฐแห งล�านนา จึงยกทัพตีกรุงล�าน
ช�าง และได�อัญเชิญพระแก�วมรกตท่ีประดิษฐานอยู ท่ีวัดบุปผาราม เชียงใหม  รวมท้ังพระพุทธสิหิงค* 
(พระสิงค*) และพระแก�วขาวไปด�วย เม่ือเสด็จถึงล�านช�าง ทรงยึดราชสมบัติจากเจ�าครองนครท้ังสองได� 
ด�วยความเกรงกลัวของเจ�าครองนครท้ังสอง จึงทรงครองนครท้ังสองซ่ึงเรียกว า กรุงศรีสัตนาคตหุต 
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พระองค*จึงข้ึนครองราชสมบัติ นับเป3นมหาราชองค*ท่ี ๒ ของลาว ท่ีทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระ
นามว า “พระเจ�าไชยเชษฐาธิราช” พระพุทธศาสนาในยุคของพระเจ�าเชษฐาธิราช นับว ามีความเจริญ
สูงสุด ทรงได�สร�างวัดสําคัญมากมาย ในกําแพงเมืองมีวัดอยู ประมาณ ๑๒๐ วัด และยังได�สร�างวัดพระ
แก�ว ซ่ึงเป3นท่ีประดิษฐานของพระแก�วมรกต ท่ีนํามาจากเมืองเชียงใหม  ในสมัยนี้ได�มีการแต ง
วรรณกรรมหลายเรื่อง เช น สังสินชัย การเกต พระลักพระราม เป3นต�น สมัยนี้ราชอาณาจักรไทยได�มี
ความสัมพันธ*ลาวอย างแน นแฟ�น ได�ร วมมือกันเพ่ือต อสู�กับพม า ได�สร�างเจดีย* “พระธาตุศรีสองรัก” ใน
อําเภอด านซ�าย จังหวัดเลย เพ่ือเป3นอนุสรณ* แห งความเป3นพ่ีเป3นน�องกัน ของสองอาณาจักร 

พระเจ�าไชยเชษฐาธิราชได�ทรงย�ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงคํามาอยู ท่ีเวียงจันทน* ได�
ประดิษฐานพระแก�วมรกต และพระแซกคํา (พระพุทธสิหิงค* หรือพระสิงค*) ไว�ท่ีเวียงจันทน* เรียกว า
เวียงจันทน*ล�านช�างส วนพระบางประดิษฐานไว�ท่ีเมืองเชียงทอง จึงได�ชื่อว าหลวงพระบางมาจนถึงบัดนี้ 
บางครั้งก็เรียกชื่อว าล�านช�างหลวงพระบาง และได�สร�างวัดเป3นท่ีประดิษฐานพระแก�วมรกตข้ึนเป3น
พิเศษ พระองค*ได�ทรงสร�างพระธาตุหลวง ซ่ึงถือเป3นสถาปFตยกรรมชิ้นยอดเยี่ยมของลาวเม่ือ
พุทธศักราช ๒๑๐๙ ซ่ึงต อมาได�ถูกพวกปล�นจากยูนานทําลายเสียหายไปมาก นอกจากพระองค*จะได�
ทรงสร�างพระธาตุ อ่ืนๆ และพระพุทธรูปสําคัญๆ อีกมากมาย เช น พระเจ�าองค*ต้ือ ท่ีเวียงจันทน* พระ
เจ�าองค*ตื้อ ท่ีอําเภอท าบ อ จังหวัดหนองคาย พระเสริม พระสุก พระใส พระอินทร*แปลง พระองค*แสน 
ทรงสร�างวัดพระธาตุ ท่ีจังหวัดหนองคาย และพระธาตุท่ีจมน้ําโขงอยู  พระธาตุบังพวน อําเภอเมือง
หนองคาย สร�างวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย และพระประธานในโบสถ* นามว า พระไชยเชษฐา พระ
ศรีโคตรบูร ท่ีแขวงคําม วน พระธาตุอิงรัง ท่ีแขวงสุวรรณเขต (สุวรรณเขต) พระธาตุศรีสองรัก อําเภอ
ด านซ�าย จังหวัดเลย และทรงปฏิสังขรณ*พระธาตุพนม เป3นต�น 

พระเจ�าไชยเชษฐาธิราช ทรงประคับประคองนําราชอาณาจักรล�านช�างผ านพ�นภัยการเป3น
เมืองข้ึนของพม าไปได� ตลอดรัชสมัยของพระองค* แม�ว าในขณะนั้นอาณาจักรล�านนา (เสียแก พม า 
พ.ศ. ๒๑๐๑) และอาณาจักรศรีอยุธยา (เสียแก พม า พ.ศ. ๒๑๐๗) ต�องตกเป3นเมืองข้ึนของพม าแล�ว 
แต หลังจากพระองค*สวรรคตในพุทธศักราช ๒๑๑๔ พอมาถึงพุทธศักราช ๒๑๑๗-๒๑๑๘ พระเจ�าหง
สาวดีบุเรงนองได�ยกทัพมาตีลาวและได�รับชัยชนะ และทรงนําโอรสองค*เดียวของพระเจ�าไชยเชษฐาธิ
ราชซ่ึงประสูติในป�ท่ีสวรรคต ไว�เป3นประกันท่ีหงสาวดีด�วย ต อจากนั้นมาหลายป�แผ นดินลาวก็วุ นวาย
ด�วยเรื่องราชสมบัติ จนพุทธศักราช ๒๑๓๔ พระเถระเจ�าอาวาสวัดต างๆ จึงได�ประชุมกันลงมติให�ส ง
ทูตไปเชิญเจ�าชายหน อแก�วโกเมน ซ่ึงเป3นตัวประกันอยู ประเทศพม ากลับมาครองราชย* และในเวลานั้น
พระเจ�าบุเรงนองสวรรคตลง พม าเริ่มอ อนแอลง และเจ�าหน อแก�วโกเมนข้ึนครองราชย*สมบัติ 
พุทธศักราช ๒๑๓๕ และประกาศอิสรภาพไม ข้ึนกับพม าต อไป 

พระเจ�าสุริยวงศาเป3นกษัตริย*ท่ีมีความปรีชาสามารถ และเข�มแข็ง สามารถปกครองให�
ล�านช�างสงบเรียบร�อยได� ในสมัยนี้วัฒนธรรมรุ งเรือง ศิลปกรรม ดนตรี ประติมากรรมต าง ๆ เจริญ
แพร หลาย หลังจากสิ้นราชกาลพระเจ�าสุริยวงศา ใน พุทธศักราช ๒๒๓๕ อาณาจักรลาวได�แตกเป3น ๒ 
อาณาจักร คือ เมืองหลวงพระบาง กับ เมืองเวียงจันทน* ท้ัง ๒ อาณาจักร ต างระแวงกัน และคอยหา
โอกาสแย งชิงอํานาจกัน จนถึงกับไปผูกมิตรกับต างประเทศเพ่ือกําจัดกันและกัน เช น ฝ�ายหนึ่งเข�ากับ
พม า ฝ�ายหนึ่งเข�ากับไทย หรือฝ�ายหนึ่งเข�ากับไทย ฝ�ายหนึ่งเข�ากับญวน เป3นต�น จนในท่ีสุดเม่ือไทย
สมัยพระเจ�าตากสินมหาราช ซ่ึงเป3นมิตรกับหลวงพระบางกู�เอกราชจากพม าได�แล�ว ก็ยกทัพมาตี
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เวียงจันทน* ซ่ึงเป3นพันธมิตรของพม า เข�ายึดครองได�ในพุทธศักราช ๒๓๒๑ และได�นําเอาพระแก�ว
มรกตไปยังอาณาจักรไทยด�วย อาณาจักรเวียงจันทน*ได�สลายตัวลงเป3นดินแดนของไทยในพุทธศักราช 
๒๓๗๑ ส วนอาณาจักรหลวงพระบางซ่ึงเป3นเมืองออกของไทยได�ส งทูตไปอ อนน�อม และมอบ
บรรณาการแก เวียดนามพุทธศักราช ๒๓๗๔ กลายเป3นข�ออ�างของฝรั่งเศส ผู�เข�ายึดครองเวียดนามใน
สมัยต อมา ท่ีจะเข�าล�านช�างหรือครอบครองลาวต อไปด�วย อาณาจักรลาวได�ตกเป3นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสโดยลําดับ เริ่มแต พุทธศักราช ๒๔๓๖ จนหมดสิ้นในพุทธศักราช ๒๔๔๗ ลาวถูกฝรั่งเศส
ครอบครองอยู  ๔๕ ป� จึงได�เอกราชกลับคืนโดยสมบูรณ* เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ มีชื่อเป3น
ทางการว า “พระราชอาณาจักรลาว”  

๒) คติของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล�านช�าง 
เนื่องจากอาณาจักรล�านช�างและล�านนามีการ

เจริญพระราชไมตรี จึงทําให�มีการรับเอาวัฒนธรรม การนับ
ถือศาสนา และเปลี่ยนเข�ามาอยู เสมอ  ทําให�การสร�าง
ประติมากรรมพระพุทธรูปในอาณาจักรล�านนา  เข�ามามี
อิทธิพลต อการสร�างพระพุทธรูปในอาณาจักรล�านช�างเป3น
อันมาก  รวมไปถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องด�วยเช นกัน  การ
ค�นพบพระพุทธรูปทรงเครื่องในอาณาจักรล�านช�าง  มักมี
ศิลปะไปทางล�านนาเสียส วนใหญ   คติการสร�างก็เช นกัน  
ผู�วิจัยพบว า อาณาจักรล�านช�างก็รับเอาอิทธิพลทางด�านคติ
ความเชื่ อนี้ เข� ามาจากล� านนา ขอม และพุกามด�วย  
พระพุทธรูปทรงเครื่องในยุคต�น จึงสร�างด�วยคติความเชื่อ
เรื่องจกฺรวรฺตินฺ  ตามคติของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
เม่ืออาณาจักรล�านช�างรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
เข�ามาแล�ว  คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องก็ลดน�อยลง แต ก็ยังปรากฏการสร�างอยู บ�าง  แต คติ
นิยมก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเช นในอาณาจักรล�านนา รวมท้ังรับเอาคติเรื่องชมพูบดีเข�ามาอีกด�วย ดัง
ปรากฏท่ีวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง (ภาพท่ี ๒๑) 

 ๒.๒.๓ กรุงสุโขทัย 
 ก อนท่ีจะมาเป3นอาณาจักรสุโขทัยนั้น ได�พบลักฐานด�านศิลปกรรมแบบเขมรปรากฏ

อยู ในบริเวณจังหวัดสุโขทัย เช น ปราสาทเขาปู�จ า ศาลตาผาแดง ปราสาทสามหลังท่ีวัดพระพายหลวง 
สถาปFตยกรรมท่ีปรากฏอยู หลายแห งนี้กําหนดอายุจากรูปแบบได�ว าเป3นศิลปะแบบเขมรราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๗-๑๘  ภายในมีประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน คือ พระพุทธรูป      
เทวสตรี และพระโพธิสัตว*อวโลกิเตศวร๑๐๔ ศิลปกรรมท่ีปรากฏในระยะต อมาคือเจดีย*ทรงระฆังซ่ึงเป3น
สถาปFตยกรรมในพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท เช น เจดีย*วัดช�างล�อม เจดีย*วัดสรศักด์ิ เจดีย*ทรงระฆังวัดศรี
พิจิตรกิรติกัลยาราม เป3นต�น 

                                                           

๑๐๔ ศักดิ์ชัย สายสิงห*, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห,หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม,
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), หน�า ๑๓-๑๕. 

 

ภาพท่ี ๒๑ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
ศิลปะล�านช�าง วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง 



๕๗ 

พระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัย เริ่มเด นชัดในรัชสมัยของสมัยพ อขุนรามคําแหง พลเมือง
ส วนใหญ ในสมัยสุโขทัยนับถือศาสนาท่ีแพร หลายในขณะนั้นก็คือพระพุทธศาสนาท้ังมหายานและเถร
วาท และศาสนาพราหมณ* หลักฐานท่ีจะเป3นเครื่องชี้ชัดก็คือ คณะสงฆ*นิกายเถรวาท ลังกาวงศ*ได�เข�า
มาต้ังสํานักเผยแผ ท่ีเมืองนครศรีธรรมราชเป3นครั้งแรกปรากฏอยู ในจารึกของพ อขุนรามคําแหงแห ง
กรุงสุโขทัย ซ่ึงมีจารึกไว�ว า (เม่ือป�มะโรง จุลศักราช ๖๕๔ พุทธศักราช ๑๘๓๕) เมืองสุโขทัยมีวัดวา
อารามมากมายครึกครื้น ส วนพระสงฆ*นั้นมีปู�ครู มีพระสังฆราช มีพระเถระ มีพระมหาเถระ เรียนรู�
พระไตรปIฎก พ อขุนรามคําแหงทรงทราบเกียรติคุณแห งพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ*จึงนิมนต*พระ
มหาเถระสังฆราชมาจากเมืองนครศรีธรรมราช และให�พํานักอยู ท่ีวัดอรัญญิกในกรุงสุโขทัย 
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ*ก็เจริญรุ งเรืองต้ังแต นั้นมา ในขณะท่ีนิกายมหายานค อยเสื่อมกําลัง
หายไป พ อขุนรามคําแหงทรงนับถือพระ ลังกาวงศ*มาก ในวันพระจะนิมนต*พระมหาเถระข้ึนนั่งแสดง
ธรรมบนพระแท นมนังคศิลาอยู เป3นประจํา พระองค*ทรงเป3นธรรมิกราชาอย างแท�จริง  

พ อขุนรามคําแหงทรงประพฤติพระองค*เป3นดุจพ อ ทรงใกล�ชิดกับราษฎรผู�เป3นเหมือนลูก
เสมอ จึงได�เกิดมีสุภาษิตสอนราษฎร เช น พ อสอนลูกเรียกว าสุภาษิตพระร วง ดังมีใจความพอเป3น
ตัวอย างดังนี้ "อาสาเจ�าจนตัวตาย อาสานายจนพอแรง ปลูกไมตรีอย างรู�ร�าง สร�างกุศลอย ารู�โรย อย า
ขูดคนด�วยปาก อย าถากคนด�วยตา อย าเผื่อแผ ความผิด อย าผูกมิตรคนจร อย ารักเขากว าผม อย ารัก
ลมกว าน้ํา อย ารักถํ้ากว าเรือน อย ารักเดือนกว าตะวัน"  ด�วยอิทธิพลเก่ียวกับประเพณีทางศาสนา ใน
ศิลาจารึกของพ อขุนรามคําแหง ได�พรรณนาถึงสภาพของของชาวสุโขทัยและประเพณีทางศาสนามี
ความว า "คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พ อขุนรามคําแหงเจ�าเมืองสุโขทัย ท้ัง
ชาวแม ชาวเจ�า ท วยปF¡วท วยนาง ลูกเจ�าลูกขุน ท้ังสิ้นท้ังหลาย ท้ังผู�ชายผู�หญิง ฝูงท วยมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน เม่ือออกพรรษา กรานกฐินเดือนหนึ่งจึงแล�ว เม่ือกรานกฐิน
มีพนมเบ้ียพนมหมากมีพนมดอกไม� มีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐิน โอยทานแล ป�¡แล�ญิบล�าน ไป
สวดญัตติกฐินถึงอรัญญิกพู�น…ใครจะมักเล น…เล น ใครจะมักหัว…หัว ใครจะมักเลื่อน…เลื่อน เมือง
สุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียนญอมคนเสียดกันดูท านเผ าเทียน เมืองสุโขทัยนี้มีดังจะแตก"  

ศิลปะทางด�านพุทธศาสนา ในสมัยสุโขทัยได�รับพระพุทธสิหิงค*มาจากลังกา ซ่ึงเป3น
แม แบบของพระพุทธรูปสุโขทัย พระพุทธรูปในประเทศไทยก อนหน�านี้ทุกยุคไม เคยมีเปลวรัศมีสูง เพ่ิง
จะมีข้ึนครั้งแรกในสมัยสุโขทัย สังฆาฏิพระพุทธรูปในสมัยก อนหน�านี้ ไม เคยเป3นแฉกชนิดท่ีเรียกว า 
เข้ียวตะขาบ พระเจดีย*แบบลอมฟางซ่ึงถ ายทอดมาจากมรีจิวัดเจดีย*ในลังกาก็ดี ถูปารามในลังกาก็ดี 
สมัยสุโขทัยก็สร�างข้ึนเลียนแบบ เช น พระมหาธาตุวัดช�างล�อม เมืองชะเลียง  

ต อมาถึงรัชสมัยของพระเจ�ามหาธรรมราชา (ลิไท) ผู�เป3นราชนัดดาของพ อขุนรามคําแหง 
(ป�มะเส็ง จุลศักราช ๖๗๙ พ.ศ. ๑๘๖๐) ทรงสร�างพระมหาธาตุและปลูกต�นพระศรีมหาโพธิ์ในเมือง 
นครชุม ในจารึกกล าวว าพระบรมธาตุและต�นมหาโพธิ์เป3นของท่ีแท�จริงได�มาจากประเทศลังกา และ
ทรงส งให�ราชบัณฑิตไปอาราธนาพระสวามีสังฆราชมาจากเมืองลังกามีนามว า พระสุมนะ และ
พระองค*ก็ได�ออกผนวชชั่วระยะหนึ่งท่ีวัดอรัญญิก นับเป3นพระมหากษัตริย*พระองค*แรกของไทยท่ีได�
ทรงพระผนวช ในขณะท่ีพระองค*ทรงผนวชก็ได�ทรงนิพนธ*วรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเรื่อง เตภูมิ
กถา หรือไตรภูมิพระร วง เป3นนิพนธ*ท่ีเด นและมีอิทธิพลต อคนไทยมากในหลายยุคหลายสมัยต อมา ทํา
ให�ผู�อ านได�ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค*เป3นอย างดี 



๕๘ 

การพบสถาปFตยกรรมเนื่องในศาสนาพุทธลัทธิต างๆ ในกรุงสุโขทัย ประกอบกับหลักฐาน
จากจารึกท่ีว าพ อขุนรามคําแหงอาราธนาพระสงฆ*ในลัทธิลังกาวงศ*ให�เข�ามายังสุโขทัย๑๐๕ แสดงให�เห็น
ว าชนชั้นนําของสุโขทัยนับถือพระพุทธศาสนาเป3นหลัก 

นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานจารึกจํานวนหนึ่งแสดงการเปรียบเทียบหรือแสดงความมุ ง
หมายถึงกษัตริย*กับพระพุทธเจ�า ความคิดนี้มีมาก อนในเขมร ภาษาไทย และภาษาบาลี (พ.ศ. ๑๙๐๔) 
กล าวถึงการออกผนวชของพระมหาธรรมราชา (พญาฦาไทย) เนื่องจากทรงปรารถนาเป3นพระโพธิสัตว*
ท่ีจะตรัสรู�เป3นพระพุทธเจ�า ในหลักภาษาเขมรความว า “ผลบุญท่ีอาตมาบวชในศาสนาของพระพุทธ 
พระผู�เป3นเจ�าในครั้งนี้ อาตมาไม อยากได�จักรพรรดิสมบัติ อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ อาตมา อยากขอ
มอบอาตมาปรารถนาเป3นพระพุทธเจ�า เพ่ือนําสัตว*ท้ังปวงข�ามไตรภพนี้”๑๐๖ หลักภาษาไทย มีความว า
ว า “...จุ งเป3นพระพุทธ จุ งเอาฝูง...ว*ท้ังหลายข�ามสงสารทุกข*นี้...”๑๐๗ ส วนในศิลาจารึกวัดป�ามะม วง
หลักท่ีเป3นภาษาบาลี กล าวถึงพระมหาธรรมราชา (ลิไทย) ว า “พระองค*ทรงเพ งหวังถึงจริยาวัตรท่ีพระ
โพธิสัตว*ท้ังหลายประพฤติมาทุกเม่ือ”๑๐๘  

แต กระนั้นหลักฐานเก่ียวกับการระลึกถึงบุคคลจากจารึกสุโขทัยบางหลักแสดงให�เห็น
ร องรอยของความเชื่อท่ีต างออกไป นั่นคือความเชื่อเรื่องผี มีการกล าวถึงบุคคลท่ีล วงลับไปว ามีฐานะ
เป3น “ผี” ท้ังๆ ท่ีศาสนาพุทธมีความเชื่อว าเม่ือบุคคลเสียชีวิตจะเวียนว ายตายเกิดไปในภพภูมิต างๆ 
ปรากฏตามไตรภูมิพระร วง ท่ีว า “...อันสัตว*ท้ังหลายเทียรย อมเวียนวนไปมา แลเกิดในภูมิ ๓ อันนี้แล 
อันใดแลเชื่อภูมิ ๓ อันนั้นเล า อันหนึ่งชื่อว ากามภูมิ อันหนึ่งชื่อว ารูปภูมิ อันหนึ่งชื่อว าอรูปภูมิ...” 

ความคิดเรื่องการระลึกถึงบุคคลในเอกสารไทยมีการแสดงฐานะของบุคคลท่ีแตกต างกัน 
ลักษณะแรกคือกษัตริย*แสดงตนเป3นพระพุทธเจ�า อีกลักษณะหนึ่งคือมีการระลึกถึงผู�ตายว าเป3นผีซ่ึงให�
คุณให�โทษต อคนมีชีวิตได� การระลึกถึงบุคคลเช นนี้จะพบต อมาในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร* 

แม�ในอาณาจักรสุโขทัยจะไม ปรากฏการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ด�วยเหตุท่ี
พระมหากษัตริย*แห งกรุงสุโขทัย ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากลังกา ซ่ึงไม ปรากฏ
ธรรมเนียมเรื่องการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมาแต เดิม เพราะมีความเชื่อว าพระพุทธเจ�าทรงเป3น
เพียงมนุษย*ธรรมดาสามัญ แตกต างจากพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  ท่ีเชื่อว าพระพุทธเจ�าทรงมี
ความพิเศษเหนือมนุษย*ปุถุชน  แต ผู�วิจัยก็ค�นพบว าในรัชสมัยนี้เอง  ได�มีการพระราชนิพนธ*ไตรภูมิพระ
ร วง ข้ึน ซ่ึงความตอนหนึ่งของไตรภูมิพระร วง ได�กล าวถึงสมบัติของพระเจ�าจักรพรรดิ และความตอน
หนึ่งได�กล าวถึง กงจักรแก�ว  ซ่ึงมีนัยยะสําคัญประการหนึ่ง คือ การบังเกิดของพระมหาจักรพรรดิ   
พระสัมมาสัมพุทธเจ�า และพระปFจเจกพุทธเจ�า นั้นจะไม บังเกิดข้ึนพร�อมกัน  ดังความตอนหนึ่งท่ีว า 
“อันว ากงจักรแก�วนั้นไส�ใช อินท*แลพรหมเทพยดาผู�มีฤทธานุภาพ กระทํากงจักรแก�วนั้นหามิได� แล
กงจักรแก�วนั้หากเป3นเองแลเกิดสําหรับบุญท านผู�เป3นพระญามหาจักรพรรดิราชเจ�านั้นแลฯ ผิเม่ือว า
กัลปอันใดแลบมีพระพุทธเจ�าและพระปFจเจกโพธิไส� จึงมีพระญามหาจักรพรรดิแทนไส�” ความตอนนี้

                                                           

๑๐๕ กรมศิลปากร, ประชมุจารึกภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), 
หน�า ๔๓-๔๕. 

๑๐๖ เรื่องเดียวกัน,  หน�า ๓๐๔. 
๑๐๗ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๗๔. 
๑๐๘ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๓๑๔. 



๕๙ 

ย อมแสดงพระสถานะของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าอย างชัดเจนว ามีพระสถานะเสมอด�วยพระเจ�า
จักรพรรดิ โดยแฝงนัยยะการยกย องพระสัมมาสัมพุทธเจ�าเป3นธรรมจักรพรรดิราช ซ่ึงถือเป3นความเชื่อ
ตามอย างพระพุทธศาสนาท่ีมีมาแต เดิมในภูมิภาคนี้    

 ๒.๒.๔ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงศรีอยุธยา 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงศรีอยุธยา 
ก อนท่ีจะมีการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  ปรากฏร องรอยอิทธิพลของการนับถือศาสนา

ต างๆ ผสมผสานกันอยู  นับต้ังแต สมัยอาณาจักรทวารวดี เป3นต�นมา ได�แก หลักฐานความเชื่อใน
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เช น ศิลาสลักรูปธรรมจักรและกวางหมอบ ท่ีเป3นสัญลักษณ*แทนการ
แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ�า๑๐๙  ตามอย างคติอินเดียโบราณ  นอกจากนี้ก็ยังปรากฏหลักฐาน
ความนิยมในการสร�างพระพุทธรูป ตามความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายาน เช น รูปพระโพธิสัตว*
อวโลกิเตศวรทรงห มหนังกวาง๑๑๐ และหลักฐานความเชื่อในศาสนาพราหมณ* เช น เทวรูปศิลาสวม
หมวกทรงกระบอกจากศรีเทพ๑๑๑ คติความเชื่อท่ีผสมผสานกัน  ปรากฏในอาณาจักรทวานวดี ท้ังพุทธ
ศาสนานิกายหินยาน พุทธศาสนานิกายมหายาน และศาสนาพราหมณ* ฮินดู ยังคงดําเนินต อมาเรื่อยๆ 
ในดินแดนภาคกลางของประเทศ บางยุคสมัย  คติความเชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ก็มีอิทธิพล
มากกว าความเชื่อในศาสนาอ่ืนๆ แต นับจากท่ีประวัติศาสตร*ไทยเริ่มต�นอย างแท�จริง เม่ือมีการ
ประดิษฐ*ตัวอักษรไทยในสมัยสุโขทัย ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก็ได�มีบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดในดินแดนนี้
อย างชัดเจน 

ก อนการก อต้ังอาณาจักรอยุธยาในพุทธศักราช ๑๘๙๓  ปรากฏหลักฐานตํานานทางเหนือ
กล าวถึงเมืองอโยธยาว าเป3นเมืองสําคัญทางพุทธศาสนาเมืองหนึ่ง มีภิกษุในพุทธศาสนาต างเมืองเข�า
มาศึกษาเล าเรียน ก อนท่ีจะเดินทางไปบวชแปลงใหม ตามนิกายเถรวาท ลังกาวงศ*ซ่ึงเป3นท่ีนิยมมากใน
เวลาต อมา ในสํานักของพระชาวมอญท่ีเมืองพัน๑๑๒ 

พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยาตอนต�น 
หลังจากการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป3นอาณาจักรแล�ว แม�ว าพระมหากษัตริย*จะแสดง

พระองค*เป3นผู�อุปถัมภ*และนับถือพุทธศาสนาเถรวาทท่ีประชาชนโดยท่ัวไปยึดม่ัน แต ลักษณะท่ีสําคัญ
ยิ่งของอาณาจักรอยุธยาตอนต�นนี้กลับมุ งเน�นวัฒนธรรมประเพณีตามอย างศาสนาพราหมณ* ฮินดู  
ท่ีรับมาจากอาณาจักรเขมร  โดยเฉพาะประเพณีในราชสํานัก ทําให�ฐานะของพระมหากษัตริย*ถูกยก
ย องให�เป3น ‘เทวราชา’ ตามอย างวัฒนธรรมประเพณีเขมร โดยอาศัยอิทธิพลตามความเชื่อของศาสนา

                                                           

๑๐๙ ผาสุข อินทราวุธ, พระพุทธศาสนาและประติมานวิทยา, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๐), หน�า ๕๔. 

๑๑๐ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ*ครั้งท่ี๗, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร*การ
พิมพ*, ๒๕๒๔), หน�า ๘. 

๑๑๑ หม อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, หน�า๑๒. 
๑๑๒ ตํานานมูลศาสนา งานพระราชทานพลิงศพหม"อมหลวงเดช สนิทวงศ,, (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ*พระจันทร, ๒๕๑๙), หน�า ๑๙๒. และ แสง มนวิทูร, ผู�แปล, ชินกาลมาลีปกรณ, งานฌาปนกิจศพนางทองคํา 
สุวรรนิชกุล, พิมพ*ครั้งท่ี ๓, (พระนคร: โรงพิมพ*สามมิตร, ๒๕๑๕), หน�า ๑๐๘. 



๖๐ 

พราหมณ* ฮินดู ในการยกย องและคํ้าชู นั่นอาจเป3นผลจากการท่ีอาณาจักรอยุธยาได�เข�าตีเขมรหลาย
ครั้งหลายหนในประวัติศาสตร*ตอนต�น จนถึงขนาดตีเมืองนครธมได�ในท่ีสุดและได�นําเอาข�าราชสํานัก
เขมร ท้ังพราหมณ*ปุโรหิตต างๆ จนกระท่ังเครื่องราชกกุธภัณฑ*๑๑๓ พร�อมวัฒนธรรมประเพณี  มาใช�ใน
อยุธยา 

ในช วงเวลาเดียวกันนี้เอง พุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ*ได�เข�ามามีอิทธิพลใน
กรุงศรีอยุธยาเป3นอันมาก หลังจากท่ีพระเจ�าปรักกรมพาหุทรงกระทําสังคายนาพระธรรมวินัยในราว
พุทธศักราช ๑๖๙๖ ทําให�พระพุทธศาสนาในลังกาเจริญรุ งเรือง และปรากฏกิติศัพท*เลื่องลือไปใน
ดินแดนท่ีนับถือพุทธศาสนาเถรวาทเช นเดียวกัน มีหลักฐานว าในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ เริ่มมี
พระสงฆ*ไทยเดินทางไปสืบพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลังกาวงศ*จากเมืองพันในอาณาจักรพม า เม่ือ
พระสงฆ*กลุ มนี้นําโดยพระสุมนเถระเดินทางกลับมา ได�เผยแผ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลังกาวงศ*
แบบใหม นี้ไปท่ัว พระปIยทัสสีได�นําพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลังกาวงศ*จากเมืองพันนี้มาประดิษฐาน
ในอยุธยา และได�รับการแต งต้ังเป3น ‘มหาสวามี’๑๑๔ แต เม่ือเวลาผ านไปพระพุทธศาสนาจากนครนี้เริ่ม
ปรากฏว ามีการหย อนยานพระธรรมวินัยลง ไม เคร งครัดแบบเดิมท่ีเคยได�รับความเลื่อมใส จึงเกิด
พระสงฆ*กลุ มใหม ท่ีเข�าใจว าคงเป3นพระนิกายเดิมของทางล�านนา๑๑๕  เป3นพระเถระชาวเชียงใหม  ๗ 
รูป ชาวอยุธยา ๒ รูป ชาวกัมพูชา และภิกษุบริษัทเป3นอันมากพากันเดินทางไปลังกาเพ่ืออุปสมบท
แปลงตามพระพุทธศาสนาเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ* แล�วศึกษาพระธรรมวินัยอยู ในลังกาหลายป� ณ 
สํานักของพระวันรัตนมหาเถร ใน พุทธศักราช ๑๙๖๗ (สมัยสมเด็จพระอินทราชา) เม่ือกลับมาก็ได�
นิมนต*พระมหาเถระชาวลังกาคือ พระมหาวิกรมพาหุ และพระอุดมปFญญามาด�วย เพ่ือมาต้ังนิกายเถร
วาท ลังกาวงศ*ข้ึนอีกนิกายหนึ่ง๑๑๖ ท้ังท่ีอยุธยา นครศรีธรรมราช สุโขทัย เชียงใหม  และเชียงแสน 
ต�น๑๑๗  

การมีคณะสงฆ*ลังกาวงศ*เพ่ิมข้ึนมาอีกนิกายหนึ่งนี้ ทําให�แบบแผนการปกครองคณะสงฆ*
อยุธยาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีมีลักษณะเช นเดียวกันกับสมัยสุโขทัย ท่ีแบ งออกเป3น คณะคามวาสี ท่ี
เป3นพระสงฆ*นิกายเดิมส วนมาก และคณะอรัญวาสี ท่ีมุ งเน�นการปฏิบัติวิปFสสนาธุระตามแบบพระสงฆ*
ลังกา กลายเป3นคณะสงฆ* ๓ คณะ คือมีคณะสงฆ*วัดป�าแก�ว เพ่ิมข้ึนมาจากคณะสงฆ*ลังกาวงศ*คณะใหม  
เรียกว าคณะคามวาสีฝ�ายขวา คณะคามวาสีฝ�ายซ�าย และคณะอรัญวาสี ส วนตําแหน งสังฆนายกมี ๓ 
ชั้น คือ สมเด็จพระสังฆราช พระสังฆราชาคณะ และพระครู 

พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยาตอนกลาง 

                                                           

๑๑๓ นิธิ เอียวศรีวงศ* และ อาคม พัตฒิยะ, ศรีรามเทพนคร, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปวัฒนธรรม, 
๒๕๒๗), หน�า๑๖. 

๑๑๔ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย,, (พระนคร: ห�างหุ�นส วนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๓), 
หน�า ๘๕-๘๖,๑๙๔. 

๑๑๕ ศิริ เปรมจิตต*, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*บํารุงนุกูลกิจ, 
๒๕๒๒), หน�า ๒๒๙. 

๑๑๖ พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, (พระนคร: ชูสิน, ๒๔๙๘), หน�า๗๙. 
๑๑๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม , ตํานานมูลศาสนาฉบับวัดปqาแดงภาคบริวรรตลําดับท่ี ๙, (เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม , ๒๕๑๙), หน�า ๑๗-๑๘. 



๖๑ 

ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการ
ปกครองครั้งใหญ   ด�วยพระองค*ทรงปฏิรูปการปกครองบ�านเมืองเพ่ือรวมอาณาจักรสุโขทัย และ
อาณาจักรอยุธยาให�เป3นอาณาจักรเดียวกัน ทรงดําเนินนโยบายหลายประการเพ่ือการนี้ โดยเฉพาะ
อย างยิ่งการแสดงพระองค*เป3น “ธรรมราชา” เช นเดียวกับพระมหาธรรมราชาลิไทย ซ่ึงมีความ
แตกต างไปจากในสมัยต�นของอาณาจักรอยุธยา  ซ่ึงยกย องให�พระมหากษัตริย*ทรงมีฐานะเป3น ‘เทวรา
ชา’ ทรงลดความสําคัญของฐานะเทวราชา  โดยมิได�ทรงยกเลิกความเชื่อในทันที แต ทรงยกแนวคิด
เทวราชาให�เป3นองค*ประกอบส วนหนึ่งของแนวคิดกษัตริย*ธรรมราชา ด�วยการแสดงพระองค*เป3น
พระมหากษัตริย*ท่ีฝFกใฝ�พระพุทธศาสนาเป3นอย างยิ่ง ทรงบําเพ็ญบารมีต างๆ ตามทศบารมีท่ีพระพุทธ
องค*เคยกระทํามาก อน เช นทรงสร�างทานบารมี ด�วยการหล อรูปพระโพธิสัตว* ๕๐๐ ชาติ เพ่ือ
พระราชทานตามวัดในหมู บ�านต างๆ ไว�บูชา และยังทรงจัดงานเฉลิมฉลองพร�อมท้ังพระราชทานถวาย
ปFจจัยต างๆ แก พระสงฆ* พราหมณ* และพระราชทานทรัพย*แก วณิพกด�วย ทรงศีลบารมีโดยการรักษา
ศีล ทรงเนกขัมมบารมี ด�วยการเสด็จออกผนวช เม่ือพุทธศักราช ๒๐๐๘ ท่ีวัดจุฬามณี เม่ืองสองแคว 
พร�อมด�วยข�าราชการ เป3นเวลานานถึง ๘ เดือนในขณะท่ีทรงเป3นกษัตริย*แห งราชอาณาจักรอยุธยาอยู  
แบบเดียวกับท่ีพระมหาธรรมราชาลิไทยท่ีทรงเคยทํา ท้ังท่ีประเพณีเช นนี้ยังไม เคยปรากฏในจารีต
อยุธยามาก อน การผนวชของพระองค*มีความหมายเชิงสัญญลักษณ*ท่ีวางไว�ก อน เพ่ือเปรียบเทียบกับ
พระพุทธเจ�า ด�วยการให�ข�าราชบริพาร ๕ คนออกบวชก อนพระองค*อย างกะทันหันด�วยสมมติ
แทนปFญจวัคคีย* และจัดงานพิธีออกผนวชอย างมโหฬาร โดยมีผู�ออกบวชตามพระองค*ถึง ๒๓๔๘ คน 
หลังจากนั้นทรงบารมีสุดท�ายของพระองค*คือ ปFญญาบารมี และวิรยะบารมี ด�วยการให�นักปราชญ*ราช
บัณฑิตแต งมหาชาติคําหลวง 

หลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ผู�ทรงนําอุดมการณ*ธรรมราชาจาก
อาณาจักรสุโขทัย เข�ามาทรงวางแบบแผน เป3นอุดมการณ*ของพระมหากษัตริย*อยุธยาสืบต อมาแล�ว 
พระมหากษัตริย*ท่ีทรงมีบทบาทในการอุปถัมภ*พุทธศาสนาอย างโดดเด น พระองค*ต อมาได�แก พระเจ�า
ทรงธรรม ซ่ึงทรงครองราชย*ในช วงท่ีสังคมอยุธยามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป3นอย างมาก
สืบเนื่องจาก ต้ังแต สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ มีชุมชนชาวต างชาติมากข้ึน เช น มุสลิม จีน อินเดีย 
เปอร*เซีย และญ่ีปุ�น รวมท้ังชาติตะวันตก จากการท่ีพระองค*ทรงเคยบวชเรียนมาก อน ทรงรอบรู�
ไตรปIฏก จนแตกฉาน ได�รับสถาปนาสมณะฐานันดรเป3นถึงพระพิมลธรรมอนันตปรีชา มีศิษย*และโยม
มากมายท่ีศรัทธาปสาทะ  พระองค*ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอย างอเนกประการนอกเหนือไปจาก
การซ อมสร�างวัดและทําบุญในพระพุทธศาสนาเฉกเช น พระมหากษัตริย*พระองค*อ่ืนๆ พระองค*
แตกฉานหลักธรรมต างๆ มากจนทรงสามารถบอกหนังสือ (สอน) พระสงฆ*๑ และโปรดให�แต งมหาชาติ
คําหลวง และสร�างพระไตรปIฎกธรรม  ในรัชสมัยของพระองค*ยังมีเหตุการณ*ค�นพบรอยพระพุทธบาท 
ในศักราช ๙๖๘ (พ.ศ.๒๑๖๔) ซ่ึงแสดงถึงคติท่ีว ามีการพบสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในเมือง เม่ือบ�านเมืองมีความ
ร มเย็นเป3นสุข เม่ือพบรอยพระพุทธบาทแล�วพระองค*ทรงอุปถัมภ*สถานท่ีนี้มาก ทรงสร�างมณฑปสวม
ทับพร�อมท้ังสร�างพระอุโบสถ ถาวรวัตถุ และทรงกัลปนาท่ีดินบริเวณนั้นกว�างรัศมีหนึ่งโยชน*ถวาย 
แล�วจัดพิธีสมโภชถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน 

 



๖๒ 

พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยาตอนปลาย  
เม่ืออาณาจักรอยุธยาเข�าสู ยุคปลาย สังคมโดยท่ัวไปเริ่มเสื่อมลงไป พระพุทธศาสนาท่ีเป3น

ศูนย*กลางความเชื่อได�เข�ามาพัวพันกับเรื่องทางโลกมากข้ึน  สถาบันสงฆ*เข�ามามีบทบาทในการแย งชิง
พระราชบัลลังก*มาต้ังแต ปลายสมัยอยุธยาตอนกลาง ปรากฏในรัชสมัยสมเด็จพระเจ�าทรงธรรมและใน
สมัยต อๆ มา คณะสงฆ*กลายเป3นฐานอํานาจทางการเมืองท่ีสําคัญอย างหนึ่งของพระมหากษัตริย* ท่ีจะ
สนับสนุนให�มีการแย งชิงราชสมบัติ เช น สมเด็จพระเพทราชา และสมเด็จพระเจ�าบรมโกศ
พระมหากษัตริย*ได�พยายามยกฐานะของพระองค*เองให�สูงข้ึนกว าเดิม ในฐานะเป3นพระเจ�าจักรพรรดิ
ราช และนําแนวคิดเทวราชากลับมาอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏเด นชัดต้ังแต รัชสมัยสมเด็จพระเจ�าปราสาท
ทอง ดังเห็นได�จากพระราชพิธีต างๆ เช น พิธีอินทราภิเษก อันเป3นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสวยราช
สมบัติโดยสมบูรณ* เป3นต�น เพ่ือแสดงความยิ่งใหญ เหนือกษัตริย*อ่ืนๆ โดยท่ัวไป๑๑๘ นอกจากนี้ยังเป3น
การแสวงหาความชอบธรรมในการข้ึนครองราชย*ของพระเจ�าปราสาททองอีกด�วย เนื่องจากในสมัย
อยุธยาตอนปลายนี้ เต็มไปด�วยการแย งชิงสมบัติและครองราชย*โดยไม ชอบธรรม ทําให�มีกาเผยแพร 
แนวความคิดคติความเชื่อเรื่องผู� มีบุญ เพ่ือสร�างความชอบธรรมนี้ปรากฏอยู ท่ัวไปในสังคม 
แนวความคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีกลายรูปแบบความเชื่อ เช น แนวความคิด เรื่องพระศรีอาริย* – 
พระมาลัย - และความเชื่อเรื่องผู�มีบุญ ได�แพร หลายอยู ท่ัวไป และเป3นท่ีเชื่อถือของประชาชนท่ีอยู ใน
สังคมท่ีวุ นวายโกลาหลมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ จนต�องอาศัยความเชื่อเหล านี้เป3นความหวังของชีวิต ท้ังๆ ท่ี 
ความเชื่อเช นนี้ปรากฏหลักฐานมาต้ังแต ในสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ปรากฏตามคัมภีร*ไตรภูมิพระร วง
ของพระมหาธรรมราชาลิไทย แห งกรุงสุโขทัย  นอกจากพระมหากษัตริย*จะใช�ความเชื่อผู�มีบุญเป3น
ประโยชน*แล�ว แม�แต กบฏท่ีเกิดข้ึนหลายครั้งในช วงปลายสมัยอยุธยา เช น กบฏบุญกว�างมีผู�นํา “มี
ความรู�วิชาการดี.....ต้ังตัวว าเป3นผู�มีบุญ” และกบฏธรรมเสถียร ท่ี “ว าตัวนี้เป3นผู�มีบุญ” ยังอาศัยความ
เชื่อเรื่องผู�มีบุญเป3นประโยชน*ในการรวบรวมกําลังคนและก อกบฏแม�ว าจะไม สําเร็จ แต ย อมยืนยันถึง
ความเชื่อท่ีปรากฏในสังคมพุทธศาสนาเช นอยุธยา 

ส วนความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย* ก็เป3นท่ีนิยมต้ังแต สมัยสุโขทัย ดังปรากฏในจารึกสมัย 
สุโขทัยถึง ๑๖ หลัก๑๑๙ แสดงความมุ งหมายขอเกิดในสมัยพระศรีอาริย* และขอสดับธรรมอันประเสริฐ
ของพระพุทธเมตไตรย หรือในจารึกร วมสมัยอยุธยาท่ีขอเป3นพระพุทธเจ�าในอนาคต๑๒๐ สังคม
โดยท่ัวไปเชื่อว าพระสมณโคดมจะมีอายุเพียง๕,๐๐๐ป� แล�วจะเป3นเวลาของของศาสนาพระศรีอาริย* 
ซ่ึงจะเป3นโลกท่ีมีแต ความสุข ไม มีการเบียดเบียนกดข่ีข มเหงไม มีการฆ าฟFน ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ 
ทุกคนจะมีสมบัติเท าเทียมกัน ไม มีความปรารถนาสิ่งอ่ืนใดนอกจากอาหารและน้ําเวลาหิวกระหาย๑๒๑ 

                                                           

๑๑๘  Cf. Arthur Berridale Keith,trans., Aitareya Brahmana, Rigavead Brahmanas: The 
Aitareya and Kausitoki Brahmanas of the Rigavead., (Massachusettes: Haward University Press, 1980), 
pp.329-338. 

๑๑๙ ชาญวิทย* เกษตรศิริ, “กบฏไพร สมัยอยุธยากับแนวความคิดผู�มีบุญ-พระศรีอาริย*-พระมาลัย”; 
วารสารธรรมศาสตร,, ป�ท่ี ๙, ฉบับท่ี ๑ (กรกฏาคม-กันยายน, ๒๕๒๒): ๗๖. 

๑๒๐ หอสมุดแห งชาติ, จารึกในประเทศไทย เล"ม ๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*ภาพพิมพ*, ๒๕๒๙), 
หน�า ๑๐๘. 

๑๒๑ พิทูร มะลิวัลย*, นําเท่ียวโลกพระศรีอาริย,, (กรุงเทพมหานคร: วัดมหาธาตุ, ๒๕๑๔), หน�า ๓๒. 



๖๓ 

และแม�จะยังไม ถึง พุทธศักราช ๕๐๐๐ ก็เชื่อกันว าพระศรีอาริย*อาจเสด็จลงมาได�เป3นคราวๆไป๑๒๒

สําหรับความเชื่อเรื่องพระมาลัยก็แพร หลายในสังคมอยุธยาด�วย ท้ังในระดับราชสํานักและชาวบ�าน 
เนื่องจากประเพณีสวดพระมาลัยท้ังในพิธีแต งงานและงานศพ และเชื่อว าพระมาลัยอาจมาดับทุกข*ได�
ชั่วคราว เช นท่ีลงไปนรกทําให� “ไฟนรกให�ดับพินาศไป บันดาลท อธารน้ําฝนให�ตกลงมา สัตว*ท้ังหลาย
ก็เย็นสรีระกายได�รับความสบายกาย” และยังเป3นผู�ข้ึนสวรรค*ไปเฝ�าพระศรีอาริย* ท่ีทรงเล าถึงเรื่อง
มิคสัญญี กลียุค และการเสด็จลงมาโปรดสัตว*ของพระศรีอาริย*อีก 

การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา  
เนื่องจากอาณาจักรอยุธยาเป3นสมัยท่ีมีระยะเวลายาวนาน  การศึกษาเก่ียวกับศิลปะการ

สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงสามารถศึกษาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏในช วงเวลาต างๆ  ท่ี
จะเป3นตัวอย างในแต ละยุคสมัยของอยุธยาได� ดังนี้ 

๑. พระพุทธรูปทรงเครื่องแผ นทองคําดุน (ภาพท่ี ๒๒) พบในกรุพระปรางค*วัดราชบูรณะ 
ซ่ึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๒ หรือเจ�าสามพระยา ทรงสร�างข้ึนเม่ือ พุทธศักราช ๑๙๖๗ ในบริเวณ
ท่ีพระเชษฐาท้ัง ๒ พระองค* คือ เจ�าอ�ายพระยา และเจ�ายี่พระยาชนช�างต อสู�กันจน สิ้นพระชนม*ท้ังคู  
สันนิษฐานได�ว าพระพุทธรูปองค*นี้สร�างข้ึนก อน พุทธศักราช ๑๙๖๗ อาจสร�างข้ึนในราวต�นพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๙ ถึงต�นพุทธศตวรรษท่ี ๒๐๗๗ พระพุทธรูปทรงเครื่ององค*นี้เป3นพระพุทธรูปประทับยืน
ยกพระหัตถ*ขวาแสดงปางประทานอภัยในบริเวณด�านหน�าพระอุระ ซ่ึงเป3นลักษณะท่ีมักพบอยู เสมอ
ในศิลปะลพบุรี และศิลปะมอญ-หริภุญไชยในราวพุทธศตรรษท่ี ๑๗  พระหัตถ*ซ�ายวางแนบพระ
วรกาย  ห มจีวรคลุมพระอังสาท้ังสองข�าง ทรงสวมรัดประคดเป3นเข็มขัดประดับเพชรพลอย มีลวดลาย 
ดอกไม�สี่กลีบท่ีช วงกลางด�านหน�าและด�านข�าง ขอบสบงทําวงโค�งมากมีขอบชายผ�าจีบหน�านางข้ึนไป

                                                           

๑๒๒ สมเกียรติ วันทะนะ, การศึกษาประวัติศาสตร,ทางความคิดของไทย, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม
ประวัติศาสตร*), หน�า๓๘. 

 

ภาพท่ี ๒๒ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง  แผ นทองคําดุน  กรุวัดราชบุรณะ (ภาพจากหนังสือเคร่ืองทองสมัยอยุธยา โดย กรมศิลปากร) 



๖๔ 

เหนือขอบสบงเป3นสีเหลี่ยม ชายผ�าจีบหน�านางท่ีต อลง
มาถึงชายสบงด�านล างก็มีลวดลายประดับเป3นรูปกลีบ
ดอกไม�หันหัวลง มีลาย ไข ปลาประกอบด�านข�างท้ังสอง
ข�าง ซ่ึงเป3นลักษณะท่ีพบในพระพุทธรูปประทับยืนศิลปะ
สมัยก อนอยุธยา (ศิลปะอู ทอง) เช นกัน นอกจากนี้ยัง
ปรากฎอิทธิพลสุโขทัยด�วย คือ พระอุษณีษะรูปเปลวเพลิง 
พระพุทธรูปทรงเครื่องดุนบนแผ นทอง จากกรุพระปรางค*
วัดราชบูรณะนี้ เป3นพระพุทธรูปหลักท่ีใช�เปรียบเทียบ
กําหนดสมัยพระพุทธรูปทรงเครื่องอยุธยาท่ีสวมเครื่อง
ทรง หรือมีลักษณะทางประติมากรรมอ่ืนๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน 
กําหนดให�มีอายุการสร�างร วมสมัยกัน คือ สมัยอยุธยา
ตอนต�น (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๐๐๖) 

อนึ่ ง ใ นยุ คส มั ยตอนต� นนี้  ก็ ยั ง ป ร ากฏ
พระพุทธรูปศิลา แกะสลักจากหินทราย ทรงเครื่อง ใน
อาณาจักรนี้ เช นพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลา วัดละมุด 
(ภาพท่ี ๒๓) จังหวัดนครปฐม เป3นต�น 

๒. พระพุทธรูปทรงเครื่องสําริด (ภาพท่ี ๒๔) พระพุทธรูปนี้ มีจารึกอักษรไทยระบุพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๐ กล าวว า “วันศุกร*เดือนเพ็ญข้ึนสองคํ่าฉลูนักสัตร ตรีสก ศาสนา ผ านไปได� ๒๐๘๔ ป� 
ออกขุนปราชญามคา มาจากจันทบูน สร�างพระราชาธิราชไว� ณ วัดบูรพาราม” และอุทิศข�าพระและ

เงิน “ให�รักษาพระเจ�าถึงสิ้นพระศาสนา” พระพุทธรูปสําริดประทับ
ยืน ยกพระหัตถ*ท้ังสองข�างข้ึนเสมอพระอุระแสดงปางประทานอภัย 
ครองจีวรห มคลุม มุมปลายจีวรด�านล างท้ังสองข�างแหลมเป3นรูป
ตะขอหรือสมอ ตามลักษณะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ทรงสวมกระบัง
หน�ามีลวดลายศิลปะอยุธยา รัศมีของพระอุษณีษะเป3นรูปเปลวเพลิง 
ท่ีขอบรัดประคดและชายสบงด�านหน�าไม มีลวดลายประดับแต อย าง
ใด จากจารึกท่ีฐานยืนยันว าพระพุทธรูปทรงเครื่ององค*นี้ สร�างข้ึนใน
พุทธศักราช ๒๐๘๔ คือในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ.
๒๐๗๗-๒๐๘๙) ปรากฏว ามีวิวัฒนาการเครื่องทรง เพ่ิมไปจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่ององค*นี้ แต เครื่องทรงยังไม  วิวัฒนาการไปถึง
พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดหน�าพระเมรุและวัดไชยวัฒนาราม กําหนด
เป3นกลุ มพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีอายุร วมสมัยกัน คือ สมัยอยุธยา
ตอนกลาง (พ.ศ.๒๐๐๖-๒๑๗๒)  

๓. พระพุทธรูปทรงเครื่องปูนปF�น จากเมรุทิศวัดไชยวัฒนาราม(ภาพท่ี ๒๕) หลักฐาน
พงศาวดารสมัยอยุธยาได�กล าวถึงวัดไชยวัฒนารามว า สมเด็จพระเจ�าปราสาททองโปรดฯ สร�างข้ึนให�
เป3นท่ีพํานักของสงฆ*ฝ�ายอรัญวาสี ในบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระราชมารดา วัดนี้เป3นวัดท่ีพระองค*
เสด็จไปมาอยู เสมอ วัดไชยวัฒนารามนี้ มีแบบแผนผังตามคติการสร�างเขาพระสุเมรุเป3นแกนกลางของ

 

ภาพท่ี ๒๔ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
สําริด ศิลปะอยธุยาตอนต�น 

ห�องสมุด ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล 

 

ภาพท่ี ๒๓ พระพุทธรูปทรงเคร่ืองหินทราย  
วัดละมุด จ.นครปฐม 



๖๕ 

จักรวาล สันนิษฐานว าน าจะได�รับอิทธิพลมาจากการสร�างปราสาทนครวัดในเขมร คือแผนผังประกอบ 
ไปด�วยพระมหาธาตุเจดีย* มีพระระเบียงล�อมรอบ และพระระเบียงก็ทําเป3นเมรุทิศ ภายในมี
พระพุทธรูปทรงเครื่องปูนปF�นประดิษฐานเป3นประธานอยู  ฉะนั้นพระพุทธรูปปูนปF�นทรงเครื่องเหล านี้
จึงน าจะสร�างข้ึนพร�อมๆ กับวัดไชยวัฒนาราม คือ ในรัชสมัยของพระเจ�าปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๗๒-
๒๑๙๙) 

พระพุทธรูปวัดไชยวัฒนาราม เป3น
พระพุทธรูปประทับนั่งบนฐานสิงห*เหนือผ�าทิพย*ท่ี
ห�อยลงมายังฐานปางมารวิชัย สร�างด�วยปูนปF�นอยู 
ในซุ�มเรือนแก�ว แม�ว าจะชํารุดเสียหายไปมาก แต 
ยั ง อ า จ พิ จ า รณาลั ก ษ ณะ เ ค รื่ อ ง ท ร ง ข อ ง
พระพุทธรูปหลายๆ องค*มาประกอบกันได� ด้ังนี้ 
ทรงสวมมงกุฎท่ีมี ครีบยื่นออกทางด�านข�างท้ัง
สองด�านเหนือพระกรรณ อันเป3นลักษณะของ
พระพุทธรูปสมัยอุยธยาท่ีแตกต างไปจากสมัย
สุโขทัย สวมจีวรห มเฉียงมีชายสังฆาฎิพาดลง
มาถึงเหนือพระนาก็เครื่องทรงสวมทับอยู บนจีวร
อีกหนึ่งชั้น ทรงสวมสังวาลเป3นสายสร�อยสะพาย
แล งไขว�ทับกันเป3นรูปกากบาทเหนือพระอุระ มี
ทับทรวงยืดอยู  ใต�พระทรวงด�านขวามีสายสร�อย
อีกเส�นหนึ่งพาดผ านพระอุระด�านขวา คล�ายจะ
พาดไปยังพระอังสะข�างซ�าย อาจเป3นขอบจีวร
ประดับลวดลายตกแต งทรงสวมรัดประคดประดับ
ลวดลายเพชรพลอย ท่ีพระกรปรากฏพาหุรัด 
และทองกรประดับ รวมท้ังสวมสนับแข�งพ่ีพระ
ชงฆ*ด�วย  พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดไชยวัฒนาราม จึงเป3นพระพุทธรูปองค*สําคัญท่ีใช�เป3นหลักในการ
กําหนดสมัยพระพุทธรูปทรงเครื่ององค*อ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเครื่องทรงคล�ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย างยิ่ง
สังวาล หรือสายสร�อยสะพายแล ง ท่ีจะมีวิวัฒนาการต อไปอีกเป3นอันมาก ให�รวมกลุ มอยู ในศิลปะสมัย
อุยธยาตอนปลาย คือต้ังแต สมัยพระเจ�าประสาททองผู�สร�างพระพุทธรูปวัดไชยวัฒนารามนี้ไปจนถึงสิ้น
กรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๑๗๒-๒๓๑๐) 

 

ภาพท่ี ๒๕ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
วัดไชยวัฒนาราม 



๖๖ 

พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีการสร�างร วมสมัยนี้ ได�แก  พระพุทธปฏิมาประธาน พระอุโบสถ 
วัดหน�าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี ๒๖) และพระพุทธรูปภายในวิหาร วัดใหม ประชุม
พล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี ๒๗)  

 
 
๒) คติของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงศรีอยุธยา 
คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏในกรุงศรีอยุธยา หรืออาจเรียกว าสมัยอยุธยา

นั้น ได�มีนักปราชญ*หลายท านเสนอแนวคิดไว� เช น สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงวาง
แนวความคิดเรื่องคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องไว�ว า พระพุทธรูปทรงเครื่องเป3นของท่ีเกิดข้ึนใน
นิกายมหายาน ถือว าเป3นพระอาทิพุทธเจ�าอีกพระองค*หนึ่งต างหาก ครั้นมาถึงสมัยลังกาวงศ* ซ่ึงถือคติ
หินยานแสดงอธิบายพระทรงเครื่องว าเป3นพระศรีอาริยโพธิสัตว* ซ่ึงจะมาตรัสรู�ในภายหน�า ครั้งในสมัย
ต อมาถือว าพระทรงเครื่องเป3นพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ�าทรงจําแลงพระองค*เป3นพระเจ�าจักรพรรดิ
ปราบท�าวมหาชมพู โดยเป3นการประยุกต*แนวคิดเพ่ือให�รองรับกับอิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกาย
หินยานท่ีแผ เข�ามาในภูมิภาคนี้ 

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ* (ป�วน อินทุวงศ*) อธิบายคติพระพุทธรูปทรงเครื่องไว�ว าหมายถึง๑๒๓ 
ก) พระเจ�าจักรพรรดิ ซ่ึงพระพุทธเจ�าอาจเลือกเองได� ถ�าไม เสด็จออกทรงผนวชตามคํา

ทํานาย 
ข) พระสิทธัตถกุมาร คือพระพุทธเจ�าเม่ือก อนทรงผนวช 
ค) พระศรีอาริยเมตไตรยอนาคตพุทธเจ�า ซ่ึงมาตรัสรู�เป3นพระพุทธเจ�าองค*ท่ี ๕ ในภัทกัปนี้ 
ง) พระเจ�าราชาธิราช คือ พระพุทธเจ�าปางทรมานพระเจ�าชมพูบดี 

นายบวสเซอลิเย ร* เชื่อว าพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีพบมากในศิลปะไทย หมายถึง 

                                                           

๑๒๓ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ*, เร่ืองพระทรงเคร่ือง, หน�า ๒๓๔-๒๓๖. 

 

ภาพท่ี ๒๖ พระพุทธรูปประธาน วัดหน�าพระเมรุ 
 

ภาพท่ี ๒๗ พระพุทธรูปในวิหาร วัดใหม ประชุมพล 



๖๗ 

ก) พระโพธิสัตว* ท่ี หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ�าก อนการตรัสรู�ท่ียิ่งใหญ  เนื่องจากเป3น
การประหลาดท่ีสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซ่ึงเป3นพระพุทธเจ�าท่ีได�สละเครื่องทรง และเครื่องประดับ 
ไปสวมจีวรท่ีเรียบง ายแบบพระสงฆ* จึงควรหมายถึงช วงชีวิตช วงนั้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ�า 

ข) พระพุทธเจ�าผู�เป3นจกฺรวรฺตินฺ เจ�าชายสิทธัตถะได�ปฏิเสธการเป3นพระมหากษัติรย*ผู�
ยิ่งใหญ ทางโลก ไปสู อาณาจักรทางธรรมท่ียิ่งใหญ กว า โดยเลือกเป3นพระมหากษัตริย*ผู�ประพฤติทาง
ธรรม๑๒๔ 

นอกจากนี้ยังมีนักประวัติศาสตร*ศิลปะบางท าน อธิบายความหายของพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยอยุธยาอย างสั้นๆ ว า อาจแทนองค*พระสัมมาสัมพุทธเจ�าตอนปราบพระยาชมพูบดี 

เม่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา
แล�ว ผู�วิจัยพบว"าคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องของสมัยอยุธยา ได�แก" 

๑) คติเรื่องพระพุทธเจ�าทรงเปtนจกฺรวรฺตินฺ ตามความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
ทําให�นิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องกันมากในสมัยอยุธยาตอนต�น หรือก อนหน�านั้นข้ึนไป 

คติจกฺรวรฺตินฺ หรือ พระพุทธเจ�าทรงเป3นจกฺรวรฺตินฺ หรือ พระจักพรรดิผู�ยิ่งใหญ เหนือ
จักรพรรดิอ่ืน ๆ หากพระองค*เลือกท่ีจะครองฆราวาสต อไป คําว าจกฺรวรฺตินฺหมายถึงกษัตริย*ผู�ครอง
จักรเป3นอาวุธ ซ่ึงจักรของพระองค*จะหมุนไปทุกทิศทุกทาง โดยไม มีผู�ใดอาจขัดขวาง ซ่ึงแนะให�เห็นถึง
พระมหาจักรพรรดิผู�ปกครองกษัตริย*ท้ังหลาย จักรเองก็เป3นสัญลักษณ*ของพระอาทิตย*ท่ีเดินทางไปท่ัว
โลก และมีอํานาจครอบคลุมท่ัวไปหมด ฉะนั้นพระพุทธเจ�าผู�เป3นจกฺรวรฺตินฺจึงเก่ียวพันถึงตํานานเรื่อง
พระอาทิตย* ราวกับเป3นวิษณุผู�มีจักรเป3นสัญลักษณ*ประจําพระองค* พระสูตรภาษาบาลีชื่อจักรวัตตีสี
หนาทสูตร (Cakkavattisi hanada Sutta) ได�บรรยายคุณสมบัติจกฺรวรฺตินฺโดยละเอียด และอาจกล าว
รวมหมายถึงพระเจ�าอโศกมหาราชผู�เป3นองค*อุปถัมภ*พุทธศาสนาท่ียิ่งใหญ ท่ีสุดในสม�ยต อมาด�วย 
จกฺรวรฺตินฺจึงกล าวรวมหมายถึงพระเจ�าอโศกมหาราชผู�เป3นองค*อุปถัมภ*พุทธศาสนาท่ียิ่งใหญ ท่ีสุดใน
สมัยต อมาด�วย จกฺรวรฺตินฺจึงกล าวรวมไปถึงผู�มีธรรมทางพุทธศาสนาด�วย และโยงจักรพรรดิทางโลก
กับการปกครองด�วยธรรม กษัตริย*ผู�เป3นจกฺรวรฺตินฺจะมองเห็นจักรมีรัศมีกระจายเต็มท�องฟ�า ซ่ึงจะ
หายไปถ�ากษัตริย*ผู�นั้นไม ยึดม่ันในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ�า นอกจากนี้จกฺรวรฺตินฺยังมีแก�ว ๗ ประการ
เป3นสมบัติคู บุญ อันได�แก  จักรแก�ว ช�างแก�ว ม�าแก�ว มณีแก�ว นางแก�ว ขุนคลังแก�ว และขุนพลแก�ว๑๒๕ 
จกฺรวรฺตินฺเป3นผู�มี ‘มหาปุรุษลักษณะ’ ๓๒ ประการ และ ‘อนุพยัญชนะ’ อีก ๘๐ ประการ บนร างกาย 
ซ่ึงเหล านี้ปรากฏเป3นพุทธลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าด�วย๑๒๖ 

                                                           

๑๒๔ J., Boisselier, “Reflexion sur l’ecole d’ U Thong et l,art de Haripunjaya”, ศิลปะและ
โบราณคดีในประเทศไทย เล"ม ๑, (ประจวบคีรีขันธ*: โรงพิมพ*ศูนย*กลางทหารราบค ายธนะรัชต*, ๒๕๑๗), หน�า 
๑๓๑-๑๔๒. 

๑๒๕ J. Spellman, Political Theory of Ancient Indian: a Study of Kingship from the 
earliest times to c.Ad. ๓๐๐ , (Oxford: Clarendar Press, 1964), p.173. 

๑๒๖ แสง มนวิทูร ผู�แปล, คัมภีร,ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัติฝqายมหายาน, (ม.ม.ท: กรมศิลปากร, 
๒๕๑๒), หน�า ๕๙๘-๖๐๒. 



๖๘ 

พระพุทธศาสนานิกายมหายานได�แนวความเชื่อจกฺรวรฺตินฺไปเปลี่ยนแปลงฐานะของ
พระพุทธเจ�าในนิกายมหายานให�กลายเป3นพระพุทธเจ�าผู�มีภาวะเหนือนมนุษย* (Transcendental 
Buddha) ปรากฏในสัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus Sutra) 

๒) คติพระศรีอาริยเมตไตรย  
พระศรีอาริยเมตไตรยท่ีสันนิษฐานว าอาจเป3น พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีสร�างในศิลปะ

อยุธยานั้น คงจะหมายถึงพระเมตไตรยโพธิสัตว*อนาคตพุทธเจ�าคติเดียวกับท่ีพบในศิลปะอินเดียต้ังแต 
สมัยคันธาระ นับถือกันมากท้ังในพุทธศาสนามหายานและหินยาน พระเมตไตรยโดยปกติมีลักษณะ
ทางประติมานวิทยาเฉพาะองค* คือ พระหัตถ*ขวามักถือดอกบัว และมีรูปสถูปประดับบนด�านหน�า
มงกุฎ หรือมวยผม๑๒๗ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต�นับถือพระศรีอาริยเมตไตรยามาก โดยถือว า
เป3นพระโพธิสัตว*องค*หนึ่งท่ีจะมาตรัสรู�เป3นพระสัมมาสัมพุทธเจ�าองค*ต อไป หลังจากทีพระศรีศากยมุนี
พระพุทธเจ�าองค*ปFจจุบันปรินิพพานได� ๕,๐๐๐ ป� เรื่องราวของพระศรีอาริยเมตไตรยคงเป3นท่ีเชื่อถือ
ศรัทธากันมากในดินแดนแถบนี้ เช น พม า ท่ีในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ พระภิกษุชาวพม าได�แต งคัมภีร*
มาเลยฺยเทวตฺเถรวตฺถุ โดยรวบรวมจากเค�าโครงเรื่องจูลคัลละในคัมภีร*สหัสสปกรณ*ของลังกา คัมภีร*
มหาวงศ* และพระไตรปIฎก ได�แพร หลายเข�ามาในประเทศไทย ๒ ทาง ด�วยกันคือ ทางล�านนาไทย 
ประมาณพุทธศตวรรษ ท่ี ๑๗ – ๑๘ และทางสุโขทัย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ – ๒๐เล าถึงพระ
มาลัยได�ไปพบพระศรีอาริยเมตไตรยในสวรรค*ชั้นดุสิต ส วนในอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิ
ไทยทรงแต งไตรภูมิพระร วง เพ่ือจุดมุ งหมายประการหนึ่งสําหรับผู�ท่ียังเวียนว ายในไตรภูมิ ได�สะสม
หรือสร�างคุณงามความดีจะได�ไปเกิดพบพระศรีอาริย*๑๒๘ ซ่ึงพระศรีอาริย*ได�กล าวไว�ว า ผู�ใดปรารถนา
จะได�พบพระองค*ให�ฟFงเทศน*มหาชาติให�จบภายใน ๑ วัน ท้ังต้ังเครื่องบูชาให�ครบสิ่งละพัน และต�อง
เว�นจาการทําบาปท้ังปวง จึงจะได�เกิดมาในชาติของพระองค*ท่ีเป3นโลกแห งอุดมคติ มีแต ความสุขสบาย
โดยเสมอภาค๑๒๙ 

พระศรีอาริยเมตไตรย คือผู�ท่ีจะมาตรัสรู�เป3นพระพุทธเจ�าในอนาคต ทรงเป3นพระโพธิสัตว* 
บําเพ็ญพระทศบารมี คือ การบําเพ็ญความดีข้ึนเหนือกว าและทรงบําเพ็ญทศปรมัตถบารมีอันเป3น
ความดีข้ันสูงสุดยากท่ีใครจะทําได� รวมเรียกพระบารมี ๓๐ ทัศ นี้ว าสมดึงสบารมี นอกจากนั้น ทรง
กระทําปFญจมหาบริจาคคือ สละทรัพย* บุตร ภรรยา เลือดเนื้อและชีวติให�เป3นทาน ส งผลให�พระองค*ได�
ไปเกิดเป3นสันดุสิตเทวราชในดุสิตเทวโลกเป3นเวลานานถึงเก�าสิบหกโกฎิหาล�านป� เม่ือพระศาสนาของ
สมเด็จพระมหาสมณโคดมล าง ๕,๐๐๐ ป� โลกจะเข�าสู ยุคสัตถันดร บ�านเมืองจะระส่ําระสาย และ
มนุษย*จะฆ าฟFนกันล�มตายอนาถ ภายหลังโลกจะกลับคืนสู ภาวะสงบสุข แต มนุษย*กลับประมาทและ
ระเริงอยู ในตัณหาราคะ ครั้งนั้นบังเกิดห าฝนตกลงมายังพ้ืนแผ นดินทุก ๆ หนึ่งเดือน ทําให�แผ นดินชุ ม
ชื้น พืชพันธุ*สมบูรณ*มนุษย*อยู ร วมกันด�วยความสุข และต างก็ยึดม่ันในธรรม ยุคนั้น พระพรหม พระ

                                                           

๑๒๗ Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography , (2 nd ed.; Culcutta: 
K.L Mukhopadhyay, 1958), pp.80-81. 

๑๒๘ พระราชวรมุนี, ไตรภูมิพระร"วง-อิทธิพลต"อสังคมไทย, พิมพ*ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน�า ๔๗. 

๑๒๙ สุภาพร มากแจ�ง, พระมาลัยกลอนสวด,(สํานวนวัดศีรษะกระบือ): การตรวจสอบชําระและ
การศึกษาเปรียบเทียบ, (ม.ป.ท.: ศูนย*ส งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาลัยครูธนบุรี, ๒๕๒๔), หน�า ๑๕๖-๑๕๗. 



๖๙ 

อินทร* และเทวดาท้ังหลายจะพร�อมใจกันอาราธนาพระศรีอาริย*ให�ลงมาจุติในมนุษย*โลก พระองค*จึง
ทรงพิจารณาปFญจมหาวิโลกนะคือการแลดูอยู แจ มแจ�ง ๕ ประการ๑๓๐ ได�แก  

ก) พิจารณาอายุของสัตว*โลก ต�องอยู ระหว าง ๑๐๐ ป� ถึงหนึ่งแสนป� 
ข) พิจารณาทวีป ต�องเป3นชมพูทวีป 
ค) ประเทศ ต�องเป3นมัชฌิมประเทศ คือท่ีซ่ึงมีความเจริญ 
ง) ตระกูล ต�องเกิดในตระกูลกษัตริย*หรือพราหมณ* 
จ) มารดา ไม เป3นคนมีสันดานตํ่าช�า โลเล เป3นนักเลงสุรา เป3นต�น มีพระบารมีสั่งสมาได�

แสนกัลป¥ รักษาศีลมิได�ขาด เฉพาะในคัมภีร*พระสัมภารวิบากกล าวว า พิจารณาอายุมารดาจะยืนอยู 
อีกสอบเดือนกับเศษเจ็ดวันเท านั้น 

เม่ือพิจารณาปFญจมหาวิโลกนะแล�วพระองค*ทรงรับคําอาราธนา และจุติลงไปเกิดในมนุษย*
โลก เม่ือถึงกาลสมควร ดังนั้น จึงกล าวได�ว าตํ่าแหย งท�าวสันตดุสิต คือตําแหน งของผู�เตรียมตัวจะเป3น
พระพุทธเจ�า เพราะพระพุทธเจ�าทุกองค*ล�วนจุติมาจากสันตดุสิตเทวาราชท้ังสิน พระศรีอาริยเมตไตรย
ได�ลงมาตรัศรู�เป3นพระพุทธเจ�า เพราะพุทธเจ�าทุกองค*ล�วนจุติมาจากสันตดุสิตเทวราชท้ังสิ้น พระศรี
อาริยเมตไตรยได�ลงมาตรัสรู�เป3นพระพุทธเจ�าในโลก ด�วยบุญกุศลท่ีพระองค*ทรงกระทําไว�ทําให�เกิดคุณ
อนันต*แก ชาวโลก อาทิเช น พระองค*ทรงให�ทานพระเศียรและมงกุฎเพชร ผลคือรูปบุคคลไม พิการ 
พระองค*บริจาคพระเนตร ผลคือสัตว*ท่ีมีตาพิการกลับดีดังเดิม พระองค*ไม กล าวเท็จผลคือฝูงชนไม เป3น
ใบ� พระองค*ฟFงธรรมสารคาถา ผลคือฝูงสัตว*หูไม หนวก พระองค*แผ เมตตาจิตแก สัตว*ท่ัวโลก โดยไม 
เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ผลคือฝูงสัตว*รักกันเหมือนญาติพ่ีน�อง ดังนี้เป3นต�น 

เม่ือลงมาเกิดในมนุษย*โลก สิ่งท่ีพระศรีอาริย*ทรงใฝ�ฝFนท่ีจะกระทําคือ 
ก) โปรดสัตว*ให�พ�นจากโอฆกันดาร อันได�แก  อวิชชา ทิฐิ กามและภพ 
ข) แสดงมิจฉาทิฐิท้ัง ๖๒ ประการให�มนุษย*ทราบ 
ค) แสดงธรรมให�เห็นความไม ถูกต�องท่ีญาติจะคร่ําครวญถึงคนตาย 
ง) แสดงธรรมให�เห็นถึงภัยของนรก 
จ) ทําลายสันดานชั่วของสัตว*โลก เช นความโลภ ความตระหนี่ ความริษยา ความกักขฬะ ฯลฯ 
ฉ) แสดงอริยมรรคแปดประการให�ฝูงชนทราบ เพ่ือเป3นทางไปสู การบรรลุโสดาบันน*ตราบ

ถึงอรหัตตผล และได�บรรลุนิพพานในท�ายท่ีสุด ซ่ึงความใฝ�ฝFนข�อนี้เป3นความใฝ�ฝFนท่ีสําคัญท่ีสุด 
ตามพุทธประวัติฝ�ายเถรวาท ในพระชาติแห งสมเด็จพระมหาสมณโคดม พระศรีอาริย*ได�

บังเกิดเป3นพระอชิตราชกุมาร โอรสของพระเจ�าอชาตัสตตุราช กับพระนางกาญจนาเทวี พระองค*มี
ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ�า จึงละท้ิงโภคสมบัติออกบวชในพระพุทธศาสนา ครั้งหนึ่ง ทรงรับถวายผู�
จีวรคู จากพระนางมหาปชาบดีโคตรมี จึงทรงเอาผ�าคู นั้นไปกระทําพุทธบูชา คือเอาผ�าผืนหนึ่งตาดเป3น
เพดานก้ันเบ้ืองบนพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ�า อักผืนหนึ่งฉีกเป3น ๔ ท อน ทําเป3นม ายน�อย ๔ มุม
จากเพดานนั้น แล�วต้ังจิตปรารถนาจะบําเพ็ญสมติงสบารมี เพ่ือนหวังบรรลุสัพพัญ�ูตญาณในภาย
หน�า พระพุทธเจ�าจึงทรงตรัสพยากรณ*ว า ด�วยอานิสงส*แห งวัตถุบูชา  ต อไปพระอชิตภิกษุซ่ึงเป3นพระ
บวชใหม จะได�ตรัสรู�เป3นพระพุทธเจ�า ทรงพระนามว าศรีอาริยเมตไตรยในกาลนั้น พระองค*จะปฎิสนธิ
                                                           

๑๓๐ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*ธรรมบรรณาคาร, 
๒๕๑๗), หน�า ๓๖-๓๘. 



๗๐ 

ในครรภ*ของนางสุพรหมวดีพราหมณี อัครภรรยาแห งสุพรหมพราหมณ*ผู�เป3นปุโรหิตาจารย*ในเมืองเกตุ
บดี ภายหลังพระโพธิสัตว*มีภรรยาชื่อ นางจันทรมุขี เม่ือนางจันทรมุขีให�กําเนิดบุตร พระโพธิสัตว*ก็ทรง
พระดําริท่ีจะออกบวช ผลแห งจิตนาการทําให�ปราสาทท่ีพระองค*ประทับอยู ลอยข้ึนบนอากาศ แล�วลง
มาประดิษฐานท่ีพ้ืนดินใกล�ต�นกากะทิง พระโพธิสัตว*จึงทรงบรรพชา โดยทรงผ�ากาสาวพัสตร*ท่ีท�าว
มหาพรหมณีนํามาถวาย แล�วเสด็จเข�าไปในสาลวัน ตอนเย็นทรงรับหญ�าคา ๘ กําจากโสตถิมาณพ  
ทรงลาดหญ�าคานั้นใต�ต�นมหาโพธิอธิษฐานเป3นรัตนบัลลังก* ๑๕ ศอก ทรงสถิตบนบัลลังก*นั้น และทรง
พิจารณาธรรม จนสําเร็จสัมพัญ�ุตญาณในคืนนั้น 

๓) คติตามตํานานพระพุทธเจ�าทรงปราบพระยาชมพูบดี  
ชมพูบดีสูตร คือ คัมภีร*นอกพระไตรปIฎกท่ีกล าวถึงเหตุการณ*เม่ือครั้งพระพุทธเจ�าทรง

แสดงพุทธาภินิหารด�วยการเนรมิตพระองค*เป3นพระเจ�าจักรพรรดิเพ่ือทรงทรมานพระเจ�าชมพูบดี ให�
ละทิฐิมานะลงขณะประทับอยู  ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห* พระเจ�าชมพูบดีนี้ เสวยราชย*ครองเมือง 
ปFญจาละมหานคร  ทรงเป3นกษัตริย*ผู�มีพระบรมเดชานุภาพและฤทธานุภาพเป3นอันมากครั้งหนึ่งได�ไป
รุกรานพระเจ�าพิมพิสารด�วยความริษยาว ามีปราสาทท่ีงดงามและทรงใช�วิษศรไปร�อยกรรณพระเจ�าพิม
พิสารแต ไม เป3นผล  ด�วยมีบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงคุ�มครองอยู  เม่ือความทราบถึงสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงพิจารณาว า  พระเจ�าชมพูบดีกอปรด�วยพระปFญญาญาณและ 
บุญบารมี  อาจสําเร็จอรหัตผลได�  จึงทรงแสดงปาฏิหาริย*ด�วยการเนรมิตพระองค*เป3นพระเจ�า
จักรพรรดิ พร�อมสดงพุทธาภินิหารด�วยประการต างๆ  เพ่ือทรมานพระเจ�าชมพูบดีให�ละทิฐิมานะ  
แล�วยินยอมน�อมรับฟFงพระสัทธรรมแห งสมเด็จพระบรมศาสดา จนในท่ีสุดพระเจ�าชมพูบดีได�ทรงละ
ทิฐิมานะจนสิ้น ทรงสละราชสมบัติออกผนวชกับสมเด็จพระบรมศาสดาด�วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

ชมพูบดีสูตรนี้ มีอิทธิพลอย างยิ่งต อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  โดยเฉพาะใน
สังคมไทย  ท่ีเชื่อถือกันว าเป3นต�นตํานานของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง จึงเป3นท่ีมาของการเรียก
พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ว า ปางโปรดพระเจ�าชมพูบดี  

ท่ีมาของคัมภีร*ชมพูบดีสูตรนี้ ไม ปรากฏต�นเค�าท่ีแน ชัด  สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ*เธอ   
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงสันนิษฐานว า เรื่องท�าวมหาชมพูนี้เป3นเรื่องพระพุทธประวัติ เม่ือ
ครั้งท่ีพระพุทธองค*ทรงกระทําปาฏิหาริย*ทรมานท�าวมหาชมพู  ผู�มีฤทธานุภาพหาตัวสู�มิได�  ให�ละพยศ
ยอมเป3นพุทธสาวกพวกจีนแลญวนท่ีถือพระพุทธศาสนาตามลัทธิมหายาน  กล าวกันว าท�าวมหาชมพู
เป3นนายทหารเอกของจัตุโลกบาล  ครั้นพระพุทธองค*ทรงทรมานให�เลื่อมใสพระรัตนตรัยแล�วแต นั้น ก็
รับเป3นผู�รักษาพระธรรมวินัยต อมา  เพราะฉะนั้นจึงมักทํารูปไว�ตามวัดจีนแลวัดญวน  จีนเรียกว าอุย
ท อเอ๋ีย  ญวนเรียกว าหยีด�ายา  แต ตามเรื่องทางข�างไทยเราว าท�าวมหาชมพูเป3นกษัตริย*ครองเมืองปFญ
จาละ เม่ือพระพุทธองค*ทรงทรมานให�เลื่อมใสแล�ว  ท�าวมหาชมพูศรัทธาถึงสละราชสมบัติออกทรง
ผนวชเป3นภิกษุภาวะ  แล�วเพียรบําเพ็ญสมณธรรมจนได�บรรลุพระอรหัตเป3นพระอริยสาวกพระองค*
หนึ่งในครั้งพุทธกาล  ผิดกันอยู ดังนี้๑๓๑ 

ศาสตราจารย* ดร.นิยะดา  เหล าสุนทร ได�สันนิษฐานถึงความคล�ายคลึงของเนื้อเรื่อง
ระหว างชมพูบดีสูตรกับคัมภีร*ของมองโกเลียน (The Sutra of The Wise the Foolish) และเรื่อง 
                                                           

๑๓๑สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายเรื่องท�าวมหาชมพู”, เร่ืองท�าวมหาชมพู  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๔), หน�า ก - ข. 



๗๑ 

The Buddha Subdued King of Suvanna – bhumi  น าจะเชื่อได�ว าชมพูบดีสูตรก็มีท่ีมาจาก 
คัมภีร*ของมองโกเลียนนี้ และการแพร กระจายของคัมภีร*เข�ามาในดินแดนของประเทศไทยก็คงไม เป3น
เรื่องท่ีแปลกนัก เพราะในอาณาจักรล�านนาประมาณพุทธศตวรรษท่ี  ๒๐ , ๒๑ มีหลักฐานว าพระภิกษุ
ทิเบตก็เคยเดินทางมาพํานัก ณ หริปุญไชย  หรือลําพูนในปFจจุบัน อนึ่งก็เป3นท่ียอมรับในหมู 
นักวิชาการของไทยว าพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานก็ได�เคยมีบทบาทสูงในดินแดนแห งนี้ ดังนั้น เรื่อง
ชมพูบดีสูตรคงได�แต งในช วงอยุธยาหรืออาจจะก อนหน�านี้ข้ึนไปก็ได�  เพราะในสมัยพระเจ�าอยู หัวบรม
โกศแห งกรุงศรีอยุธยา  คัมภีร*นี้ก็เป3นท่ีรู�จักแพร หลายแล�ว การแพร กระจายของคัมภีร*นี้จะมีอิทธิพล
ต อการสร�างพระพุทธรูปปางทรงเครื่อง(จักรพรรดิ) หรืออาจจะแต งในสมัยหลังจากการสร�าง
พระพุทธรูป ตามพระมติของสมเด็จพระเจ�าบรมวงศ*เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพก็เป3นเรื่องท่ีต�อง
ศึกษากันต อไป และต�องใช�ความรู�ในหลายๆ ด�านพิจารณา๑๓๒ 

นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ยังทรงอธิบายว า “วัตถุนิทานเรื่อง 
ท�าวมหาชมพูนี้  หามีในพระไตรปIฎกคัมภีร*หนึ่งคัมภีร*ใดไม ต�นหนังสือท่ีปรากฏในประเทศนี้  มีตัว
อรรถภาษาบาลีตลอดเรื่องเป3นหนังสือผูกหนึ่ง นับในหมวดสุตตสังคหะ  คือ  พวกหนังสือซ่ึง
สงเคราะห*เข�าในพระสุตันตปIฎก  หนังสือชมพูบดีวัตถุท่ีสมเด็จพระเจ�าบรมโกษฐ*โปรดให�คัดส งไปเมือง
ลังกาก็คงเป3นหนังสืออรรถนี้นั้นเอง  ผู�ชํานาญภาษาบาลี ได�ตรวจสํานวน  เห็นว าจะเป3นหนังสือแต ง
ในแถวประเทศของเรานี้  ภายหลังหนังสือจามเทวีวงศ*แลรัตนพิมพวงศ*ทํานองจะได�เรื่องวัตถุนิทานมา
แต คัมภีร*ทางลัทธิมหายาน  เอามาแต งอรรถเป3นภาษาบาลีข้ึนในสยามประเทศนี้  เพราะฉะนั้นหนังสือ
เรื่องชมพูบดีวัตถุ  จึงมิได�มีในลังกาทวีป แลไม ปรากฏว ามีในประเทศพม ารามัญ  แต ทราบกัน
แพร หลายในสยามประเทศต้ังแต ฝ�ายใต�ตลอดข้ึนไปจนฝ�ายเหนือ  ถึงพระสงฆ*ใช�เป3นเรื่องสําหรับ
เทศนาในทางปุจฉาวิสัชนาเรื่องหนึ่ง  อย างเช นเทศน*มิลินทปFญหา  แต เทศน*เรื่องชมพูบดีวัตถุนี้พระ
เทศน* ๓ องค*  สมมติกันเป3นพระพุทธองค*  เม่ือทรงจําแลงเป3นพระเจ�าจักรพรรดิราชาธิราชองค*หนึ่ง  
เป3นพระเจ�าพิมพิสารองค*หนึ่ง  เป3นท�าวมหาชมพูองค*หนึ่ง  เทศน*ไต ถามตอบโต�กันด�วยเรื่องพระธรรม
วินัยแลบาปบุญคุณโทษ  ทํานองเดียวกับเทศน*เรื่องมโหสถ  แลมาลัยเถรวัตถุฉะนั้น”๑๓๓ 

พระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตรนี้น าจะมีท่ีมาจากพระสูตรชื่อ พระเจ�ากัปผิณะ หรือบาลีว า 
กัปปIนะ (Kappina) หรือมหากัปปIนะ (Mahakapina) พบร องรอยเก าสุดอยู ในคัมภีร*อวทาน-ศตกะ 
ซ่ึงเป3นคัมภีร*ท่ีมีแนวคิดท่ีผสมกันระหว างหินยานและมหายาน โดยคัมภีร*นี้มีอายุเก ากว าพุทธศตวรรษ
ท่ี ๓ เพราะมีการแปลเป3นภาษาจีนครั้งแรกในช วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี ๘-๙ ในสมัยราชวงศ*หวู 
และมีการแปลบางเรื่องออกมาเป3นภาษาญ่ีปุ�น๑๓๔ เนื้อเรื่องของพระเจ�ากัปผิณะ กล าวถึงพระเจ�ากัล
ปะ ผู�ครองราชย*อยู ในทักษิณาบถ ซ่ึงมีพระราชโอรสเป3นท่ีมีรูปโฉมงดงามนามว า “กัปผิณะ” 
พระโอรสกัปผิณะมีพ่ีเลี้ยง ๘ คน และในวันท่ีพระโอรสประสูตินั้น บุตรของอํามาตย*ท้ัง ๑๘,๐๐๐ คน 
ก็ถือกําเนิดข้ึนพร�อมกัน เม่ือพระเจ�ากัลปะสวรรคต พระกุมารกัปผิณะก็ครองราชย*ต อมาเป3นพระเจ�า

                                                           

๑๓๒ศาสตราจารย* ดร.นิยะดา  เหล าสุนทร, “บทนําเรื่องท�าวมหาชมพู” , ท�าวมหาชมพู ต�นตํานาน
พระพุทธรูปทรงเคร่ือง, (นนทบุรี: โรงพิมพ*หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓) : หน�า (๑๐) – (๑๕). 

๑๓๓สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายเรื่องท�าวมหาชมพู”, เร่ืองท�าวมหาชมพู, หน�า ก - ข. 
๑๓๔  สาโรชน* บัวพันธุ*งาม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห*คัมภีร*อวทาน-ศตกะ”, วิทยานิพนธ,ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), หน�า ๔๔๒-๔๔๔. 



๗๒ 

มหากัปผิณะ มีอํามาตย*ท่ีเกิดจากบุตรของอํามาตย* ๑๘,๐๐๐ คน วันหนึ่งพระเจ�ากัปผิณะได�ส งราชทูต
ไปยังมหานครท้ังหกมีกรุงศราวัสตีเป3นต�นโดยมีราชสาส*นว า หากใครคิดจะรบก็ขอให�ยกทัพมา 
มิฉะนั้นพระองค*จะบุกไปยึดเมือง กษัตริย*ท้ังหกหวาดกลัวมาก ท้ังหมดจึงเสด็จไปยังสํานักของ
พระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�าจึงก็ปลอบพระทัยกษัตริย*ท้ังหกนั้นและให�เรียกทูตมา ก อนท่ีกษัตริย*ท้ังหก
จะแจ�งว าให�ท านจงไปเฝ�าพระเจ�าราชาธิราชเสียก อนเวลานั้น พระพุทธเจ�าจึงให�เนรมิตเชตวันให�เป3น
ด่ังสุทรรศนนคร แต งต้ังท�าวจตุโลกบาลท้ังสี่เป3นทวารบาล เนรมิตช�างท้ังหลายให�เหมือนช�างไอราวตะ 
เนรมิตม�าท้ังหลายให�เหมือนม�าพาลาหกะเนรมิตรถท้ังหลายให�เหมือนรถนันทีโฆษะ เนรมิตมนุษย*
ท้ังหลายให�เหมือนวยาฑยักษ* และเนรมิตพระองค*เป3นพระเจ�าจักรพรรดิ เนรมิตสิงหาสนะสูงเท าต�น
ตาล ๗ ต�น หลังจากทูตได�เห็นแล�ว พระผู�มีพระภาคก็มีลายพระหัตถ*และรับสั่งกับทูตว า ด�วยถ�อยคําท่ี
คล�ายกับท่ีพระเจ�ากัปผิณะส งมาถึงกษัตริย*ท้ัง ๖ ทูตก็เดินทางกลับและแจ�งต อพระเจ�ากัปผิณะตามนั้น 
พระเจ�ากัปผิณะและอํามาตย*ท้ัง ๑๘,๐๐๐ คน ก็เสด็จมายังกรุงศราวัสดี พระราชาประเทศเพ่ือนบ�าน
ท้ังหลายก็เสด็จมาต�อนรับและเชิญให�เข�านคร เม่ือพระราชาท้ังหลายหายเหนื่อยแล�วก็ให�ไปแจ�งพระผู�
มีพระภาค พระองค*จึงเนรมิตเมืองแบบเดียวกับท่ีรับทูต เม่ือ พระเจ�ากัปผิณะเสด็จมาเข�าเฝ�า 
พระพุทธเจ�าก็ขอให�ท�าวศักระเทวราชนําธนูประจําพระองค*มามอบให� และประทานธนูนั้นแก พระเจ�า
กัปผิณะ แต พระองค*ก็ไม สามารถง�างศรได� พระผู�มีพระภาคจึงเนรมิตกลองเหล็ก ๗ ใบ และใช�ธนูของ
พระอินทร*แผลงทะลุกลองเหล็กท้ัง ๗ ใบ เกิดเสียงสรรเสริญดังข้ึน ทําให�ความมัวเมาของพระเจ�ากัป
ผิณะหมดไป เม่ือพระองค*เห็นดังนั้นจึงกลับไปเป3นพระพุทธเจ�าดังเดิมและได�เทศนาสั่งสอนทําให�พระ
เจ�ากัปผิณะได�ดวงตาเห็นธรรมและออกผนวช จนบรรลุเป3นพระอรหันต*เม่ือมีภิกษุถามท่ีกรรมเก าของ
พระเจ�ากัปผิณะ พระพุทธเจ�าก็กล าวว า ในกัลป¥ท่ี ๙๑ ใน สมัยพระสัมยักสัมพุทธเจ�าวิปFศยี ได�มี
หัวหน�าพ อค�าผู�หนึ่งได�ทูลนิมนต*ให�พระพุทธเจ�าวิปFศยีเสวยพระกระยาหารตลอดไตรมาสและยังได�
สร�างวิหารถวายแด สงฆ*ท้ัง ๔ ทิศ และในอดีตมีพระราชานามว า พรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู ท่ี
เมืองพาราณสี ได�อุปFฏฐากพระปรัตเยกพุทธเจ�าด�วยพระกระยาหาร ตลอดไตรมาสและได�สร�างสถูป
บรรจุพระธาตุมีคณะอํามาตย*ร วมด�วย และยังได�เคยบวชในสํานักของพระผู�มีพระภาคกาศยปะ๑๓๕ 

เรื่องมหากปIนะนี้ยังได�มีการแปลเป3นภาษาอ่ืน ๘ โดยแตกออกเป3น ๒ สายสําคัญ สายแรก
ผ านจากอินเดียในสมัยปาละเข�าสู ประเทศพม าในสมัยพุกาม ซ่ึงเม่ือเข�าสู ประเทศพม าแล�วน าจะมีการ
แปลจากต�นฉบับท่ีเป3นภาษาสันสกฤตเป3นภาษาบาลี เนื่องจากปรากฏการแปลคัมภีร*อีกหลายฉบับ
จากภาษาสันสกฤตป3นภาษาบาลี เช น คัมภีร*โลกบัญญัติ ซ่ึงคัมภีร*เหล านี้ต อมาได�ส งอิทธิพลเข�ามาใน
ประเทศไทยก อนจะส งเข�าไปในประเทศลาวและกัมพูชาต อไป อีกสายหนึ่งข้ึนผ านจากอินเดียเข�าสู 
เอเชียกลาง เข�าไปยังทิเบตและจีน ดังปรากฏใน ทมมูกนิทานสูตร หรือชื่อในภาษามองโกเลียว า 
mdomdzangs blun ซ่ึงแต งโดยภิกษุ ๕ รูปโดยรวบรวมเรื่องราวต าง ๆ มา โดยมีต�นทางมาจาก
อินเดีย ก อนจะส งต อไปยังโขตานก อนส งไปถึงจีนในกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ - กลางพุทธศตวรรษท่ี 
๑๑ และ แพร ไปยังทิเบตในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ - กลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ สู มองโกเลียใน
ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ - กลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๐๙ 

                                                           

๑๓๕ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๓๖๓-๓๗๐. 



๗๓ 

เนื้อหาของมหากปIนะในทมมูกนิทานสูตรนี้มีความคล�ายคลึงกับในอวทานศตกะ แต มี
ความแตกต างกันหลายจุด โดยมีเนื้อความว าขณะท่ีพระพุทธเจ�าประทับอยู ในเชตะวันวนารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐีในแคว�นสุวรรณภูมิ มีพระเจ�าแผ นดินนามว ามหากปIนะ พระองค*ได�ทราบความ
รุ งเรืองของแคว�นสาวัตถีของพระเจ�าปเสนชิตจากพ อค�าผ�า จึงส งราชทูตไปข มขู พระเจ�าปเสนชิตให�มา
เฝ�าพระองค* ในทันที พระเจ�าปเสนชิตจึงไปเฝ�า พระพุท ธเเจ�าโดยเร็ ว และเล า เรื่องให�พระองค*ฟFง
พระพุทธเจ�าจึงให�ไปบอกทูตว า ยังมีกษัตริย*ยิ่งใหญ กว าพระเจ�าปเสนชิตอยู คือพระเจ�าราชาธิราช เม่ือ
ราชทูตมาถึง พระพุทธเจ�าก็แปลงตนเป3นพระเจ�าจักรพรรดิ พระมหาโมคคัลานะเป3นเสนาบดีใหญ และ
เปลี่ยนเชตวันวิหารให�เต็มไปด�วย อัญมณีท้ัง ๗ เม่ือราชทูตได�เข�าเฝ�าพระพุทธเจ�า พระองค*ก็มีบัญชา
ให�พระมหากปIนะมาเข�าเฝ�าพระองค*ภายใน ๗ วัน พระมหากปIนะเม่ือรับทราบก็ให�ทูตไปถามว าจะให�
พากษัตริย*ท้ังหมดไปพบหรือไม  พระพุทธองค*ก็ตอบกลับมาว าให�พาพวกเขาบางคนมาพระมหากปIนะ
จึงพากษัตริย*นับแสนมาเข�าเฝ�า เม่ือมาถึงก็คิดว ากษัตริย*ผู�นี้ยิ่งใหญ กว าตนพระเจ�าจักรพรรดิก็ให�
เสนาบดีใหญ มอบธนูให�กับกษัตริย*แห งสุวรรรภูมิ พระมหากปIนะไม สามารถง�างศรได� แต พระเจ�า
จักรพรรดิกลับใช�เพียงนิ้วก�อยดีดจนเกิดเสียงดังไปท่ัว และแผลงศรออกไป ๕ ดอกซ่ึงศรแต ละดอก
บรรจุด�วยสัตตรัตนะของพระเจ�าจักรพรรดิ ก อให�เกิดแสงสว างไปท่ัวจักรวาล ทําให�คนท้ังจักรวาลได�
ฟFงธรรม หลายคนบรรลุอรหันต* หลายคนได�ดวงตาเห็นธรรม หลายคนบรรลุนิพพานเหล าเปรต สัตว* 
และสัตว*นรก บ�างได�รับการปลดปล อยจากความทรมาน บ�างได�ไปเกิดใหม  เป3นมนุษย*บ�าง เทวดาบ�าง
พระมหากปIนะและผู� ติดตามเม่ือได�เห็นก็เกิดความศรัทธาในพระองค*และได�ดวงตาเห็นธรรม 
พระพุทธเจ�าจึงกลับสู สภาพเดิม ประทับในหมู สงฆ* พระมหากปIนะได�ขอบวชกับพระพุทธองค*พระองค*
อนุญาต เส�นผมและหนวดของพระมหากปIนะก็ร วงหล นเองและสวมชุดของพระกลายเป3นพระสงฆ*ใน
บัดดล และจากการทําสมาธิก็ทําให�เขาบรรลุเป3นพระอรหันต*พระอานนท*ได�ถามพระพุทธเจ�าว า เหตุ
ใดพระมหากปIนะจึงได�เป3นกษัตริย*ผู�ยิ่งใหญ และได�ดวงตาเห็นธรรม พระพุทธเจ�าได�ตอบว า นาน
มาแล�วในสมัยพระพุทธเจ�ากาศยปะ เจ�าบ�านได�สร�างสถูปและสร�างวัดให�แก สงฆ* เม่ือสถูปทรุดโทรม
และเสบียงร อยหรอ เจ�าบ�านได�ให�ลูกซ่ึงบวชเป3นพระเผยแผ ธรรมแก ผู�คน ทําให�สถูปได�รับการซ อมแซม
และพระสงฆ*ได�รับสิ่งต าง ๆ ท้ังอาหาร เครื่องนุ งห มและท่ีอยู  เหล าผู�คนท่ีได�มีฟFงธรรมและมีส วนร วม
นั้นได�ต้ังความปรารถนาขอให�เกิดในตระกูลสูง ร่ํารวยอายุยืนและได�พบและฟFงธรรมจากพระพุทธเจ�า 
พระสงฆ*ลูกของเจ�าบ�านนั้นก็ คือพระมหากปIนะกษัตริย*ท้ังหลายก็คือเหล าคนท่ีได�ฟFงธรรมและได�
ช วยเหลือในครั้งนั้น๑๓๖ 

เนื้อหาในทมมูกนิทานสูตรและอวทาน-ศตกะ จะพบว ามีเค�าโครงเนื้อเรื่องคล�ายกับชมพู
บดีสูตรอย างมาก มีเพียงการเรียกชื่อบุคคลและสถานท่ีเท านั้นท่ีมีความแตกต างกันทําให�มีความ
เป3นไปได�ว าพระสูตรท่ีเป3นต�นเค�าของเรื่องชมพูบดีสูตรน าจะมีท่ีมาจากพระสูตรในจีนหรือมองโกเลีย
มากกว าอินเดีย แต พระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ก็น าจะได�แรงบันดาลใจมาจากพระสูตรชื่อ มหากปIน
ธชสูตรได�เช นกันเนื่องจากมหากปIนธชสูตรเป3นพระสูตรภาษาบาลีซ่ึงมีเรื่องราวท่ีว าด�วยพระพุทธเจ�า

                                                           

๑๓๖ Stanley Frye, Sutra of the Wise and the Foolish , (Dharamshala: Library of Tibetan 
Works and Archives, 1981), p. 124-127. 



๗๔ 

ทรงทรมานพญามหากปIนซ่ึงคล�ายคลึงกับชมพูบดีสูตรนี้๑๓๗ ซ่ึงประเทศไทยน าจะรับคัมภีร*นี้ผ าน
ประเทศพม า 

คัมภีร*ชมพูบดีสูตรจึงเป3นคัมภีร*ท่ีมีสาระสําคัญกล าวถึงพระพุทธเจ�าได�จําแลงพระวรกาย
เป3นพระเจ�าจักรพรรดิ เพ่ือลดทิฐิมานะของพระเจ�าชมพูบดี  การท่ีพระพุทธเจ�าซ่ึงมีพระสถานะเป3น
นักบวชมาทรงเครื่องประดับอาภรณ*อย างพระเจ�าจักรพรรดินี้  จึงเป3นท่ีแปลกตาแก พระพุทธศาสนา
บางนิกาย โดยเฉพาะในลังกาท่ีส วนใหญ จะนับถือเถรวาทอย างเคร งครัดและมีความเป3นอัตลักษณ*ของ
ตนเองสูง  นี่จึงอาจเป3นเหตุผลหนึ่งท่ีสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป3นราชธานี  พยายามจะตอบโจทย*
ราชทูตลังกา  เก่ียวกับการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏอย างแพร หลายในแผ นดินสมัยนั้น  
แม�ในความเป3นจริงคติความเชื่อเรื่องการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  อาจจะมิได�มาจากเรื่องชมพูบดี
สูตรเพียงอย างเดียว  และคตินี้ก็อาจจะมิได�มาจากพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  แต อาจจะมาจาก
พระพุทธศาสนานิกายอ่ืนท่ีเผยแผ เข�ามาทางตอนเหนือของสยามซ่ึงอาจจะเป3นนิกายเถรวาท ท่ีมิใช 
แบบเดียวกับลังกาก็เป3นได�   

การปรากฏของคัมภีร*ชมพูบดีนั้น มีการกล าวอย างชัดเจนในจดหมายเหตุครั้ ง               
กรุงศรีอยุธยาเป3นราชธานี เรื่องหนึ่ ง  เ ม่ือราชทูตลังกาพาพระสงฆ*ไทย  ท่ีไปให� อุปสมบท                         
ต้ังศาสนะวงศ*ในลังกาทวีปกลับมาส งเม่ือป�กุน  พุทธศักราช ๒๒๙๘  เวลาเม่ือทูตลังกาพักอยู ใน                    
กรุงศรีอยุธยานั้น  สมเด็จพระเจ�าอยู หัวบรมโกศ โปรดให�พาไปชมพระอารามหลวง  ในครั้งนั้น 
ทูตลังกาไปเห็นพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีในวัดพระศรีสรรเพ็ชญ*  จึงสอบถามเจ�าพนักงานผู�พาไป   
ว าเหตุไฉนท่ีในเมืองไทยจึงสร�างพระพุทธปฎิมากรทรงเครื่องอย างเทวรูป  ท่ีในลังกาทวีปหาเคยมี 
พระพุทธรูปเช นว านี้ไม ความท่ีทูตลังกากล าวทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระเจ�าอยู หัวบรมโกศ 
จึงรับสั่งให�เสนาบดีชี้แจงไปในศุภอักษรซ่ึงมีถึงเสนาบดีลังกาว า 

“ทูตท้ัง ๓ นายได�เห็นพระพุทธรูปสุวรรณมัยอันทรงมงกุฎแลเครื่องต�นประดับด�วย
เนาวรัตน*  ประดิษฐานอยู ในพระมณฑปพร�อมด�วยมหรรคภัณฑ*  อันเป3นของมีค ามาก  คือ              
มณีมุกดาแลไพฑูรย*เป3นต�น  ท้ังได�เห็นพระพุทธรูป (ทรงเครื่อง) พระองค*อ่ืนอันขจิตรงามล�วนสร�าง                                 
ด�วยทองแลเงิน  หากมีใจสงสัยว า  พระพุทธรูปทรงเครื่องประดับอย างนี้  (เหมือนเทวะรูป)  ท่ีใน
ลังกาทวีปไม มีเลย (ดังนี้)  อันพระพุทธรูปทรงเครื่องประดับอย างนี้อย า (ให�ชาวลังกา) พากันกล าวว า
เหมือนเทวะรูป  พระเจ�าราชาธิราชผู�อุดม(ของเรา) นั้น หาทรงประพฤติพระราชกิจ   ซ่ึงเป3น 
พระราชกุศลอย างยวดยิ่งให�ผิดครองพระพุทธวัจนะไม   พระพุทธรูปท่ีทรงพระมหามงกุฎอย างนี้  ได�มี
ปรากฏในชมพูบดีวัตถุ(เรื่องท�าวมหาชมพู)  เหตุนั้นราชบุรุษผู�ได�เล าเรียนนิทานทราบชัดเจน  
จึงบอกเล ามาอย างนี้โดยแท�จริง”“เราได�ส ง (หนังสือ)  ชมพูบดีวัตถุมาให�ท านอรรคมหาเสนาบดีลังกา  
เพ่ือจะได�สั่งสอนพวกพราหมณ*ในลังกาทวีปแล�วขอให�ทูลเรื่อง (ชมพูบดีวัตถุ)  นี้แก พระเจ�าอุดม
มหาราชแห งลังกาทวีปด�วย  เม่ือเราจะส ง  (หนังสือ)  วัตถุเรื่องชมพูบดีนี้มา  ก็ได�ถวายพระสังฆวร
นายกอุดม ให�พิจารณาด�วยแล�ว  เพ่ือจะแก�วิมัติของพราหมณ*ท้ังหลาย”“ขอให�พระเจ�ากรุงลังกาทรง

                                                           

๑๓๗   ป�เตอร* สกิลลิ่ง และศานติ ภักดีคํา, “สยามบาลีวรรณกรรม: คัมภีร*บาลี”, ศัพท,สงเคราะห,,
(กรุงเทพมหานคร: Fragile Palm Leaves Foudation, ๒๕๔๕), หน�า ๑๓๔. 



๗๕ 

สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเนาวรัตน*ล�วนเหมือนอย างท่ีสร�างในกรุงเทพมหานครนี้เถิดพระราชกุศล
จะได�เจริญวัฒนาในกรุงศิริวัฒนบุรีตลอดแว นแคว�นลังกาทวีป”๑๓๘  

จากการศึกษาคัมภีร*ชมพูบดีสูตร จะเห็นได�ตามความในศุภอักษรท่ีกล าวมานี้ว าเม่ือครั้งท่ี
กรุงศรีอยุธยาเป3นราชธานีมีความนิยมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเป3นอย างยิ่ง  เนื้อความแห ง
ชมพูบดีสูตรมีสาระสําคัญอยู ว า มีกษัตริย*พระองค*หนึ่ง ครองกรุงปFญจาละมีฤทธิ์อํานาจพิเศษด�วยของ
คู บุญหลายอย าง เช น ฉลองพระบาทซ่ึงสวมใส แล�วสามารถเหาะเหินเดินอากาศได�และศรวิเศษอาจ
บังคับไปทําร�ายศัตรูในท่ีต างๆ กษัตริย*องค*นี้มีพระนามว าพระเจ�าชมพูบดี  ราตรีหนึ่งเป3นวันเพ็ญ
อุโบสถพระเจ�าชมพูบดีจึงสวมฉลองพระบาทเท่ียวเหาะชมดูบ�านเมืองในชมพูทวีปจนกระท่ังลุถึงเมือง
ราชคฤห*ทอดพระเนตรเห็นยอดปราสาทอันวิจิตรของพระเจ�าพิมพิสารผู�ครองนครก็บังเกิดความริษยา 
ยกพระบาทถีบยอดปราสาทหมายจะให�ล�มพินาศแต อานุภาพแห งบุญของพระเจ�าพิมพิสารคุ�มครอง
พระบาทและพระชานุของพระเจ�าชมพูบดี กลับแตกทําลายได�ทุกขเวทนา  คราวนี้ทรงพิโรธจัด ใช�
พระขรรค*วิเศษฟFนยอดปราสาทอีกด�วยพุทธานุภาพซ่ึงแผ มาป�องกัน พระขรรค*นั้นกลับย อยยับเป3นธุลี
ไปพระเจ�าชมพูบดีจึงเหาะกลับกรุงปFญจาละแล�วปล อยศรวิเศษลอยมาทําร�ายพระเจ�าพิมพิสารพระ
เจ�าพิมพิสารจึงเสด็จไปทูลขอให�พระพุทธองค*ปกป�องจึงได�บังเกิดการต อฤทธิ์กันข้ึนระหว างพระ
ศาสดากับพระเจ�าชมพูบดี  พระพุทธองค*ทรงจําแลงเป3นพระเจ�าจักรพรรดิราช มีพระอินทร*, พระ
พรหม, เทพยดา, นาค, ครุฑ, คนธรรพ* เป3นบริวาร ทรงปราบทิฐิมานะของพระเจ�าชมพูบดีได�สําเร็จ
พระเจ�ากรุงปFญจาละกลับผิดเป3นชอบได� เสด็จออกผนวชจนท่ีสุดได�บรรลุอรหัตผล   

ด�วยเหตุแห งการต อฤทธิ์ของพระเจ�าชมพูบดีกับสมเด็จพระบรมศาสดานั้นเอง ทรงใช�พุทธ
อุบายด�วยการนิรมิตทรัพย*ศฤงคารเพียบพร�อมด�วยเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ*ฉลองพระวรกาย เพ่ือให�
พระเจ�าชมพูบดีทรงละทิฐิมานะ ยอมต อพระพุทธบารมีอันไพศาลเพ่ือจะทรงแสดงธรรมโปรดนําทาง
พระเจ�าชมพูบดีสู อริยมรรคในท่ีสุด เหตุการณ*ดังกล าวนี้เองจึงเป3นเหตุผลหนึ่งท่ีจะอธิบายถึงการนํา
เครื่องทรงอันมีค าไปประดับองค*พระพุทธปฏิมานอกจากการยกย องพระสภาวะอันเหนือมนุษย*ของ
พระพุทธเจ�าซ่ึงเป3นคตินิยมของพระพุทธศาสนามหายานมาแต เดิม  เรื่องพระเจ�าชมพูบดีนี้จึงมี
อิทธิพลอันมากต อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทสืบมาในหลายยุค
สมัย 

๔) คติการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค, 
 การสร�างพระพุทธรูปแทนตัวถือเป3น “รูปสมมติ” ตามอุดมคติแบบไทยประเพณี เพราะ

ถึงอย างไรพระพุทธรูปก็สร�างข้ึนด�วยแนวคิดเชิงอุดมคติย อมไม มีความละม�ายคล�ายคลึงกับผู�สร�างหรือ
ผู�อุทิศให�ตามข�อเท็จจริงเชิงกายภาพอยู แล�ว แต กระนั้นก็ตาม การจะนับเป3นพระพุทธรูปแทนตัว
หรือไม นั้นก็คงต�องดูท่ี “เจตนา” ของผู�สร�างเป3นหลัก เพราะไม ว าพระพุทธรูปองค*นั้นจะมีความสูง
เท าไร (ซ่ึงก็ไม จําเป3นต�องสูงเท าบุคคลนั้นเสมอไป) เป3นพระพุทธรูปยืนหรือประทับเป3นปางใด 
ทรงเครื่องหรือไม  สร�างโดยเจ�านาย ขุนทาง หรือไพร ก็ดี หากเจตนาของผู�สร�างต�องการให�พระพุทธรูป
องค*นั้นเป3นรูป “สมมติ” แทนตนเองหรือผู� ท่ีตนอุทิศให�แล�วก็ย อมเป3นพระพุทธรูปแทนตัวหรือ

                                                           

๑๓๘สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เรียบเรียง, เร่ืองประดิษฐานพระสงฆ,สยามวงศ,ในลังกา
ทวีป, ( กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*การศาสนา, ๒๕๐๓),  หน�า ๒๔๙ – ๒๕๐.  



๗๖ 

พระพุทธรูปฉลองพระองค*ได�เหมือนกัน๑๓๙ ตัวอย างเก าแก ของการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค*ซ่ึง
เป3นพระพุทธรูป “เท าตัว” หรือท่ีล�านนาเรียกว า“พระเจ�าค าคิง” ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ* 
เอกสารทางพุทธศาสนาสําคัญของล�านนา กล าวถึง พญาแก�วหรือพระเมืองแก�ว (พุทธศักราช ๒๐๓๘-
๖๘) กษัตริย*ล�านนาทรงสร�างพระพุทธรูปด�วยทองคําบริสุทธิ์น้ําหนักเท ากับพระองค*เม่ือพุทธศักราช 
๒๐๕๔ “เป3นพระพุทธรูปนั่ง ส วนสูงมีขนาดเท ากับพระมหากษัตริย*” หรือแม�แต สมเด็จพระปฐมบรม
มหาชนก ท่ีทรงเป3นเพียงสามัญชนในสมัยอยุธยาก็ทรงสร�างพระพุทธรูปแทนตัวหล อจากสัมฤทธิ์
ประดิษฐานไว�ในวัดสุวรรณดารารามท่ีกรุงเก า พระอารามประจําพระราชตระกูลของพระองค*๑๔๐ เป3น
ต�น  

ในสมัยอยุธยาเผยให�เห็นถึงการแสดงความเป3นเทพเจ�า พระพุทธเจ�า และพระโพธิสัตว*
ของกษัตริย* เช น เนื้อความในกฎมณเฑียรบาลกล าวว าถ�ากษัตริย*คือพระพุทธเจ�า พระโอรสก็คือ พระ
หน อของพระพุทธองค* นอกจากนี้ความเป3นเทพของกษัตริย*ในสมัยอยุธยายังปรากฏในวรรณคดีท่ีแต ง
ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ปรากฏวรรณดี ยอพระเกียรติหลายเรื่อง เช น วรรณคดียอพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  เรื่องลิลิตยวนพ าย เป3นการเปรียบว ากษัตริย*เหมือนกับพระ
พรหมและพระวิษณุ 

พระกฤษฎิสงวนโลกยพ�ยง  พระพรหม 
พระรอบรักษพยงพิษณุ   ผ านเผ�า 
พระผลาญพ างพระสยม   ภูวนารถ ไส�แฮ 
พระโปรดพยงพระเจ�า   โปรดปรานฯ๑๔๑ 

หรือวรรคท่ีกล าวถึงการออกผนวชของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แสดงให�เห็นว าเม่ือ
ทรงผนวชนั้นงามเหมือนพระพุทธองค* ทําให�โลกนี้มีความสุขสบาย 

แถลงปางแสดงดิพรเก้ือ  บุญบง บาปนา 
เออาศนไอสูรยเสีย   จรกล�วย 
แถลงปางเม่ือพระทรง   พระผนวช น�นนนา 
งามเง่ือนสรรเพชญผ�าย   แผ นเกษม๑๔๒ 

วรรณคดียอพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ*มหาราชมหาราช กล าวว าพระองค*เป3น       
พระนารายณ* 

   อัศจรรย*จอมโลกเกล�า ขษิรสุทร 
 องค*บรมพิษณุราช  สี่แท�๑๔๓ 

                                                           

๑๓๙ พิชญา  สุ มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ในพระบรมมหาราชวัง:ความรู�ท่ีต�อง
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย�งท่ีต�องวิเคราะห*”, ประวัติศาสตร,ศิลปะท่ีต�องจารึก, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร*, 
๒๕๕๐), หน�า.๔๑. 

๑๔๐ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๕๒. 
๑๔๑ ลัลลนา ศิริเจริญ, คู"มือลิลิตยวนพ"าย , (กรุงเทพมหานคร: อักษรวิทยา, ๒๕๑๘), หน�า ๑๗๙ 
๑๔๒ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๒๖๒. 
๑๔๓ นิพนธ* สุขสวัสดิ์ , วรรณคดีไทยเกี่ยวกับประวัติศาสตร, , (พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร*

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๕๒๐), หน�า ๒๘๑. 



๗๗ 

วรรณคดียอพระเกียรติของสมเด็จพระเจ�าปราสาททองเรื่อง คําฉันท*สรรเสริญพระเกียรติ
สมเด็จพระพุทธเจ�าหลวงประสาททองมีเนื้อความถึงการท่ีกษัตริย*แสดงตนเป3นเทพเจ�าและ      พระ
โพธิสัตว* เช น 

วรสยมภูวญาณโมลี  รับคําโกสีย* 
 บดินทรเสด็จลีลา 
  เจียกจากไอศวรรย*ลงมา  ครอบครองอยุธยา 
 บุรินทรอินทรพิศาล๑๔๔ 

การแสดงฐานะเหนือมนุษย*ของกษัตริย*ในสมัยอยุธยาค อนข�างหลากหลายไม ได�จํากัดอยู 
เฉพาะเทพองค*ใดองค*หนึ่ง นอกจากจะเป3นเทพเจ�าในศาสนาฮินดูแล�ว ยังปรากฏว ามีการอ�างตนว า
เป3นพระพุทธเจ�าและพระจักรพรรดิ สังเกตได�จากระนามของกษัตริย*มีท้ังท่ีเป3น “รามาธิบดี” “ราเม
ศวร” “เอกาทศรส” (รุทร) อิศวร “อินทราชา” รวมท้ังพระนามท่ีแสดงว าเป3นพระพุทธเจ�า เช น 
“หน อพุทธางกูร” “บรมราชา” “มหาจักรพรรดิ” และ “ไตรโลก”๑๔๕ 

พระมหากษัตริย*หรือเจ�านายก็มีพระราชนิยมในการสร�างพระพุทธรูปแทนตัวหรือ
พระพุทธรูปเท าตัวเช นกัน หากเป3นพระพุทธรูปแทนตัวหรือเท าตัวมักรวมกันว า “พระพุทธรูปฉลอง
พระองค*” ถ�าพระพุทธรูปนั้นทรงเครื่องประดับด�วยก็เรียกกันว า “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลอง
พระองค*” การสร�างพระพุทธรูปทรงเรื่องฉลองพระองค*ในสมัยอยุธยาปรากฎในพระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา เช นในรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรถ (ครองราชย*พุทธศักราช    ๒๑๔๘-๕๓) ทรง
สร�าง “พระพุทธรูปสนองพระองค*” (พระพุทธรูปฉลองพระองค*) ไว�ถึง ๕ องค* “องค*หนึ่งบุทองนพคุณ 
ทรงเครื่องมงกุฎกุณฑลพาหุรัดย อมประดับเนาวรัตน* และบัลลังก*นั้นบุทองจําหลักประดับเพชรัตน 
องค*หนึ่งบุทองนพคุณ บัลลังก*นั้นบุทองจําหลัก องค*หนึ่งนั้นเป3นพระพุทธปฏิมากรนาคาสนะ 
พระพุทธรูปองค*นั้นรจนาด�วยนากสวาสด์ิ และเครื่องทรงนั้นทองจําหลักประดับเนาวรัตน* และบัลลังก*
นั้นรจนาด�วยนากสวาสด์ิ พระพุทธ ปฏิมาบุเงินสององค* และฐานเงินจําหลักสรรพางค*” ๑๔๖  

ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ*มหาราช (พุทธศักราช ๒๑๙๙-๒๒๓๑) ก็ทรงสร�าง “สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ” เป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห�ามสมุทร สูง ๔ ศอก ๑ คืบ๑๓ (ประมาณ ๒ 
เมตรเศษ) อนุมานได�ว าคงเป3นพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค* หรือในคําให�การขุนหลวงวัดประดู ทรง
ธรรม ก็กล าวถึงสมเด็จพระเจ�าอุทุมพร (ครองราชย*พุทธศักราช ๒๓๐๑) 

                                                           

๑๔๔บุญเตือน ศรีวรพจน*, บรรณาธิการ, คําฉันท,สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ�าหลวง
ประสาททอง, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๓), หน�า ๗๙. 

๑๔๕ วรพร ภู พงศ*พันธุ*, “ภาพลักษณ*สถาบันกษัตริย*ในกฎมณเฑียรบาล”, กฎมณเฑียรบาล ฉบับเฉลิม
พระเกียรติ : ผลงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘), หน�า ๒๓๕. 

๑๔๖ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ๒ เล"ม , พิมพ*ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร:  
กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน�า ๑๘๔. 



๗๘ 

“มีพระโองการรับสั่งให�เอาพระโกษทองท้ังสองและเครื่องอุปะโภคบริโภคเครื่องทองท้ัง
ปวงและเครื่องประดับประดาท้ังปวง จึงเรียกบันดาช างท้ังปวงเข�ามาแล�วจึงให�หล อพระพุทธรูปท้ังสอง
ประดับประดาทรงเครื่อง...แทนท่ีพระบิดาและพระชนนีไว�เป3นธิบดี”๑๔๗ 

ในสมัยสมเด็จพระเจ�าเอกทัศน* มีการสร�างรูปแทนบุคคลเป3นพระพุทธรูปเท าพระองค*๑๔๘

ปรากฏเหตุเม่ือครั้งเสียกรุง เกิดลางร�ายต าง ๆ ทําให�รูปแทนบุคคลซ่ึงมีท้ังพระพุทธรูปและเทวรูป
แสดงอาถรรพ* ความว า “...พระพุทธปฏิมากรทองคําตัวเท าคน และพระพุทธสุรินทร* ซ่ึงหล อด�วยนาก
อันประดิษฐานอยู ในวัดพระศรีสรรเพชญ*ในพระราชวังนั้นมีพระฉวีเศร�าหมอง พระเนตรท้ังสองหลุด
หล นลงอยู บนพระหัตถ* มีกาสองตัวตีกัน ตัวหนึ่งบินโผลงตรงยอดเหมฉัตรเจดียี่วัดพระธาตุ อกสวมลง
ตรงยอดพระเจดีย*เหมือนดังคนจับเสียบไว� เทวรูปพระนเรศวรนั้นมีน้ําพระเนตรไหล และเปล งศัพท*
สําเนียงเสียงอันดัง...”๑๔๙ 

ในสมัยอยุธยามีแนวคิดในการระลึกในการระลึกถึงบุคคลเหมือนกับในเขมร นั่นก็คือมีการ
กล าวเปรียบเทียบกษัตริย*กับเทพเจ�าและพระพุทธเจ�า และยังมีการสร�างประติมากรรมแทนตนเอง
และบรรพบุรุษในรูปของเทวรูปและพระพุทธรูปด�วย 

แม�ว าพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*เหล านี้ได�อันตรธานไปพร�อมกับการเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งท่ี ๒ เม่ือพุทธศักราช ๒๓๑๐ แต ธรรมเนียมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*
ได�สืบทอดมายังสมัยรัตนโกสินทร*เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราชทรง
ปราบดาภิเษกข้ึนครองราชย*สมบัติ ทรงรื้อฟ��นธรรมเนียมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลอง
พระองค*ข้ึนใหม อันมีความหมายโดยนัยเพ่ือแสดงถึงความเป3นพระมหากษัตริย*อย างสมบูรณ*ตาม
โบราณราชประเพณีแต ครั้งกรุงศรีอยุธยารวมถึงการจรรโลงความศักด์ิสิทธิ์และความเป3น “เจ�า” 
ให�กับพระองค*และพระประยูรญาติท่ีเคยเป3นสามัญชนมาก อนด�วย พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลอง
พระองค*เหล านี้ล�วนประดับประดาด�วยเครื่องต�นเครื่องทรงอลังการเช นเดียวกับในสมัยอยุธยาดุจ
พระพุทธเจ�าผู�ทรงเป3นพระเจ�าจักรพรรดิเป3นสิ่งศักด์ิสิทธิ์อันประดิษฐาน ณ ศูนย*กลางพระราชอํานาจ
ในพระบรมมหาราชวังท่ีพระบรมวงศานุวงศ*และข�าราชบริพารเคารพสักการะ 

 ๒.๒.๕ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงธนบุรี 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงธนบุรี 
ภายหลังจากท่ีกรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให�กับราชอาณาจักรพม า  พระยาวชิรปราการ 

(สิน) ได�รวบรวมไพร พลและกอบกู�เอกราชสําเร็จ  โดยได�สถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรเป3นราชธานี
แล�วทรงปราบดาภิเษกข้ึนเป3นพระมหากษัตริย*ครองกรุงธนบุรี  มีพระนามว า สมเด็จพระบรมราชาท่ี 
๔ หรือท่ีออกพระนามอย างลําลองว า สมเด็จพระเจ�าตากสิน ตามพระราชอิสริยยศเดิมก อนท่ีจะทรง

                                                           

๑๔๗ คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร*และจัดพิมพ*เอกสารทางประวัติศาสตร*และโบราณคดี, 
คําให�การขุนหลวงวัดประดู"ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), 
หน�า ๕๙. 

๑๔๘ วรพร ภู พงศ*พันธุ*, “ภาพลักษณ*สถาบันกษัตริย*ในกฎมณเฑียรบาล”, กฎมณเฑียรบาล ฉบับเฉลิม
พระเกียรติ : ผลงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘), หน�า ๑๕๘ – ๑๕๙. 

๑๔๙ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๗๕. 



๗๙ 

ครองราชย* ในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช (พระเจ�ากรุงธนบุรี) เป3นเวลา ๑๕ ป� (พ.ศ. 
๒๓๑๐ – ๒๓๒๕) ด�วยทรงเคยผนวชเป3นพระในพระบวรพุทธศาสนามาก อน ทําให�ทรงมีความรอบรู�
แตกฉานในพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติพระองค*เคร งครัดในศาสนธรรม เนื่องจากบ�านเมืองได�ตก
อยู ภายใต�การยึดครองของพม าข�าศึกอยู ระยะหนึ่ง เม่ือทรงกู�บ�านเมืองข้ึนมาได�แล�ว ก็ทรงเริ่มทํางานท่ี
เก่ียวกับการฟ��นฟูพระพุทธศาสนาหลายประการ เช น 

จัดสังฆมณฑลให�เรียบร�อย หลังจากการสถาปนาราชธานีแล�ว ในพุทธศักราช ๒๓๑๑  
ก็โปรดให�จัดระเบียบสังฆมณฑล โดยเสาะหาพระสงฆ*ชั้นผู�ใหญ  นิมนต*มาประชุมกัน ณ วัดบางหว�า
ใหญ  (วัดระฆังโฆสิตาราม) เพ่ือเลือกต้ังพระสงฆ*ชั้นผู�ใหญ ท่ีมีพรรษาและทรงคุณธรรม แล�วโปรดให�
สถาปนาเป3นสมเด็จพระสังฆราช ประมุขฝ�ายสงฆ* เพ่ือจัดการปกครองในสังฆมณฑลต อไป และโปรด
แต งต้ังพระเถระใหญ น�อยตามลําดับสมณศักด์ิ นิมนต*ไปจําพรรษาตามวัดวาอารามต างๆ ในกรุงธนบุรี 
ทําหน�าท่ีบังคับบัญชาพระสงฆ*และสามเณร ในวัดฝ�ายคันถธุระและวิปFสสนาธุระ ในรัชสมัยของ
พระองค*มีสมเด็จพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลถึง ๓ พระองค*ตามลําดับดังนี้  (๑) สมเด็จ
พระสังฆราช (ดี วัดประดู ) (๒) สมเด็จพระสังฆราช (ศรี วัดพนัญเชิง) และ (๓) สมเด็จพระสังฆราช 
(ชื่น)  

ทรงบูรณะพระอารามต างๆ โปรดให�บรรดาขุนนางท้ังฝ�ายทหารและพลเรือน ราษฎร 
ร วมกันสร�างพระอุโบสถ พระวิหาร เจดีย* กุฏิ รวมหลายพระอาราม หมดพระราชทรัพย*เป3นจํานวน
มาก  วัดสําคัญในรัชสมัย ท่ีโปรดให�บูรณะปฏิสังขรณ*มีดังนี้ วัดบางยี่เรือใต�(วัดอินทาราม)  วัดบางหว�า
ใหญ  (วัดระฆังโฆสิตาราม)  วัดแจ�ง (วัดอรุณราชวราราม)  วัดบางยี่เรือเหนือ(วัดราชคฤห*) วัดหงส*
อาวาส (วัดหงส*รัตนาราม) 

วัดท่ีสําคัญในรัชกาลนี้คือ วัดอินทาราม(วัดบางยี่เรือใต�หรือวัดบางยี่เรือใต�) สมเด็จพระเจ�า
ตากสินทรงเอาใจใส  ท่ัวพระอาราม และโปรดให�ยกฐานะข้ึนเป3นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษซ่ึงเป3น
วัดฝ�ายวิปFสสนาธุระ วัดหงส*อาวาส บูรณะแล�วยกฐานะข้ึนเป3นพระอารามหลวงชั้นเอกฝ�ายการศึกษา
เล าเรียนพระปริยัติธรรม วัดแจ�ง ต้ังอยู ในเขตพระราชฐาน จึงไม มีพระสงฆ*จําพรรษา เม่ือครั้งเสร็จศึก
เวียงจันทน* ได�ทรงอัญเชิญ พระแก�วมรกต มาประดิษฐาน ณ วัดแจ�งแห งนี้ วัดนี้จึงเรียกว าวัดพระแก�ว 

ทรงสนับสนุนการเรียนพระไตรปIฎก จัดต้ังฝ�ายสังฆการี ธรรมการ หรือแผนกทําบัญชี
พระสงฆ* ได�พระราชทานไตรจีวร ๑ ไตรแก พระภิกษุผู�ศึกษาพระไตรปIฎกพร�อมท้ังถวายปFจจัยรูปละ ๑ 
บาท และให�ช างศิลป¥จัดการเขียนจิตกรรมสมุดภาพไตรภูมิพระร วง  ทรงบํารุงพระพุทธศาสนาท่ี
นครศรีธรรมราช  

หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกในคราวเสียกรุงครั้งท่ี ๒ เม่ือ ๗ เมษายน ๒๓๑๐ วัดวาอาราม
บ�านเมืองถูกพม าเผา พระคัมภีร* พระไตรปIฎก และตําราต างๆ ก็ถูกเผาและสูญหายเป3นอันมาก 
หลังจากสมเด็จพระเจ�าตากสิน ได�ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป3นราชธานีแล�ว ก็โปรดให�สืบเสาะแสวงหา
พระไตรปIฎกตามหัวเมืองต างๆ แล�วนํามาคัดลอกไว�เพ่ือชําระพระไตรปIฎกต อไป อาทิ ในครั้งเม่ือยก
ทัพไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช เม่ือพุทธศักราช ๒๓๑๒ เม่ือเสร็จศึกแล�วก็โปรดให�ยืมพระไตรปIฎก
จากนครศรีธรรมราชบรรทุกลงเรือเพ่ือนํามาคัดลอกเก็บไว�  ณ กรุงธนบุรี และในครั้งท่ียกทัพไปปราบ
ชุมนุมเจ�าพระฝาง เม่ือพุทธศักราช ๒๓๑๓ ก็โปรดให�นําพระไตรปIฎกจากวัดมหาธาตุ เมืองฝาง 
อุตรดิตถ* เพ่ือใช�ในการสอบทานกับต�นฉบับท่ีได�มาจากนครศรีธรรมราช ท้ังนี้ทรงได�ให�นักปราชญ*ราช



๘๐ 

บัณฑิต เช น พระเทพกวี เป3นต�น มาช วยรวบรวมและชําระพระไตรปIฎกให�มีความสมบูรณ*มากข้ึน 
นอกจากการนําพระไตรปIฎกมาชําระแล�วยังมีการนําหนังสือวิสุทธิมรรคจากนครศรีธรรมราชมาท่ีกรุง
ธนบุรีด�วย  แต การรวบรวมพระไตรปIฎกยังไม เรียบร�อยก็สิ้นรัชกาลเสียก อน 

ทรงชําระพระอลัชชี เกิดจากการท่ีพระเข�าไปร วมในกองทัพในก¦กเจ�าพระฝาง ซ่ึงในทาง
หลักของพระวินัยแล�ว พระร วมกันไปฆ าคนหรือไปลักทรัพย*เขาเป3นเจตนาร วมกัน แม�จะไปทําเพียงรูป
สองรูปก็ชื่อว าเป3นปาราชิกไปท้ังหมด๑๕๐  

การปกครองคณะสงฆ*ในสมัยนี้มีอยู  ๒ ฝ�าย คือ (๑) ฝ�ายคามวาสี และ (๒) ฝ�ายอรัญวาสี  
ฝ�ายคามวาสีก็แบ งไปอีกเป3น ๒ ฝ�าย คือ คามวาสีฝ�ายขวา และ คามวาสีฝ�ายซ�าย 

นอกจากนี้พระองค*ได�ทรงพระราชนิพนธ*หนังสือเรื่องหนึ่ง มีชื่อว า “ลักษณะบุญ” เป3นหนังสืออธิบาย
เก่ียวกับการปฏิบัติธรรมชั้นสูง (วิปFสสนา) 

การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยกรุงธนบุรีนั้น  เนื่องจากเป3นระยะเวลาอันสั้น เพียง 
๑๕ ป� กอปรกับระยะเวลาดังกล าว  บ�านเมืองแทบจะมิได�ว างเว�นจากการสงครามเลย  ธรรมเนียมต
ต างๆ อันเก่ียวเนื่องด�วยพระพุทธศาสนาจึงมิแตกต างจากสมัยอยุธยาตอนปลายเท าใดนัก  แต กระนั้น 
ก็ยังปรากฏการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องข้ึน ในกรุงธนบุรี อาทิ หมู พระพุทธรูปทรงเครื่องในพระ

วิหารวัดท�ายตลาด หรือวัดโมลีโลกยาราม 
(ภาพท่ี ๒๘) เป3นต�น  

สําหรับวัดโมลีโลกยาราม หรือ วัด
ท�ายตลาด เป3นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด
ราชวรวิหาร เป3นวัดท่ีสร�างในสมัยอยุธยา แต 
ไม ปรากฏนามผู�สร�าง และเหตุท่ีเรียกว า วัด
ท�ายตลาด เนื่องจากอยู ต อจากตลาดเมือง
ธนบุรี ปFจจุบันชาวบ�านยังนิยมเรียกชื่อนี้อยู   
ใ น ส มั ย ก รุ ง ธ น บุ รี  วั ด นี้ เ ป3 น วั ด ใ น เ ข ต
พระราชฐาน จึงไม มีพระสงฆ*อยู ตลอดช วง
รัชกาล ส วนพระวิหาร สันนิษฐานว าได�ใช�เป3น
ฉางเกลือของสมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช 
ภายในพระวิหารก้ันเป3น ๒ ตอน ปFจจุบัน ตอน
หน�าท่ีหันออกคลองบางกอกให� ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเป3นหมู บนฐานชุกชี ส วนตอนหลัง
เ ป3 น พ้ื น ท่ี ค อ น ข� า ง แ ค บ  ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น
พระพุทธรูปปูนปF�นขนาดใหญ  ในรัชกาลท่ี ๓ 
ได�รับการปฏิสังขรณ*ใหม ท่ัวท้ังพระอาราม 

และทรงเปลี่ยนนามใหม ว า “วัดโมลีโลกสุธาราม” ภายหลังมาเรียกกันว า “วัดโมลีโลกยาราม” 

                                                           

๑๕๐ เสถียร  โพธินันทะ, ประวัติศาสตร,พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒ , พิมพ*ครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน�า ๒๐๕. 

 

ภาพท่ี ๒๘ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง ในพระวิหารฉางเกลือ  
วัดโมลีโลกยาราม 



๘๑ 

๒) คติของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงธนบุรี 
เม่ือได�ศึกษาประวัติและพัฒนาการการสร�างพระพุทธรูปในสมัยกรุงธนบุรีแล�ว  จะพบว า

คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏนั้น ผู�วิจัยพบว ามีแนวคิดและ คติท่ีไม แตกต างจากครั้งกรุง
ศรีอยุธยา โดยเฉพาะสมัยอยุธยาตอนปลาย  อันมีสาเหตุปFจจัยจากภาวะสงครามและการรวบรวม
บ�านเมืองให�เป3นป�กแผ น  แม�สมเด็จพระเจ�ากรุงธนบุรีจะเอาพระทัยใส ในการพระศาสนาเป3นอันมาก  
แต เวลาส วนใหญ ก็หมดไปกับราชการสงคราม จึงกล าวได�ว าคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัย
กรุงธนบุรีเป3นราชธานีนี้ มีลักษณะเช นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

 ๒.๒.๖ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงรัตนโกสินทร, 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงรัตนโกสินทร, 
ภายหลังจากเกิดเหตุจลาจลในกรุงธนบุรี  สมเด็จเจ�าพระยามหากษัตริย*ศึกได�ชําระความ

จนสงบเรียบร�อย  จึงดํารึย�ายราชธานีข�ามฝF¡งแม น้ําเจ�าพระยามาอยู ทางฝF¡งตะวันออกขนานนามราช
ธานีนี้ว า กรุงรัตนโกสินทร* แล�วปราบดาภิเษกเสวยราชย*ข้ึนเป3นพระมหากษัตริย*  พระองค*แรกแห ง
ราชวงศ*จักรี  เม่ือพุทธศักราช ๒๓๒๕ การวางผังเมืองนั้นได�ลอกแบบผังเมืองของกรุงศรีอยุธยา
ท้ังหมด รวมท้ังพระอารามท้ังหลาย มาใช�เป3นแบบในการสร�างกรุงรัตนโกสินทร*  

การศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงรัตนโกสินทร* 
สามารถแบ งได�เป3นสองช วงเวลาคือ ก อนรัชกาลท่ี ๕ และรัชกาลท่ี ๕ เป3นต�นมา  

สมัยก"อนรัชกาลท่ี ๕ 
พระพุทธศาสนาในยุคกรุงรัตนโกสินทร* เป3นการทํางานสืบต อจากสมัยกรุงธนบุรีเป3นราช

ธานี งานท่ีเด นเก่ียวกับพระศาสนา คือการอัญเชิญเอาพระแก�วมรกต (ภาพท่ี ๒๙) มาจากประเทศลาว
และโปรดเกล�าฯ ให�สร�างวัดพระศรีรัตนศาสดารามข้ึน เลียนแบบวัดพระศรีสรรเพชญ*ในกรุงเก าต างๆ 
เช น วัดโพธาราม หรือวัดเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ในปFจจุบัน สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ได�
ทรงบูรณะวัดนิพพานารามและเปลี่ยนชื่อเป3นวัดพระศรีสรรเพชญ*ก็คือวัดมหาธาตุฯ ในปFจจุบัน  
ได�ทรงอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือลงมาในพระนครเป3นอันมาก และทรงจัดการสังคายนา
พระไตรปIฎกข้ึนเม่ือพุทธศักราช ๒๓๓๒ โดยทรงพิจารณาเห็นว า การศึกษาของพระสงฆ*ย อหย อนลง 
พระไตรปIฎกท่ีจารึกคัดลอกสืบต อกันมาบางส วนวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจึงทรงจัดให�มีการสังคายนา
ข้ึน โดยมีพระมหาเถระ ๑๑๘ รูป ราชบัณฑิต ๓๒ คน เม่ือชําระพระไตรปIฎกเสร็จเเล�ว ก็แบ งออกเป3น
คัมภีร*พระวินัย ๘๐ คัมภีร* พระสูตร ๑๖๐ คัมภีร* อภิธรรม ๖๑ คัมภีร* สัททาวิเสส ๕๓ คัมภีร* รวมเป3น
หนังสือ ๓๕๔ คัมภีร* คิดเป3นใบลานได� ๓,๖๙๖ ผูก โปรดให�ประดิษฐานไว�ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
โดยทรงสร�างหอมณเฑียรธรรมข้ึน ผลจากการสังคายนาในครั้งนี้ก็ช วยให�ปรับปรุงการศึกษาของ 
พระสงฆ*ให�ดีข้ึน๑๕๑ 

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ได�แก  
                                                           

๑๕๑ เสถียร  โพธินันทะ, ประวัติศาสตร,พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒ , พิมพ*ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย) , หน�า ๒๑๐. 
 



๘๒ 

๑. สร�างพระอาราม คือ พระศรีรัตนศาสดาราม (พ.ศ. ๒๓๒๕) เพ่ือประดิษฐานพระแก�ว
มรกตท่ีได�มาจาก เวียงจันทน* วัดนี้ประสงค*จะให�แทนวัดพระศรีสรรเพชญ*สมัยอยุธยา ทรงให�เป3นพุทธ
วาส ไม มีพระสงฆ*อยู  สร�างปราสาทพระเทพบิดร สร�างวัดสุทัศน* ได�ทรงปฏิสังขรณ*พระอารามและท่ี
สําคัญในสมัยนี้ คือ วัดพระเชตุพน (ชื่อ วัดโพธาราม เดิมสร�างสมัยอยุธยา) และพระราชทานนามใหม 
ว า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” ต อมาภายหลังได�สถาปนาเป3นพระอารามประจํารัชกาลท่ี ๑ 

๒. การรวบรวมพระพุทธรูปโบราณ ทรงรวบรวมพระพุทธรูปจํานวนพันกว าองค* (๑,๒๔๘ 
องค*) เฉพาะท่ีวัดพระเชตุพนแห งเดียวพระราชทานไว� ๒๐๐ กว าองค* ส วนองค*พระศรีสรรเพชญ*นั้นถูก
พม าเผาลอกทองไป ทรงโปรดให�สร�างเจดีย*แบบย อไม�สิบสอง สูงเส�นเศษ บรรจุหุ นพระศรีสรรเพชญ* 
โปรดให�อัญเชิญพระโลกนาถ เป3นพระยืนสูง ๕ วา มาจากอยุธยา ประดิษฐานไว�ท่ีวัดพระเชตุพนฯ 
นอกจากนี้ยังอัญเชิญพระศรีศากยมุนี มาจากวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย ประดิษฐานไว�ท่ีวัดสุทัศนเทพว
ราราม ซ่ึงเป3นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ท่ีมีขนาดใหญ โตมาก ประดิษฐานอยู กลางพระนคร  

๓. พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ*ในการสังคายนาพระไตรปIฎก โปรดให�พระเถระ
ผู�ทรงคุณวุฒิทรงจําพระไตรปIฎก จํานวน ๒๑๘ รูป และฆราวาสท่ีเป3นราชบัณฑิตอีก ๓๒ คน ประชุม
ทําสังคายนาพระไตรปIฎก ณ วัดพระศรีสรรเพชญ*  (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษด์ิ) เม่ือ วันเพ็ญ เดือน 
๑๒ ป�วอก พุทธศักราช ๒๓๓๑ เสร็จเม่ือเดือน ๕ ป�ระกา ทําอยู  ๕ เดือน และพระราชทานไปตาม
อารามต างๆ ในพระนคร-ธนบุรี และสร�างหอมณเฑียรธรรมข้ึนในวัดพระแก�ว เพ่ือเก็บพระไตรปIฎก 
ในครั้งนั้นสมเด็จพระวันรัตวัดพระเชตุพนฯ ได�รจนาคัมภีร*ข้ึนเป3นอนุสรณ* จัดเป3นการสังคายนาครั้งท่ี 
๙ และจัดทําในประเทศไทยเป3นครั้งท่ี ๒ เรียก “ฉบับทองใหญ ” (ครั้งท่ี ๑ พระเจ�าติโลกราชแห งเมือง
เชียงใหม  พุทธศักราช ๒๐๒๐ ทําอยู  ๑ ป� เป3นการชําระตัวอักษรในพระไตรปIฎก)  

 

ภาพท่ี ๒๙ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก�วมรกต) เม่ือทรงเคร่ือง ฤดูร�อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว 



๘๓ 

๔. ทรงออกกฏหมายคณะสงฆ* เรียกในปFจจุบันว า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ*” (พ.ร.บ. 
คณะสงฆ*) มีจุดมุ งหมายเพ่ือให�คณะสงฆ* สะดวกในการปกครองสังฆมณฑล นอกเหนือจากการ
ปกครองคณะสงฆ* มีด�วยกัน ๑๐ ฉบับ ฉบับแรก เม่ือพุทธศักราช ๒๓๒๕ มีสาระสําคัญ เช น  ห�ามพระ
เทศน*ตลกคะนอง  ห�ามพระสงฆ*รับฝากสมบัติ หรือพัวพันกับสมบัติของฆราวาส  วางโทษอย างหนัก
สําหรับผู�ปกปIดอาบัติปาราชิก ห�ามภิกษุกินจุกจิก กินร วมกับฆราวาส เป3นต�น  

๕. ทรงจัดระเบียบสังคมสงฆ* เนื่องจากในรัชสมัยสมเด็จพระเจ�าตากสิน มีสมเด็จ
พระสังฆราชท่ีสถาปนาข้ึน ชื่อ ดี, ศรี, ชื่น ตามลําดับ ๓ พระองค* มาในสมัยรัชกาลท่ี ๑ โปรดสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช ศรี ข้ึนเป3นสังฆราช และทรงถอดยศสมเด็จสังฆราชชื่นลงมา และทรงต้ังสมณศักด์ิ
พระรามัญ ๓ รูป คือ  พระมหาสุเมธาจารย* (สุเมธใหญ )  พระไตรสรณธัช และพระสุเมธาจารย* (สุเมธ
น�อย) เพ่ือปกครองคณะสงฆ*ฝ�ายรามัญ 

๖. ทรงปฏิบัติธรรม ทรงฝFกใฝ�การศึกษาพุทธศาสนา และมีพระราชปุจฉากับพระเถระ
บ อยๆ ดังมีตัวอย างพระราชปุจฉากับพระเถระ คือ พระราชปุจฉาเรื่องสมบัติของสงฆ* เก่ียวกับสมบัติ
ของวัดท่ีร�างลงไป แล�วมีผู�อุทิศให�วัด  พระราชปุจฉาเรื่องอานิสงส*แห งการบําเพ็ญบุญเป3นลําดับชั้น 
เก่ียวกับ ศีล ทาน ภาวนา เป3นต�น 

ในรัชสมัยต อมา เจ�าฟ�ากรมหลวงอิศรสุนทร ได�เสวยราชย*เม่ือพุทธศักราช ๒๓๕๒ เป3น
พระมหากษัตริย*รัชกาลท่ี ๒ มีพระปรมาภิไธยปรากฏในเวลาต อมาว า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล�านภาลัย ครองราชย*อยู  ๑๕ ป� เป3นพระราชโอรสของ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล�านภาลัย รัชกาลท่ี ๒ เก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ได�แก   

๑. ทรงส งสมณทูตไปลังกา ซ่ึงเป3นธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบัติมาต้ังแต ครั้งกรุงศรีอยุธยาแต 
ขาดตอนเพราะเหตุจากภัยจากสงคราม และโปรดให�พระศาสนวงศ*ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกับ
ต�นโพธิ์ลังกาเข�ามาถวาย เม่ือ พุทธศักราช ๒๓๕๗ ต อมาส งคณะทูตเป3นพระสงฆ*จํานวน ๙ รูป กลับมา
เม่ือ พุทธศักราช ๒๓๖๑ ได�อัญเชิญหน อพระศรีมหาโพธ* จํานวน ๖ ต�นกลับมา โปรดให�เชิญสองต�นไป
ปลูกท่ีนครศรีธรรมราช ต�นหนึ่งมีพระขอไปปลูก เหลืออีก ๓ ต�นนําไปปลูกท่ี วัดมหาธาตุ วัดสุทัศน วัด
สระเกศแห งละต�น การเจริญพระศาสนากับศรีลังกาในรัชสมัยนี้แสดงให�เห็นว า พระพุทธศาสนา 
นิกายเถรวาท  ได�รุ งเรืองเฟ�¡องฟูเป3นอันมาก  

๒. ทรงฟ��นฟูประเพณีวิสาขบูชา ซ่ึงได�เคยทํามาแล�วต้ังแต สมัยสุโขทัย แต มาขาดตอนใน
สมัยอยุธยา เพราะเหตุจากภัยสงคราม ทรงทราบว าประเทศลังกามีพิธีวิสาขบูชาท่ีใหญ โตมาก จึง
โปรดให�มีข้ึนเช นเดียวกับศรีลังกา  

๓. พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ*การปริยัติศึกษา ซ่ึงแต เดิมมีเพียงการสอนกําหนดไว� 
๓ ชั้น คือ บาเรียนตรี เรียนพระสูตร  บาเรียนโท เรียนพระสูตร-พระวินัย  และบาเรียนเอก เรียนพระ
สูตร-พระวินัย-พระอภิธรรม ทรงพระบรมราชวินิจฉัยเห็นว าความรู�ของพระสงฆ*อาจจะไม เพียงพอ จึง
โปรดให�เปลี่ยนแปลงใหม เป3น ๙ ประโยค กําหนดหลักสูตรให�ยากข้ึนตามลําดับ ต�องสอบได� ๓ 
ประโยคจึงจะได�เป3นเปรียญ (พระมหา) เม่ือสอบได� ๔ ประโยคก็เรียกว าเปรียญ ๔ ประโยค ต อไปจน
สอบได� ๙ ประโยค เรียกว าเปรียญ ๙ ประโยค นอกจากนี้ยังซ อมแซมคัมภีร*พระไตรปIฎกท่ียังไม ครบ
ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ท้ังยังสร�างข้ึนใหม อีก ๑ จบเรียกชื่อว า “ฉบับรดน้ําแดง”  
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๔. โปรดให�มีการสังคายนาสวดมนต* ซ่ึงถือเป3นเรื่องสําคัญเทียบกับการทําสังคายนาครั้ง
รัชกาลท่ี ๑ ทีเดียว โปรดให�แปลพระปริตรท้ังหลายออกมาเป3นภาษาไทย และให�ข�าราชกาลฝ�ายใน
ฝ�กหัดสวด คือสวดเหมือนอย างท่ีพระสวด ให�มีความชํานาญและออกเสียงอักขระพยัญชนะถูกต�อง 
ท วงทีทํานองชัดเจน เวลากลางคืนสวดพร�อมกันท่ีท�องพระโรง 

เม่ือสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย  สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ กรม
หม่ืนเจษฎาบดินทร* ก็เสวยราชย*สืบมาเป3นรัชกาลท่ี ๓ แห งพระมหาจักรีบรมราชวงศ* มีพระ
ปรมาภิไธยว า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัว การพระศาสนาในรัชสมัยนี้ (๒๓๖๗ – ๒๓๙๔) 
ด�วยพระราชจริยวัตรท่ีทรงบําเพ็ญ ทําให�ผู�คนท่ัวไปเข�าใจว าทรงผู�ปรารถนาพระโพธิญาณ ทรงบําเพ็ญ
พระบารมีเยี่ยงอย างพระโพธิสัตว* โดยถือแนวพระเวสสันดรเป3นหลัก ดังนั้นจึงทรงเคารพรัก พระภิกษุ 
สามเณร และทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป3นพิเศษ การซ อมการสร�างวัดวาอารามได�
เกิดข้ึนเป3นอันมากและแยกการปกครองคณะสงฆ*ออกเป3น ๔ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต� คณะกลาง 
และคณะอรัญวาสี โดยให�มีพระราชาคณะหรือสมเด็จพระราชาคณะเป3นเจ�าคณะใหญ ในตําแหน งท้ัง 
๔ นั้น ในรัชสมัยนี้ เมืองไทยได�ขอยืมพระไตรปIฎกมาจากลังกาถึง ๔๐ คัมภีร* เพ่ือคัดลอกเข�าสู 
ภาษาไทย มีการเจริญพระราชไมตรีทางด�านพระพุทธศาสนากับประเทศศรีลังกาหลายครั้งหลายครา   

ในรัชสมัยนี้มีเรื่องท่ีเก่ียวกับคณะสงฆ* ซ่ึงออกจะมีความสําคัญอยู เรื่องหนึ่ง คือ การอุบัติ
บังเกิดข้ึนของคณะธรรมยุต โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัว ขณะดํารงพระราชอิสริยยศ
เป3นสมเด็จเจ�าฟ�ามงกุฏ ได�ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา  หลังจากทรงผนวชไม นาน พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล�านภาลัย ได�เสด็จสวรรคต ราชสมบัติจึงตกอยู แก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�า
เจ�าอยู หัว พระองค*จึงตัดสินพระทัยท่ีจะอยู ในสมณเพศต อไป หลังจากท่ีได�ทรงศึกษาค�นคว�าหลักธรรม
ในพระไตรปIฎกมาเทียบเคียงกับการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ*ในครั้งนั้น ทรงมีพระราชดําริว า
บางอย างไม ตรงกัน เม่ือทรงสอบถามผู�ใหญ ก็ไม มีใครท่ีจะชี้แจงอธิบายให�เกิดความเข�าพระทัยได� ทํา
ให�เกิดท�อพระทัย และคิดเลยไปถึงว า ศาสนวงศ*ท่ีสืบต อกันมาจากพระอริยสงฆ*ในสมัยพุทธกาล
อาจจะหายไปหมดแล�ว จึงต้ังพระทัยอธิษฐาน ถ�าหากท านท่ีสืบต อมาจากพระอริยสงฆ*ยังมีอยู  ก็ขอให�
ท านได�พบภายใน ๓ วัน หรือ ๗ วัน ในท่ีสุดก็ได�พบกับ พระสุเมธมุนี (พุทฺธวํโส) เป3นพระมอญอยู ทาง
วัดบวรมงคล มีความรอบรู�แตกฉานในพระวินัยปIฎก เคร งครัดมากจึงได�เสด็จไปสนทนาสอบถาม
เทียบเคียงกับหลักท่ีได�ทรงศึกษามา เห็นว ามีความถูกตรงตามหลักของพระไตรปIฎก จึงทรงมีพระ
ศรัทธาท่ีจะประพฤติปฏิบัติตามนั้น แต มีขัดข�องอยู  เนื่องจากในขณะนั้น ยังประทับอยู ในสํานักของ
สมเด็จพระอุปFชฌาย* คือสมเด็จพระสังฆราช ท่ีวัดมหาธาตุ จึงได�เสด็จย�ายไปท่ีวัดสมอราย ใน
พุทธศักราช ๒๓๗๒ แต ไม ได�ลาขาดจากวัดมหาธาตุแต ประการใดก็คงเสด็จไปๆ มาๆ อยู  เพียงแต ว ามี
พระประสงค*จะปฏิบัติให�ถูกตรงตามหลักธรรมพระไตรปIฎกเท านั้นเอง ถ�ามองถึงเหตุผลของการแยก
พระองค*ไปประพฤติปฏิบัติธรรมให�ถูกตรงตามหลักของพระวินัยในครั้งนั้น คงไม มีพระประสงค*ให�เกิด
นิกายข้ึนแต ประการใด เพียงแต ว าเม่ือบวชมาแล�ว ก็ควรปฏิบัติให�ถูกต�องตามพระธรรมวินัย ถ�าไม 
สามารถปฏิบัติให�ถูกต�องได� ก็ไม ควรจะบวช ในระยะแรกก็มีภิกษุท่ีถวายตัวเป3นลูกศิษย*เพียง ๖ รูป
เท านั้นเองแต จากการประพฤติปฏิบัติของพระองค*ท่ีทรงมีความเคร งครัด จึงสร�างศรัทธาปสาทะให�
เกิดข้ึนแก ประชาชนมากข้ึน จนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงแต งต้ังให�เป3นพระราชาคณะ 
ทรงจัดการปรับปรุงการศึกษา การปฏิบัติท่ีวัดสมอราย ให�ดียิ่งข้ึน ต อมารัชกาลท่ี ๓ ได�โปรดเลื่อน
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สมณศักด์ิพระวชิรญาณข้ึนเป3นเจ�าคณะรองและเชิญเสด็จมาประทับท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือวันท่ี  
๑๑ มกราคม ๒๓๗๙ ขณะท่ีพระวชิรญาณหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัว เสด็จมา
ประทับท่ีวัดบวรนิเวศวิหารนั้น มีพระชันษาได� ๓๒ พรรษาพอดี พระองค*ได�ทรงวางระเบียบในการ
ประพฤติปฏิบัติสําหรับคณะธรรมยุตข้ึน โดยยึดถือหลักพระธรรมวินัยเป3นเกณฑ* ปFญหาท่ีไม ค อยจะ
ตรงกันกับพระสงฆ*เดิมก็คือ เรื่องการห มจีวรกับการปฏิบัติตามพระวินัยบางข�อ บางประการเท านั้น 
นอกนั้นก็ไม มีอะไรท่ีแตกต างกันมากนัก ในด�านของการปกครอง พระองค*ก็ยังทรงอยู ในการปกครอง
ของคณะกลาง ซ่ึงข้ึนตรงต อสมเด็จพระมหาสมณเจ�ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ๑๕๒ 

พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวนั้น เม่ือมองจากสายท้ัง 
๔ จะได�ภาพรวม โดยการปกครอง ก็คงเป3นไปในรูปเดิม คือมีประมุขสงฆ*สูงสุด ได�แก สมเด็จ
พระสังฆราชเป3นผู�บริหาร และมีพระเถระรับผิดชอบลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ โครงสร�างใหญ จึงมี
ลักษณะเดียวกับในสมัยพุทธกาล ในสุโขทัย และแม�ในสมัยอยุธยา  

ด�านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงให�การสนับสนุนการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมเป3นอย างมาก จนถึงกับเปIดโอกาสให�พระสงฆ*เข�าเรียนและเข�าสอบในพระบรมมหาราชวัง 
การสอบความรู�ในสมัยนั้นเป3นการสอบด�วยปากเปล า คณะกรรมการเป3นพระเถระผู�ใหญ ท่ีมีความรอบ
รู�แตกฉานในภาษาบาลี มีการเลือกเฟ�นกลั่นกรองกรรมการเป3นอย างดี และผู�ท่ีเข�าสอบเองก็มีการ
เลือกเฟ�นกันเป3นอย างมาก การสอบนั้นก็เรียกกันไปเป3นประโยค ๆ บางรูปสามารถสอบได�รวดเดียว
เป3นเปรียญ ๙ ประโยค ก็มี เช น สมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐ สอบเป3นเปรียญได� ๙ 
ประโยคในสมัยรัชกาลท่ี ๓๑๕๓  

ด�านการเผยแผ พระศาสนา ทางราชการโดยเฉพาะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัว 
พระบรมวงศานุวงศ* ข�าราชการผู�ใหญ  พ อค�า คหบดี นิยมการฟFงธรรมด�วยการอาราธนาพระไปเทศน*
ในวังหรือในบ�านของตน ส วนการเผยเเผ ในแนวอ่ืน คงรูปแบบเดียวกับท่ีทํามาแต ก อนนั้น ส วนใหญ 
ชาวบ�านจะเข�าไปฟFงธรรมในวันธรรมสวนะและอาราธนาพระเทศน* การเทศน*จะมุ งเน�นหนักไปในด�าน
นิทานชาดกท่ีง ายต อการทําความเข�าใจ แต ส วนหนึ่งก็เป3นธรรมระดับสูง ท่ีมุ งไปทางมรรคผลนิพพาน 
เนื่องจากสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงต้ังความปรารถนาท่ีจะเป3นพระพุทธเจ�า จึงทรงบําเพ็ญ
โพธิสัตว*บารมีหรือพุทธการกธรรมตามหลักของบารมี ๑๐ ประการ คือ แนวหลักก็ทรงยึดแนวของ
พระเวสสันดร บรมโพธิสัตว* ซ่ึงเป3นพระชาติใหญ   

ด�านสาธารณูปการ การก อสร�างวัดได�เกิดข้ึนมากในรัชกาลท่ี ๓ เพราะพระองค*ทรงเน�นท่ี
ทานบารมี และการให�ทานนั้น พระพุทธเจ�าทรงแสดงว า การให�ท่ีอยู อาศัยชื่อว าให�ทุกอย าง ศิลปกรรม
ท่ีนํามาก อสร�างในครั้งนั้น เน�นไปในด�านศิลปกรรมท่ีเป3นแบบจีน อาจจะเป3นเพราะทรงทํามาค�าขาย
กับจีนมาก อน ความคุ�นเคยชอบพอกับศิลปกรรมแบบจีนซ่ึงมีความแข็งแรงมากกว าความสวยงาม 
เจ�านาย ผู�ใหญ  เศรษฐี คหบดี ต างๆ นิยมสร�างวัด บูรณะวัด ซ อมแซมวัดเป3นส วนมากวัดจึงเกิดข้ึนใน
ยุคนี้มาก  

                                                           

๑๕๒ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๒๑๕. 
๑๕๓ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๒๑๘. 

 



๘๖ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัว ได�ทรงให�การสนับสนุนส งเสริมพระพุทธศาสนา 
เรียกว าทุกด�าน เนื่องจากยุคสมัยนั้นประชากรเรามีไม มากนัก ปFญหาในด�านศีลธรรม จริยธรรม จึงไม 
ค อยมีอะไรท่ีรุนแรง ประกอบกับองค*พระมหากษัตริย*เป3นผู�ท่ีทรงมีความหนักแน นในธรรม การ
ปกครองพระราชอาณาจักรจึงร มเย็นสงบสุขเรื่อยมา  ในรัชสมัยของพระองค* มิได�ทรงต้ังรัชทายาทไว�
จนสิ้นรัชกาล  ท่ีประชุมพระบรมวงศ*และข�าราชการท้ังปวงจึงได�มีมติทูลเชิญพระภิกษุเจ�าฟ�ามงกุฏ  
ลาสิกขาออกมาเสวยราชสมบัติ เป3นรัชกาลท่ี ๔  มีพระปรมาภิไธยว าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�า
เจ�าอยู หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑) เนื่องจากทรงเป3นนักปราชญ*ทางศาสนาพระองค*หนึ่ง ทรงมีความ
รอบรู�แตกฉานในภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาอังกฤษ และแตกฉานในพระธรรมวินัย เนื่องจากได�ทรง
ผนวชอยู เป3นเวลานานถึง ๒๗ พรรษา ทรงเป3นพระมหากษัตริย*พระองค*แรกท่ีกล�าใช�วิจารณญาณ 
วินิจฉัย ตีความในอรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา คือคัมภีร*รุ นหลัง ไม ใช ไปตีความพระไตรปIฎก 

ทรงเป3นนักโบราณคดีท่ีมีความรอบรู�ในเรื่องโบราณคดีจากการเสด็จไปธุดงค*ในส วนต างๆ 
ของประเทศทําให�ทอดพระเนตรเห็นโบราณวัตถุ โบราณสถาน ท่ีควรแก การอนุรักษ*ไว�เป3นอันมาก 

ทรงเป3น บุคคลแรก ท่ีอ าน อักษรคฤนถ* ได�  และทรงวินิจ ฉัยจุดของการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาครั้งแรกในเมืองไทยได�ว าอยู ท่ีนครปฐม 

ทรงศึกษาแตกฉานในภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาลาติน ภาษาอังกฤษ และเป3น
กษัตริย*ทางเอเชียพระองค*แรกท่ีรู�ภาษาอังกฤษจนพูดได�แต งได� 

ผลจากการศึกษาของพระองค*นี้ มีประโยชน*ต อชาติไทยอย างกว�างใหญ ไพศาล พระเกียรติ
คุณในฐานะท่ีเป3นผู�แตกฉานในด�านพระธรรมวินัยแพร หลายไปถึงต างประเทศ โดยเฉพาะเขมรกับ
ลังกา จนพระสงฆ*ท้ังสองประเทศนั้นต�องส งคณะทูตเข�ามาเรียนข�อวัตรปฏิบัติกับพระองค*ท านท่ีวัด
บวรนิเวศวิหาร และนําไปประดิษฐานท่ีประเทศของตน ทรงมีพระราชปรารภท่ีจะนําพระพุทธศาสนา
ไปเผยแผ ในประเทศต างๆ ปรากฏเอกสารหลักฐานท่ีทรงมีไปถึงลังกา รวมท้ังสหรัฐอเมริกา ยุโรป แต 
ว าติดขัดด�วยระเบียบประเพณีในฐานะท่ีทรงเป3นราชวงศ*ผู�ใหญ ก็เป3นท่ีเกรงกันว าจะไม ปลอดภัย พระ
เจ�าแผ นดินก็ไม ทรงยอมให�ออกไปต างประเทศทําให�ไม อาจดําเนินการได� ในขณะท่ีทรงครองสมณเพศ
อยู  ๒๗ ป�นั้น ทรงใช�เวลาส วนหนึ่งเสด็จจาริกธุดงค*ไปในส วนต างๆ ของประเทศทําให�สนิทสนมคุ�นเคย
กับราษฎรและรู�สารทุกข*สุขดิบของราษฎร ทรงคุ�นเคยกับเจ�านาย พระเจ�าแผ นดินและข�าราชการ
ผู�ใหญ ในประเทศทางยุโรป เช น อังกฤษ ฝรั่งเศส เป3นต�น ต้ังแต สมัยท่ีผนวชเป3นพระอยู และจากการท่ี
ทรงศึกษาปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาทําให�เข�าใจปFญหาต างๆ ได�ดี เม่ือเสด็จออกเถลิงถวัลย*
ราชสมบัติเป3นพระเจ�าแผ นดินแล�ว ก็ทรงให�สถาบันพระมหากษัตริย*กับประชาชนมีความใกล�ชิดเป3น
อันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งข้ึนกว าสมัยก อน  

ด�านการปกครอง ในสมัยนั้น การปกครองก็คงอาศัยรูปแบบเดิม พระองค*เองแม�จะทรง
เป3นต�นวงศ*ของคณะธรรมทูต แต เม่ือเป3นพระเจ�าแผ นดินแล�ว ก็เป3นเอกอัครศาสนูปถัมภกท่ีดี ระยะ ๓ 
ป�แรกไม ได�ทรงยกย องพระเถระในคณะธรรมยุติข้ึนมาเลย เพราะตอนนั้นอายุพรรษาของท านเหล านั้น
ยังไม สูงมากนัก กลับทรงยกย องพระเถระผู�ใหญ ฝ�ายมหานิกาย ทรงยกย องพระพุทธาจารย*(ฉิม)  
วัดโมฬีโลกยารามข้ึนเป3นท่ีพระราชาคณะ ท่ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย* (ฉิม) แต งคาถาประพันธ*ยก
ย องและใช�จําสืบต อกันมาจนถึงปFจจุบัน เนื่องจากพระองค*ทรงรู�ปFญหาในการบริหารคณะสงฆ*เป3น
อย างดีว าบทบัญญัติตามพระวินัยนั้น ใช�สําหรับพระท่ีมีจิตสํานึกเป3นสมณะท่ีดี ได�ไม มีปFญหาอะไร แต 



๘๗ 

ว าพระบางองค*ท่ีไร�ยางอายขาดความสํานึกรับผิดชอบต อสมณภาวะของตน หรือเพราะพ้ืนเพจริต
อัชฌาสัยยังไม อ อนโยนพอท่ีจะฝ�กปรือ ด�วยบทบัญญัติทางพระวินัย จําเป3นต�องอาศัยมาตรการทาง
กฎหมาย ทําให�พระองค*มีพระบรมราชโองการสั่งบังคับจัดการแก�ปFญหาท่ีพระในสมัยนั้นทํา และ
ป�องกันปFญหาท่ีพระจะทําข้ึนไว�เป3นอันมาก นี้ก็เป3นหลักของการอุปถัมภ*พระพุทธศาสนาประการหนึ่ง 
ของพระมหากษัตริย*ท่ีเป3นพุทธมามกะ การบริหารคณะสงฆ*ไม ว ายุคใดสมัยใดในส วนใดของโลก
พระพุทธศาสนาก็ตาม ปFญหาบางอย างนั้น คณะสงฆ*ไม สามารถจัดการแก�ไขได�เพราะเป3นเรื่องใหญ 
เกินไป ในพระพุทธศาสนาไม มีอาชญา ไม มีอํานาจ ไม มีกําลังท่ีจะไปจัดการกับปFญหาเหล านั้น 
พระมหากษัตริย*จึงต�องทรงเข�ามาอุปถัมภ*จัดการแก�ไขปFญหาเหล านั้นให� แม�ในสมัยพุทธกาลเองก็เป3น
เช นนั้น ฉะนั้นการกระทําของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัวจึงเป3นการดําเนินตามปฏิปทา
ของบุรพกษัตริย*พุทธมามกะในอดีต ๑๕๔ 

ด�านการศึกษา ทรงส งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมเป3นอย างสูง จึงมีพระเถระ
ท่ีทรงความรู�ความสามารถเกิดข้ึนในยุคสมัยนั้นเป3นอันมาก และพระองค*ได�ทรงนิพนธ*คาถาท่ีเป3น
ภาษาบาลีออกมา ริเริ่มให�มีการทําวัตรสวดมนต*เช�าเย็นสืบต อกันมาจนถึงปFจจุบัน บททําวัตรสวดมนต*
เช�าเย็นก็เป3นงานนิพนธ*ภาษาบาลีของพระองค*  

ด�านของการเผยแผ พระพุทธศาสนา งานเผยแผ พระพุทธศาสนาไม ค อยมีการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงรูปแบบคงรูปแบบเดิมอยู เรื่อยๆ ถ�ามองในแง ของการทํางานแล�วก็ถือว ามีการเคลื่อนไหวตํ่ามาก
ต�องรอให�ชาวบ�านอาราธนาเสียก อน พระจึงจะเทศน* มีพิธีรีตองขัดขวางอยู มากแต เรื่องเหล านี้เป3น
เรื่องของศรัทธา เชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติกันมานาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�า
เจ�าอยู หัวทรงทําพระองค*เป3นแบบอย าง ทรงอาราธนาพระเถระท่ีมีความรอบรู�แตกฉานในพระธรรม
วินัยไปเทศน*ถวายในวัง และพระองค*ทรงเป3นผู�นําข�าราชบริพารภายในวัง ข�าราชการชั้นผู�ใหญ ในการ
ฟFงธรรม การปฏิบัติพระองค*ในลักษณะนี้ ก็เป3นไปตามหลักท่ีพระพุทธเจ�าได�ทรงแสดงได�แก พระเจ�า 
ปเสนทิโกศล คือให�เอาพระองค*เองเป3นจุดเป3นฐานในการประพฤติปฏิบัติธรรม โดยใจความว า ถ�าหาก
ว าพระเจ�าแผ นดินประพฤติธรรม ประพฤติสุจริตแล�ว คนใกล�ชิดกับพระเจ�าแผ นดิน ก็จะประพฤติ
ธรรม ประพฤติสุจริตตามไป เสนาข�าราชการน�อยใหญ  ก็จะประพฤติปฏิบัติธรรม อาณาประชาราษฎร*
ก็จะประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะได�ผู�นําท่ีประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมเหล านี้เป3นการแสดง ปรารภ
ผู�บริหารเป3นกษัตริย*ในสมัยนั้น เพราะฉะนั้นในแง ของการปฏิบัติแล�ว ผู�บริหารก็คือผู�บริหาร ชื่อ
อย างไรนั้นไม สําคัญ แต เม่ือเป3นผู�บริหารแล�ว จะต�องเป3นผู�นําในการประพฤติปฏิบัติธรรมด�วย ถ�า
เป3นได�เช นนี้ การแก�ปFญหาต างๆ ก็จะง ายข้ึนสะดวกข้ึน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัว จึงทํา
พระองค*ให�เป3นตัวอย าง ในด�านการเผยแผ ธรรม ก็ทําให�บุคคลเหล าอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามไป งานการ
เผยแผ ของพระในรูปแบบต างๆ คือในด�านการเทศน* การสนทนา ในการเล าเรื่องราวต าง ๆ ให�ฟFง 
สนทนาปราศรัยกันในเรื่องธรรมะก็เพ่ิมข้ึน  

ด�านสาธารณูปการคือในด�านก อสร�าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัว ทรงสร�าง
วัดไว�เป3นอันมากในรัชสมัยนี้ วัดใดท่ีเป3นวัดโบราณ มีการชํารุดทรุดโทรม ก็ให�การบูรณะปฏิสังขรณ* 
และทรงสร�างพวกเจดีย*พวกปราสาท ท่ีสําคัญก็คือว าทรงบูรณะพระปฐมเจดีย* ท่ีทรงพบในสมัยยังเป3น
                                                           

๑๕๔ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๒๒๙. 
 



๘๘ 

พระอยู  ในสมัยนั้นเคยทรงมากราบทูลถวายพระพรให�รัชกาลท่ี ๓ ทรงบูรณะซ อมแซม แต 
พระมหากษัตริย*พระองค*นั้นทรงเห็นว าอยู ไกลเกินไป ไม คุ�มทุนท่ีจะไปบูรณะซ อมแซม พระองค*จึงทรง
ต้ังพระทัยท่ีจะทําและโปรดให�พระยาพิพัฒน*เป3นแม กองบูรณะจ�างพวกจีนพวกมอญเผาอิฐเกณฑ*
ประชาชนสร�างพระมหาเจดีย*ครอบองค*เก า องค*เก าเดิมสูง ๒ เส�นเศษ ทรงสร�างใหม เป3น ๓ เส�นเศษ 
สร�างครั้งแรกก็พังไป แล�วในท่ีสุดก็สร�างสืบต อกันมา มาแล�วเสร็จสมบูรณ* ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ 

งานในด�านการเก่ียวข�องสัมพันธ*
กับศาสนาอ่ืน ในสมัยนี้ศาสนาคริสต*มีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน คือพวกบาทหลวงท่ีถูกขับไล 
ออกไปในสมัยพระเจ�าตากสินมหาราช เพราะ
ไม ยอมเคารพกฎเกณฑ*ระเบียบแบบแผน
กฎหมายของไทย ก็ได�กลับเข�ามาในสมัย
รัชกาลท่ี ๑ เริ่มมีสมัครพรรคพวกมากข้ึน จน
มาถึงรัชกาลท่ี ๓ คนเหล านี้เผยแผ ศาสนาใน
ลักษณะก�าวร�าวรุนแรง มองเห็นศาสนาอ่ืนเป3น
ศั ต รู กั บตน เสี ยหมด  จึ ง มุ ง ท่ี จ ะ ทํ า ล า ย
พระพุทธศาสนาตามแนวเดิมท่ีมีมาสมัยสมเด็จ
พระนารายณ*มหาราช ในรัชกาลท่ี ๓ คนพวก
นี้ได�เขียนหนังสือชื่อว า “ปุจฉาวิสัชนา” มาเล ม
หนึ่งเป3นคําถามเองแล�วก็ตอบเอง มีคําถาม
คําตอบท้ังหมด ๒๗ ข�อด�วยกัน ด าว าโจมตี
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ�า พระธรรม 
พระสงฆ*เสีย ๒๔ ข�อ โจมตีนิกายโปรแตส
แตนท* เสีย ๓ ข�อ แต ถูกเจ�าพระยาทิพากรวงศ* 

เรียกมาว ากล าวตักเตือนและบังคับให�เผาทําลายหนังสือเหล านั้นให�หมด ถ�าไม อย างนั้นจะไล ออกไป
ต างประเทศ พวกนี้ก็ลดความรุนแรงลงไประยะหนึ่ง แต พอมาถึงรัชกาลท่ี ๔ เนื่องจากทรงรอบรู�ใน
เรื่องการต างประเทศมาก ประกอบด�วยกาลัญ�ุตา คือรู�กาล รู�เวลา ทรงเป3นการณวสิโก อยู ในอํานาจ
แห งเหตุ เห็นว าถ�าใช�วิธีรุนแรงอย างนั้นสําหรับสถานการณ*เช นนั้นก็คงจะไม ได�ประโยชน*อะไร 
เพราะว าอยู ในยุคสมัยของฝรั่งนักล าเมืองข้ึนท่ีจ�องจะล าราชอาณาจักรไทยไปเป3นเมืองข้ึนของตนอยู  
พระองค*จึงให�ความสนิทสนมคุ�นเคยกับพวกเผยแผ ศาสนาคริสต* ทําพระองค*คล�ายๆ กับพระสหาย 
และเก่ียวข�องกันมาต้ังแต สมัยยังผนวชเป3นพระอยู  ขนาดบาทหลวงขอเข�าไปเทศน*ท่ีศาลาวัดบวรนิเวศ 
พระองค*ก็ทรงให�เทศน* ตอนประทับท่ีวัดราชาธิวาสวิหาร บาทหลวงขอเข�าไปพูดไปเทศน*ก็ทรงอนุญาต
ให�ทํา ท้ังนี้ก็เพราะว า คนไทยสมัยนั้นท่ีเข�าวัดฟFงธรรมจําศีล มีความรอบรู�แตกฉานในพระศาสนา ฟFง
บาทหลวงเทศน*ก็ฟFงไปสนุกๆ เท านั้นเอง ทําให�รักษาพระพุทธศาสนาไว�ได�ด�วย รักษาไมตรีท่ีกับ
ต างประเทศไว�ได�ด�วย 

 

ภาพท่ี ๓๐  ชุกชีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 



๘๙ 

การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัย
รัตนโกสินทร* ต้ังแต รัชกาลท่ี ๑ – ๔ นั้น นิยมสร�างกัน
มากในราชสํานัก  ด�วยอิทธิพลท่ีสืบมาแต ครั้งกรุงศรึ
อยุธยาเป3นราชธานี   กับพระราชประสงค* ท่ีจะนํา
วัฒนธรรมครั้งกรุงเก ากลับคืนมาสู บ�านเมืองอีกครั้ง   

การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในราชสํานัก 
จึงเน�นหนักไปท่ีการสร�างพระพุทธรูป  ทรงเครื่องฉลอง
พระองค*พระมหากษัตริย*และเจ�านาย พระพุทธรูป
ทรงเครื่องฉลองพระองค*ท่ีเก าท่ีสุดในสมัยรัตนโกสินทร*มี
พระนามว า “พระพุทธจักรพรรดิ” พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล�าฯ ให�เชิญ
พระพุทธรูปฉลองพระองค* อนุมานจากความสูงของ
พระพุทธรูปท่ีใกล�เคียงกับมนุษย*ธรรมดาได�ว าคงเป3น 
“พระพุทธรูปเท าตัว” ซ่ึงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก 
(ทองดี) ทรงสร�างไว�ท่ีวัดสุวรรณดาราราม กรุงเก า เป3น
พระพุทธรูปยืนปางห�ามสมุทร ทรงครองจีวรห มคลุม 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�บูรณปฏิสังขรณ*หุ�มทองคํา 
และทรงเครื่องประดับทองคําลงยาให�เป3นพระพุทธรูป
ทรงเครื่องอย างจักรพรรดิราชาธิราช ถวายพระ นามว า 
“พระพุทธจักรพรรดิ” (ภาพท่ี ๓๑) ทรงพระราชอุทิศ
ถวายเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจากการวิเคราะห*ของ
ผู�เขียนตรงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*บนฐานชุกชีชั้น บนสุดทางด�านซ�ายของพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก�วมรกต)(ภาพท่ี ๓๐) ในพระอุโบสถวัด พระศรีรัตนศาสดาราม๑๕๕  

ต อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
ฉลองพระองค*ของพระองค*เองบ�าง และได�ทรงสร�างไว�ถึง ๒ องค*ด�วยกันเป3นพระพุทธรูปยืนปางห�าม
สมุทร ถวายพระนามตามอัญมณีท่ีประดับพระพุทธรูปว า “พระพุทธเพชรรัตน*” และ “พระพุทธ
เนาวรัตน*” พระพุทธรูปทรงเครื่องท้ัง ๒ องค*นี้ ช างได�ออกแบบใหม ให�ทรงครองจีวรห มเฉียงแทนการ
ทรงครองจีวรห มคลุมเพ่ือไม ให�ป�กของจีวรห มคลุมเป3นอุปสรรคต อการทรงเครื่องของพระพุทธรูปตาม
พระราชประสงค* จนถือเป3นแบบอย างของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ในราชสํานัก
สืบมา                

 
 
 
 

                                                           

๑๕๕ พิชญา สุ มจินดา. พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค,ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู�ท่ีต�อง
เปลี่ยนแปลงความขัดแย�งท่ีต�องวิเคราะห,, หน�า ๘๗-๘๘. 

 

ภาพท่ี ๓๑  พระพุทธจักรพรรดิ 



๙๐ 

 
 
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัยเม่ือทรงครองราชสมบัติก็ทรงสร�างพระพุทธรูป

ทรงเครื่องฉลองพระองค*เม่ือพุทธศักราช ๒๓๖๖ เป3นพระพุทธรูปยืนปางห�ามสมุทร ทรงครองจีวรห ม
เฉียงและทรงเครื่องต�นแบบจักรพรรดิราชถวายพระนามว า  “พระพุทธนิมิต” “เพราะเหตุท่ีทรง
พระราชดําริห*ว าพระพุทธเจ�าท่ีจะทรงเครื่องประดับอย างนี้ไม มี เป3นแต เวลาท่ีพระองค*จะ ทรงทรมาน
ผู�หนึ่งผู�ใดแล�วจะทรงนฤมิตโดยพุทธฤทธิวิสัยให�เห็นเป3นดังนี้เท านั้น” 

ภาพท่ี ๓๒ พระพุทธเพชรรัตน* 
 

ภาพท่ี ๓๓ พระพุทธเนาวรัตน* 



๙๑ 

 
ต อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัว ถวายพระนามใหม ว า “พระพุทธนฤมิตร” 

เช นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวเม่ือทรงครองสิริราชสมบัติก็ทรงสร�าง “พระพุทธ
รังสรรค*” เป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ของพระองค*เองเม่ือพุทธศักราช ๒๓๗๔ ซ่ึงต อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัวก็ถวายพระนามใหม ว า “พระพุทธ รังสฤษฏ*” ปFจจุบัน
พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ของ พระมหากษัตริย* ๓ รัชกาล แรกท้ัง ๔ องค* คือ พระพุทธ
เพชรรัตน* (ภาพท่ี ๓๒) พระพุทธเนาวรัตน* (ภาพท่ี ๓๓) พระพุทธนฤมิตร (ภาพท่ี ๓๔) และพระพุทธ
รังสฤษฏ* (ภาพท่ี ๓๕) ประดิษฐานในหอ พระสุราลัยพิมาน หมู พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัว ทรงพระราชศรัทธาสร�างพระพุทธรูป
แทนพระองค*พระมหากษัตริย*ท้ังสองรัชกาลก อน คือ พระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล�า
นภาลัย (ภาพท่ี ๓๖) ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล�าเจ�าอยู หัวโปรดเกล�าฯ ให�สร�างข้ึน โดยปรากฏในหมายรับสั่งรัชกาลท่ี ๓ ว า  “...ทรงพระราช
ศรัทธาให� สถาปนาการหล อพระพุทธรูปสูง ๖ ศอก หุ�มทองคํา ทรงเครื่องต�นอย างพระมหาจักรพรรดิ 
ด�วยลวดลายลงยาราชาวดี ประดับไปด�วยเนาวรัตน*ต าง ๆ มีเพชร เป3นต�น แต ล�วนมีราคาค าเป3นอัน
มาก ช างกระทําสําเร็จแล�วเชิญพระพุทธรูปท้ัง ๒  พระองค*เข�าประดิษฐานไว�ในพระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ให�จารึกพระสุพรรณบัฏ พระองค*หนึ่งทรงพระนาม พระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลก ทรง
พ ร ะ ร า ช อุ ทิ ศ ถ ว า ย ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม อั ยก า ธิ ร า ช จั ก รพ ร ร ดิ น าถ บ พิ ต ร*  ๑  พ ร ะ อ ง ค*   
พระพุทธเลิศหล�าสุลาไลย ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถธรรมิกราชบพิตร*  

 

ภาพท่ี ๓๔ พระพุทธนฤมิตร 
 

ภาพท่ี ๓๕ พระพุทธรังสฤษฏ* 



๙๒ 

๑ พระองค* (รวม) ๒ พระองค*  ต้ังพระทัยถวายสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช สมเด็จพระพุทธเจ�าหลวง 
ท้ัง ๒ พระองค*...”๑๕๖ 

พระบาทสมเ ด็จ
พระจอมเกล�าเจ�าอยู หัวทรง
พระราชดําริถึงมูลเหตุในการ
สร�างว า “...พระบาทสมเด็จ
พระนั่ ง เกล� า เจ� าอยู หั วทรง
สถาปนาข้ึนไว�ฉลองพระเดช
พระคุณในพระบาทสมเด็จพระ
บ ร ม ไ อ ย ก า ธิ ร า ช  แ ล ะ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนก
น า ถ ท้ั ง ส อ ง พ ร ะ อ ง ค*  
ประดิษฐานเป3นประธานในพร
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม เหมือนพระเชษฐบิดรซ่ึง
เป3นพระฉลองพระองค*สมเด็จ
พระเจ�ารามาธิบดี อันเป3นปฐม
บรมราชาธิราช ในพระนคร

ทวารวดีศรีอยุธยามหานคร แต ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกย* ก็เป3นปฐมบรม
ราชาธิราชในกรุงเทพมหานครศรีอยุธยานี้ แลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัยเล า เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกย* เสด็จมาปราบดาภิเษกนั้น ก็ได�เสด็จพระราชดําเนินตาม
เสด็จมาพร�อมกันแต เดิมพระองค*เดียว ไม มีเจ�านายพระองค*อ่ืนเหมือนเลย ควรจะมีพระเกียรติยศอยู 
พร�อมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกย*ด�วยกัน...”๑๕๗นอกจากพระมหากษัตริย*แล�วยัง
ปรากฏหลักฐานว าบรรดาเจ�านายชั้นสูงก็ทรงสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ไว�เป3นเครื่อง
เฉลิมพระเกียรติเช นกัน เช น สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ๓ รัชกาลแรกก็ทรงสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค* หรือไม พระมหากษัตริย*ก็ทรงสร�างถวายหรือทรงพระราชอุทิศ
พระราชทาน เช น ในกรณีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงสร�าง “พระพุทธบวร
สรรเพชญ” ถวายสมเด็จกรมพระศรีสุราลัย พระราชชนนีของพระองค* เม่ือพุทธศักราช ๒๓๗๔  

                                                           

๑๕๖ คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร*ไทยและจัดพิมพ*เอกสารทางประวัติศาสตร*และโบราณคดี, 
“หมายรับสั่งรัชกาลท่ี๓ เรื่องสมโภชพระพุทธรูปทองคําถมและมีพระธรรมเทศนาสังคายนาในพระราชพิธีสารท”,  
ประชุมหมายรับสั่ง ภาค ๔ ตอนท่ี ๑ สมัยรัตนโกสินทร, รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู"หัว จ.ศ.
๑๑๘๖-๑๒๐๓, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ*เอกสารทางประวัติศาสตร* สํานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๕), หน�า ๗๔. 

๑๕๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู หัว, พระราชกรัณยานุสร ,(ม.ป.ท.: โรงพิมพ*ไทย, ๒๔๖๓), 
หน�า ๑๒๔-๑๒๕. 

ภาพท่ี ๓๖ พระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล�านภาลัย 



๙๓ 

( ภ าพ ท่ี  ๓๗ )  พ ร ะ พุท ธ รู ป เ หล า นี้ ยั ง ค ง
ประดิษฐานบนฐานชุกชีของพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรตราบเท าทุกวันนี้ 

อนึ่ง เป3นท่ีน าสังเกตว าพระพุทธรูป
ทรงเครื่องฉลองพระองค* เหล านี้ล� วนเป3น 
“พระพุทธรูปเท าตัว” คือเป3นพระพุทธรูปท่ีมี
ความสูงต้ังแต พระบาทจนถึงยอดพระเศียร
เท ากับผู�สร�างหรือผู�ท่ีได�รับการสมมติอีกท้ังนิยม
สร�างกันในขณะท่ีพระมหากษัตริย*หรือเจ�านาย
พระองค*นั้นๆ ยังมีพระชนมชีพอยู เพราะถือเป3น
เครื่องเฉลิมพระเกียรติยศของผู�สร�าง ต างจาก
เดิมท่ีเคยเชื่อกันว า พระพุทธรูปเหล านี้สร�าง
ภายลังจากท่ีเจ�านายเหล านี้สวรรคตหรือ
สิ้นพระชนม*ไปแล�วซ่ึงอันท่ีจริงก็มีเพียงไม ก่ีองค*
เท านั้นอาทิ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*
พระราชทานสมเด็จพระเจ�าบรมวงศ*เธอ เจ�าฟ�ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเม่ือพุทธศักราช ๒๓๗๑ พระ

 

ภาพท่ี ๓๗ พระพุทธบวรสรรเพชญ 

 

ภาพท่ี ๓๘ พระพุทธรูปฉลองพระองค* 
เจ�าฟ�ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ 



๙๔ 

ราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราชหลังจากสิ้นพระชนม*แล�ว ๒๐ ป� ตรงกับ
พุทธศักราช ๒๓๕๑ (ภาพท่ี ๓๘) 

สําหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ของพระบรมวงศ*สังเกตได�ว า หากเป3น
พระพุทธรูปทรงจีวรห มเฉียงก็ต�องเป3นพระพุทธรูปท่ีพระมหากษัตริย*ทรงสร�างถวายหรือพระราชทาน
เท านั้น เช น พระพุทธบวรสรรเพชญ พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*สมเด็จกรมพระศรีสุลาลัย 
และสมเด็จฯ เจ�าฟ�ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงโปรดเกล�าฯ ให�
สร�างข้ึนในขณะท่ีพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*สมเด็จพระบวรราชเจ�ามหาศักดิพลเสพยังคง
สร�างเป3นพระพุทธรูปทรงจีวรห มคลุมอยู ตามเดิม กรณีจึงเป3นไปได�ว าหากวังหน�าทรงสร�างพระพุทธรูป
แบบท่ีทรงครองจีวรห มเฉียงข้ึนบ�างก็อาจถือได�ว าเป3นการอาจเอ้ือมทําเทียบพระมหากษัตริย* ดังนั้น 
เม่ือสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและพระบรมวงศ*ทรงสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลอง
พระองค*ของพระองค*เองก็ต�องเป3นพระพุทธรูปทรงจีวรห มคลุมเท านั้น หากจะทรงทําให�พระพุทธรูป
สามารถประดับประดาได�อย างงดงามใกล�เคียงกับพระพุทธรูปของวังหลวงก็ได�เพียงการตกแต ง
ลวดลายประดับด�านหลังจีวรแบบเดียวกับพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ทรงครองจีวรห มเฉียง
เท านั้น “พระพุทธเพชรรัตน*” และ “พระพุทธเนาวรัตน*” และเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลอง
พระองค*ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกท้ัง ๒ องค* ส วน “พระพุทธจักรพรรดิ” เป3นพระ
นามของพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลก ทรง
ปฏิสังขรณ*แปลงจากพระพุทธรูปเท าพระองค*ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกให�เป3นพระพุทธรูป
ทรงเครื่องฉลองพระองค*รงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และปFจจุบัน “พระพุทธ
จักรพรรดิ” ก็ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตรงกับตําแหน งของ
พระพุทธรูป “พระพุทธรังสฤษฏ*” เท านั้นท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงสร�างข้ึน “พระ
พุทธนฤมิตร” นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัยทรงสร�างข้ึนเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ฉลองพระองค*ของพระองค*เอง 

“พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*สมเด็จฯ เจ�าฟ�ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ” 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงสร�างข้ึน “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*สมเด็จกรม
พระศรีสุลาลัย” มีรูปแบบทางศิลปะเป3นฝ�มือช างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัว โดย
พระพุทธรูปองค*นี้มีจารึกติดอยู ท่ีฐานเขียนตามอย างปFจจุบันว า “พระพุทธบวรสรรเพชญ” ดังนั้น 
“พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*สมเด็จกรมพระศรีสุลาลัย” จึงเป3น พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลอง
พระองค*ท่ีมีพระนามว า “พระพุทธบวรสรรเพชญ” “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*สมเด็จกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลท้ัง ๓ รัชกาล” พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ท่ีพระมหากษัตริย*มิได�
ทรงสร�างจะเป3นพระพุทธรูปทรงจีวรห มคลุม ซ่ึงจากลักษณะของการทรงจีวรห มคลุมอันผิดแผกไป
จากแบบแผนในการสร�างท่ีเคยมีมาของพระพุทธรูปกลุ มหนึ่ง รวมท้ังฝ�มือช างของพระพุทธรูปกลุ ม
ดังกล าวท่ีสอดคล�องกันว าเป3นฝ�มือช างวังหน�าท้ัง ๓ รัชกาลแตกต างจากช างวังหลวง พระพุทธรูป
ทรงเครื่องฉลองพระองค* ส วนใหญ มักสร�างข้ึนในขณะท่ีเจ�านายพระองค*นั้นยังมีพระชนม*อยู เพ่ือเป3น
เครื่องเฉลิมพระเกียรติของผู�สร�าง เพราะต�องใช�ทรัพย*สินเงินทองรวมท้ังฝ�มือช างท่ีประณีตเป3นอันมาก
ในการสร�างพระพุทธรูปแต ละองค* อาทิเช น เม่ือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงสร�างพระ
พุทธบวรสรรเพชญเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*สมเด็จกรมพระศรีสุลาลัย ก็ทรงพระราช



๙๕ 

อุทิศอัญมณีขนาดใหญ จํานวน
มากหลากชนิดคิดเป3นมูลค า
มหาศาลเพ่ือถวายเป3นพระราช
กุศลและเป3นการเฉลิมพระ
เกียรติแด สมเด็จพระบรมราช
ชนนีของพระองค* มากกว าอัญ
มณีท่ีประดับพระพุทธรังสฤษด์ิ 
พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลอง
พระองค*ของพระองค*เองซ่ึงก็
ทรงใช�พระราชทานทรัพย*ใน
การสร�างไปไม น�อยคิดเป3นเงิน
ถึง ๘๖๘ ชั่ง ๑ ตําลึง ๑ บาท 
๑  ส ลึ ง  ห รื อ เ ป3 น เ งิ น 
๖๙,๔๔๕.๒๕ บาท เป3นต�น  

นอกจากการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องฉลองพระองค*แล�ว ยังมีการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ตามวัดวาอารามต างๆ 
ดังเช นพระพุทธมหาจักรพรรดิ พระประธาน
ในพระอุโบสถ วัดนางนอง (ภาพท่ี ๓๙) ซ่ึง
สร�างตามคติมหาชมพูบดี เพราะมีการวาด
จิตรกรรมเรื่องราวตามชมพูบดีสูตรไว� พระ
พุทธมหาชนก พระประธานวัดปทุมคงคา 
(ภาพท่ี ๔๐) เป3นต�น  

ในต�นกรุงรัตนโกสินทร*นี้ นับว ามี
ความนิยมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เป3นอันมาก  แม�พระพุทธรูปสําคัญ  อันเป3น
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ท่ี เ ค า ร พ สั ก ก า ร ะ ข อ ง
พระมหากษัตริย*ก็ทรงสร�างเครื่องทรงถวาย
เป3นพุทธบูชา อาทิ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิ

มากร หรือพระแก�วมรกต ก็มีการสร�างเครื่องทรงอันเกิดข้ึนจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย*
ไทยแห งราชวงศ*จักรี ในสมัยต�นกรุงรัตนโกสินทร* สันนิษฐานว า เดิมพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
หรือพระแก�วมรกตเป3นพระพุทธรูปท่ีไม มีเครื่องทรงประจําฤดู น าจะเริ่มมีการสร�างเครื่องทรงถวายใน
สมัยรัชกาลท่ี ๑ เป3นต�นมา โดยมีประวัติเก่ียวกับการสร�างเครื่องทรงฯ ถวายพระพุทธรูปองค*นี้ว า 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกทรงสร�างเครื่องทรงฯ ๒ ชุด คือ ชุดวสันตฤดู และชุดคิมหันต

 

ภาพท่ี ๓๙ พระพุทธมหาจกัรพรรดิ วัดนางนอง 

 

ภาพท่ี ๔๐ พระพุทธมหาชนก วัดปทุมคงคา 



๙๖ 

ฤดู ต อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�จัดสร�าง 
เครื่องทรงเพ่ิมอีกหนึ่งชุด ถวายเป3นพุทธบูชา สําหรับเป3นเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรจึงมีเครื่องทรงครบ ๓ ฤดู เพ่ือนํามาผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาลสืบต อมาทุกรัชกาล ท้ังนี้ 
การเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูฝนเป3นฤดูหนาว จะอัญเชิญเครื่องทรงชุดเหมันตฤดูห มคลุมทับเครื่องทรง
ชุดวสันตฤดู โดยมิได�ถอดเครื่องทรง ชุดวสันตฤดูออก ดังนั้นในรอบ ๑ ป� พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมา
กรจึงทรงเครื่องชุดวสันตฤดูยาวนานถึง ๘ เดือน และรักษาธรรมเนียมปฏิบัติสืบต อมาถึงปFจจุบัน 
(ภาพท่ี ๒๙) 

สมัยรัชกาลท่ี ๕ ถึงปhจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู หัว ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต อสมเด็จพระ

บรมชนกาธิราช เม่ือทรงเสวยราชย*ได� ๒๕ ป� ทรมีพระราชปรารภจะบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องจาก
ทรงเห็นว าพระไตรปIฎกซ่ึงเป3นคัมภีร*หลักสําคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาท่ีจารึกไว�ในใบลานนั้นเป3นการ
ไม ม่ันคง ท้ังมีจํานวนมากยากแก การรักษา และ ยังเป3นอักษรขอมอีกด�วย ผู�ไม ได�เรียนภาษาขอมก็
อ านไม ออกไม เข�าใจไม เกิดประโยชน*เท าท่ีควร จึงโปรดให�พระเถรานุเถระท้ังหลายประชุมทําสังคายนา
ชําระพระไตรปIฎก ถ ายจากอักษรขอมเป3นอักษรไทย ภาษาบาลีข้ึน เม่ือพุทธศักราช ๒๔๓๑ แล�วเสร็จ
เม่ือ พุทธศักราช ๒๔๓๖ และได�จัดพิมพ*ข้ึนเป3นเล มหนังสือจํานวน ๑,๐๐๐ จบ(ชุด) พระราชทานไป
ตามพระอารามหลวงทุกแห งและหอสมุดในนานาประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา  ทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจทางด�านพระพุทธศาสนาสืบต อจากรัชกาลก อน ไม ว าจะเป3นการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องฉลองพระองค*ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัว ตลอดจนวัฒนธรรมการสร�าง
พระพุทธปฏิมาฉลองพระองค*ท่ีปฏิบัติมาแต รัชกาลก อนด�วย  ในรัชสมัยนี้ทรงปฏิรูปการปกครอง
บ�านเมืองให�เป3นประเทศไทย  เพ่ือรองรับกับวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเข�ามาพร�อมกับนานาอารยประเทศ
ท่ีมาเจริญสัมพันธไมตรี ซ่ึงมีอิทธิพลต อการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค*พระมหากษัตริย*ในรัชกาล
ก อนเป3นอันมาก ด�วยพระพุทธรูปฉลองพระองค*นี้อนุมานหมายถึงการสร�างอุเทสิกเจดีย*เพ่ือเป3น
อนุสรณ*อุทิศถวายแด องค*พระมหากษัตริย*หรือพระเจ�าจักรพรรดิ นอกเหนือจากการสร�างพระสถูป
บรรจุพระบรมอัฐิตามนัยยะแห งถูปารหสูตร โดยมุ งหมายยกย องพระเกียรติยศให�ทรงเป3นเสมือนพระ
เจ�าจักรพรรดิ คตินิยมการสร�างรูปแทนบุคคลท่ีเป3นพระพุทธรูป ดังปรากฏท่ีหลักฐานพระพุทธรูป
ฉลองพระองค*อย างแพร หลายนับต้ังแต ครั้งกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี สืบมาถึงต�นกรุงรัตนโกสินทร* เม่ือ
ราชอาณาจักรสยามเริ่มมีการติดต อกับนานาอารยประเทศฟากฝF¡งซีกโลกตะวันตกมากข้ึน ปรากฏชัด
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัว ทรงดําเนินพระราชวิเทโศบายกับนานาอารยชาติ
ตะวันตก ด�วยทรงมุ งหมายพระราชหฤทัยให�ราชอาณาจักรสยามรอดพ�นจากภยันตรายจากการล า
อาณานิคม ด�วยทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องข าวสาร และวิทยาการของชาติตะวันตกมาต้ังครั้งยังมิได�
เสด็จข้ึนครองราชย* จึงทรงเล็งเห็นว าราชอาณาจักรสยามควรท่ีจะต�องเรียนรู�ธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกเพ่ือให�ชาติตะวันตกประจักษ*ในความเป3นอารยะของชาวสยาม หนึ่งใน
ธรรมเนียมในการเจริญพระราชไมตรีนั้นคือการแลกปลี่ยนพระบรมสาทิสลักษณ* พระบรมฉายาลักษณ* 
และพระบรมรูป ซ่ึงถือว าเป3นส วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนกัน ในรัชกาลนี้ทรงปฏิบัติ
พระองค*ต�นแบบแห งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมด้ังเดิมของสยามหลายประการ อาทิ ทรงริเริ่มให�มีการ
ฉายภาพขณะยังมีชีวิตอยู  ดังปรากฏพระบรมฉายาลักษณ*ในรัชกาลนี้หลายองค* นอกจากนี้ยังทรงริเริ่ม



๙๗ 

ให�มีการปF�นพระบรมรูปแทนพระองค*ข้ึนหลายองค* ท้ังยังทรงมีพระราชดําริให�หล อพระบรมรูป ๔ 
รัชกาล เพ่ือประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร แทนการสักการะเทวรูปพระเทพบิดรอีกด�วย แต ยังมิ
ทันได�สถาปนาพระบรมรูปดังกล าวก็สิ้นรัชกาลเสียก อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู หัว จึง
ทรงสืบทอดพระราชภารกิจนี้จนแล�วเสร็จสมพระราชดําริทุกประการ นอกจากนี้ด�วยเหตุท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในบวรพระพุทธศาสนา จึงทรงแตกฉาน
ในหลักธรรม  แม�ธรรมเนียมการสร�างพระพุทธรูปตามอย างพุทธศิลป¥มาแต โบราณ ก็ทรงดัดแปลงให�
พุทธลักษณะเหมือนมนุษย*มากข้ึน  มีการห มผ�าจีวรเฉกเช นเดียวกับพระภิกษุสงฆ*ท่ัวไป  ด�วยเหตุท่ี
ทรงแตกฉานในพระธรรมนี้  ทําให�มิทรงติดกับความเชื่อเก าก อนของไทย เช น การถ ายภาพจะทําให�
อายุสั้น  ส งผลให�แนวคิดเรื่องอนุสาวรีย* (Monument) จึงได�เข�ามามีอิทธิพลต อประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู หัว ซ่ึงแนวคิดเรื่องอนุสาวรีย* นี้แตกต างจากความคุ�นชินของ
ชาวสยามมาแต เดิมท่ีจะรู�จักการสร�างสถูป เจดีย* เทวรูป หรือพระพุทธรูปแทนบุคคลมาช�านานเกือบ 
๑,๐๐๐ ป� ล วงมาแล�ว ในฐานะรูปเคารพสักการะ แต แนวคิดเรื่องอนุสาวรีย*นั้น นับว าเป3นแนวคิดแบบ
ตะวันตก อนุสาวรีย*นั้นเป3นเครื่องเตือนให�ระลึกถึง จะระลึกถึงด�วยความชอบก็ดี ด�วยความชังก็ได� 
และจะต�องอยู ในท่ีสาธารณะ เพ่ือให�เกิดความระลึกถึงร วมกันของสาธารณชน เพราะฉะนั้นอนุสาวรีย*
ในมุมมองของตะวันตกจึงมิใช รูปเคารพดังเช นรูปเคารพท่ีชาวสยามคุ�นชินกันมาแต ครั้งบรรพกาล 

อนุสาวรีย*ตามแนวคิดมุมมองของชนชาติตะวันตก จึงปรากฏชัดข้ึนในแผ นดินสยาม
ภายหลังจากท่ีสมเด็จพระพุทธเจ�าหลวง เสด็จประพาสยุโรปครั้งท่ี ๒ ทรงทอดพระเนตรเห็นพระบรม
ราชานุสาวรีย*ของพระเจ�าหลุยส*ท่ี ๑๔ แห งประเทศฝรั่งเศส จึงทรงมีพระราชดําริท่ีจะทรงสร�างพระ
บรมราชานุสาวรีย*ข้ึนเช นนั้นบ�าง เพ่ือแสดงความมีอารยธรรมของชาติเฉกเช นอารยชนชาวตะวันตก 
พระบรมราชานุสาวรีย*นี้เป3นพระบรมรูปสมเด็จพระปIยมหาราชประทับทรงม�า ประดิษฐาน ณ ลาน
พระราชวังดุสิต โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู หัวได�เสด็จไปทรงกระทําพิธีเปIดพระบรม
รูปทรงม�านี้ด�วยพระองค*เอง เม่ือพุทธศักราช ๒๔๕๑ ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก นับแต นั้นแนวคิด
เรื่องการสร�างอนุสาวรีย*จึงเริ่มต�นและเข�ามามีอิทธิพลต อชนชาวไทยสืบมาถึงปFจจุบัน ผ านกาลเวลา
หลายยุคสมัย ทําให�แนวคิดและคติการสร�างรูปแทนบุคคลท่ีเป3นพระพุทธรูปได�ลดน�อยหายไปในท่ีสุด 
แม�ว าประเทศไทยจะรับอิทธิพลการสร�างอนุสาวรีย*อย างตะวันตก แต ก็เกิดประเพณีวัฒนธรรมการให�
ความเคารพต ออนุสาวรีย*ในฐานะรูปเคารพแทรกซึมเข�าไปไม เสื่อมคลาย  

ในรัชกาลต อมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล�าเจ�าอยู หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล�า
เจ�าอยู หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วัฒนธรรม
การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในราชสํานักเริ่มลดน�อยลง แต พระมหากษัตริย*ก็ยังทรงดํารงพระองค*
เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ*พระพุทธศาสนาเสมอมาทุกรัชสมัย 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได�ทรงสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในพระอิริยาบถประทับยืน  เม่ือคราวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปFจจุบันประดิษฐาน ณ หอพระมณเฑียรธรรม ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
(ภาพท่ี ๔๑) และสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ก็ทรงสร�างพระพุทธ
ปฏิมาทรงเครื่อง เพ่ือทรงพระบรมราชินูทิศถึงสมเด็จพระสุริโยทัย คราวเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ 



๙๘ 

พุทธศักราช ๒๕๓๕ มีพระนามว า “พระพุทธสุริโยทัยสิริกิต์ิทีฆายุมงคล” ประดิษฐานอยู ภายในเจดีย*
ศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี ๔๒) 

นับต้ังแต รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เป3นต�นมา  ประเทศไทยมีความเจริญเป3นอันมาก  การสร�างพระพุทธปฏิมาก็เช นกัน  มีวิวัฒนาการ
และวัฒนธรรมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีจะจําเพาะในราชสํานักหรือขุน
นาง ข�าราชการชั้นสูง เท านั้น  แต ในยุคสมัยปFจจุบันการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเป3นท่ีแพร หลาย
ในหมู ราษฎรท่ัวไป  ท้ังคตินิยมความเชื่อก็ถูกปรับเปลี่ยนไปด�วย 

พัฒนาการเช นนี้ปรากฏชัดเม่ือราษฎรสามารถสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องได�อย าง
แพร หลาย  ดังปรากฏพระพุทธปฏิมาประธาน ในอุโบสถกลางน้ํา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อําเภอวังน�อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย* (หลวง
พ อปFญญานันทะ) อดีตเจ�าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ได�ดําริสร�างข้ึน มาแล�วเสร็จในสมัยของพระ
ธรรมวิมลโมลี (รุ น  ธีรป�ฺโญ) อดีตเจ�าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิรูปต อมา  ซ่ึงได�สานต อปณิธาน
ของพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย* หรือหลวงพ อปFญญานันทะ   

สําหรับพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถหลังนี้  เนื่องจากหลวงพ อปFญญานันทะมิได�ดําริ
สร�างไว�ว าจะต�องเป3นเช นไร  แต จากการให�สัมภาษณ*เม่ือครั้งแถลงข าวเปIดอุโบสถ โดยมีพระพรหม
บัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป3นประธาน เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕ นั้น พระธรรมวิมลโมลี ได�กล าวถึงความคืบหน�าการสร�างอุโบสถว า  

 

ภาพท่ี ๔๑ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง (รัชกาลท่ี ๙) 
 

ภาพท่ี ๔๒ พระพุทธสุริโยทัยสิริกิต์ิทฆีายุมงคล 



๙๙ 

“ตามท่ีพระพรหมมังคลาจารย* หรือหลวงพ อปFญญานันทภิกขุ ได�มีปณิธานก อนท่ีจะ
มรณภาพว า จะต�องสร�างอุโบสถกลางน้ํา ท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให�เสร็จก อนท่ี
จะมรณภาพ ถ�าอุโบสถไม เสร็จ จะยังไม ตาย แต ด�วยความชราภาพทําให�หลวงพ อปFญญา ต�อง
มรณภาพลงในวันท่ี ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๐ ก อนท่ีอุโบสถหลังนี้จะแล�วเสร็จ อาตมาจึงได�เข�ามารับช วงเพ่ือ
สานต อปณิธานของหลวงพ อซ่ึงขณะนี้การดําเนินการก อสร�างแล�วเสร็จไปแล�ว ๙๙% ... 

ส วนพระประธานในอุโบสถมีชื่อว า พระรัตนโกสินทร*ทรงเครื่อง เป3นพระพุทธรูปปาง
ปราบพระยาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง  ขณะท่ีบริเวณด�านหน�าของอุโบสถจะประดิษฐานรูปเหมือน
ของหลวงพ อปFญญา ขนาดเท าองค*จริง ส วนศาลารายรอบอุโบสถจะเป3นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ประจําวันเกิด”๑๕๘ 

จากคําให�สัมภาษณ*ของพระธรรมวิมลโมลีข�างต�นจะเห็นได�ชัดว า ท านดําริให�พระพุทธ
ปฏิมาประธานนี้(ภาพท่ี ๔๓) มีเอกลักษณ*เฉพาะตามพุทธศิลป¥ท่ีนิยมของกรุงรัตนโกสินทร* คือพระ
ทรงเครื่องตามคติมหาชมพูบดี นั่นเอง 

 
๒) คติของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงรัตนโกสินทร, 
สมัยก"อนรัชกาลท่ี ๕ 

                                                           

๑๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เป~ดแล�ว ‘โบสถ,กลางน้ํา’ หลวงพ"อปhญญานันทะ 
ข าวมหาวิทยาลัย, [ออนไลน*], แหล งท่ีมา:  http://www.mcu.ac.th [๓๐ ตุลาคม ๒๐๑๒]. 

 

ภาพท่ี ๔๓ พระพุทธรัตนโกสินทร*ทรงเคร่ือง  



๑๐๐ 

ในสมัยก อนรัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงถือเป3นช วงต�นของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร*เป3นราชธานี
ของราชอาณาจักรสยามด�วยพระราชประสงค*ท่ีทรงคืนกรุงศรีอยุธยามาสู พระนครใหม ของพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช วัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู�คนก็มิแตกต างจากครั้งปลายกรุงศรี
อยุธยาเท าใดนัก  แต ก็มีประวัติและพัฒนาการทางแนวคิดและความเชื่อมาโดยลําดับ  เพ่ือรองรับกับ
การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศฝF¡งตะวันตก ท่ีเข�ามา พร�อมปรับตัวกับสภาวการณ*ของ
การล าอาณานิคมมาโดยลําดับ  จนมีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู หัว รัชกาลท่ี ๕   

จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัตนโกสินทร*  
ผู�วิจัยพบว าคติของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในกรุงรัตนโกสินทร* สมัยก อนรัชกาลท่ี ๕ สามารถ
สรุปได�  ดังนี้ 

 ๑) คติตามพระพุทธศาสนานิกายมหายานเดิม ท่ีคงอยู ในภูมิภาค แม�ชนชั้นปกครอง
ของราชอาณาจักรนับต้ังแต ครั้งกรุงสุโขทัยเป3นต�นมา จะเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาท โดยเฉพาะท่ีมาจากลังกา  แต คติและความเชื่อของพระพุทธศาสนานิกายมหายานเดิมท่ี
ประดิษฐานมาแต แรกเริ่ม ยังคงมีอิทธิพลอยู ในความเชื่อของผู�คนในดินแดนนี้  กอปรกับนักบวชใน
นิกายมหายานได�เข�ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย*นับต้ังแต สมัยกรุงธนบุรีเม่ือ 
ปรากฏเม่ือพุทธศักราช ๒๓๑๖ ตามพงศาวดารของญวนในประเทศไทยว า ได�เกิดกบฏข้ึนท่ีเมืองเว�อัน
เป3นราชธานีของประเทศญวนหรือประเทศเวียดนาม พวกกบฏรุกเข�ามาชิงเมืองเว� ได�ทําลายบ�านเมือง
และฆ าฟFนพลเมืองรวมท้ังเชื้อพระวงศ*เสียเป3นอันมาก พวกราชวงศ*และพลเมืองของญวนต างพากัน
หลบหนีภัยไปคนละทาง และกลุ มพวกญวนขององเชียงซุน ได�เข�ามาพ่ึงพระบารมีของพระเจ�ากรุง
ธนบุรี ในป�วอก พุทธศักราช ๒๓๑๙ พระเจ�ากรุงธนบุรีจึงได�โปรดรับไว� พระสงฆ*มหายานแบบญวน 
สมัยองเชียงซุนได�เข�ามาสร�างวัดแบบมหายานข้ึน ในสมัยพระเจ�ากรุงธนบุรี ซ่ึงวัดของคณะสงฆ*อนัม
นิกายแห งประเทศไทยได�เกิดข้ึนเป3นครั้งแรก ๒ วัด คือ วัดมงคลสมาคม (โห ยค้ันต่ือ) ต้ังอยู หลังวัง
บูรพาภิรมย* ต อมารัฐบาลต�องการท่ีตรงนั้นสร�างถนน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู หัวทรง
โปรดให�ทําผาติกรรมตามแบบพระสงฆ*ไทย แล�วพระราชทานท่ีดินริมถนนแปลงนาม เขตสัมพันธวงศ* 
กรุงเทพมหานคร ให�สร�างวัดมงคลสมาคมข้ึนใหม  ส วนวัดเดิมให�ยุบแล�วสร�างถนนไป และวัดทิพย*วารี
วิหาร (กามโล ต่ือ) ต้ังอยู บ�านหม�อ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นมาวัดแห งนี้ได�ร างมาหลายป� และใน
ปFจจุบันมีพระสงฆ*จีนนิกายปกครองดูแล 

ชาวจีนและชาวญวน ในครั้งนี้ได�ร วมกันสร�างวัดให�พระสงฆ*อนัมนิกายมาพรรษาข้ึนหลาย
แห ง จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร* สถาปนาเม่ือพุทธศักราช ๒๓๒๕ ในรัชกาลท่ี ๑ ทางฝF¡งตะวันออก
ของแม น้ําเจ�าพระยา ซ่ึงเดิมเป3นท่ีอยู อาศัยของพระยาราชาเศรษฐี และพวกจีน โดยโปรดเกล�าฯ ให�
ย�ายพวกจีนไปอยู ท่ีบริเวณวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (ปFจจุบันท่ีเรียกว าสําเพ็ง) 

รัชสมัยรัชกาลท่ี ๓ ท้ังสองประเทศมีการติดต อกันทางด�านศิลปกรรมเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัว รัชกาลท่ี ๓ โปรดสร�างพระอาราม และยังโปรดศิลปะพระราช
นิยมแบบจีน 

จวบจนรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕ พระอาจารย*สกเห็ง พระเถระนิกายฌานหรือนิกายเซ็น สาขา
หลินฉี (วิปFสสนา) ชาวจีน จาริกมาจากประเทศจีน ราวก อน พุทธศักราช ๒๔๑๔ และพํานักจําพรรษา



๑๐๑ 

ท่ีวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว*ร�าง ชื่อ “ ย งฮกอํา ” มีป�ายชื่อลงป�รัชกาลเฉียนหลง ป�อิกเบ�า  
(คริสตศักราช ๑๗๙๕ ) ตรงกับ พุทธศักราช ๒๓๓๘ กล าวกันว าสร�างโดยชาวจีนในสมัยต�นกรุง
รัตนโกสินทร* ก อนสร�างวัดกุศลสมาคร ฝ�ายอนัมนิกาย (วัดญวน) ได�มีพระอนัมมาอาศัยพักอยู ชั่วคราว 
เม่ือสร�างวัดเสร็จจึงย�ายไปอยู วัดญวน 

สาธุชนชาวจีนได�เห็นจริยาวัตรท านน าเลื่อมใสศรัทธาจึงช วยท านปฏิสังขรณ*วิหาร 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว* พร�อมกับเปลี่ยนชื่อเป3น “ ย งฮกยี่ ” มีป�ายชื่อลง พุทธศักราช ๒๔๓๐  
แล�วกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ* พระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู หัว รัชกาลท่ี ๕ จึงพระราชทานนามวัดว า “วัดบําเพ็ญจีนพรต ” (ปFจจุบันยังมีป�าย
พระราชทานนามวัดประดิษฐานอยู ด�านหน�าอุโบสถ) และโปรดพระราชทานสมณศักด์ิ พระอาจารย*สก
เห็งเป3นพระอาจารย*จีนวังสสมาธิวัตร เจ�าคณะใหญ จีนนิกายรูปแรก 

นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุไฮซัน ชาวมณฑลหูหนาน จาริกมาพํานัก ในอารามร�าง ต.บ�าน
หม�อ ต อมาได�บูรณะเป3นวัดทิพยวารีวิหาร (กําโล วยี่) กาลต อมาเม่ือพระสงฆ*ฝ�ายจีนมีมากข้ึน พระ
อาจารย*สกเห็งเห็นควรขยายอารามให�พอเหมาะแก จํานวนพระสงฆ* จึงได�สร�างวัดมังกรกมลาวาส (เล ง
เน ยยี่) ข้ึน ปรากฏเป3นอารามฝ�ายจีนนิกายท่ีใหญ ท่ีสุดของประเทศไทยในครั้งนั้น รวมท้ังเป3น
ศูนย*กลางการบริหาร ปกครอง คณะสงฆ*จีนนิกาย ต อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู หัว 
รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกล�าฯ ให�สถาปนา พระอาจารย*สกเห็ง เป3นท่ี พระอาจารย*จีนวังสสมาธิวัตร เจ�า
คณะใหญ จีนนิกาย ดูแลบริหารปกครองพระสงฆ*จีนนิกายในประเทศไทย ท้ังตําแหน งปลัดซ�าย ปลัด
ขวา เพ่ือช วยบริหารปกครอง และมีพัดยศพร�อมสมณบริขารประกอบสมณศักด์ิด�วย 

นั บ ว า พ ร ะ พุท ธ ศ าส น านิ ก า ยมห า ย า น 
จากญวณ และจีน ได� เข�ามาสู กรุงรัตนโกสินทร*และ
เจริญรุ งเรืองข้ึนโดยลําดับ เม่ือผสานกับความเชื่อเรื่อง
มหายานท่ีอยู ในภูมิภาคนี้แล�ว ทําให�คติความเชื่อเก่ียวกับ
การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามนิกายมหายานมิสูญ
หายไป  ไม ว าจะเป3นคติเรื่องพระพุทธเจ�าทรงเป3นจกฺรวรฺ
ตินฺ ตามความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายานทําให�
นิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีนิยมกันมากต้ังแต ใน
สมัยอยุธยาตอนต�น หรือก อนหน�านั้นข้ึนไป 

๒) คติพระศรีอาริยเมตไตรย  
เนื่องจากพระศรีอาริยเมตไตรย คือผู�ท่ีจะมา

ตรัสรู�เป3นพระพุทธเจ�าในอนาคต ทรงเป3นพระโพธิสัตว* จึง
สนับสนุนคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย*ทรงเป3น 
พระโพธิสัตว* ท่ีจะมาตรัสรู� เป3นพระพุทธเจ�าในอนาคต  
รวมท้ังคติการปรารถนาอานิสงส*มุ งหวังให�ไปเกิดในยุคสมัยของพระศรีอาริย*ในอนาคตกาลด�วย  
ดังเช น พระศรีอาริยเมตไตรย วัดพิชยญาติการาม (ภาพท่ี ๔๔) 

๓) คติตามตํานานพระพุทธเจ�าทรงปราบพระยาชมพูบดี  

 

ภาพท่ี ๔๔ พระศรีอาริยเมตไตรย  
วัดพิชยญาติการาม 



๑๐๒ 

เรื่องพระชมพูบดีเป3นตํานานท่ีเชื่อกันอยู อย างแพร หลายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต� สืบเนื่องจากคัมภีร*นอกพระไตรปIฎกท่ีกล าวถึงเหตุการณ*เม่ือครั้งพระพุทธเจ�าทรงแสดงพุทธาภินิ
หารด�วยการเนรมิตพระองค*เป3นพระเจ�าจักรพรรดิเพ่ือทรงทรมานพระเจ�าชมพูบดี ให�ละทิฐิมานะลง
ขณะประทับอยู  ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห*  คัมภีร*ชมพูบดีสูตรจึงเป3นคัมภีร*ท่ีมีสาระสําคัญกล าวถึง
พระพุทธเจ�าได�จําแลงพระวรกายเป3นพระเจ�าจักรพรรดิ เพ่ือลดทิฐิมานะของพระเจ�าชมพูบดี  การท่ี
พระพุทธเจ�าซ่ึงมีพระสถานะเป3นนักบวชมาทรงเครื่องประดับอาภรณ*อย างพระเจ�าจักรพรรดินี้  จึง
เป3นท่ีแปลกตาแก พระพุทธศาสนาบางนิกาย โดยเฉพาะในลังกาท่ีส วนใหญ จะนับถือเถรวาทอย าง
เคร งครัดและมีความเป3นอัตลักษณ*ของตนเองสูง  นี่จึงอาจเป3นเหตุผลหนึ่งท่ีสยามในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป3นราชธานี  พยายามจะตอบโจทย*ราชทูตลังกา  เก่ียวกับการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ี
ปรากฏอย างแพร หลายในแผ นดินสมัยนั้น  สืบมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร* 

๔) คติการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค, 
 การระลึกถึงบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร*พบได�จากวรรณคดียอพระเกียรติเช นเดียวกับใน

สมัยอยุธยาตัวอย างเช นในโครงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�า
นภาลัย คําท่ีใช�เม่ือกล าวถึงกษัตริย*  คือ นามของเทพเจ�า  “เบ้ืองนั้นพระบาทไท� รามา ธิเบนทร*เฮย” 
หรือเรียกด�วยนามของพระอิศวร “สมเด็จอิศวรเจ�า จอมกษัตริย*” และยังเปรียบกษัตริย*ดุจเทพและ
พระเจ�าจักรพรรดิ คือ “ทรงแสงดุจท�าว เทพผาย แลฤา” และ “ครองราษฎร*สุขสวัสด์ิเพ้ียง 
จักรพรรดิ”๑๕๙ ในกลอนเพลงยาว สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัว ก็กล าว
เปรียบเทียบกษัตริย*กับเทพเจ�า คือ “พระเกียรติยศปรากฏท่ัวจักรวาล ดังอวตารผ านโลกเป3นโจก
จอม” และพระพุทธเจ�า “ให�สําเร็จเสร็จกิจอิศโร เป3นสัมมาสัมพุทโธมโหฬาร”๑๖๐ 

ท้ังนี้ภาพลักษณ*ของพระมหากษัตริย*ยังถูกแสดงออกมาว าทรงเป3นผู�มีบุญญาธิการแสดงให�
เห็นในเอกสารเรื่องอภินิหารบรรพบุรุษซ่ึงเป3นงานพระราชนิพนธ*ของสมเด็จพระมหาสมณเจ�า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส กล าวถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกว าเม่ือเสด็จกลับจากการศึก
กับเขมร ทรงมีพระรัศมีโชติช วงแผ ออกจากพระวรกายโดยรอบ ๖ ศอก๑๖๑ เปรียบเหมือน
ฉัพพรรณรังสีท่ีแผ ออกมาจากพระวรกายของมหาบุรุษซ่ึงก็คือพระพุทธเจ�าและพระเจ�าจักรพรรดิดังท่ี
กล าวถึงในอนุพยัญชนะ๑๖๒ 

หลักฐานการสร�างประติมากรรมแทนบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร*ปรากฏอย างชัดเจนท้ัง
ด�านเอกสารและวัตถุ ได�แก  หมู พระพุทธรูปฉลองพระองค*ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
และพระพุทธรูปปาง ๓๗ องค*  ซ่ึงรัชกาลท่ี ๓ ทรงสร�างข้ึนเพ่ือทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวาย

                                                           

๑๕๙ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู หัว, โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระ
พุทธเลิศหล�านภาลัย, พิมพ*ครั้งท่ี ๘ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ*ไทยเขษม, ๒๕๑๖), หน�า ๙๓. 

๑๖๐ มี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู"หัว ,
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๗), หน�า ๖๔-๖๕. 

๑๖๑ บุญเตือน ศรีวรพจน*, ชําระต�นฉบับ, อภินิหารบรรพบุรุษและปฐมวงศ,, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 
๒๕๔๕), หน�า ๕๒.     

๑๖๒ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ*เลี่ยงเซียง 
จงเจริญ, ม.ป.ท.), หน�า ๑๐๙. 



๑๐๓ 

พระเจ�าแผ นดินในกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ๓๔ พระองค* รวมกับพระมหากษัตริย*ในกรุง
รัตนโกสินทร*อีก ๓ องค* ซ่ึงสมเด็จพระมหาสมณเจ�า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงรวบรวมพระพุทธ
อิริยาบถต างๆ จากพระพุทธประวัติ มาเรียบเรียงและบันทึกเป3นปางพระพุทธรูปข้ึนครั้งแรก 

คนไทยในอดีตระลึกถึงบุคคลท่ีล วงลับไปแล�วในฐานะต างๆ กัน หลักฐานท่ีหลงเหลืออยู ให�
ความรู�เก่ียวกับการระลึกถึงกษัตริย*และเชื้อพระวงศ*เท านั้น กล าวคือ จากเอกสารในสมัยลพบุรีซ่ึง
ได�รับอิทธิพลของอาณาจักรขอมหรือเขมร ท่ีเชื่อว าบุคคลเม่ือล วงลับไปแล�วจะไปรวมกับเทพเจ�าหรือ
พระพุทธเจ�า หลักฐานในจารึกสมัยสุโขทัยบางชิ้นกล าวว าคนท่ีเสียชีวิตแล�วได�กลายเป3นผีซ่ึงมีอํานาจ
คุณให�โทษแก คนท่ียังมีชีวิตอยู ได� ในขณะท่ีหลักฐานบางชิ้นแสดงความเชื่อว าเม่ือเสียชีวิตแล�วจะไป
เกิดใหม เป3นพระพุทธเจ�า การระลึกถึงกษัตริย*ในสมัยอยุธยามีท้ังท่ีกล าวว าเป3นดังเทพเจ�าและ
พระพุทธเจ�า แต หลักฐานเอกสารกล าวถึงแต ประติมากรรมแทนกษัตริย*ซ่ึงเป3นเทวรูป ส วนใหญ สมัย
รัตนโกสินทร*ตอนต�นมีท้ังเอกสารท่ีกล าวว าเป3นดังเทพเจ�าและพระพุทธเจ�าส วนด�านประติมากรรรม
พบว ากษัตริย*ทรงโปรดเกล�าฯ ให�สร�างประติมากรรมแทนบุคคลท่ีเป3นพระพุทธรูป 

ความเชื่อท่ีอยู ในสังคมไทย ๓ ประการ ประการแรกคือ ความเชื่อเรื่องกษัตริย*
เปรียบเสมือนเทพเจ�าในศาสนาฮินดู ประการท่ีสองคือ กษัตริย*เปรียบเสมือนพระพุทธเจ�าและพระ
โพธิสัตว* และประการท่ีสามคือ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ โดยเริ่มแรกสังคมไทยยังได�รับวัฒนธรรม
ทางศาสนาจากอินเดีย กลุ มคนไทยในบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงต้ังมีวัฒนธรรมส วนใหญ ท่ี
เหมือนกัน หนึ่งในวัฒนธรรมดังกล าวคือการบูชาผี ต อมาศาสนาจากอินเดียคือศาสนาฮินดูและพุทธได�
เข�ามาเผยแพร ในไทยโดยมีพุทธศาสนาเป3นแกนหลัก แต ความเชื่อเรื่องอ่ืนๆ ก็ยังคงดํารงอยู ร วมกันใน
สังคมไทยผสมผสานกันมา ด�วยเหตุนี้จึงส งผลให�ประติมากรรมแทนบุคคลแต ละชิ้นไม ได�สะท�อนเพียง
ความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งตามรูปแบบท่ีปรากฏ หากแต สะท�อนถึงการผสมผสานความเชื่อเรื่องต างๆ 
เข�าด�วยกัน 

แนวคิดเบ้ืองหลังและคติความเชื่อทางศาสนาท่ีเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย*ผ าน
พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*  ตัวอย างเช น พระพุทธจักรพรรดิท่ีแสดงให�เห็นถึงการผสมผสาน
กันระหว างการสร�างพระพุทธรูปเท าตัว การบูชาบรรพบุรุษในรูปแบบพระพุทธรูป และคตินิยม เรื่อง
ความเป3นจักรพรรดิราชของพระพุทธเจ�าท่ีแสดงออกเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*หรือ
การท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย  ถวายพระนามพระพุทธนฤมิตรโดยทรงอ�างอิงจาก
เรื่องมหาชมพูบดีสูตร ซ่ึงพระพุทธเจ�าทรงเนรมิตพระองค* เป3นพระเจ�าจักรพรรดิ เป3นต�น 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกทรงสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*ของพระองค*
เองไว�ถึง ๒ องค* ก็ทรงพระราชดําริให�สร�างเป3นพระพุทธรูปทรงจีวรห มเฉียงท้ังท่ีไม มีแบบอย างมาก อน 
เพ่ือจะได�ทรงประดับตกแต งพระพุทธรูปได�วิจิตรงดงามมากข้ึนกว าแต ก อน และพระนามของ
พระพุทธรูปก็ถวายพระนามตามอัญมณีประดับเครื่องทรงของแต ละองค*คือ พระพุทธเพชรรัตน*และ
พระพุทธเนาวรัตน* เช นเดียวกันเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัยทรงสร�างพระพุทธ
นฤมิตรเป3นพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค* ก็ทรงนําอัญมณีมีค านานาชนิดซ่ึงทรงสะสมไว�มา
เจียรนัยประดับบนเครื่องทรงของพระพุทธนฤมิตรอย างวิจิตรแทนการลงยา และเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงกํากับการช างเพ่ือปรับปรุงแก�ไขอยู เป3นเวลานานด�วยทรงต้ังพระราชหฤทัยจะให�พระพุทธรูป
องค*นี้มีความวิจิตรงดงามกว าท่ีเคยสร�างกันมา เป3นต�น  



๑๐๔ 

ดังนั้น นอกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*จะแสดงให�เห็นถึงพระราชศรัทธา
ของพระมหากษัตริย*และพระบรมวงศ*ท่ีมีต อพระบวรพุทธศาสนาแล�ว ยังเป3นการแสดงถึงความม่ังค่ัง
ท้ังในเชิงวิจิตรศิลป¥และโภคทรัพย*ท่ีมีอยู ในแผ นดินนั้น อันนับเป3นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศของ
พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศ*อีกทางหนึ่งด�วย 

สมัยรัชกาลท่ี ๕ ถึงปhจจุบัน 
นับต้ังแต สมัยรัชกาลท่ี ๕ เป3นต�นมา นับว าพระราชนิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง

ฉลองพระองค*ของพระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุวงศ* เริ่มลดน�อยลง  เป3นสาเหตุมาจากการเปIด
พระราชอาณาจักรเพ่ือเจริญพระราชไมตรีมาต้ังแต ครั้งแผ นดินรัชกาลท่ี ๔ ทรงปรับธรรมเนียม
ประเพณีหลายประการเพ่ือเข�าสู ความเป3นอารยะ  แต กระนั้นก็ยังทรงปฏิบัติพระราชประเพณีตาม
อย างบุรพกษัตริยาธิราชท่ีทรงปฏิบัติ  คือการท่ีทรงพระราชดําริท่ีจะสร�างพระพุทธปฏิมาฉลอง
พระองค* เหม่ือนเช นสมเด็จพระบุรพกษัตริย* ทรงทรงสร�างพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องขณะทรงดํารง
พระชนมชีพอยู   เพ่ือเป3นรูปเคารพแทนพระองค*ภายหลังจากเสด็จสวรรคตแล�ว  แต รัชกาลท่ี ๔ ก็ยัง
มิได�ทรงสร�าง พระราชภาระนี้จึงตกอยู กับ รัชกาลท่ี ๕ ท่ีจะทรงสานต อพระราชกิจนี้ให�ลุล วง ท้ังนี้ก็มี
พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*บางองค* ท่ีทรงสร�างภายหลังจากท่ีพระบรมวงศ*พระองค*นั้น
สิ้นพระชนม*แล�ว แต เป3นจํานวนน�อย  ธรรมเนียมการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค*จึงคงถือปฏิบัติ
มาเพียงแค ต�นรัชกาลท่ี ๕ เท านั้น  หลังจากนั้น  การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค* ก็แปร
เปลี่ยนไปเป3นการสร�างพระบรมรูปและอนุสาวรีย*แทนท่ี   

นอกจากนี้คติตามพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ก�ยังมีอิทธิพลต อการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสืบมา  ด�วยพระมหากษัตริย*ทรงเป3นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเปIดโอกาสให�นักบวชนิกาย
มหายานเข�ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสืบมา พร�อมกับชนชาวจีนชาวญวณท่ีอพยพเข�ามาสู ประเทศ
ไทย   

สําหรับคติเรื่องชมพูบดี  เริ่มเด นชัดมากข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิต ได�ศึกษาพระ
พุทธอิริยาบถโดยจําแนกตามพระพุทธจริยา  ประกอบการเทียบเคียงเหตุการณ*และเวลาท่ีทรงแสดง
พุทธจริยาเหล านั้น  จึงเกิดการอรรถาธิบายปางพระพุทธปฏิมาประจําวัน  เดือน และป� ท้ังยังขยาย
ปางพระพุทธรูปเป3น ๖๖ ปาง นับต้ังแต  อธิษฐานเพศบรรพชิตจนถึงปรินิพพาน ซ่ึงปางพระพุทธรูปท่ี
พระพิมลธรรม ได�ขยายต อจากสมเด็จพระมหาสมณเจ�าฯ นั้น ได�เกิดปางโปรดพญาชมพูบดีผนวกเข�า
ไปด�วย โดยท านเจ�าคุณพระพิมลธรรมได�กรุณาอรรถาธิบายให�สอดรับกับพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ี
ปรากฏมาแต เดิมไว�ว า “พระพุทธรูปปางนี้ ของเดิมอยู ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิตามปกติ พระหัตถ*
ซ�ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ*ขวาคว่ําวางบนพระชานุ แบบมารวิชัย ต างแต ทรงเครื่องต�นอย าง
พระมหากษัตริย*ไทย เรียกกันว า ปางทรงเครื่อง ก็มีพระทรงเครื่องเข�าใจว าเดิมคงจะมีแต ปางเดียว คือ
ปางนี้ ปางอ่ืนยังไม เห็นมีท่ีไหน ครั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�า ฯ ทรงสร�างปางห�ามพระญาติข้ึนไว�
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (โบสถ*พระแก�ว) คนจึงพอใจสร�างตามกันดกด่ืนและได�เปลี่ยน
สร�างปางอ่ืน ๆ ข้ึนเป3นแบบทรงเครื่องอีกหลายปางด�วยกัน บัดนี้ดูเหมือนจะคลายความนิยมสร�างพระ
ทรงเครื่องลงมากแล�ว 



๑๐๕ 

พระพุทธรูปปางนี้ มีตํานานดังนี้ ใน ปฐมโพธิกาล มีพระมหากษัตริย*พระองค*หนึ่ง ทรง
พระนามว า พระเจ�าชมพูบดี พระมเหสีทรงพระนามว า พระนางกาญจนาเทวี ครองเมืองปFญจาลนคร 
พระองค*เป3นกษัตริย*ท่ีมีบุญญาธิการมาก ด�วยพระองค*ทรงอาวุธวิเศษเป3นอํานาจเหนือกษัตริย*น�อย
ใหญ ท้ังหลาย ถึง ๓ อย าง คือ ศรวิเศษ เรียกว า "วิษสร" ฉลองพระบาทแก�วและจักรแก�ว มีกษัตริย*ใน
นครต าง ๆ ยอมถวายดอกไม�เงินดอกไม�ทองเป3นเมืองข้ึนมาก ยังไม มีกษัตริย*พระนครใด ใกล�เคียงจะ
หาญเข�ามาต อต�านได� พระองค*ปรารถนาความยิ่งใหญ ไม ทรงรู�จักพอเช นเดียวกับคนสามัญท่ัวไป เม่ือ
ทรงเห็นกษัตริย*นครใดมีราชสมบัติมากมีฤทธิ์น�อย ก็ทรงใช�วิษสรไปร�อยพระกรรณเอามาหมอบกราบ
แทบพระบาทให�เป3นเมืองข้ึน 

วันหนึ่งเป3นวันพระจันทร*เพ็ญ พญาชมพูบดีทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร*งามสว างอยู 
ท ามกลางหมู ดาวในท�องฟ�า ก็ทรงเทียบพระองค*ว า พระองค*ก็ควรจะมีเดชานุภาพล วงกษัตริย*ท้ังหมด
ในชมพูทวีป เหมือนพระจันทร*มีรัศมีล วงดาวท้ังหลายฉะนั้น ทรงเบิกบานพระทัยด�วยความหวังแน ใน
พระทัยเป3นอันมาก จึงทรงฉลองพระบาทแก�วเหาะไปในอากาศ ทอดพระเนตรดูหัวเมืองท้ังหลายใน
ชมพูทวีป ครั้นเสด็จมาถึงพระนครราชคฤห* ทรงเห็นยอดปราสาทสูงสล�างงามยิ่งนัก ก็ทรงจินตนาการ
ว า ปราสาทของใครหนอ งามยิ่งกว าปราสาทของเรา ก็ทรงพระพิโรธด�วยความริษยา จึงได�เสด็จลงมา
ยกพระบาทข้ึนกระทืบเพ่ือจะให�หักทลายลง แต ด�วยอานุภาพของพระพุทธเจ�าคุ�มครองรักษา ในฐานะ
ท่ีพระเจ�าพิมพิสารเป3นพระอริยสาวก เป3นผู�เข�าถึงพระรัตนตรัยอย างใกล�ชิด ยอดปราสาทของพระองค*
ก็ไม รู�สึกกระเทือน ดูประหนึ่งว าเป3นเหล็กกล�า สามารถต อต�านการกระทบรุนแรงได�ทุกประการ พญา
ชมพูบดีทรงกระทืบเท าใด ๆ ยอดปราสาทก็มิได�หวั่นไหว และในขณะเดียวกันพระบาทของพญาชมพู
บดีกลับแตก พระโลหิตไหลออกโทรมพระบาท พญาชมพูบดีเจ็บพระบาทยิ่ง ทรงพิโรธชักพระแสง
ขรรค*ออกฟFนจนสุดพระกําลัง ยอดปราสาทก็หาได�หวั่นไหวแต ประการใดไม  แต พระแสงขรรค*กลับบิด
งอไม ยอมต อต�าน พญาชมพูบดีทรงเสียพระทัยและกลับทวีความโกรธข้ึนเป3นอันมาก รีบเสด็จกลับโดย
ทรงพระดําริจะใช�วิษสรมาร�อยพระกรรณเจ�าของปราสาทนี้ไป ครั้นเสด็จมาถึงพระนครแล�วก็ทรงใช�วิ
ษสรให�ไปเอากษัตริย*ในนครราชคฤห*มาโดยเร็ว วิษสรจากแล งแล นออกไปในอากาศโดยเร็ว ส งเสียง
ร�องกัมปนาทเป3นท่ีหวั่นหวาดของคนและสัตว*ท่ีได�ยินท่ัวกัน พระเจ�าพิมพิสารได�ทรงสดับเสียงก็สะดุ�ง
พระทัยกลัว รีบเสด็จออกจากปราสาทไปเฝ�าพระบรมศาสดาท่ีพระเวฬุวันวิหารแต เช�าตรู  เพ่ือขอ
ประทานความคุ�มครอง 

เม่ือวิษสรมาถึงปราสาทก็เข�าค�นคว�าหาพระ เจ�าพิมพิสาร ครั้นไม พบก็ทําลายกําภูฉัตร*
กระจัดกระจายแล�วก็ติดตามออกไปยังพระเวฬุวัน วิหารแผดเสียงสะเทือนสะท�านน าสะพึงกลัวอย าง
ยิ่ง ครั้นพระผู�มีพระภาคเห็นวิษสรเข�ามารุกรานเช นนั้น ก็ทรงนิรมิตรพุทธจักร แล�วส งให�ออกไปขับไล  
พุทธจักรมีอานุภาพยิ่งกว า แล นออกไปไล ทุบวิษสรให�สิ้นฤทธิ์แล�วก็กลับคืน เม่ือวิษสรพ ายแพ�พุทธจักร
แล�วก็รีบหนีคืนเข�าแล งศรพญาชมพูบดี 

ครั้น พญาชมพูบดีเห็นวิษสรพ ายแพ�มาเช นนั้น ก็โทมนัส ถอดฉลองพระบาทแก�วออกท้ังคู  
สั่งให�ออกไปมัดพระเจ�าพิมพิสารเอาตัวมาทันทีฉลองพระบาทแก�วท้ังคู  ได�กลายเป3นพญาวาสุกรีแผ 
พังพานเลื้อยแล นไปโดยนภากาศร�องส งเสียงดังสนั่น เหมือนฟ�าร�อง ครั้นถึงเมืองราชคฤห*มหานครแล�ว 
ก็ตรงเข�าค�นคว�าหาพระเจ�าพิมพิสาร เม่ือไม พบก็พากันทําลายราชบัลลังก*เสียย อยยับแล�วก็แล นออก
จากปราสาทติดตาม พระเจ�าพิมพิสารไปยังพระเวฬุวันวิหาร  



๑๐๖ 

ครั้นพระผู�มีพระภาคทรงเห็น นาคราชของพญาชมพูบดี ติดตามมารุกรานถึงพระเวฬุวัน
เช นนั้น ก็ทรงนิรมิตรพญาครุฑให�โบกบินออกไปขับไล นาคราชท้ังคู ให�กลับคืนไปยังปFญจา ลนคร เม่ือ
พระผู�มีพระภาคทรงขับไล วิษสรและนาคราชให�หนีไปแล�ว ก็ทรงพิจารณาดูอุปนิสัยของพญาชมพูบดี
ทรงเห็นว าท�าวเธอมีอุปนิสัยสูง ควรจะบรรลุพระอริยผลชั้นสูงได�แล�ว จึงตรัสเรียกท�าวสักกะเทวราชให�
ลงมาเฝ�า แล�วทรงแจ�งพระประสงค*จะทรมานพญาชมพูบดีผู�มีพระทัยหลงใหลใฝ�ฝFนอยู แต ใน ราช
สมบัติของพระมหากษัตริย* โดยพระองค*จะนิรมิตรพระองค*เป3นพระเจ�าราชาธิราช ให�พระสงฆ*เป3น
เสวกามาตย*ราชบริพาร ให�พระเวฬุวันวิหารกลายเป3นพระราชนิเวศสถานไปชั่วขณะหนึ่ง ขอให�ท�าว
สักกะเทวราชเป3นราชทูตไปเอาตัวพญาชมพูบดีมาเฝ�ายังพระเวฬุวันวิหาร 

ครั้น ท�าวสักกะเทวราชทราบพระพุทธประสงค*แล�วก็จําแลงเพศเป3นราชทูตท่ีสง างามด�วย 
อาภรณ*งามวิจิตร สูงด�วยค ามากยิ่งกว าเครื่องอาภรณ*ของพญาชมพูบดี แล�วเสด็จเข�าไปยืนปรากฏพระ
กายท่ีปราสาทหน�าพระพักตร*พญาชมพูบดี ในท ามกลางอํามาตย*ราชบริพารท่ีเฝ�าแหนกันอยู พร�อม
พรั่งแล�วทรงเปล ง สุรเสียงร�องทูลว า ดูก อนพญาชมพูบดี บัดนี้พระเจ�าราชาธิราชเจ�านายของข�าพเจ�ามี
พระบัญชาให�ข�าพเจ�าเชิญตัวท าน ไปในวันนี้ 

พญาชมพูบดีทรงพระพิโรธด�วยเห็นราชทูตเจรจาไม เคารพนบนอบ ก็ร�องตวาด แล�วทรง
ขว�างจักรแก�วให�ไปประหารชีวิตทันที เม่ือท�าวสักกะเห็นจักรแก�วของพญาชมพูบดีส งเสียงทําอํานาจ
ดังลั่นมาเช นนั้น ก็ทรงขว�างจักรของพระองค*ออกไปกําจัด จักรของพระอินทร*ได�แล นออกไปทําลาย
จักรของพญาชมพูบดีให�พ ายแล�ว และกระชากพระบาทพญาชมพูบดีให�ตกจากพระแท นท่ีประทับและ
ลากไปตามพ้ืนถึง ๑๒ วา ท้ังกลับกลายเป3นเปลวไฟเผาปราสาทลุกลามท่ัวไปในพระราชนิเวศน* 

บรรดา เสวกามาตย*ราชบริพารพากันตกตะลึง ด�วยกลัวไฟวิ่งวุ นกระจัดกระจาย แม�พญา
ชมพูบดีก็ยอมพ ายแพ�แก ราชทูต รับจะทําตามประสงค*ทุกประการ ต อนั้นพระอินทร*ก็เรียกจักรของ
พระองค*กลับคืน ทันใดนั้นเปลวเพลิงท่ีลุกลามไหม�ปราสาทก็ดับลงทันที ไม มีสิ่งใดเสียหาย ทุกสิ่งคง
ต้ังอยู เป3นปกติ พญาชมพูบดีขอผัดสัก ๑ เดือนก อนจึงจะไป แต ท�าวสักกะไม ยินยอม เพียงแต ผ อนให�
เตรียมตัวได� ๓ วัน และก อนท่ีจะเสด็จไปได�ทรงสําทับว า ถ�าพญาชมพูบดีบิดพริ้วไม ไปตามกําหนด 
ต�องให�มาตามก็จะเผาเมืองเสียให�ราบเป3นหน�ากลอง แล�วก็เสด็จกลับไปกราบทูลพระผู�มีพระภาคให�
ทรงทราบ 

พระผู�มีพระภาค ได�ทรงนิรมิตรพระเวฬุวันวิหาร เป3นพระราชนิเวศน*พร�อมปราสาท
กําแพงแก�ว ๗ ชั้น วิจิตรพิศดารเพียบพร�อมด�วยตลาดบก ตลาดน้ํา งดงามไม มีนครใดเสมอ เพ่ือ
ต�อนรับพญาชมพูบดีผู�มัวเมาในราชสมบัติกับทรงให�พระอัครสาวกและพระ มหาสาวกนิรมิตรกายเป3น
เสนาบดีผู�ใหญ เข�าเฝ�าประจําอยู ในตําแหน ง ให�พญากาฬนาคราช และนางวิมาลามเหสีมาจัดตลาดน้ํา 
ให�ท�าวสักกะเทวราชพร�อมด�วยนางสุธรรมา นางสุจิตรา นางสุนันทา นางสุชาดา และพญาครุฑ มาจัด
ตลาดเพรชรนิลจินดา ตลาดทอง ตลาดเงิน ตลาดผ�าสรรพาภรณ* ตลาดอาหาร ตลาดลูกไม� ตลาด
ดอกไม�นานาประการงดงามเป3นระเบียบเรียบร�อย เป3นท่ีเจริญตาเจริญใจของทุกคนท่ีได�เห็น หา
สถานท่ีใดงามเสมอเหมือนมิได� 

ครั้น ถึงวันกําหนดนัดหมาย พญาชมพูบดีก็เสด็จข้ึนช�างพระท่ีนั่งพร�อมด�วยจตุรงคเสนา
ยกพลมาโดยลําดับ ท้ังต้ังพระทัยว า ถ�าเห็นว ามีกําลังพอจะบีบบังคับพระเจ�าราชาธิราชได� ก็จะจัดการ
เอาเป3นเมืองข้ึนทันที 



๑๐๗ 

ครั้งนั้น พระผู�มีพระภาคเจ�าทรงนิรมิตรพระวรกายเป3นพระเจ�าราชาธิราช ทรงเครื่องต�น
สําหรับพระมหากษัตริย*อันวิจิตรงดงาม ข้ึนประทับบนรัตนบัลลังก*เสด็จประทับอยู ในท ามกลางมหา
อํามาตย*ราชเสนาบดี ณ ท�องพระโรงรัตนมหาสมาคม มีพระบัญชาให�มาฆสามเณรไปย นทางเดินอันมี
ระยะยาวถึง ๖๐ โยชน* ท่ีพญาชมพูบดีเสด็จมาให�สั้นเข�า เพ่ือให�พลันถึงในเวลานี้ 

มาฆสามเณรรับพระพุทธบัญชาแล�วก็ออกไปนอกพระวิหาร ย นมรรคาให�พญาชมพูบดี
พร�อมด�วยพระยา ๑๐๑ กับจตุรงคเสนา เดินทางมาถึงชานพระนครท่ีนิรมิตรแต เช�า ครั้นแล�วจึงแปลง
เพศเป3นราชทูตเข�าไปหาพญาชมพูบดีร�องเชิญว า บัดนี้พระองค*เสด็จมาถึงพระนครแล�ว ควรจะเสด็จ
ลงจากคอช�างพระท่ีนั่ง แล�วเสด็จดําเนินเข�าพระนครด�วยพระบาท  

เม่ือพญาชมพูบดีขัดขืนก็แสดง อานุภาพฉุดช�างพระท่ีนั่งให�ล�มลง พญาชมพูบดีเกรงเดชานุ
ภาพ ก็จําใจปฏิบัติตามโดยเสด็จดําเนินตามมาฆสามเณรเข�าพระนคร ขณะท่ีเสด็จเข�าพระนคร พอ
ทอดพระเนตรเห็นท�าวจตุโลกบาลคุมทหารพร�อมด�วยศัตราวุธ รักษาพระนครก็เกรงขามพระทัย ครั้น
เสด็จดําเนินเข�าไปผ านตลาดท้ังหลาย ทอดพระเนตรเห็นสรรพวัตถุนานาประการก็ตลึงแลด�วยความ
พอพระทัย เห็นแม ค�าท้ังหลายอันมีรูปร างงาม ท้ังวิจิตรด�วยสรรพาภรณ*ท่ีตกแต ง ท้ังวาจาปราศรัยร�อง
เชิญก็ไพเราะ ทําให�เพลิดเพลินมาฆสามเณรต�องคอยเตือนให�รีบเสด็จทุกระยะ จนบรรลุถึงท่ีประทับ
ของพระพุทธองค* ทรงนิรมิตรรูปพระโฉมงามดุจท�าวมหาพรหม ประกอบด�วยพระรัศมีหกประการ 
ประทับอยู บนรัตนบัลลังก* ในท ามกลางมุขอํามาตย*ราชเสนาบดี พร�อมพหลโยธีเฝ�าอยู ในหน�าท่ี มือถือ
ศัตราวุธอยู พร�อมสรรพก็เกรงกลัวแทบว าชีวิตจะออกจากร างทรุดพระองค* ลงนั่ง แม�อย างนั้นแล�วก็ไม 
ยอมถวายบังคม ด�วยอํานาจมานะทิฏฐิอันแรงกล�า เม่ือพระบรมศาสดาทรงให�โอกาสท�าวเธอแสดง
ฤทธิ์เดชบรรดามี พญาชมพูบดีก็แสดงจักรแก�ววิษสรและฉลองพระบาทแก�วอันเป3นอาวุธวิเศษคู พระ 
กรออกประทุษร�ายพระผู�มีพระภาคเป3นวาระสุดท�าย โดยหวังจะได�ชัยชนะ พระผู�มีพระภาคทรง
นิรมิตรจักรเพชรทําลายล�างอาวุธวิเศษให�ปราชัย ให�พญาชมพูบดีสลดใจยอมเกรงพระบารมี ต อนั้น
พระผู�มีพระภาคก็ตรัสธรรมเทศนาชําระอกุศลจิตของพญาชมพูบดีให�ผ องใส ด�วยอนุปุพพิกถาให�พญา
ชมพูบดีมีจิตศรัทธาในการกุศลถึงกับยอมมอบกายถวายชีวิต ตนในพระศาสนาโดยขอบรรพชา
อุปสมบท จึงสมเด็จพระสุคตอนาวรญาณ ก็ทรงคลายอิทธาภิสังขาร บันดาลพระนครนิรมิตรให�
กลับคืนเป3นพระเวฬุวันวิหาร พระองค*ก็กลายเพศจากพระเจ�าราชาธิราชเป3นพระสัมมาสัมพุทธเจ�า 
บรรดาเหล ามหาอํามาตย*ราชเสนาบดีก็กลายเพศเป3นพระสาวกสงฆ* แวดล�อมองค*พระบรมศาสนา 
เหล าเทพเจ�าตลอดครุฑนาคาก็พากันกลับคืนทิพยสถาน ต อนั้นพระศาสดาจารย*ก็ทรงประทาน
เอหิภิก ขุ อุปสัมปทาให�พญาชมพูบดี อุปสมบท เป3นพระภิกษุสงฆ*  ทรงจตุปาริสุทธิ ศีลใน
พระพุทธศาสนา”๑๖๓ 

จากอรรถาธิบายของท านเจ�าคุณพระพิมลธรรมนั้น จะเห็นได�ว า ท านเจ�าคุณได�นําเนื้อหา
ในคัมภีร*ชมพูบดีสูตร มาอนุวัตรเพ่ืออธิบายความเป3นมาของพระพุทธรูปทรงเครื่องให�เป3นปางหนึ่ง
ของพระพุทธรูป  

๒.๒.๗ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแนวคิดในสมัยปhจจุบัน 

                                                           

๑๖๓ พระพิมลธรรม, ตํานานพระพุทธรูปปางต"างๆ, (ชลบุรี: ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี, ๒๕๕๒), หน�า 
๑๓๔. 



๑๐๘ 

นอกจากคติเดิมท่ีมีมาแต ครั้งต�นกรุงรัตนโกสินทร*แล�ว นับต้ังแต รัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล�าเจ�าอยู หัว  ประเทศไทยได�เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณายาสิทธิราชย* มาเป3น
รอบอบประชาธิปไตย  กอปรกับวัฒนธรรมจากประเทศฟากฝF¡งตะวันตกและวิวัฒนาการด�าน
เทคโนโลยีได�เข�ามามีบทบาทมากข้ึนตามลําดับ  ปFจจัยเหล านี้มีอิทธิพลต อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ชาวไทยเป3นอย างมาก การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงมิได�ถูกจํากัดเฉพาะพระบรมวงศ*ชั้นสูง
ดังเช นอดีต  จนถึงยุคท่ีเรียกว า โลกาภิวัฒน*ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  บรมนาถบพิตร เป3นรัชสมัยท่ีได�เกิดคติการสร�างพระพุทธรูปข้ึนหลายสํานัก ซ่ึงแต ละสํานักล�วนมี
พระมหาเถระซ่ึงเป3นท่ียอมรับของพุทธบริษัทท่ัวไปอย างแพร หลาย บรรดาคําสอนท านเหล านั้น ได�ถูก
เผยแพร ออกไป  แนวคิดการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  ในยุคสมัยใหม นี้ มี
ดังนี้ 

๑) แนวคิดของพระราชพรหมยาน  
พระราชพรหมยาน หรือ พระมหาวีระ  ถาวโร หรือท่ีศิษยานุศิษย*เรียกท านว า หลวงพ อ

ฤาษีลิงดํา อดีตเจ�าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท าซุง) จังหวัดอุทัยธานี เกิดเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  
๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เดิมชื่อสังเวียน เป3นบุตรคนท่ี ๓ ของนายควง นางสมบุญ สังข*สุวรรณ  
เกิดท่ีตําบลสาลี อําเภอบางปลาม�า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ่ีน�อง ๕ คน เม่ืออายุ ๖ ขวบ เข�าเรียน
หนังสือท่ีโรงเรียนประชาบาล วัดบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนจบชั้นประถมป�
ท่ี ๔ เม่ืออายุ ๑๕ ป� เข�ามาอยู กับท านยายท่ีบ�านหน�าวัดเรไร อําเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น 
และได�ศึกษาวิชาแพทย*แผนโบราณ อายุ ๑๙ ป� เข�าเป3นเภสัชกรทหารเรือ สังกัดกรมการแพทย*
ทหารเรือ พออายุครบบวชได�อุปสมบท เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณพัทธ
สีมาวัดบางนมโค โดยมีพระครูรัตนาภิรมย* เป3นพระอุปFชฌาย* พระครูวิหารกิจจานุการ เป3นพระ
กรรมวาจาจารย* พระอาจารย*เล็ก เกสโร เป3นพระอนุสาวนาจารย* อายุ ๒๑ ป� สอบได�นักธรรมตรี อายุ 
๒๒ ป� สอบได�นักธรรมโท อายุ ๒๓ ป� สอบได� นักธรรมเอก ระหว าง พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑ ได�ศึกษา
พระกรรมฐาน จากครูบาอาจารย*หลายท าน อาทิเช นหลวงพ อปาน โสนนฺโท วัดบางนมโค, หลวงพ อ
จง พุทฺธสโร วัดหน�าต างนอก, พระอาจารย*เล็ก เกสโร วัดบางนมโค, พระครูรัตนาภิรมย* วัดบ�านแพน, 
พระครูอุดมสมาจารย* วัดน้ําเต�า, หลวงพ อสุ น วัดบางปลาหมอ, หลวงพ อเนียม วัดน�อย, หลวงพ อ
โหน ง วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน) และหลวงพ อเรื่อง วัดใหม พิณสุวรรณ พ.ศ. ๒๔๘๑ เข�ามาจํา
พรรษาท่ีวัดช างเหล็ก อําเภอตลิ่งชัน ธนบุรี เพ่ือเรียนบาลี ต อมา สอบได�เปรียญธรรม ๓ ประโยค ได�
ย�ายมาอยู ท่ีวัดอนงคาราม หลังจากนั้นได�เป3นรองเจ�าคณะ ๔ วัดประยุรวงศาวาส เป3นเจ�าอาวาสวัด
บางนมโค และย�ายไปอยู อีกหลายวัด 

พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมาอยู วัดท าซุง บูรณะซ อมสร�างและขยายวัดท าซุง จากเดิมมีพ้ืนท่ี ๖ ไร 
เศษ จนกระท่ังเป3นวัดท่ีมีบริเวณพ้ืนท่ีประมาณ ๒๘๙ ไร  พ.ศ. ๒๕๒๗ ได�รับพระราชทานสมณศักด์ิ 
เป3นพระราชาคณะชั้นสามัญท่ี "พระสุธรรมยานเถร" พ.ศ. ๒๕๓๒ ได�รับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ 
เป3นพระราชาคณะชั้นราชท่ี "พระราชพรหมยาน ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม 
คามวาสี" 

ตลอดระยะเวลาท่ีอุปสมบทอยู  หลวงพ อพระราชพรหมยาน (หลวงพ อฤาษีลิงดํา) ได�ทํา
หน�าท่ีของพระสงฆ* ในพระพุทธศาสนาอย างสมบูรณ* กล าวคือ ทางด�านชาติ ได�สร�างโรงพยาบาล , 



๑๐๙ 

สร�างโรงเรียน , จัดต้ังธนาคารข�าว , ออกเยี่ยมเยียน ทหารหาญของชาติและตํารวจตระเวณชายแดน
ตามหน วยต างๆ เพ่ือปลุกปลอบขวัญและกําลังใจ และ แจกอาหาร , ยา , อุปกรณ*อํานวยความสะดวก 
และวัตถุมงคลท่ัวประเทศ 

ทางด�านพระศาสนา ได�สั่งสอนพุทธบริษัทศิษยานุศิษย*ให�มุ งพระนิพพานเป3นหลัก โดยให�
ประพฤติปฏิบัติกาย , วาจา , ใจ , ในทาน , ในศีลและในกรรมฐาน ๑๐ ทัศ และมหาสติปFฏฐานสูตร 
ได�พิมพ*หนังสือคําสอนกว า ๑๕ เรื่อง และบันทึกเทปคําสอนกว า ๑,๐๐๐ เรื่อง นอกจากนี้ยังได�แสดง
ธรรม เทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน*เป3นครั้งคราว นอกจากนี้ ยังเดินทางไป
สงเคราะห*คณะศิษย*ในต างจังหวัดและต างประเทศทุกๆ ป� ทางด�านวัตถุ ท านได�ช วยสร�างพระพุทธรูป
และถาวรวัตถุไว�ในพระพุทธศาสนามากกว า ๓๐ วัด รวมท้ังการบูรณะฟ��นฟูวัดท าซุงด�วยเงินกว า ๖๐๐ 
ล�านบาท ได�สร�างพระไตรปIฎก , หนังสือมูลกัจจายน* และถวายผ�าไตรแก วัดต างๆ ป�ละไม ต่ํากว า ๒๐๐ 
ไตร 

ทางด�านสถาบันพระมหากษัตริย*ท านได�สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู หัว รัชกาลท่ี ๙ โดยการจัดต้ังศูนย*สงเคราะห*ผู�ยากจนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชประสงค*พระ
บาท สมเด็จพระเจ�าอยู หัว รัชกาลท่ี ๙ ศูนย*ฯ นี้ได�ดําเนินการสงเคราะห*ราษฎรในถ่ินทุรกันดารท่ัว
ประเทศมาต้ังแต ป� พ.ศ. ๒๕๒๐ งานของศูนย*ฯ รวมท้ังการแจกเสื้อผ�า , อาหาร และยารักษาโรคแก 
ราษฎรผู�ยากจน , การช วยเหลือ ผู�ประสบภัยทางธรรมชาติ , การส งหน วยแพทย*เคลื่อนท่ีออก

รักษาพยาบาลราษฎรผู�เจ็บป�วย , การให�ทุน นักเรียนท่ีเรียน
ดีแต ยากจน , การบริจาคทุนทรัพย* ให�แก มูลนิธิ และ
โรงพยาบาลต างๆ ฯลฯ 

ท านได�มรณภาพ เม่ือวันศุกร* ท่ี ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๓๕ เวลา ๑๖.๑๐ น. ด�วยโรคปอดบวมอย างแรง และติด
เชื้อในกระแสโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ ๗๕ 
พรรษา ๕๕ ๑๖๔ 

พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ อฤาษีลิงดํา ได�
สั่งสอนวิปFสสนาธุระ ตามแนวมโนมยิทธิ คือ การเจริญ
ปFญญาท่ีทําให�เกิดฤทธิ์ท่ีสําเร็จด�วยใจ สามารถนิรมิตกายอ่ืน
ข้ึนนอกจากกายนี้  ให�เหมือนกับกายท่ีเป3นอยู   เป3นต�น  
ท านได�สั่งสอนวิชานี้มาตลอดอายุขัยของท าน  และท านได�
สร�างเสนาสนะเพ่ือแสดงภพภูมิต างๆ ท่ีสามารถไปพบเห็น

ได�จากการฝ�กตามแนวทางของท าน  ซ่ึงการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องก็เกิดจากแนวคิดการปฏิบัตินี้
เช นกัน  พระทรงเครื่องของท านนั้น  ปรากฏท่ีวัดจ�นทารามถึงปFจจุบัน คือ พระศรีอริยเมตไตรย 
(ภาพท่ี ๔๖) และพระวิสุทธิเทพ (ภาพท่ี ๔๕)  โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องพระวิสุทธิเทพของท านนั้น  ใน
เรื่องนี้  พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร. เจ�าอาวาสวัดท าขนุน  จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเคยเป3นพระผู�
ปฏิบัติอุปFฏฐากของหลวงพ อฤาษีลิงดํา ได�กรุณาอธิบายว า  “ตามความเชื่อของสายเถรวาทของเรา 
                                                           

๑๖๔ วัดท าซุง, ประวัติหลวงพ"อฤาษีลิงดํา, [ออนไลน*], แหล งท่ีมา:  http://www.web-pra.com/  
[๕ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

ภาพท่ี ๔๕ พระวิสุทธิเทพ 



๑๑๐ 

บุคคลท่ีอยู บนพระนิพพานก็คือ พระอรหันต* พระปFจเจกพุทธเจ�า และพระพุทธเจ�า ในเม่ือท าน
ท้ังหลายเหล านี้อยู ข�างบน ในความรู�สึกเราก็คือ พระควรท่ีจะเป3นพระ แต สิ่งท่ีทํามาก็คือการสร�างบุญ
สร�างบารมี ลักษณะท่ีปรากฏเต็มบุญเต็มบารมีนั้นเป3นแบบใด บุคคลท่ีสามารถเข�าถึงตรงนั้นก็จะรู�เห็น
ได�ว า ต างจากความคิดของเราท่ัวๆ ไปว า ท านเป3นพระก็ควรจะครองตัวเป3นพระ” 

แม�ในสมัยท่ีหลวงพ อฤาษีลิงดํา ยังดํารงธาตุขันธ*มีชีวิตอยู  จะมิได�สร�างรูปเหมือน
พระพุทธเจ�าองค*ปฐม ซ่ึงเชื่อกันว าเป3นพระพุทธเจ�าพระองค*แรกท่ีอุบัติข้ึน ในลักษณะทรงเครื่อง แต 
สร�างในลักษณะของพระพุทธชินราช หากเราสังเกตจะเห็นว า พระพุทธชินราชจะมีซุ�มเรือนแก�ว ความ
จริงซุ�มเรือนแก�วก็คือฉัพพรรณรังสี ท่ีเปล งออกมาจากองค*สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ซ่ึงในปฐม
สมโพธิกถากล าวว า มีลักษณะเหมือนกับเปลวไฟ  

แนวคิดเรื่องพระวิสุทธิเทพนี้  ต อมา
ได�กลายมาเป3นท่ีมาของการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในชั้นหลัง  ไม ว าจะเป3นการสร�าง
สมเด็จองค*ปฐมทรงเครื่อง  หรือพระพุทธเจ�า
องค*อ่ืนๆ ในรูปลักษณ*การทรงเครื่องอย างวิจิตร
อลังการ  

พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร. ยังได�
กรุณาอธิบายเหตุผลการสร�างพระพุทธรูปแล�วมี
เครื่องทรงด�วยอีกว า “พระพุทธเจ�าคือพระ แต 
เวลาท่ีท านแสดงออกมาเต็มบุญญาบารมี ในโลก
เรานับ ถือว าผู� ใ ด มี อํ านาจมาก ท่ีสุ ด  ก็ จ ะ
แสดงออกในลักษณะอย างนั้น เพ่ือให�คนอ่ืนเห็น
และเชื่อถือศรัทธา คราวนี้ในโลกเราผู�ท่ีนับถือว า
มีอํานาจมากท่ีสุด ก็คือพระเจ�าจักรพรรดิราช ซ่ึง
ปกครองทวีปท้ัง ๔ ในความเชื่อของคนยุคนั้น 
เขาว าพระเจ�าจักรพรรดิราชจะมีเครื่องทรง
ลักษณะไหน พระพุทธเจ�าท านก็จะแสดงออกให�
เห็นในลักษณะอย างนั้น ต�องบอกว าเป3นส วน

หนึ่งของสัพพัญ�ูวิสัยท่ีพระองค*ท านทราบ ในเม่ือทราบโดยสัพพัญ�ุตตญาณ ถึงเวลาพระองค*ท านก็
แสดงออกให�เป3นไปตามนั้น”๑๖๕ 

๒) แนวคิดของพระพรหมปhญโญ (ดู") 
หลวงปู�ดู  พรหมปFญโญ มีชาติกําเนิดในสกุล “หนูศรี” เดิม ชื่อ ดู  เกิดเม่ือวันท่ี ๒๙ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันศุกร*ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ป�มะโรง ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชา ณ บ�าน
ข�าวเม า ตําบลข�าวเม า อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โยมบิดาชื่อ พุด โยมมารดาชื่อ พุ ม 
ท านมีพ่ีน�องร วมมารดาเดียวกัน ๓ คน ท านเป3นบุตรคนสุดท�าย มีโยมพ่ีสาว ๒ คน มีชื่อตามลําดับ

                                                           

๑๖๕ สัมภาษณ*พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร., ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

 

ภาพท่ี ๔๖ พระศรีอาริยเมตไตรย วัดท าซุง 



๑๑๑ 

ได�แก พ่ีสาวชื่อ ทองคํา สุนิมิตร และพ่ีสาวชื่อ สุ ม พ่ึงกุศล  มารดาของท านได�ถึงแก กรรมต้ังแต ท านยัง
เป3นทารกอยู  ต อมาบิดาของท านก็จากไปอีกขณะท านมีอายุได�เพียง ๔ ขวบเท านั้น ท านจึงต�องกําพร�า
บิดามารดาต้ังแต ยังเป3นเด็กเล็กจําความไม ได� ท านได�อาศัยอยู กับยายโดยมีโยมพ่ีสาวท่ีชื่อ สุ ม เป3น
ผู�ดูแลเอาใจใส  และท านก็ได�มีโอกาสศึกษาเล าเรียนท่ีวัดกลางคลองสระบัว วัดประดู ทรงธรรม และวัด
นิเวศธรรมประวัติ  เม่ือท านอายุได� ๒๑ ป� ก็ได�เข�าพิธีบรรพชาอุปสมบทเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันอาทิตย*แรม ๔ คํ่า เดือน ๖ ณ วัดสะแก ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีหลวงพ อ กลั่น เจ�าอาวาสวัดพระญาติการาม เป3นพระอุปFชฌาย* มีหลวงพ อ 
แด  เจ�าอาวาสวัดสะแก ในขณะนั้นเป3นพระกรรมวาจาจารย* และมีหลวงพ อฉาย วัดกลางคลองสระบัว 
เป3นพระอนุสาวนาจารย*ได�รับฉายาว า “พรหมปFญโญ”  

ในพรรษาแรกๆ นั้น ท านได�ศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีวัดประดู ทรงธรรมซ่ึงในสมัยนั้น
เรียกว าวัดประดู โรงธรรมโดยมีพระอาจารย*ผู�สอนคือท านเจ�าคุณเนื่อง พระครูชม และ หลวงพ อรอด 
(เสือ) เป3นต�น ในด�านการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้น ท านได�ศึกษากับหลวงพ อกลั่น ผู�เป3นพระอุปFชฌาย* 
และหลวงพ อเภา ศิษย*องค*สําคัญของหลวงพ อกลั่น ซ่ึงมีศักด์ิเป3นอาของท าน เม่ือท านบวชได�พรรษาท่ี
สองประมาณปลายป� พ.ศ. ๒๔๖๙ หลวงพ อกลั่นมรณภาพ ท านจึงได�ศึกษาหาความรู�จากหลวงพ อเภา 
เป3นสําคัญ นอกจากนี้ท านยัง ได�ศึกษาจากตํารับตําราท่ีมีอยู จากชาดกบ�าง จากธรรมบทบ�างและด�วย
ความท่ีท านเป3นผู�ใฝ�รู�รักการศึกษา ท านจึงได�เดินทางไปศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมจากพระอาจารย*อีก
หลายท านท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และสระบุรี 

ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๖ ออกพรรษาแล�วท านก็เริ่ม ออกเดินธุดงค*จาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเป�าหมายท่ีป�าเขาทางแถบจังหวัดกาญจนบุรี และแวะนมัสการ
สถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช น พระพุทธฉายและ รอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จากนั้น
ท านก็เดินธุดงค*ไปยังจังหวัดสิงห*บุรี สุพรรณบุรี จนถึงจังหวัดกาญจนบุรี จึงเข�าพักปฏิบัติตามป�าเขา
และถํ้าต างๆ        

หลวงปู�ดู ท านมิได�ต้ังตัวเป3นเกจิอาจารย* การท่ีท านสร�างหรืออนุญาตให�สร�างพระเครื่อง
หรือพระบูชา ก็เพราะเห็นประโยชน* เพราะบุคคลจํานวนมากยังขาดท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ ท านมิได�
จํากัดศิษย*อยู เฉพาะกลุ มใดกลุ มหนึ่ง ดังนั้นคณะศิษย*ของท านจึงมีกว�างขวางออกไป ท้ังท่ีใฝ�ใจธรรม
ล�วนๆ หรือท่ียังต�องอิงกับวัตถุมงคล ท านเคยพูดว า “ติดวัตถุมงคล ก็ยังดีกว าท่ีจะให�ไปติดวัตถุ
อัปมงคล”  ท้ังนี้ ท านย อมใช�ดุลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะควรแก ผู�ท่ีไปหาท าน แม�ว าหลวงปู�ดู 
จะรับรองในความศักด์ิสิทธิ์ของพระเครื่องท่ีท าน อธิษฐานจิตให� แต สิ่งท่ีท านยกไว�เหนือกว านั้นก็คือ
การปฏิบัติดังจะเห็นได�จากคําพูดของท านว า “เอาของจริงดีกว า พุทธังฯ ธัมมังฯ สังฆังฯ สรณัง คัจฉา
มิ นี่แหละของแท�” จากคําพูดนี้จึงเสมือนเป3นการยืนยันว าการปฏิบัติภาวนานี้แหละเป3นท่ีสุดแห ง
เครื่องรางของขลัง เพราะคนบางคนแม�แขวนพระท่ีผู�ทรงคุณวิเศษอธิษฐานจิตให�ก็ตาม ก็ใช ว าจะรอด



๑๑๒ 

ปลอดภัยอยู ดีมีสุขไปทุกกรณี อย างไรเสียทุกคนไม อาจ หลีกหนีวิบากกรรมท่ีตนได�สร�างไว� ดังท่ีท านได�
กล าวไว�ว า สิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู เหนือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ก็คือ กรรม  

หลวงปู�ดู ได�ละสังขารไปด�วยอาการอันสงบด�วยโรคหัวใจในกุฏิท าน เม่ือเวลาประมาณ ๕ 
นาฬิกาของวันพุธท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อายุ ๘๕ ป� ๘ เดือน อายุพรรษา ๖๕ พรรษา 

หลวงปู�ดู   เป3นพระเถราจารย*ท่ีบรรพชิตและคฤหัสถ*ให�ความเคารพเป3นอย างยิ่ง  ด�วยจริย
วั ต ร ท่ี ส ม ถ ะ   สั น โ ด ษ  ไ ม 
ปรารถนาลาภยศดๆ  ท านมักจะ
แนะนํ า คําสอนด� วยแนวทาง
ปฏิ บั ติ กัมมัฏฐานท่ียั งปรากฏ
แพร หลายจนถึงปFจจุบัน  ทําให�
ท านมีศิษยานุศิษย*มาปฏิบัติตาม
แนวทางคําสอนของท านเป3น
อย างมากมาย  ในปFจจุบัน  เม่ือ
กล าวถึงพระทรงเครื่องอย างพระ
มหาจักรพรรดิ  ผู� สนใจใฝ� ใน
ธรรมะ  มักจะนึกถึงสํานักวัด
สะแกเป3นลําดับต�นๆ  แม�ในสมัย
ท่ีท านมีชีวิตอยู จะมิได�มีการกล าวถึงการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย างชัดเจน  แต จากการ
สัมภาษณ*นายเมธา  พรพิพัฒน*ไพศาล  ศิษย*ผู�เคยถวายอุปFฏฐาก  ได�กล าวถึงต�นเค�าท่ีนําไปสู การสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในหมู ศิษย*รุ นหลังต อมานั้น มาจาก  บทบูชาพระท่ีหลวงปู�ดู   ได�มอบให�กับนาวา
เอกสําเภา  คมสันต*  ซ่ึงเป3นศิษย*ท านหนึ่งเม่ือคราวสร�างพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย  ปางมารวิชัย (ภาพ
ท่ี ๔๗)  โดยหลวงปู�ดู  ได�เมตตามอบคาถาเป3นบทสักการะพระรัตนตรัย ความว า  “นะโมพุทธายะ 
พระพุทธะ ไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน* สีสะหัสสะ สุธรรมา  พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธ
บูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา  อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะ มหาเถรัง อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทา
มิ ธาตุโย  อะหัง วันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ”  บทนมัสการนี้ คุณเมธา  พรพิพัฒน*
ไพศาล ได�กรุณาเล าให�ฟFง๑๖๖ ว าบทคาถานี้  ในสมัยท่ีหลวงปู�ดู ยังมีชีวิตอยู  เรียกว าคาถาบูชาพระ หรือ
บทบูชาพระ ทางวัดสะแกพิมพ*แจกให�กับผู�มีจิตศรัทธาจนถึงปFจจุบัน    

ต อมาบทสวดบูชานี้  พระอาจารย*วรงคต  วิริยธโร  หรือหลวงตาม�า  เจ�าอาวาสวัดถํ้า 
เมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม   และอาจารย*ศุภรัตน*  แสงจันทร*  ผู�เป3นศิษย*ของหลวง
ปู�ดู   ได�ขยายความตลอดจนอธิบายความหมายของคาถาบูชาพระบทนี้  ดังนี้ 

นะโมพุทธายะ : ข�าพเจ�าขอนอบน�อมบูชา ต อพระพุทธเจ�า ๕ พระองค* คือ นะ – พระกกุ
สันธะ  โม – พระโกนาคม พุท – พระกัสสป ธา – พระสมณโคดม ยะ - พระศรีอริยเมตไตรย 

พระพุทธไตรรัตนญาณ : พระพุทธเจ�าซ่ึงมีพระญาณแก�วท้ังสาม อันหมายถึง ปุพเพนิวา
สานุสติญาณ, จุตูปปาตญาณ, อาสวักขยญาณ 

                                                           

๑๖๖ สัมภาษณ*นายเมธา  พรพิพัฒน*ไพศาล, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.  

 

ภาพท่ี ๔๗ พระบูชาของนาวาเอกสําเภา  คมสันต* 



๑๑๓ 

มณีนพรัตน* : มีสมบัติ
คือแก�ว ๙ ประการ มีเพชร, ทับทิม 
เ ป3 น ต� น  ซ่ึ ง ห ม า ย ถึ ง พ ร ะ น ว
โลกุตรธรรม 

สีสะหัสสะ สุธรรมา : มี
มือถึงพันมือ หมายถึงการท่ีพระพุทธ
องค*  ทรงแจกแจงหลักธรรม คือ 
พระไตรปIฎก ถึง ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ* 

พุทโธ : ทรงเป3นผู�รู� ผู�ตื่น 
ผู�เบิกบาน 

ธัมโม : พระธรรมของ
พระพุทธเจ�า 

สั ง โ ฆ  :  พ ร ะส า ว กผู�
ปฏิบัติตาม 

ยะธา พุทโมนะ :  ขอ
พระพุทธเจ�าปางมหาจักรพรรดิ ซ่ึงมี
ชัยแก พญาชมพูผู�มีฤทธิ์มาก พร�อม
ท้ังพระธรรมและพระสงฆ* จงบังเกิด
ข้ึน ณ บัดนี้ด�วยเทอญ 

พุทธบูชา : ข�าพเจ�าขอ
บูชาพระพุทธเจ�า 

ธัมมบูชา : ข�าพเจ�าขอ
บูชาพระธรรม 

สังฆบูชา : ข�าพเจ�าขอบูชาพระสงฆ* 
อัคคีทานัง วะรังคันธัง : ด�วยสิ่งเหล านี้ ได�แก  ธูป เทียน ไฟ หรือแสงสว าง และของหอม

ท้ังมวล มีดอกไม�และน้ําอบ เป3นต�น 
สีวลี จะ มหาเถรัง : ขอนมัสการพระสีวลีเถระเจ�า ผู�เป3นเลิศทางลาภสักการะ 
อะหัง วันทามิ ทูระโต : ขอนมัสการสถานศักด์ิสิทธิ์ท่ัวไป มีสังเวชนียสถาน เป3นต�น 
อะหัง วันทามิ ธาตุโย : ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุท้ังหลาย ท่ัวท้ังแสน

โกฏิจักรวาล 
อะหัง วันทามิ สัพพะโส : ขอนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย 
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ : ซ่ึงเป3นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ* 
ปูเชมิ : ด�วยเทอญ 
คําแปลนี้  สํานักวัดถํ้าเมืองนะ ได�อรรถาธิบายขยายความต อว า “พระคาถามหา

จักรพรรดิ” เป3นพระคาถาท่ีได�แรงบันดาลใจมาจาก“ชมพูปติสูตร” ในตอนท่ีพระพุทธเจ�าทรงเนรมิต

 

ภาพท่ี ๔๘ พระประธานในวัดถ้าํเมืองนะ 



๑๑๔ 

พระองค*เป3นพระเจ�าจักรพรรดิเพ่ือกําราบทิฐิพญา ชมพูบดีพระมหากษัตริย*ผู�มากด�วยอิทธิฤทธิ์ โดยผู�
ท่ีรจนาพระคาถาบทนี้ข้ึนมาก็คือ หลวงปู�ดู  พรหฺมป�ฺโญ แห งวัดสะแก จ.อยุธยา พระผู�เป3นด่ังร มโพธิ์
แก�วท่ีแผ ก่ิงก�านใบบุญบารมีมอบความร มเย็นเป3นสุข ให�แก ลูกศิษย*ท่ัวทุกชนชั้นอย างไม มีประมาณ
ตามแนวทางแห งพระศรีอาริยเมตไตรย*โพธิสัตว*และหลวงปู�ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ซ่ึงพระคาถานี้เป3น
พระคาถาหลักท่ีหลวงปู�ดู ใช�ในการรวมบารมีแผ เมตตาช วย เหลือภพภูมิท้ังหลายท่ัวสามแดนโลกธาตุ 
และใช�ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท าน โดยท านได�ถ ายทอดความรู�ท้ังหลาย 
รวมท้ังพระคาถามหาจักรพรรดินี้ ไว�ให�แก ลูกศิษย*ผู�เป3นหน อโพธิ์แก�วต�นใหม ท่ีจะทําหน�าท่ีสร�างความ
ร ม เย็นเป3นสุขให�แก ลูกศิษย*ในรุ นหลังต อไปก็คือ พระอาจารย*วรงคต วิริยธโร หรือ หลวงตาม�า แห ง
วัดถํ้าเมืองนะ นั่นเอง๑๖๗ 

เพราะเหตุแห งการแปลความหมายคาถาบทดังกล าวให�ไปผูกกับเรื่องพระมหาจักรพรรดิ 
และพระพุทธเจ�าปางโปรดพระเจ�าชมพูบดี  จึงเป3นแรงบันดาลใจให�ศิษยานุศิษย*สายวัดถํ้าเมืองนะ 
นิยมสร�างพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องเป3นอย างมาก(ภาพท่ี ๔๘)  รวมท้ังการอธิบายท่ีมาให�เกิดความ
เก่ียวพันว ามาจากคําสอนจากหลวงปู�ดู   พรหฺมป�ฺโญ  วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ยิ่งทําให�
ความนิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสายนี้มีอิทธิพลต อคติความเชื่อของสังคมไทยยุคปFจจุบัน
เป3นอันมาก 

๓) แนวคิดของพระมงคลเทพมุนี 
พระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ อวัดปากน้ํา  เดิมชื่อ สด   นามสกุล  มีแก�วน�อย   ท านเกิด

เม่ือวันศุกร*ท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗   ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปIยมหาราช    ณ บ�าน
สองพ่ีน�อง  ตําบลสองพ่ีน�อง  อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป3นบุตรคนท่ีสองของนายเงินและ
นางสุดใจ  มีแก�วน�อย   มีพ่ีน�องร วมมารดาบิดา ๕ คน ท านเรียนหนังสือกับพระภิกษุน�าชายของท าน 
ณ วัดสองพ่ีน�อง    เม่ือพระภิกษุน�าชายลาสิกขาบทแล�ว  ท านก็ได�มาศึกษาอักษรสมัย ณ วัดบางปลา  
อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม    ปรากฏว าท านเรียนได�ดีสมสมัย  คือต้ังใจเรียนจริงๆ  ไม ยอมอยู 
หลังใคร เม่ือเสร็จการศึกษาแล�ว ออกจากวัดช วยมารดาบิดาประกอบอาชีพเก่ียวกับการค�าขาย   โดย
ซ้ือข�าวบรรทุกเรือล องมาขายให�แก โรงสีในกรุงเทพมหานคร บ�าง   ท่ีนครชัยศรีบ�าง    เม่ือสิ้นบุญบิดา
แล�ว  ได�รับหน�าท่ีประกอบอาชีพสืบต อมา    เป3นคนรักงานและทําอะไรทําจริง   ท้ังขยันขันแข็ง   
อาชีพการค�าจึงเจริญโดยลําดับ  จนปรากฏในยุคนั้นว า  เป3นผู�มีฐานะดีคนหนึ่ง 

เม่ืออายุ ๑๙ ป�  ระหว างท่ีทําการค�าอยู นั้น   ความคิดอันประกอบด�วยความเบ่ือหน ายเกิด
แก ท าน   โดยเกิดธรรมสังเวชข้ึนในใจว า "การหาเงินเลี้ยงชีพนั้นลําบาก   บิดาของเราก็หามาอย างนี้   
ต างไม มีเวลาว างกันท้ังนั้น   ถ�าใครไม รีบหาให�ม่ังมี   ก็เป3นคนชั้นตํ่า  ไม มีใครนับหน�าถือตา   เข�าหมู 
เพ่ือนบ�านก็อับอาย  ไม เทียมหน�าเขา    บุรพชนต�นสกุลก็ทํามาอย างนี้เหมือนกัน  จนถึงบิดาเราและ
ตัวเราในบัดนี้  ก็คงทําอยู อย างนี้      ก็บัดนี้บุรพชนท้ังหลายได�ตายไปหมดแล�ว   แม�เราก็จักตาย
เหมือนกัน  เราจะมัวแสวงหาทรัพย*อยู ทําไม   ตายแล�วเอาไปไม ได�   บวชดีกว า"   เม่ือได�โอกาส  ท าน
ได�จุดธูปเทียนบูชาพระ  อธิษฐานว า  "ขออย าได�ตายเสียก อนเลย   ขอให�ได�บวชก อน   เม่ือบวชแล�ว

                                                           

๑๖๗ เว็บพุทธภูมิ,  ย�อนรอย คาถามหาจักรพรรดิ . . . และ อานิสงส*การสวดบทพระบรมมหา
จักรพรรดิ, [ออนไลน*], แหล งท่ีมา:  http://buddhapoom.com/ [๕ กุมภาพันธ* ๒๕๕๖]. 



๑๑๕ 

จะไม ลาสิกขา   ขอบวชไปจนตลอดชีวิต"  ท านบอกว าเริ่มอธิษฐานมาต้ังแต อายุ ๑๙ ป�   หลวงพ อวัด
ปากน้ําท านเล าต อไปว า   เม่ือตกลงใจบวชไม สึกแล�ว    จิตคิดเป3นห วงมารดาเกิดข้ึน   จึงขะมักเขม�น
ทํางานสะสมทรัพย*   เพ่ือให�มารดาเลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิต 

ท านได�อุปสมบทเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๔๔๙  ขณะมีอายุย างเข�า ๒๒ ป�  ณ พัทธสีมาวัด
สองพ่ีน�อง  อําเภอสองพ่ีน�อง  จังหวัดสุพรรณบุรี    มีฉายาว า จนฺทสโร โดยมีพระอาจารย*ดี  วัดประตู
ศาล  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป3นพระอุปFชฌาย* พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินฺทโชโต)  เป3น
พระกรรมวาจาจารย* และพระอาจารย*โหน ง  อินทสุวณโณ   เป3นพระอนุสาวนาจารย*    คู สวดท้ังสอง
รูปอยู วัดเดียวกัน คือวัดสองพ่ีน�อง เม่ืออุปสมบทแล�ว   ท านเริ่มปฏิบัติสมถวิปFสสนากับองค*อนุสาวนา
จารย*นับแต วันบวช  เม่ือบวชแล�วพอรุ งข้ึนอีกวัน  หลวงพ อก็เริ่มลงมือปฏิบัติพระกรรมฐานต อกับพระ
อาจารย*เนียม  วัดน�อย  อําเภอบางปลาม�า  จังหวัดสุพรรณบุรี   ได�จําพรรษาอยู วัดสองพ่ีน�อง 1 
พรรษา   หลังจากออกพรรษาท่ีวัดสองพ่ีน�องแล�ว  หลวงพ อก็ได�เข�าพํานักประจําอยู ท่ีวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม   เพ่ือแสวงหาความรู�ให�แตกฉานกว�างขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ท้ังในด�านปริยัติและ
ปฏิบัติ สิบป�ผ านไปนับแต เริ่มบวช   ท านมีความรู�ภาษาบาลีแตกฉานพอท่ีจะอ านมหาสติปFฏฐานสูตร
ในคัมภีร*บาลีได�สมความต้ังใจแล�ว   ท านจึงวางธุระการศึกษาฝ�ายภาษาบาลีลง   และใช�เวลากับ
วิปFสสนาธุระ  เพ่ือการเจริญพระกรรมฐานโดยเต็มท่ี 

ย างเข�าพรรษาท่ี ๑๒ ประมาณป� พ.ศ. ๒๔๖๐  เม่ือหลวงพ อได�กําหนดใจท่ีจะปฏิบัติ
สมถวิปFสสนาอย างเต็มท่ีแล�ว   ท านได�กราบลาเจ�าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย* (เข�ม ธมฺมสโร)  เจ�า
อาวาสวัดพระเชตุพนฯ  ไปจําพรรษาท่ี ๑๒  ณ วัดโบสถ* (บน)  บางคูเวียง  ริมคลองบางกอกน�อย  
นนทบุรี   อันเป3นสถานท่ีสงบวิเวก ท านได�อยู ประจํา ณ อุโบสถวัดโบสถ*  บางคูเวียง  และปฏิบัติธรรม
ตลอดเวลาท่ีอํานวย  จากเช�าตลอดคํ่าคืน   ครั้นย างก่ึงพรรษา  ท านก็ได�ตรึกนึกถึงความต้ังใจครั้งแรก
เม่ือได�ขอบวชจนตลอดชีวิต   เวลาก็ล วงมาถึง ๑๔ ป�  บวชเป3นพรรษาท่ี ๑๒ แล�ว ท านยังไม บรรลุ   
ยังไม เห็นธรรม ดังท่ีองค*สมเด็จพระบรมศาสดาท านได�ทรงตรัสรู�และทรงเห็นเลย    ท านจึงเริ่มกําหนด
ใจว า  จะเจริญพระกรรมฐานโดยสุดกําลังในครั้งนี้   แม�จะตายระหว างปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะยอม   
ด�วยมีค ามากกว าตายก อนบวช  หรือไม ได�ปฏิบัติภาวนาเลย ท านต้ังใจเด็ดขาดแล�วก็เข�าสู อุโบสถวัด
โบสถ*  บางคูเวียง   แต เย็นวันพระ ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ ต้ังสัจจาธิษฐานม่ันคงมอบกายถวายชีวิต
เพ่ือพระรัตนตรัยอันประเสริฐสุดว า  เม่ือนั่งลงแล�ว  หากมิได�บรรลุธรรม  ดังท่ีพระพุทธองค*ทรงเห็น
ทรงตรัสรู�แล�ว ก็จะไม ขอลุกข้ึนจากท่ีอีกจนตลอดชีวิต  เม่ือใจท านต้ังม่ันแล�ว ก็เริ่มปรารภนั่ง และ
กราบทูลอาราธนาองค*สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ได�ทรงโปรดประทานธรรมท่ีพระองค*ทรงเห็น ทรง
ตรัสรู� แม�เพียงส วนน�อยท่ีสุด  ซ่ึงแม�นหากการบรรลุธรรมนั้นแล�วจะเป3นโทษแก พระศาสนา ก็ขอ
อย าได�ทรงประทานเถิด  ท านจะรับเป3นทนายแก�ต างพระศาสนาต อไปจนตลอดชีวิต เม่ือได�อธิษฐาน
ในยอมสละชีวิตเป3นพุทธบูชาแล�ว   ท านก็ขัดสมาธิเข�าท่ีนั่งเจริญภาวนาพระกรรมฐาน    เวลาผ านไป
จนดึก   ใจของท านหยุดสงบนิ่ง    ความเห็น  ความจํา  ความคิด  ความรู�  เข�ามารวมหยุดท่ีจุด
เดียวกัน ณ ศูนย*กลางกาย ได�ส วนพอดีแล�ว   ท านได�เห็น ดวงปฐมมรรค  หรือ ดวงธัมมานุปFสสนาสติ
ปFฏฐาน  อันเป3นดวงกลมโตใสบริสุทธิ์  ขนาดฟองไข แดงของไก    ท่ีศูนย*กลางกาย    ดวงยิ่งใสสว าง
มากข้ึนและใหญ ขนาดดวงอาทิตย*  สุกใสสว างยิ่งนัก    ได�เห็นดังนั้นแล�ว  ท านจําต�องตรึกว า  สมควร
จะทําอย างไรต อไปอีก ขณะนั้น  ท านได�มาถึงจุดแห งการเริ่มค�นพบพระสัทธรรมขององค*สมเด็จพระ



๑๑๖ 

สัมมาสัมพุทธเจ�า  และทางสายเอกสายเดียวสู มรรคผลนิพพานแล�ว    ในระหว างท่ีได�หยุดใจนิ่ง 
พิจารณาดวงปฐมมรรคนั้น ท านใจบันดาลตรึกถึง มัชฌิมาปฏิปทา สายกลางขององค*สมเด็จพระบรม
ศาสดา   ท่ีศูนย*กลางกลมใสสว างนั้นปรากฏมีจุดเล็กเรืองแสงสว างไสวยิ่งกว า ท านจึงได�เลือกดําเนิน
ตามทางสายกลางและทุ มความรู�สึกท้ังหมดเข�าไว�ในจุดศูนย*กลางดวงทันที จุดนั้นก็ขยายข้ึนมาแทนท่ี
ดวงเดิมซ่ึงหายไป ท านจึงได�รวมความเห็น จํา คิด รู� ด่ิงเข�าไปในกลางของกลางต อไปอีก โดยอาการ
ฉะนี้ ท านก็ได�เห็นดวงเก าหายไป มีดวงสุกใสยิ่งข้ึนหยุดจากศูนย*กลางกายนั้นข้ึนมาแทนท่ี ประดุจ
ฟองอากาศผุดจากน้ําข้ึนมาแทนท่ีกัน โดยต อเนื่องไม ขาดสายและยิ่งใสสว างข้ึน โดยการหยุดในหยุด
และเข�ากลางของกลางนี้ ท านก็ได�เห็นดวงต างๆ และกายผุดข้ึนมาโดยต อเนื่องกันคือเห็นดวงธัมมา
นุปFสสนาสติปFฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปFญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ และจึงเห็นกาย
มนุษย*ละเอียด ท านเม่ือได�ทุ มความรู�สึกเข�าไปในกลางของกลางต อไปอีก ก็เห็นดวงท้ัง ๖ และกายของ
กายท่ีละเอียดยิ่งข้ึน ปรากฏข้ึนมาเป3นลําดับในเบ้ืองต�นนั้นท้ัง ๑๘ กาย ได�แก  กายในภพสามนี้ ๘ กาย 
คือ กายมนุษย*ละเอียด กายทิพย* กายทิพย*ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด กายอรูป
พรหม และกายอรูปพรหมละเอียด และกายท่ีพ�นภพสามหรือกายโลกุตตระ ๑๐ กาย คือ กายธรรม 
กายธรรมละเอียด กายพระโสดา กายพระโสดาละเอียด กายพระสกทาคา กายพระสกทาคาละเอียด 
กายพระอนาคา กายพระอนาคาละเอียด กายพระอรหัต และกายพระอรหัตละเอียด 

กายธรรม หรือ ธรรมกาย และกายโลกุตตระอ่ืนดังกล าว ปรากฏข้ึนท่ีศูนย*กลางกายของ
ท านนั้น เป3นองค*พระปฏิมาเกตุดอกบัวตูม ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว าอัญมณีใดๆ งดงามหาท่ีติมิได� กายโลกุต
ตระล�วนเป3นกายท่ีละเอียดยิ่งนัก และพ�นจากอาณัติแห งพระไตรลักษณ* เป3นวิสังขารแห งความสุขท่ี
แท�จริง ธรรมและของจริงขององค*สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ซ่ึงหลวงพ อได�ค�นพบ ได�รู� ได�เห็น และ
เป3นในคืนวันเพ็ญสําคัญนี้ลึกซ้ึงถึงปานนี้ เกินวิสัยของบุคคลจะคาดคิดคะเน แม�ใครยังตรึกนึกคิดอยู ก็
เข�าไม ถึง หลวงพ อได�สอนไว�ในภายหลังว า "ท่ีจะเข�าถึงต�องทําให�รู�ตรึก รู�นึก รู�คิดนั้น หยุดเป3นจุด
เดียวกัน แต พอหยุดก็ดับ แต พอดับแล�วก็เกิด ถ�าไม ดับแล�วไม เกิด ตรองดูเถิด ท านท้ังหลาย นี้เป3นจริง 
หัวต อมีเป3นอยู อย างนี้ ถ�าไม ถูกส วนดังนี้ก็ไม มี ไม เป3นเด็ดขาด" การค�นพบได�รู�ได�เห็นได�เป3นพระ
สัทธรรมของท านในคืนวันเพ็ญนั้น เป3นจุดเริ่มต�นท่ีถูกต�องแท�จริงให�หลวงพ อปฏิบัติแสวงหาท่ีสุดแห ง
ธรรม ท านตรึกใจด่ิงลึกลงไปท่ีศูนย*กลางกายธรรมท่ีสุดละเอียดอยู ตลอดเวลา นับแต นั้นเป3นต�นมา 
โดยมิได�มีการถอยกลับและหยุดยั้งอีกเลย ท านยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งลึกซ้ึงข้ึนทุกที 

วิชชาธรรมกาย ดังท่ีหลวงพ อได�บรรลุ รู� เห็น และเป3น นั้น ลึกซ้ึง คมกล�า ทางค า ทรงคุณ 
และหิตานุหิตประโยชน*ใหญ หลวงท่ีสุด   วิชชาธรรมกายนี้แม�นดํารงอยู ครั้งพุทธกาลและสืบทอดกัน
มาอีกระยะหนึ่ง แต ก็ว างเว�นไป   มิได�มีผู�สอนวิชชานี้อีกนับเป3นระยะเวลายาวนาน จวบจนถึงสมัยท่ี
หลวงพ อได�บรรลุและนํามาเผยแผ สอนใหม  ให�มีผู�เข�าถึง รู� เห็น และเป3น สืบพระพุทธศาสนากันต อๆ 
ไปอีก อย างถูกต�องโดยสัมมาทิฏฐิ   ตรงตามความเป3นจริงและสัมฤทธิ์ผลโดยกว�างขวาง ท้ังนี้ผู�ปฏิบัติ
จนเห็นธรรมนั้นย อมจักต�องเห็นพระพุทธเจ�า ด�วยว าธรรมกายนั้นคือพระพุทธเจ�า ผู� ใดเห็น
พระพุทธเจ�าคือธรรมกาย ย อมเห็นธรรม ตรงตามพระพุทธพจน*ว า "โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺ
สติ - ดูกรวักกลิ ผู�ใดแลเห็นธรรม ผู�นั้นชื่อว าเห็นเราตถาคต ผู�ใดเห็นเราตถาคต ผู�นั้นชื่อว าเห็นธรรม"   
และดังพระพุทธพจน*ว า "ตถาคตสฺส วาเสฏ®ฐ เอตํ ธมฺมกาโยติ วจนํ - ดูกรวาเสฏฐะ ธรรมกายนี้เป3นชื่อ
ของตถาคต" วิชชาธรรมกายจึง เป3นหัวใจของการสอนและปฏิปทาท่ีหลวงพ ออุทิศให�แก 



๑๑๗ 

พระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิง ดังจะเห็นได�ในวัตรปฏิบัติของท านปรากฏเป3นจริยา ท านจะดูแลกํากับการ
เจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูงท่ีกระทําโดยต อเนื่องนั้นอย างใกล�ชิดมาก โดยอํานาจแห งพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ และพระสังฆคุณประกอบกับเหตุปFจจัย ธรรมย อมปราบอธรรมลงเสียได� การกําจัดทุกข*ภัย
ไข�เจ็บ ของชนผู�สมาทานศีลอยู ในธรรมย อมจะพออยู ในวิสัย การเจริญวิชชาธรรมกายนั้น จึงเป3นกิจ
เพ่ือการปราบทุกข*เข็ญและยังสันติสุขให�งอกงามไพบูลย*จริง การประชุมกระแสจิตท่ีบริสุทธิ์อันแรง
กล�าด�วยการเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง จึงกระทําเพ่ือช วยผดุงชาติ ศาสน* กษัตริย* และทวย
ราษฎร*ในทศพิธราชธรรมอันบริสุทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัว การเจริญวิชชานี้ดําเนินไป
ต อเนื่องเป3นท่ีน าอัศจรรย* แม�ในภาวะมหาสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ระเบิดตกลงมาลูกแล�วลูกเล า เพ่ือ
ทําลายจุดยุทธศาสตร* เช น สะพานพระพุทธยอดฟ�า บริเวณใกล�เคียงวัดปากน้ํา แต หลวงพ อและคณะ
ศิษย*ผู�เจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูงมิได�ปลีกออกจากวัดเพ่ือหลบภัยนั้นเลย ท านกลับยิ่งเด็ดเด่ียวกวดขัน
บัญชาการเจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูงท่ีห�องภาวนาท่ีท านเรียกใช�คําง ายๆ ว า โรงงาน นั้น ให�เร็วและ
แรงข้ึน และประเทศชาติก็ผ านพ�นมหาภัยสงครามนั้นมาได�ด�วยดี 

หลวงพ อถึงแก มรณภาพเม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ* ป� พ.ศ.๒๕๐๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึก
มงคลจันทสร เม่ือท านมีอายุย าง ๗๕ โดยป�  รวมพรรษาได� ๕๓ พรรษา  กาลนั้นเปรียบเสมือนการพัก
ชั่วครูของอมตบุรพาจารย* และย อมเป3นเครื่องมือเตือนจิตสะกิดใจแก คนท้ังหลายผู�วันหนึ่งกาลกิริยา
จะมาถึง มิให�ประมาทและให�ขวนขวายทําหน�าท่ีต อตนเองและผู�อ่ืนในอริยมรรค คําสอนของหลวงพ อ
จะยังคงดํารงอยู ประกาศสัจจธรรมฝ�ายบุญฝ�ายสัมมาทิฐิ โดยส วนเดียวสืบไป๑๖๘ 

เม่ือหลวงพ อสด  จนฺทสโร  หรือพระมงคลเทพมุนี ได�ถึงแก มรณภาพแล�ว  หน�าท่ีการเผย
แผ วิชชาธรรมกาย จึงตกเป3นของพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ�าอาวาสวัดปากน้ํา ภาษี
เจริญ ซ่ึงดํารงตําแหน งอาจารย*ใหญ ฝ�ายวิปFสสนาธุระของพระอาราม   

การสร�างรูปพระพุทธปฏิมาในลักษณะทรงเครื่องจักรพรรดิสําหรับในสายวิชชาธรรมกาย
นั้น  ปรากฏชัด เม่ือพระเทพญาณมงคล (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ซ่ึงเป3นศิษย*ของพระราชพรหมเถร  ได�
ดําริมาสร�างวัดหลวงพ อสดธรรมกายาราม ท านจึงได�สร�างพระพุทธปฏิมาในรูปลักษณ*ทรงเครื่อง โดย
ได�อธิบายหลักการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเช นนี้ไว�ว า  

“ในสมัยท่ีอาตมายังเป3นคฤหัสถ*  ได�ทํางานในตําแหน ง Research Specialist สํานัก
ข าวสารอเมริกัน กรุงเทพมหานคร   อาตมาได�เข�าศึกษาและปฏิบัติภาวนาธรรมกับพระเดชพระคุณ 
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ�าอาวาสและอาจารย*ใหญ ฝ�ายวิปFสสนาธุระ วัดปากน้ํา ภาษี
เจริญ ผู�สอนภาวนาตามท่ีหลวงพ อวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระอุปFชฌาย*ของท าน 
(พระภาวนาโกศลเถร) ท่ีสอนให�ปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน รวมเรียกว า “วิชชาธรรมกาย” 
ตามรอยบาทพระพุทธองค*  อาตมาจึงได�รู�เรื่องกายในกาย ฯลฯ ท่ีสุดละเอียดต อไปอีกว า  ในท ามกลาง
พระนิพพานธาตุ คือธรรมกายท่ีตรัสรู� (มีขนาดโตใหญ กว า ๒๐ ว าพระนิพพานข้ึนไป มีรัศมีสว างยิ่ง
นัก) ของพระพุทธเจ�า และพระอรหันตเจ�าท่ีดับขันธ*เข�าปรินิพพานด�วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ และ
สถิตยั่งยืนอยู ในอายตนะนิพพานนั้น  ยังมีพระจักรพรรดิ (เหมือนพระทรงเครื่องอยู ในดวงธรรมท่ีใส
บริสุทธิ์) สถิตอยู ด�วย  และพระจักรพรรดินี้ ยังมีรัตนะ ๗ เป3นบริวาร คือมี จักรแก�ว ช�างแก�ว ม�าแก�ว 
                                                           

๑๖๘ วัดหลวงพ อสดธรรมกายาราม, ประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), [ออนไลน*], แหล งท่ีมา:   
http://www.dhammakaya.org/, [๗ กุมภาพันธ* ๒๕๖๐]. 
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นางแก�ว ขุนพลแก�ว ขุนคลัง(คฤหบดี)แก�ว และดวงแก�ว (แก�วมณี)   ตรงกลางดวงแก�วหรือแก�วมณี ยัง
มีแว นแก�ว-กล�องแก�ว เป3นดวงแก�วท่ีใสบริสุทธิ์ และละเอียดยิ่งนัก 

พระจักรพรรดินี้สถิตเป3นพระภาคผู�เลี้ยงประจําอยู ในท ามกลางพระนิพพานธาตุของ
พระพุทธเจ�าและพระอรหันตสาวกทุกพระองค* ในอายตนะนิพพาน ไปจนสุดละเอียดถึงอายตนะ
นิพพานเป3น ของพระพุทธเจ�าต�นธาตุต�นธรรม  (พุทธลักษณะเหมือนพระภิกษุกายเนื้อ มีขนาดโตใหญ 
กว า ๒๐ วาพระนิพพานข้ึนไป และใสบริสุทธิ์ มีรัศมี สว างยิ่งนัก)  แวดล�อมด�วยพระพุทธเจ�ากลางธาตุ 
ประทับอยู ซ�าย-ขวา -หน�า-หลัง ของพระพุทธเจ�าต�นธาตุ และมีพระพุทธเจ�ากลางใน กลางธาตุ และ
ปลายธาตุ ประทับอยู ซ�าย-ขวา-หน�า-หลัง ซ่ึงกันและ กันต อๆ ไปนับไม ถ�วน 

พระจักรพรรดิ ชื่อว า “พระภาคผู�เลี้ยง” นั้น  ด�วยว าทําหน�าท่ีหล อเลี้ยงพระนิพพานธาตุ
ของพระพุทธเจ�า พระอรหันตเจ�า ถึงพระพุทธเจ�าต�นธาตุต�นธรรมท่ีเป3นอมตธรรม ตลอดท้ังกลางธาตุ 
และปลายธาตุท้ังสิ้น  ด�วยนิพพานสมบัติ ให�ได�เสวยวิมุตติสุขเป3นบรมสุข ท่ียั่งยืน ท่ีไม มีความเกิด แก  
เจ็บ และตาย อีก แล�วยังถ ายทอดเป3นโลกิยสมบัติ คือ เป3นอรูปพรหม-รูปพรหมสมบัติ สวรรค*สมบัติ 
และมนุษย*สมบัติ มาตามสายธาตุธรรมของภาคพระ/ธรรมขาว หรือฝ�ายบุญกุศล ตามระดับบุญบารมี
และ ภูมิธรรมของสัตว*โลกในสุคติภพท่ีได�ประกอบบําเพ็ญมาอีกด�วย เพราะเหตุนั้น  ในท ามกลางของ
กายในกาย ณ ภายในของ สัตว*โลกในสุคติภพ จากกายสุดหยาบสุดละเอียด ท้ังระดับโลกิยะ ได�แก  
เบญจขันธ*ของมนุษย*-มนุษย*ละเอียด, ทิพย*-ทิพย*ละเอียด, รูปพรหม-รูปพรหมละเอียด, อรูปพรหม-
อรูปพรหมละเอียด ถึงระดับโลกุตตระ คือธรรมกายทุกระดับภูมิจิต จึงมีจักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงนี้สถิตอยู 
ในท ามกลางกายสุดหยาบสุดละเอียดนี้ทุกกาย   และยังมีจักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงประจําหมู ชนท่ีอยู 
ร วมกันเป3นคณะน�อยใหญ ท้ังปวง  ต้ังแต ระดับครอบครัว ประเทศชาติ โลก และภพภูมิต างๆ  ได�แก  
กามภพ รูปภพ และ อรูปภพ ถึงพ�นโลกคือพระนิพพาน  ตามระดับบุญบารมี อีกท้ังสัตว*โลกในทุคคติ
ภูมิ (เปรต สัตว*นรก อสุรกาย สัตว*ดิรัจฉาน) ถึง อายตนะโลกันต*ท่ีพ�นโลก พ�นขอบจักรวาลไปเบ้ืองล าง 

เฉพาะจักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงภาคพระ  หรือฝ�ายบุญกุศล ท่ีให�ผลเป3นสุขสมบัติแก สัตว*โลก
แต ละบุคคลหรือแต ละตัวตน  และแต ละหมู คณะ ท่ีอยู ร วมกันตามระดับบุญกุศลคุณความดี และ
บารมีท่ีได�เคย กระทําสั่งสมมาแล�วแต อดีต ติดตามให�ผลเป3นวิบาก คือ 

“จุลจักรพรรดิ” ให�ผลเป3น “สุขสมบัติ” ท่ีไม สมบูรณ* คือแร�นแค�น  ทํามาหากินฝ�ดเคือง  
ไม พอกินพอใช�  แก สัตว*โลกท่ีกระทํากรรมดี มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล เป3นต�น มาน�อย 

“มหาจักรพรรดิ” ให�ผลเป3น “สุขสมบัติ” ท่ีสมบูรณ*แต พอกิน พอใช� คือไม ถึงอุดมสมบูรณ*
นัก แก สัตว*โลกท่ีกระทํากรรมดี มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล เป3นต�น มามากพอสมควร 

“บรมจักรพรรดิ” ให�ผลเป3น “สุขสมบัติ” ท่ีอุดมสมบูรณ*บริบูรณ* เต็มท่ี แก สัตว*โลกท่ีได�
ประกอบกรรมดี มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนา กุศล เป3นต�น มามาก 

จักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงธาตุธรรมภาคพระ (ฝ�ายบุญกุศล หรือ ธาตุธรรมขาว) ท่ีมีประจําสัตว*
โลก ให�สุขสมบัติเป3นความสุขความเจริญ ด�วยมนุษย*สมบัติ สวรรค*สมบัติ พรหม-อรูปพรหมสมบัติ ถึง
นิพพานสมบัติ เช นไร   จักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงธาตุธรรมภาคมาร (ฝ�าย บาปอกุศล หรือธาตุธรรมภาค
ดํา) ของสัตว*โลกผู�ประพฤติปฏิบัติ หรือกระทํากรรม ชั่ว หรืออกุศลกรรม ด�วยอํานาจของกิเลส 
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน   ก็ย อมให�ผลตรงกันข�ามกับฝ�ายบุญกุศล  คือกลับให�ผลเป3นความทุกข*
เดือดร�อนเช นนั้น และสัตว*โลกท่ีได�กระทําท้ังกรรมดีและกรรมชั่ว  จึงย อมได�รับผล ท่ีเป3นท้ังความสุข
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ความเจริญ และท้ังความเสื่อม เป3นโทษ เป3นความทุกข* เดือดร�อน จากจักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงท้ังฝ�าย
บุญกุศล และท้ังฝ�ายบาปอกุศลท่ีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให�ผล  ตามความหนักเบาของกรรมดี หรือ
กรรมชั่วท่ีได�กระทําไว�แล�ว ให�ผลตามหน�าท่ีและกาลเวลาท่ีเหมาะสม ท่ีกรรมนั้นๆ จะให�ผลเป3นวิบาก 

ในส วนท่ีจักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงท่ีตั้งอยู  ณ ศูนย*กลางในกาย  สุดกายหยาบกายละเอียดของ
สัตว*โลกท้ังฝ�ายบุญกุศล  ฝ�ายบาปอกุศล และฝ�ายกลางๆ (ไม ดีไม ชั่ว) ดังท่ีกล าวข�างต�นนี้  ยังมี 
“กายสิทธิ์” ภาคผู�เลี้ยงซ่ึงเป3นบริวารของจักรพรรดิ เป3นธาตุธรรมเป3น มีรูปกายคล�ายเทวดา  สถิตอยู 
กับธาตุธรรมส วนหยาบ ท่ีจะให�ผลเป3น “สุขสมบัติ” ได�แก  มนุษย*สมบัติ สวรรค*สมบัติ ฯลฯ และ/หรือ 
เป3น “ทุกข*สมบัติ” แก  สัตว*โลกตามผล (วิบาก) แห งกรรมดีหรือกรรมชั่วในส วนหยาบ คือ สถิตอยู กับ
ทุกอณูของวัตถุธาตุท่ีประกอบด�วยธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม เช น อยู กับดิน หิน กรวด ทราย โลหะ แร ธาตุ
ต างๆ อัญมณี ต�นไม� และ พืชพันธุ*ต างๆ เป3นต�น ท่ีให�คุณและโทษต างๆ แก สัตว*โลกท้ังหลายอีก ด�วย
เช นกัน 

ธรรมชาติดังกล าวนี้  ผู�ปฏิบัติภาวนาวิชชาธรรมกาย ตามท่ีพระเดชพระคุณหลวงพ อวัด
ปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท านสอนศิษยานุศิษย*ให�ปฏิบัติถึงธรรมกาย ถึงพระนิพพาน 
ตามรอยบาทพระพุทธองค*   เม่ือฝ�กเจริญภาวนาได�ถึงธรรมกาย  ฝ�กเจริญสติปFฏฐาน ๔ และฝ�กเจริญ
ภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง (มีรายละเอียดในหนังสือ มรรคผลพิสดารเล มท่ี ๑-๒ และหนังสือการ
สะสางธาตุธรรม)  แล�วก็จะรู�-เห็นได� ตามสมควรแก ระดับภูมิธรรมท่ีปฏิบัติได� 

จักรพรรดินั่นแหละเขาจะเก็บเหตุท่ีสัตว*โลกแต ละสัตว*โลกบําเพ็ญคุณความดี  ถ ายทอด
ส งกลับไปยังต�นธาตุต�นธรรมหรือเครื่องธาตุเครื่องธรรม  เพ่ือปรุงเป3นผลเป3นวิบาก ส งผ านกลับเข�า
มายังธาตุธรรมท่ีสุดละเอียดของกายหยาบ   ตรงกลางกําเนิดธาตุธรรมเดิม   ให�มีผล เจริญงอกงาม
ไพบูลย*ในบวรพระพุทธศาสนา  สุขสมบูรณ*บริบูรณ*ด�วย  มนุษย*สมบัติ  สวรรค*สมบัติ  นิพพานสมบัติ  
ในส วนของกายเนื้อหรือกายหยาบ มีการส งไปมาอย างนี้   และในขณะเดียวกัน   กําลัง  หรืออีกนัย
หนึ่ง ความแก กล�าของธาตุธรรม ท่ีสัตว*โลกท้ังหลายกระทํากาย วาจา ใจให�สะอาดบริสุทธิ์ไปถึงธาตุ
ธรรม เห็น จํา คิด รู� สุดหยาบไปจนสุดละเอียด ก็ไปมีผลถึงต�นในต�นให�แก กล�ายิ่งข้ึนด�วย เม่ือแก กล�า
ยิ่งข้ึนด�วยการสื่อเชื่อมต อบุญกุศลจากกายเนื้อ ซ่ึงเป3นฐานของพระ   ถ�าทําคุณความดี ผ านเข�าไปจาก
กายแต ละกายท่ีมีอยู  สุดกายหยาบกายละเอียด   ผ านไปทางกายภาคผู�เลี้ยงคือจักรพรรดิ ภาคผู�สอด 
ผู�ส ง ผู�บังคับ ผู�ปกครองธาตุธรรมไปจนถึงต�นธาตุต�นธรรม แล�วก็ทับทวีกลับเป3นวิบากกรรมมา  ยิ่ง
ใกล�ชิดเข�าไปมากเท าไร   บุญบารมีในธาตุในธรรมสุดหยาบสุดละเอียดของท านก็แก กล�าไปตาม  
จนถึงต�นธาตุต�นธรรมเพียงนั้น    และเม่ือถึงท่ีสุดแห งความแก กล�าคือปรมัตถบารมีนั้นแล�ว   ท านก็มี



๑๒๐ 

พลังท่ีจะบรรลุมรรคผลนิพพาน
ตามส วน   พร�อมกับจะเรียกว า 
พระโพธิสัตว*  แปลว า ผู�บําเพ็ญ
บารมีเ พ่ือปรารถนาเป3นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ�า ซ่ึงไม ว าจะเป3น
พระโพธิสัตว*ผู� ท่ีได�รับพยากรณ*
หรือยังไม ได�รับพยากรณ*ก็แล�วแต    
ซ่ึงมีอยู เป3นจํานวนมากนั้น   เม่ือ
องค*ใดได�มาบรรลุพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณแล�ว  ก็จะยิ่งมี
พลังสูงท่ีจะช วยสัตว*โลกได�มาก
เพียงนั้น  นี่ในส วนของการบุญ
การกุศลมันมีความละเอียดลึกซ้ึง
ไปอย างนี้  และโดยเฉพาะอย าง
ยิ่งวันนี้ได�เปIดเผยเรื่องจักรพรรดิ
และจักรพรรดินี่แหละเม่ือมีมาก
ข้ึน  สะอาดบริสุทธิ์มากข้ึน  ก็จะ
ช วยให�ผู�เข�าไปนมัสการกราบไหว�  
ปฏิบัติบูชา ถึงธรรมะกันได�มาก  
เรียกว ากําลังต อกําลัง   ทุนต อ
ทุน  หรือบารมีต อบารมี เลย
ทีเดียว 

ผู�รู�จึงมักนิยมสร�างพระพุทธรูปด�วยวัตถุธาตุกายสิทธิ์ท่ีดี เพ่ือเป3นอริยทรัพย*ฝากไว�ใน
พระพุทธศาสนา  อันเป3นมหานิสงส*ท่ีจะติดตามให�ผลเป3นท้ังโลกิยสมบัติ ถึงโลกุตตรสมบัติ  แก ผู�มีจิต
ศรัทธาสร�างถวายต อๆ ไปทุกภพทุกชาติ  ตราบเท าเข�าสู ปรินิพพาน   และในส วนของกายสิทธิ์ท่ีสถิต
อยู กับปูชนียวัตถุท่ีสร�างข้ึนด�วยวัตถุธาตุกายสิทธิ์ ท่ีดี ท่ีบริสุทธิ์เช นนั้น  ก็จะเข�าสู กระแสธรรม
กลายเป3นพระจักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงฝ�ายพระ ท้ังระดับโลกิยะและโลกุตตระ ท่ีมีพลังอํานาจสูงแก ผู�
เคารพกราบไหว�บูชา ด�วยท้ังอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา กับเป3นบุญเป3น กุศลแก ผู�สร�างถวายนั้นเป3นทับ
ทวี  พระผู�รู�จึงนิยมสร�างพระพุทธรูปบูชาขนาดเล็ก สําหรับให�ใช�บูชาติดตัว หรือขนาดพระบูชาประจํา
บ�าน  ประจําสํานักงาน  มอบให�แก ญาติโยมผู� มีจิตศรัทธาบําเพ็ญกุศลบํารุงวัดหรืออุปถัมภ*
พระพุทธศาสนา ตามสมควรแก กําลังศรัทธาไว�เป3นท่ีเคารพบูชา  เป3นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ 
และเป3นสิริมงคลแก การดําเนินชีวิตไปตามกระแสธรรมสู ความเจริญรุ งเรืองและสันติสุขยิ่งๆ ข้ึนไป
(ภาพท่ี ๔๙) ๑๖๙ 

                                                           

๑๖๙  วัดหลวงพ อสดธรรมกายาราม, อานุภาพของจกัรพรรดิ กายสิทธิ์ ภาคผู�เลี้ยง มีคุณและโทษ
อย"างไร ?, [ออนไลน*], แหล งท่ีมา:   http://www.dhammakaya.org/ , [๓ กุมภาพันธ* ๒๕๖๐]. 

 

ภาพท่ี ๔๙ พระจักรพรรดิตามแนววิชชาธรรมกาย 



๑๒๑ 

จาการศึกษาคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในยุคสมัยปFจจุบัน ผู�วิจัยพบว า 
พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏล�วนรับอิทธิพลจากคติการสร�างมาแต เดิมท้ังสิ้น  โดยเฉพาะคติ
เรื่องจกฺรวรฺตินฺ และ คติเรื่องชมพูบดี 

๒.๓ สรุป 
ดังท่ีกล าวมาท้ังหมดในบทนี้  เป3นประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูป

ทรงเครื่อง  โดยแยกการศึกษาเป3น สองช วงเวลา คือก อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ และหลังพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙ ถึงปFจจุบัน  เนื่องจากว า ก อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ อันเป3นจุดเริ่มต�นของการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องนั้น  คติของพระพุทธศาสนานิกายมหายานมีอิทธิพลเป3นอย างมาก ต อมาเ ม่ือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเริ่มมีอิทธิพลในช วงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป3นต�นมา คติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องก็เปลี่ยนแปลงไป  แต คติเดิมท่ีมีอยู นั้น ก็ยังฝFงรากลึกอยู ไม เสื่อมคลาย  

นับต้ังแต การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องได�เกิดข้ึนครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ณ ดินแดน
ของประเทศอินเดีย  ในสมัยคุปตะ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๔-๑๕ ลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ระยะแรก  เป3นพระพุทธรูปสวมเครื่องทรงอย างพระมหากษัตริย*  โดยสามารถถอดเครื่องทรงออกได�  
จนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ เป3นต�นมา ความนิยมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องได�ปรากฏอย าง
แพร หลายในศิลปะแบบปาละ ด�วยคติตามพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  โดยเฉพาะกลุ มท่ีมาจาก
นิกายมหาสังฆิกะ ด�วยคติความเชื่อเรื่องพระสถานะของพระพุทธเจ�าท่ีแตกต างไปจากเดิม คือจากท่ี
เคยเชื่อว าพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงเป3นเพียงมนุษย*ธรรมดาสามัญ ท่ีทรงบําเพ็ญบารมีสั่งสมมานับ
ชาติไม ถ�วน จนสามารถบรรลุพระโพธิญาณได�  ก็มีความเชื่อว าพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงทรงเป3นสิ่ง
ศักด์ิหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ  และยกย องให�ทรงเป3นมหาบุรุษหรือโลกุตตร ประกอบด�วยตรีกายคือ 
ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย  คือ ผู�พ�นจากกิเลสท้ังปวง พระสรีระของพระองค* การดํารง
พระชนม*อยู  และพระอานุภาพของพระองค*นั้นไม มีท่ีสิ้นสุด มีญาณรู�ความลับ และรู�ความไม เกิดอีก 
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงอยู ในภาวะเหนือมนุษย*  มีพระฐานะเท าเทียมกับมหาบุรุษหรือ
พระมหากษัตริย* ด�วยพระสถานะท่ีสูงส งอยู เหนือกว ามนุษย*ธรรมดาสามัญจึงทรงเป3นจักรพรรดิเหนือ
จักรพรรดิ และทรงเป3นจักรพรรดิของจักรวาล เรียกความเชื่อเช นนี้ว าคติจกฺรวรฺตินฺ (Cakkavatti) 
อิทธิพลความเชื่อตามคติเช นนี้ได�ก อให�เกิดการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะอินเดียอย าง
แพร หลาย ต อมาได�แผ ขยายอิทธิพลตามการเผยแผ พระพุทธศาสนาเข�ามาสู อาณาจักรพุกาม หรือพม า
ในปFจจุบัน  

ในสมัยแรกๆ ของอาณาจักรพุกาม ได�รับอิทธิพลของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมา
จากคติความเชื่อมาจากอินเดีย ท่ีใช�เป3นรูปเคารพทางนิกายมหายาน โดยได�รับอิทธิพลมาจากศิลปะ
อินเดียสมัยราชวงศ*ปาละตามคติท่ีเชื่อว าพระพุทธเจ�าผู�อยู ในภาวะเหนือมนุษย* และจกฺรวรฺตินฺจึงมี
ประเพณีการสร�างพระโพธิสัตว*สวมมงกุฎ มีเครื่องทรงตามแบบกษัตริย* ต อมาก็ได�ทดลองนําลักษณะ
ดังกล าวมาใช�กับพระพุทธรูป ด�วยการสวมเครื่องทรงอย างวิจิตรงดงามให�กับองค*พระพุทธรูป 
เช นเดียวกับอินเดีย การสร�างพระพุทธรูปท่ีมีการแต งเครื่องทรงของพระมหากษัตริย*เป3นท่ีนิยมอย าง
มากในศิลปะพม า พบมากในบริเวณรัฐฉาน และบริเวณท่ีอยู ของชาวลัวะ  แนวคิดเช นนี้ได�ขยาย
อิทธิพลไปถึงดินแดนของอาณาจักรขอม เขมร ซ่ึงมีการนับถือศาสนาพรหมณ* – ฮินดู อยู แล�ว ต อมา
เม่ือพระมหากษัตริย*เขมรทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็โปรดให�สร�างพระพุทธรูป



๑๒๒ 

ทรงเครื่อง  ตามคติของนิกายมหายานข้ึนมากมาย  ท้ังท่ีเป3นพระสัมมาสัมพุทธเจ�าพระองค*ปFจจุบัน 
และท่ีเป3นพระพุทธเจ�าท่ีสถิตอยู  ณ แดนพุทธเกษตร กอปรกับคติความเชื่อเรื่องผีท่ีมีอยู เดิมก อนท่ี
ศาสนาพรหามณ* – ฮินดู จะเข�ามามีอิทธิพลในดินแดนเขมร  ทําให�เกิดคติการสร�างรูปแทนตัวบุคคล  
และพัฒนามาเป3นเทวรูปแทนตัวบุคคล และกลายเป3นการสร�างพระพุทธรูปแทนตัวบุคคลในเวลา
ต อมา  คติการสร�างรูปแทนตัวบุคคลนี้ มิได�สร�างอุทิศให�ผู�วายชนม*เพียงอย างเดียว  พระมหากษัตริย*
และเจ�านายชั้นสูง จะทรงมีพระราชนิยมสร�างในขณะท่ียังดํารงพระชนม*อยู  โดยมีความเชื่อว า เม่ือ
เสด็จสวรรคตแล�วดวงพระวิญญาณจะเสด็จไปสถิตในรูปแทนตัวนั้น  ซ่ึงพระพุทธรูปทรงเครื่องก็ถูก
สร�างตามคตินี้ในดินแดนเขมรมิใช น�อย  เพ่ือผนวกรวมความเป3นหน อพุทธางกูร พระเจ�าจักรพรรดิ 
พระพุทธเจ�า และดวงพระวิญญาณของผู�สร�างไว� คติเช นนี้ มีอิทธิพลอย างมากต อมาในสมัยอยุธยาเม่ือ
เข�ามาสู ดินแดนของไทยในปFจจุบัน  โดยคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฝ�ายเขมรนี้ ได�ขยาย
อิทธิพลเข�ามาทางเมืองละโว� หรือลพบุรี ซ่ึงถือเป3นดินแดนของขอมมาก อน  ภายหลังเม่ืออาณาอยุธยา
เรืองอํานาจ ดินแดนนี้จึงกลายเป3นดินแดนของอยุธยาในเวลาต อมา  ทําให�คติจากดินแดนเขมรเข�ามา
สู อาณาจักรอยุธยาด�วย 

คติตามนิกายมหายาน  ได�แผ ขยายเข�ามาสู อาณาจักรล�านนาและล�านช�างด�วย ใน
ขณะเดียวกัน  ปรากฏคติการยกย องเทิดทูนพระสัมมาสัมพุทธเจ�า  เสมอยิ่งด�วยพระมหากษัตริย* มี
การถวายเครื่องราชูปโภค รวมท้ังมีการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย างแพร หลาย   

ภายหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ปรากฏว าพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีอิทธิพลอย าง
แพร หลาย ด�วยเหตุปFจจัยตามระบบการเมืองการปกครอง แม�จะมีการเชิญพระเถระจากดินแดนลังกา
มาเผยแผ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  แต ก็มิอาจลบล�างแนวคิดหรือคติเดิมในอาณาจักรท้ังหลายไป
ได� เม่ือผสมผสานแนวคิดตามนิกายมหายานเดิมท่ียังหลงเหลืออยู   จึงเกิดนิกายเถรวาทแบบพุกามข้ึน  
ซ฿งอาจจะมีรากฐานของนิกายเถรวาทท่ีมาจากอินเดียโดยตรงอยู ด�วย  ลักษณะนิกายเถรวาทแบบ
พุกามเช นนี้  ปรากฏแพร หลายในดินแดนล�านนา ซ่ึงต อมากลายเป3นภาคเหนือของประเทศไทย 
สําหรับแนวคิดและคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเคยยอมรับนับถือว าทรงมีพระสถานสูงส ง  ก็
ถูกทําให�เปลี่ยนแปรไป  ตามนิกายเถรวาทท่ีเข�ามาและกลายเป3นนิกายเถรวาทแบบพุกามนั้น  ด�วย
การอธิบายพระพุทธรูปทรงเครื่องดังกล าวภายหลังว า เป3นเหตุการณ*ตอนท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ�าตาม
พุทธประวัติทรงปราบพระยาชมพูบดี ซ่ึงไม เคยปรากฏในพระไตรปIฎกของพุทธศาสนานิกายเถรวาท
มาก อน หรือวรรณคดีศาสนาในอินเดีย ลังกา หรือดินแดนมหายานทางตอนบนของอินเดีย  สาเหตุท่ี
ต�องอธิบายแนวคิดหรือคติเช นว านี้ เพราะยังมีพ้ืนฐานความเชื่อว าพระพุทธเจ�ายังทรงดํารงพระองค*
เป3นคนธรรมดาไม มีความวิเศษอะไรนอกจากพุทธานุภาพอันเป3นบุญบารมีทรงสร�างสมมา แนวคิดตาม
คติของนิกายเถรวาทนี้ มีอิทธิพลอย างมากในช วงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป3นต�นมา  จนเข�าสู ดินแดน
ท่ีเป3นประเทศไทยในปFจจุบัน  และมีพัฒนาการจนปรากฏเป3นคตินิยมในการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในสังคมไทยในปFจจุบัน  

การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  ปรากฏอย างแพร หลายมากในสมัยอยุธยา 
โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระเจ�าอยู หัวบรมโกศ  ครั้งนั้นได�พระราชทานวิสัชนาราขทูตจากลังกา
เก่ียวกับมูลเหตุการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีอย างดาษด่ืนในกรุงศรีอยุธยา  ว ามีมูลเหตุมาจาก
คัมภีร*ชมพูบดี  ท้ังยังพระราชทานคัมภีร*นี้ไปถวายยังพระเจ�ากรุงลังกาด�วย  ด�วยเหตุท่ีสถาบัน



๑๒๓ 

พระมหากษัตริย*ทรงมีพระราชศรัทธาต อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย างเหนียวแน น  ทําให�
ความนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องแพร หลายสืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร*  คติการส�ราง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยท้ังในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร* ก็มิ
แตกต างจากเดิมเท าใดนัก  มีการผสมผสานในสามคติหลักคือ คติเรื่องจกฺรวรฺตินฺ คติเรื่องชมพูบดี และ
คติเรื่องผี  จึงทําให�พบการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*อย างแพร หลายในราชสํานักใน
แผ นดินรัชกาลท่ี ๑ – ๔ แห งกรุงรัตนโกสินทร* โดยเฉพาะอย างยิ่งในรัชกาลท่ี ๓ ทรงมีพระราชศรัทธา
ในเรื่องนี้เป3นพิเศษ ไม จําเพาะแต พระพุทธรูปฉลองพระองค*เท านั้น  ได�ทรงสร�างพระพุทธปฏิมา
ทรงเครื่องมากมายอย างแพร หลาย  ด�วยทรงมุ งหมายแสดงสัญลักษณ*การเป3นพระเจ�าจักรพรรดิ หน อ
พุทธางกูร ซ่ึงทรงต้ังพระราชปณิธานปรารถนาการมาบังเกิดเป3นพระพุทธเจ�า และคติเรื่องผีท่ีถือเป3น
พระราชินยมในราชสํานักอยู แล�ว กอปรกับกฎหมายบ�านเมืองในสมัยนั้นท่ีห�ามละครแต งกาย
เลียนแบบเจ�านาย  ทําให�สามัญชนก็มิกล�าท่ีจะสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเท าใดนัก  แม�กฎหมายจะ
มิได�ห�ามไว�โดยตรงแต ก็มีลักษณะปรามโดยนัยยะไว� 

ในแผ นดินรัชกาลท่ี ๔ มีการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกมากยิ่งข้ึน  ขนบการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค*จึงถูกแทนท่ีด�วยพระบรมรูปแทนพระองค* และอนุสาวรีย* ซ่ึงใน
แผ นดินรัชกาลท่ี ๕ อาจกล าวได�ว าการส�รางพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค* ได�ลดน�อยลงมากจน
แทบจะไม ปรากฏเลย  จนถึงในแผ นดินรัชกาลท่ี ๙ พระพิมลธรรม (อนุจารี) ราชบัณฑิต ได�กําหนด
ปางโปรดพระเจ�าชมพูบดีไว�ในปางพระพุทธรูป พระพุทธรูปทรงเครื่องปางโปรดพระเจ�าชมพูบดีจึงมี
ความชัดเจนข้ึน  

จวบจนปFจจุบันพระพุทธรูปทรงเครื่องได�กลับมามีความนิยมในสังคมไทยอีกครั้ง  เม่ือมี
แนวคิดของพระเถระสอดแทรกคําสอน ได�แก แนวคิดของพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ อฤาษีลิงดํา 
ท่ีอธิบายความเป3นสัพพั�ุตญาณ ด�วยเครื่องทรง พระพุทธรูป เป3นเสมือนการสร�างบุคลาธิษฐานข้ึนมา
ให�บุคคลได�สัมผัสและเข�าถึงได�โดยง าย  แนวคิดเช นนี้ หากพิจารณาแล�วย อมนับเป3นแนวคิดท่ีอยู 
ภายใต�ของคติจกฺรวรฺตินฺ คือพระพุทธเจ�าทรงมีพระสถานะพิเศษเหนือกว ามนุษย*ธรรมดา  จนแทบจะ
เป3นแนวคิดท่ีประยุกต*มาจากพระพุทธศาสนานิกายมหายานเสียด�วยซํ้า 

แนวคิดของพระพรหมปFญโญ หรือหลวงปู�ดู ก็เป3นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีศิษย*ในชั้นหลังได�นํามา
เป3นแนวทางในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย างแพร หลาย  แม�ในสมัยท่ีท านมีชีวิตอยู จะมิได�มี
หลักฐานท่ีกล าวถึงเรื่องนี้อย างชัดเจน แต จากคาถาบูชาพระของท านท่ีศิษย*ชั้นหลังนํามาถอดความ
แล�วเรียกว าคาถาพระมหาจักรพรรดินั้น  ทําให�มีการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย างแพร หลาย 
แนวคิดเช นนี้ก็ไม พ�นไปจากคติการเป3นจักรพรรดิของพระพุทธเจ�าท าใดนัก จึงกล าวได�ว าคติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสายของศิษย*พระพรหมปFญโญนี้ก็เป3นแนวคิดของคติจกฺรวรฺตินฺ แม�จะกล าว
ว าเป3นไปตามคติชมพูบดี  แต กระนั้นก็ยังอธิบายความมีฤทธิ์เหนือมนุษย*ธรรมดาอยู ดี 

แนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งท่ีปรากฏเป3นท่ีนิยมในยุคปFจจุบัน คือแนวคิดตามแนวคําสอนของ
พระมงคลเทพมุนี หรือหลวงพ อสด วัดปากน้ํา  แนวคิดนี้เป3นการสร�างรูปพระพุทธเจ�าในลักษณะพระ
จักรพรรดิ  อันเป3นธรรมกายท่ีเกิดจากการทําวิปFสสนาตามแนวคําสอนของหลวงพ อสด  ซ่ึงหาก
พิจารณาในแนวคําสอนแล�ว ก็มีความเชื่อเรื่องธรรมกายของพระพุทธเจ�าอันเป3นทิพยสภาวะ  ท้ังยังมี



๑๒๔ 

การทรงเครื่องอันวิจิตรตระการตาและเรียกว าพระมหาจักรพรรดิอีก  แนวคิดนี้ก็ตอบโจทย*ตรงตาม
คติจกฺรวรฺตินฺอย างชัดเจนเลยทีเดียว 

กล าวโดยสรุป  คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย เม่ือพิจารณาประวัติและ
พัฒนาการแล�ว จะพบว า มีสามคติสําคัญ คือ คติจกฺรวรฺตินฺ คติตามคัมภีร*ชมพูบดี และคติผี โดยเฉพาะ
คติชมพูบดี ท่ีสังคมไทยนิยมนํามาตอบโจทย*การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นหากพิจารณาเนื้อแท�
ของคําสอนและแนวคิดแล�ว  หรือแม�แต คติผีเอง  พระมหากษัตริย* ผู�สร�างก็ทรงมุ งหมายจะนึความ
เป3นพระเจ�าจักรพรรดิสูงสุดของพระพุทธเจ�ามาผนวกรวมกับพระองค*เอง  ดังนั้นคติท้ังสองประการนี้
ก็นี้ก็ล�วนอยู ภายในแนวคิดของคติจกฺรวรฺตินฺท้ังสิ้น   
 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิเคราะห�คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสังคมไทย 

จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  นับต้ังแต#การ
ก#อกําเนิดของพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏครั้งแรกในศิลปะคุปตะของอินเดีย  แล�วแผ#ขยายเข�ามา
มีอิทธิพลต#อการสร�างพระพุทธรูปในหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�  และได�
เข�ามาสู#ดินแดนท่ีเป2นบริเวณของประเทศไทยในป4จจุบัน  มีพัฒนาการด�านคติคามเชื่อท่ีส#งผลต#อ
แนวคิดในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องผ#านกาลเวลาหลายยุคสมัย จนได�กลายเป2นคติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  ท้ังนี้เม่ือศึกษาข�อมูลเอกสารประกอบการสัมภาษณ5เชิงลึกจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิในกลุ#มต#างๆ จํานวน ๘ รูป/คน จาก ๕ กลุ#ม อันประกอบด�วย กลุ#มพระพุทธศาสนา
นิกายมหายาน กลุ#มศาสนาพราหมณ5 – ฮินดู กลุ#มประวัติศาสตร5ศิลปะ กลุ#มแนวคิดของพระราช
พรหมยาน และกลุ#มแนวคิดของพระพรหมป4ญโญ  หรือหลวงปู=ดู#แล�วสามารถวิเคราะห5โดยมีหัวข�อ
หลักในการศึกษา ตามกรอบระยะเวลาและคติความเชื่อ โดยแบ#งการวิเคราะห5คติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องก#อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงเป2นช#วงเวลาท่ีพระพุทธรูปทรงเครื่องได�บังเกิดข้ึน
ในพระพุทธศาสนา มีการเผยแผ#มาในดินแดนต#างๆ มาโดยลําดับ ในระยะแรกเริ่มนี้ ปรากฏว#า
พระพุทธศาสนานิกายมหายานมีอิทธิพลเป2นอย#างมากต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง และ
วิเคราะห5คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
เข�ามามีอิทธิพลต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ทําให�คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เปลี่ยนแปลงไปตามนิกายของพระพุทธศาสนา ท้ังนี้ คติด้ังเดิมก็ยังคงมีอิทธิพลต#อแนวคิดการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องอยู# คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยจะเป2นเช#นไรนั้น  ปรากฏ
เนื้อหาสาระโดยละเอียด ดังนี้   

๓.๑ วิเคราะห�คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองก$อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องครั้งแรกในพระพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษท่ี๑๔ - ๑๕   

ในอินเดีย  ซ่ึงถือเป2นต�นกําเนิดของพระพุทธรูปทรงเครื่อง  ถูกค�นพบว#ามีการสร�างครั้งแรกในสมัย 
คุปตะ  มีลักษณะเป2นพระพุทธรูปสวมเครื่องทรงอย#างพระมหากษัตริย5  โดยเครื่องทรงสามารถถอด
ออกได�๑  โดยมีการสร�างรูปพระโพธิสัตว5ก#อนท่ีจะตรัสรู� ปะปนกันกับพระพุทธรูปของพระพุทธเจ�า ไม#
มีการแยกความแตกต#างให�เห็นได�ชัดเจน๒ การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในระยะเวลาก#อนพุททธ
ศตวรรษท่ี ๑๙ นั้น ปรากฏในดินแดนของอาณาจักรพุกาม หรือพม#า  อาณาจักรเขมร  และอาณาจักร
ลพบุรี ซ่ึงมีดินแดนทักซ�อนกับดินแดนท่ีเป2นประเทศไทยในป4จจุบัน   
                                                           

๑ Dorothy H.Frickle, “Crowned Buddha Images In Southeast Asia”, ศิลปะและโบราณคดีใน
ประเทศไทย เล$ม ๑, (ประจวบคีรีขันธ5: โรงพิมพ5ศูนย5กลางทรารราบค#ายธนะรัชต5, ๒๕๑๗), หน�า ๑๐๐. 

๒ Anada K Coomaraswamy , History of Indian And Indonesian Art,   (New York: Dover 
Publication, 1965), p.56. 



๑๒๖ 

สาเหตุท่ีศึกษาแยกระหว#างก#อนและหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นั้น เพราะจากการศึกษา
พัฒนาการพระพุทธศาสนาในภู มิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต�   พบว#านิกายในการนับ ถือ
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลอย#างยิ่งต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในภูมิภาคนี้  พระพุทธศาสนา
นิกายมหายานจะมีอิทธิพลเป2นอย#างมากต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  ต#อมาเม่ือพระพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท โดยเฉพาะจากลังกา  ได�เข�ามามีบทบาทต#อการนับถือพระพุทธศาสนาในภูมิภาค
นี้แล�ว  แนวคิดการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีมาแต#เดิมก็แปรเปลี่ยนไป  ผสมผสานกับแนวคิด 
และคติความเชื่ออ่ืนๆ ท่ีมีมาแต#เดิม  เช#น ความเชื่อเรื่อผีบรรพบุรุษ  ความเชื่อเก่ียวกับศาสนาพร
หามณ5 ฮินดู เป2นต�น  คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องก#อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ สามารถจําแนกและ
วิเคราะห5ได�ดังนี้ 

๓.๑.๑ คติพระพุทธเจ�าทรงเป<นจกฺรวรฺตินฺ 

จกฺรวรฺตินฺ(Cakkavatti) คือ จักรพรรดิของจักรวาล(Universal Emperor) หมายถึง ความ
เป2นจักรพรรดิราช หรือหมายถึงพระราชาของพระราชา แนวคิดนี้นับถือว#าพระพุทธเจ�าทรงมีความ
เป2นจักรพรรดิท้ังทางโลกคือมีความเหนือผู�เป2นใหญ#ท้ังมวลในทางโลกเปรียบเสมือนพระเจ�าจักรพรรดิ
ราช และในทางธรรมคือเป2นธรรมจักรพรรดิ  ด�วยคติความเชื่อท่ีว#าพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงอยู#เหนือ
ธรรมชาติ๓ ความเป2นมาของการเกิดแนวคิด คติเช#นว#านี้ สืบเนื่องจากเม่ือพระพุทธศาสนาได�รุ#งเรือง
เป2นท่ีนับถือของกลุ#มชนเหนือศาสนาพราหมณ5 ฮินดู ซ่ึงเป2นศาสนาท่ีมีอยู#เดิมในอินเดีย ชาวฮินดู ได�
เกิดศรัทธาเข�ามาบวชในพระพุทธศาสนาได�ศึกษาความมีอยู#ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ�าจึงพบว#า
มีช#วงระยะเวลาอันสั้น คือทรงมีพระชนมายุเพียง ๘๐ พรรษา ทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพ่ือพระศาสนา
เพียง ๔๕ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน  เม่ือพิจารณาว#านิพพานมีความสูญจึงมีความรู�สึกว#าไม#มี
พระศาสดาเป2นหลัก ต#างจากหลักการในศาสนาพราหมณ5 ฮินดู ท่ีมี "ปรมาตมัน" อันเป2นคําสอนสําคัญ
ท่ีเน�นหนักอยู#ในคัมภีร5อุปนิษัท ปรมาตมันคือวิญญาณสากลหรือเป2นความจริงอันสูงสุด ท่ีเรียกว#า 
อันติมะสัจจะ บางทีก็เรียกว#า "พรหมัน" ปรมาตมันนั้นเป2นศูนย5รวมของวิญญาณย#อยท้ังหลายท่ีเรียก
กันว#า อาตมัน หรือ ชีวาตมัน ดังนั้นคัมภีร5อุปนิษัทจึงสอนว#า อาตมันก็คือพรหมัน ผู�ท่ีรู�จักและเข�าใจ
อาตมันจึงเท#ากับรู�จักและเข�าใจพรหมมัน ผู�ท่ีรู�จักพรหมมันผู�นั้นจะเข�าถึงโมกษะ คือ ภาวะแห#งความ
หลุดพ�น คืออยู#ร#วมกับพรหมันหรือปรมาตมัน อันเป2นวิญญาณสากลได�เป2นท่ีสถิต นักบวชกลุ#มนี้จึงได�
สร�างแนวคิดประยุกต5เทียบเคียงกับหลักปรมาตมันดังเช#นของศาสนาพราหมณ5 ฮินดู  โดยสร�างคติ
ความเชื่อว#าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�ามีความพิเศษ  สามารถมีพระกายต#างๆ มากมาย และมีพระ
ไวยโรจนะเป2นเสมือนพลังงานศักด์ิสิทธิ์ท่ีส#งพระพุทธเจ�าลงมาอุบัติ ด�วยเหตุท่ีว#านี้  จึงทําให�มีการยก
ย#องพระสัมมาสัมพุทธเจ�าให�ทรงมีฐานะเป2นจกฺรวรฺตินฺ และยกย#องให�ทรงเป2นมหาบุรุษหรือโลกุตฺตร 
ประกอบด�วยตรีกายคือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย  คือ ผู�พ�นจากกิเลสท้ังปวง พระสรีระ
ของพระองค5 การดํารงพระชนม5อยู# และพระอานุภาพของพระองค5นั้นไม#มีท่ีสิ้นสุด มีญาณรู�ความลับ 
และรู�ความไม#เกิดอีก กล#าวโดยสรุปได�ว#าพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงอยู# ในภาวะเหนือมนุษย5

                                                           

๓ Warder A.K., Indian Buddhism, (Delhi: Motilal Banarsidass,1970), pp.276-277. 



๑๒๗ 

(Transcendental Buddha)๔ คติเช#นว#านี้ ทําให�เกิดคตินิยมการถวายเครื่องทรงกษัตริย5เพ่ือประดับ
ตกแต#งพระพุทธรูปเพ่ือเป2นพุทธบูชา ดังปรากฏในคัมภีร5ลลิตวิสูตรของนิกายมหาสังฆิกะว#ามีการถวาย
เครื่องทรงและเครื่องประดับทําด�วยทองแก#พระพุทธเจ�าแบบเดียวกับเครื่องราชูปโภคของ
พระมหากษัตริย5๕ และใน Mahavanna และ Culavanna ยังยืนยันการถวายเครื่องเพชรพลอย กระ
บังหน�า และอาภรณ5แก#พระพุทธรูป๖ นอกจากนี้ ก็ยังได�พบการสวมเครื่องทรงให�กับพระพุทธรูปใน
สถานการณ5ต#างๆ กัน ลักษณะการบูชาพระพุทธรูปด�วยการถวายเครื่องทรงอย#างพระมหากษัตริย5
ดังกล#าว จึงเป2นการนําไปสู#การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงอย#างพระมหากษัตริย5ตามคติพุทธ
ศาสนามหายาน ในเวลาต#อมาได�ปรากฏชัดเจนอย#างยิ่งตามคติของพวกวัชรยาน คติเรื่องจักวาทินนี้ 
ได�แผ#ขยายเข�าไปยังอาณาจักรพุกามอันเป2นดินแดนของพม#า มอญ ตลอดถึงอาณาจักรขอม อันเป2น
ดินแดนของเขมร และอาณาจักรลพบุรี ซ่ึงเป2นดินแดนของประเทศไทยในป4จจุบัน  

แนวคิดหรือคติว#าด�วยจกฺรวรฺตินฺนี้  นับเป2นการเปลี่ยนแนวคิดของพุทธศาสนิกชนอย#าง
ชัดเจนท่ีเข�าใจว#าพระพุทธเจ�าทรงเป2นเพียงปุถุชนธรรมดาสามัญท่ีทรงสละพระราชทรัพย5 ความสุข
สบาย เสด็จออกผนวช  ทรงบําเพ็ญความเพียร กอปรด�วยความเพียรท่ีทรงสั่งสมมาหลายภพชาตินับ
ไม#ถ�วน  จนทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เต็มเป��ยมด�วยพระป4ญญาญาณอันประเสริฐ  เม่ือ
แนวคิดจกฺรวรฺตินฺเข�ามามีอิทธิพลของพุทธศาสนิกชน  พระพุทธเจ�าจึงทรงมีพระสถานะอันเป2นทิพย5
ประกอบด�วยเครื่องทรงอันวิจิตรอลังการ  เกิดแรงบันดาลใจให�ศิลป�นสร�างพระพุทธรูปในลักษณะ
ทรงเครื่องอย#างพระมหากษัตริย5  เพ่ือแสดงพระสถานะท่ีอยู#เหนือมนุษย5ธรรมดา 

นอกจากนี้ ในคติของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ยังมีความเชื่อเรื่องพระไวยโรจนะซ่ึง
ฝ=ายมหายานเชื่อว#า อาทิพุทธ (ชื่อพระพุทธเจ�า) เป2นพระพุทธเจ�าท่ีอุบัติข้ึนพร�อมกับโลก หรือเรียกว#า 
ธรรมกาย (ในภาษาสันสกฤต เรียก พระสมันตรพุทธเจ�า) เป2นต�นกําเนิดแห#งพระพุทธเจ�าท้ังหลายท้ัง
จักรวาลท่ีเรียกว#า ธยานิพุทธ ซ่ึงหมายถึงพระพุทธเจ�า ๕ พระองค5 ได�แก# 

– พระไวยโรจนะ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ มหาสุริยประภา พระปฐมพุทธะ 
– พระอักโษภยะพุทธะ 
– พระอโมฆะสิทธพุทธะ 
– พระรัตนสัมภวะพุทธะ 
– พระอมิตาภะพุทธะ 
เรื่องพระไวยโรจนะนี้ พระวิศวภัทร สื่อว#างตู� (มณีป4ทมเกตุ) ได�กรุณาให�ข�อมูลจากการ

สัมภาษณ5ว#า “พระไวโรจนะ  ซ่ึงทางมหายานนับว#าเป2นพระธยานิพุทธะ ๑ ใน ๕ องค5 ทรงเป2น
ประธานของพระพุทธะท้ัง ๕ นั้น พระไวโรจนะ มิใช#พระพุทธเจ�าองค5ปฐม แต#ทรงเป2นธยานิพุทธท่ี

                                                           

๔ ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, (นครปฐม: โรงพิมพ5มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๐), หน�า ๗๙. 

๕  Paul Mus, Le Buddha Pare, Son Origine Indienne, Cakyamunidans le 
Mohayanisme Moyen, (Bulletin de l’Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 1928) ,XXVIII, pp.269. 

๖ Rowland, Benjammin, Bejewelled Buddha in Afghanistan, ( Artibus Asiae 2 4 , no 1 , 
1961), p.23. 



๑๒๘ 

สถิต ณ พุทธเกษตร อันอาจจะกล#าวได�ว#าเป2นต�นธรรมต�นธาตุของพระพุทธเจ�าท้ังปวงก็ว#าได�  แต#มิใช#
พระพุทธเจ�าท่ีอุบัติลงมายังมนุษยโลก ดังเช#นสมเด็จองค5ปฐม”๗ 

พระไวยโรจนะนั้น ในความหมายก็คือ ธยานิพุทธะ หรือ สัมโภคกาย หรือธรรมกาย ในท่ีนี้
หมายถึง ตัวแทนของความจริงสากล เป2นตัวแทนของอากาศธาตุ (ช#องว#างในจักรวาล ในความหมายท่ี
น#าจะพ�องกับฝ=ายเถรวาทก็คือ การไม#มีตัวตน) ธรรมกายนั้นมีความหมายอีกประการหนึ่งก็คือ พระ
พุทธ เจ�านั้นมีกายคือ ธรรมะ คือความจริง  ซ่ึงภาพลักษณ5ของพระไวยโรจนะนั้น  นิยมสร�างเป2น
พระพุทธรูปในลักษณะทรงเครื่องอันเป2นทิพย5หรือจกฺรวรฺตินฺนั่นเอง 

อนึ่ง เม่ือศึกษาพระสูตรมหายานของจีนแล�วจะพบว#า ปรากฏคัมภีร5ท่ีชื่ออวตังสะ ท่ี
บรรยายว#าพระสัมโภคกายพุทธเจ�า งดงามอลังการ พระสูตรฝ=ายวัชรยานหลายเล#ม ท่ีกล#าวว#า 
พระพุทธเจ�าทรงเบญจมาลา และเครื่องวิภูษิตอลังการ อีกด�วย๘ 

นอกจากการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามคติจกฺรวรฺตินฺอันเป2นจุดแรกเริ่มของการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องแล�ว  ในคติของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ยังมีการสร�างพระพุทธรูปทรง
เครื่องในคติ อ่ืนๆ ตามมา โดยนอกจากพระสมณโคดมพระพุทธเจ�า ซ่ึง เป2นพระพุทธเจ�า 
องค5ป4จจุบันแล�ว ยังมีคติการสร�างอาทิพุทธ เป2นพระพุทธเจ�าท่ีพบในคติความเชื่อของพุทธศาสนา 
นิกายมหายาน เช#นการสร�าง พระวัชรธร พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภา ท่ีปรากฏในอาณาจักรขอม และ
ลพบุรี เป2นต�น 

แต#ก็ใช#ว#าแนวคิดเรื่อง จกฺรวรฺตินฺนี้ จะมีปรากฏเฉพาะในคําสอนของพระพุทธศาสนา
นิกายมหายานเท#านั้น  ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ก็ปรากฏเรื่องความเหนือกว#าพระเจ�า
จักรพรรดิ อยู#ในธรรมบท  โลกวรรค  ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว�กับอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใน
อนาถป�ณฑิกปุตตกาลวัตถุเรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ความว#า “โสดาป4ตติผล
ประเสริฐกว#าความเป2นเอกราชในแผ#นดิน กว#าการไปสู#สวรรค5 หรือกว#าความเป2นใหญ#ในโลกท้ังปวง”๙

ความดังกล#าว ได�มีการแก�อรรถไว�ว#า  

“บรรดาบทเหล#านั้น บาทพระคาถาว#า ปฐพฺยา เอกรชฺเชน คือ กว#าความเป2นพระเจ�า
จักรพรรดิ.  บาทพระคาถาว#า สคฺคสฺส คมเนน วา ความว#า กว#าการกล#าวถึงสวรรค5 ๒๖ ชั้น. บาทพระ
คาถาว#า สพฺพโลกาธิปจฺเจน ความว#า กว#าความเป2นใหญ#ในโลก มีประมาณเท#านั้นๆ คือในโลกท้ังปวง 
พร�อมด�วยนาค ครุฑ และเวมานิกเปรต.บาทพระคาถาว#า โสตาปตฺติผลํ วรํ ความว#า เพราะพระราชา 
แม�เสวยราชสมบัติในท่ีมีประมาณเท#านั้น ก็เป2นผู�ไม#พ�นจากนรกเป2นต�นได�เลย ส#วนพระโสดาบันเป2นผู�
มีประตูอบายอันป�ดแล�ว แม�มีกําลังเพลากว#าพระโสดาบัน ท้ังสิ้น ก็ไม#เกิดในภพท่ี ๘ ฉะนั้น โสดาป4ตติ
ผลนั่นแล จึงประเสริฐ คือสูงสุด.”๑๐ 

หรือในมุจลินทวรรค  อรรถกถาราชสูตร ก็ได�กล#าวถึงเรื่องนี้ไว�เช#นกันว#า   

                                                           

๗
 สัมภาษณ5พระวิศวภัทร สือกว#างตู� (มณีป4ทมเกตุ), ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๘สัมภาษณ5พระวิศวภัทร สือกว#างตู� (มณีป4ทมเกตุ), ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๗๘/๘๘. 
๑๐ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑๗๘/๑๘๒. 



๑๒๙ 

“โสดาป4ตติผลประเสริฐกว#าความเป2นเอกราชในแผ#นดิน กว#าการไปสวรรค5 หรือกว#าความ
เป2นใหญ#ในโลกท้ังมวล.  

แม�ในโสดาป4ตติสังยุตก็ตรัสไว�ว#า ภิกษุท้ังหลาย พระเจ�าจักรพรรดิทรงครองราชสมบัติเป2น
อิสริยาธิป4ตย5แห#งทวีปท้ัง ๔ เบ้ืองหน�าแต#สวรรคต ย#อมเสด็จเข�าถึงสุคติโลกสวรรค5 ถึงความเป2นสหาย
ของเทพชั้นดาวดึงส5 พระองค5มีนางอัปสรแวดล�อม และเพียบพร�อม พรั่งพร�อมด�วยกามคุณ ๕ อันเป2น
ทิพย5บําเรออยู#ในนันทนวันนั้น แต#พระองค5ไม#ประกอบด�วยธรรม ๔ แม�โดยแท� ถึงอย#างนั้น พระองค5ก็
ไม#พ�นจากนรก จากกําเนิดสัตว5เดียรัจฉาน จากเปรตวิสัย จากอบาย ทุคติ วินิบาต, ภิกษุท้ังหลาย พระ
อริยสาวกยังอัตภาพให�เป2นไปด�วยคําข�าว และทรงผ�าเป��อน และเธอประกอบด�วยธรรม ๔ ประการก็
จริง ถึงอย#างนั้น เธอก็พ�นจากนรก จากกําเนิดสัตว5เดียรัจฉาน จากเปรตวิสัย จากอบาย ทุคติ วินิบาต.  

ธรรม ๔ ประการอะไรบ�าง ภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป2นผู�ประกอบด�วย
ความเลื่อมใสอันไม#หวั่นไหวในพระพุทธเจ�า ว#า แม�เพราะเหตุนี้ พระผู�มีพระภาคเจ�านั้นเป2นพระ
อรหันต5 ฯลฯ แม�เพราะเหตุนี้ พระองค5ทรงเป2นผู�ต่ืนแล�ว เบิกบานแล�ว ทรงเป2นผู�จําแนกธรรม เป2นผู�
ประกอบด�วยความเลื่อมใสอันไม#หวั่นไหวในพระธรรมว#า ฯลฯ อันวิญ�ูชน พึงทราบเฉพาะตน. เป2นผู�
ประกอบด�วยความเลื่อมใสอันไม#หวั่นไหวในพระสงฆ5ว#า พระสงฆ5สาวกของพระผู�มีพระภาคเจ�า ฯลฯ 
เป2นบุญเขตของโลก. เป2นผู�ประกอบด�วยอริยกันตศีลไม#ขาด ฯลฯ เป2นไปเพ่ือสมาธิ.  

พระอริยสาวกเป2นผู�ประกอบด�วยธรรม ๔ เหล#านี้.   ภิกษุท้ังหลาย การได�ทวีปสี่ ๑ การได�
ธรรมสี่ ๑ การได�ทวีป ๔ ไม#ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ ของการได�ธรรมสี่.  พระผู�มีพระภาคเจ�าทรงจําแนกโลกิยสุข
ว#ายิ่ง ว#าเป2นไปกับด�วยความดียิ่ง ทรงจําแนกเฉพาะโลกุตรสุขว#ายอดเยี่ยม ว#าดียิ่ง ในท่ีทุกสถานด�วย
ประการฉะนี้แล๑๑ 

ความดังกล#าวย#อมรองรับว#า หลักการเก่ียวกับคติความเชื่อว#าพระผู�มีพระภาค ตลอดท้ัง
พระอริยบุคคลท้ังหลายนับต้ังแต#พระโสดาบันข้ึนไป มีความประเสริฐกว#าพระเจ�าจักรพรรดิ   
จึงสามารถสรุปความได�ว#า  พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเองก็มีความเชื่อเรื่อง พระพุทธเจ�าทรงอยู#
เหนือพระเจ�าจักรพรรดิราชท้ังปวง มาแต#เดิมแล�ว 

๓.๑.๒ คติการสร�างรูปเคารพพระโพธิสัตว�   

ด�วยความเชื่อท่ีว#าพระโพธิสัตว5คือผู�ท่ีปรารถนาท่ีจะบังเกิดมาตรัสรู�อนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณในอนาคต  ตามคติของพระพุทธศาสนามีความเชื่อว#า สวรรค5ชั้นนี้อยู#สูงกว#าชั้นยามาไป 
๑๖๘,๐๐๐ โยชน5 มีปราสาทแก�ว ปราสาททอง ล�อมรอบด�วยกําแพงแก�ว มีสวน สระบัวสวยงามยิ่ง
กว#าสวรรค5ชั้นท่ีอยู#ตํ่ากว#า เป2นท่ีประทับของพระโพธิสัตว5ท้ังหลายและว#าท่ีพระอัครสาวก ดังปรากฏ
ในไตรภูมิพระร#วงในเวลาต#อมา  อุดมคติเรื่องพระโพธิสัตว5นี้ มีความสําคัญมากในมหายาน ทุกคน
เจริญรอยตามพระพุทธเจ�าทุกพระองค5เคยปฏิบัติกันมา โดย การบําเพ็ญตนเพ่ือช#วยเหลือสรรพสัตว5
เป2น “พระโพธิสัตว5” มหายานมุ#งเน�นต#อการดํารงชีวิตเพ่ือให�เข�าถึงความเป2นพระพุทธเจ�าเพ่ือจะได�สั่ง
สอนสรรพสัตว5ให�หลุดพ�น พระองค5บําเพ็ญบารมีเพ่ือช#วยเหลือสรรพสัตว5ให�พ�นทุกข5 ด�วยเหตุนี้พุทธ
ศาสนิกฝ=ายมหายานจึงบําเพ็ญตนเช#นนั้น เพราะตระหนักดีว#า ทุกคนสามารถบรรลุโพธิภาวะได� 
                                                           

๑๑ ขุ.อุ.อ. (ไทย) ๑๒/๑๒๓. 



๑๓๐ 

เนื่องจากสรรพสัตว5นั้นมี “โพธิจิต” คือจิตท่ีจะบรรลุโพธิได�อยู#ในตนอยู#แล�ว อุดมการณ5ในการเป2นพระ
โพธิสัตว5 “อุดมคติของฝ=ายมหายาน สอนให�ทุกคนบําเพ็ญตนเป2นพระโพธิสัตว5เพ่ือท่ีจะได�ช#วยปลด
เปลื้องทุกข5ของสัตว5โลก ได�กว�างขวาง พระโพธิสัตว5 หมายถึงผู�ท่ีจะได�ตรัสรู�เป2นพระพุทธเจ�า๑๒  ดังนั้น
จึงมีการนับถือพระโพธิสัตว5หลายพระองค5  และมีการสร�างรูปเคารพเพ่ือเป2นท่ีสักการะบูชา เนื่องจาก
พระโพธิสัตว5ท้ังปวงนั้น  มีสภาวะอันเป2นทิพย5อยู#แล�ว  จึงมีการสร�างรูปลักษณ5ด�วยการทรงเครื่องอย#าง
วิจิตร  แต#จะน�อยกว#าพระพุทธเจ�า  การสร�างพระโพธิสัตว5 ในคติของพระพุทธศาสนานิกายมหายานนี้ 
มักปรากฏพระโพธิสัตว5 สําคัญๆ ดังนี้ 

(๑) พระนางปรัชญาปารมิตา ทรงเป2นเทวนารีในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานหรือตันตระยาน 
พระนางงงปรัชญาปารมิตาทรงเป2นเทวนารีในกุลหรือสายสกุลของพระอมิตาภพุทธะประจําทิศ
ตะวันตก จึงทรงมีรูปพระชินอมิตาภะ ซ่ึงเป2นพระพุทธรูปประทับปางสมาธิบนพระเศียร รูปลักษณ5
ของพระนางมีสีกายขาวหรือเหลือง มีหลายแขน พระหัตถ5อยู#ในท#าธรรมจักรมุทรา ถือดอกบัว คัมภีร5 
ลูกประคํา หรือวัชระ ลักษณะเด#นของพระนางคือเป2นท่ีรวมของพระธยานิพุทธะท้ังหลายไว�ด�วยกัน 
ซ่ึงเป2นการสะท�อนปรัชญาธรรมคือความว#างท่ีสามารถแทรกซึมเป2นองค5ประกอบในทุกสิ่ง พระกรคู#
หน�าของพระปรัชญาปารมิตาทรงอยู#ในท#า หมุนธรรมจักร หรือธรรมจักรมุทฺรา ด�านหลังพระองค5เป2น
ดอกบัวสีขาว มีคัมภีร5ปรัชญาปารมิตาวางอยู#บนดอกบัว ส#วนในศิลปะกัมพูชา มักปรากฏในรูปสองกร 
พระหัตถ5ขวาทรงถือคัมภีร5ปรัชญาปารมิตา พระหัตถ5ซ�ายทรงถือดอกบัวหรือ พระหัตถ5ขวาทรงถือ
ดอกบัว และพระหัตถ5ซ�ายถือคัมภีร5 พระนางแบ#งตามวรรณะได�เป2น ๓ วรรณะคือ๑๓ 

๑) สิตปรัชญาปารมิตา หรือวรรณะขาว ประทับบนดอกบัวขาว พระหัตถ5ถือ
ดอกบัวและคัมภีร5 ไม#มีปางดุร�าย 

๒) ป�ตปรัชญาปารมิตา หรือวรรณะเหลือง พระหัตถ5ทําปางธรรมจักร รูปป4�นของ
วรรณะนี้พบมากในเกาะชวา 

๓) กนกปรัชญาปารมิตา หรือวรรณะทอง คล�ายวรรณะเหลืองแต#เพ่ิมจํานวน
ดอกบัวและคัมภีร5ให�มากข้ึน เป2นท่ีนิยมในอินเดีย 

นอกจากนี้ยังมีการสร�างรูปของพระปรัชญาปารมิตาในแบบวัชรยาน ซ่ึงมีหลายเศียร 
โดยมากมี ๑๑ เศียร ๒๒ กร พระหัตถ5ถือคัมภีร5 ดอกบัว ธนู ลูกศร ประคํา 

(๒) พระอวโลกิเตศวร เป2นพระโพธิสัตว5องค5สําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน ท่ีมีผู�
เคารพศรัทธามากท่ีสุด และเป2นบุคลาธิษฐานแห#งมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ�าท้ังปวง เรื่องราวของ
พระอวโลกิเตศวรปรากฏอยู#ท่ัวไปในคัมภีร5สันสกฤตของมหายาน อาทิ ปรัชญาปารมิตาสูตร สัทธรรม
ปุณฑรีกสูตร และการัณฑวยูหสูตฺร คําว#า อวโลกิเตศวร ได�มีผู�ให�ความหมายไว�หลายนัยด�วยกัน แต#
โดยรูปศัพท5แล�ว คําว#าอวโลกิเตศวรมาจากคําสันสกฤตสองคําคือ อวโลกิต กับ อิศวร แปลได�ว#าผู�เป2น
ใหญ#ท่ีเฝ�ามองจากเบ้ืองบน หรือพระผู�ทัศนาดูโลก ซ่ึงหมายถึงเฝ�าดูแลสรรพสัตว5ท่ีตกอยู#ในห�วงทุกข5
นั่นเอง, ซิมเมอร5 นักวิชาการชาวเยอรมันอธิบายว#า พระโพธิสัตว5องค5นี้ทรงเป2นสมันตมุข คือ ปรากฏ
                                                           

๑๒ เสถียร โพธินันทะ, ชุมนุมพระสูตรมหายาน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิพมพ5บรรณาคาร, ๒๕๑๖), 
หน�า ฐ. 

๑๓ ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝRายมหายาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ5อักษรสมัย ,๒๕๔๓),  
หน�า ๗๗. 



๑๓๑ 

พระพักตร5อยู#ทุกทิศอาจแลเห็นท้ังหมด ทรงเป2นผู�ท่ีสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ คืออาจจะ
เป2นพระพุทธเจ�าเม่ือใดก็ได� แต#ทรงยับยั้งไว�เนื่องจากความกรุณาสงสารต#อสรรพสัตว5 นอกจากนี้
นักปราชญ5พุทธศาสนาบางท#านยังได�เสนอความเห็นว#า คําว#า อิศวร นั้น เป2นเสมือนตําแหน#งท่ีติดมา
กับพระนามอวโลกิตะ จึงถือได�ว#าเป2นพระโพธิสัตว5พระองค5เดียวท่ีมีตําแหน#งระบุไว�ท�ายพระนาม 
ในขณะท่ีพระโพธิสัตว5พระองค5อ่ืนหามีไม# อันแสดงให�เห็นถึงความยิ่งใหญ#และความสําคัญยิ่งของพระ
โพธิสัตว5พระองค5นี้ 

ภาพเขียนหรือรูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรเริ่มแรกนิยมสร�างเป2นรูปบุรุษหนุ#ม 
ทรงเครื่องอลังการวิภูษิตาภรณ5อย#างเจ�าชายอินเดียโบราณ และมีอยู#หลายปางด�วยกัน แต#สิ่งสําคัญคือ
ศิราภรณ5บนพระเศียรพระอวโลกิเตศวรจะต�องมีรูปของพระอมิตาภะในปางสมาธิ หากเป2นปางท่ีมี
หลายเศียร เศียรบนสุดจะเป2นเศียรพระอมิตาภะ นับเป2นข�อสังเกตในด�านปฏิมากรรมของพระ
โพธิสัตว5พระองค5นี้ ส#วนดอกบัวอันเป2นสัญญลักษณ5ของพระอวโลกิเตศวร คือ บัวสีชมพู ขณะท่ีสีขาว
คือบัวของพระมัญชุศรีโพธิสัตว5เท#านั้น และด�วยดอกบัวสีชมพูในตระกูลป4ทมะนี้เอง ทําให�พระองค5
ได�รับการขนานพระนามว#าป4ทมปาณีโพธิสัตว5 

(๓) พระป4ทมปาณีโพธิสัตว5 พระป4ทมปาณิโพธิสัตว5เป2นพระโพธิสัตว5ท่ีมีผู�นับถือต้ังแต#
ช#วงแรก ๆ ก#อนการกําเนิดของนิกายตันตระ ชื่อของท#านหมายถึงผู�ถือดอกบัวปรากฏคู#กับพระวัชร
ปาณีโพธิสัตว5ในศิลปะอินเดียแบบมถุระเม่ือพุทธศตวรรษท่ี ๗ บางครั้งปรากฏคู#กับพระมัญชุศรีและ
พระวัชรปาณิเพ่ือเป2นตัวแทนของพระโพธิสัตว5จากโคตรท้ังสามคือ ป4ทมโคตร ตถาคตโคตร และวัชร
โคตร ตามลําดับ รูปลักษณ5ของท#านต#างไปในแต#ละท�องท่ี โดยมากเป2นรูปผู�ชายถือดอกบัว ต#อมาได�
เพ่ิมแจกันใส#น้ําทิพย5ด�วย บางท�องท่ีถือว#าเป2นภาคสําแดงของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว5๑๔ 

(๔) พระวัชรปาณีโพธิสัตว5 หมายถึงพระโพธิสัตว5ผู�ถือสายฟ�า หลักฐานฝ=ายบาลีถือว#าเป2น
ยักษ5ท่ีคอยคุ�มครองพระพุทธเจ�า ส#วนทางมหายานถือว#าเป2นพระโพธิสัตว5ชั้นสูงองค5หนึ่ง มักปรากฏคู#
กับพระมัญชุศรีโพธิสัตว5และพระป4ทมปาณิโพธิสัตว5  

ความเชื่อเก่ียวกับพระวัชรปาณิอาจวิวัฒนาการมาจากพระอินทร5ในศาสนาพราหมณ5ท่ีถือ
สายฟ�าเช#นกัน และอาจจะพัฒนามาจากความเชื่อเก่ียวกับพระมหาสถามปราปต5โพธิสัตว5 ชาวพุทธ
มหายานถือว#าท#านเป2นพระโพธิสัตว5ท่ีคุ�มครองนาคท่ีควบคุมเมฆฝน และนิยมสร�างรูปของท#านไว�ท่ี
ประตูทางเข�าวัดเพ่ือขับไล#ความชั่วร�าย 

พระวัชรปาณีมีชื่อจีนว#ากิมกังผ#อสัก จัดอยู#ในกลุ#มเจ็ดพระมหาโพธิสัตว5ตามความเชื่อของ
ชาวจีน แต#มีความสําคัญน�อยกว#าพระอวโลกิเตศวรและพระกษิติครรภ5โพธิสัตว5มาก๑๕ 

อาจกล#าวได�ว#าการสร�างรูปพระโพธิสัตว5นั้นมีร#วมสมัยมาพร�อมกับการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องเลยทีเดียว  ดังปรากฏภาพวาดในถํ้าอชันตาหมายเลข ๑ เป2นภาพวาดพระโพธิสัตว5 
พระป4ทมปาณิโพธิสัตว5และพระวัชรปาณีโพธิสัตว5จิตรกรรมท่ีผนังถํ้าอชันตา หมายเลข ๑ ศิลปะคุปตะ 
ตอนปลาย หรือหลังคุปตะ(พุทธศตวรรษท่ี๑๒) ถือกันว#าเป2นงานจิตรกรรมท่ีงดงามท่ีสุดภาพหนึ่งของ
ประวัติศาสตร5ศิลปะอินเดีย (ภาพท่ี ๕๐) 

                                                           

๑๔ สุมาลี มหณรงค5ชัย, พระชินพุทธะท้ังห�า, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย5ไทยธิเบต, ๒๕๔๗). 
๑๕ ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝRายมหายาน, หน�า ๑๒๓ -๑๒๔. 



๑๓๒ 

(๕) พระสิทธัตถะโพธิสัตว5  คตินี้น#าจะเป2นการสร�างพระพุทธรูปของพระพุทธเจ�าก#อนการ
ตรัสรู�  จึงนิยมสร�างในรูปลักษณ5ต#างๆ ตามเหตุการณ5ในพระพุทธประวัติ  เช#น ประสูติ มหาภิเนษกรม 
หรือ ทรงตัดพระเมาลี รวมท้ัง เหตุการณ5ท่ีทรงผนวชแล�วแต#ยังไม#บรรลุพระโพธิญาณก็นับว#ารูปเคารพ
เช#นนี้ เป2นรูปเคารพของพระมหาโพธิสัตว5ก#อนตรัสรู�นั่นเอง 

นอกจากนี้ก็มีการสร�างรูปพระโพธิสัตว5อ่ืนๆ ซ่ึงเป2นอดีตชาติของพระพุทธเจ�าท้ังท่ีปรากฏ
ในทศบารมี อันเป2นสิบชาติสุดท�าย และท่ีปรากฏในพระชาติสําคัญด�วย 

๓.๑.๓ คติการสร�างรูปเทพธรรมบาล  

คติการสร�างเทพธรรมบาลนี้  สืบเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ5 ฮินดู ท่ีมีอยู#เดิม  
เม่ือพระพุทธศาสนาได�มีอิทธิพลเหนือศาสนาพราหม5 ฮินดู เทพเจ�าท่ีศาสนิกเคยนับถืออยู#เดิม จึงกลาย
มาเป2นเทพธรรมบาลผู�รักษา พระพุทธศาสนาแทน  เรื่องธรรมบาลรักษาพระพุทธศาสนานี้ หากจะ
วิเคราะห5  หลักการเรื่องชมพูบดี  ซ่ึงเป2นท่ีนิยมหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ แล�ว มีเรื่องน#าคิดท่ีจะขอยก
มาวิเคราะห5ในท่ีนี้ คือข�อสันนิษฐานของสมเด็จพระเจ�าบรมวงศ5เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   
ท่ีทรงสันนิษฐานไว�ว#า “เรื่องท�าวมหาชมพูนี้เป2นเรื่องพระพุทธประวัติ เม่ือครั้งท่ีพระพุทธองค5ทรง
กระทําปาฏิหาริย5ทรมานท�าวมหาชมพู  ผู�มีฤทธานุภาพหาตัวสู�มิได�  ให�ละพยศยอมเป2นพุทธสาวก
พวกจีนแลญวนท่ีถือพระพุทธศาสนาตามลัทธิมหายาน  กล#าวกันว#าท�าวมหาชมพูเป2นนายทหารเอก
ของจัตุโลกบาล  ครั้นพระพุทธองค5ทรงทรมานให�เลื่อมใสพระรัตนตรัยแล�วแต#นั้น ก็รับเป2นผู�รักษาพระ
ธรรมวินัยต#อมา  เพราะฉะนั้นจึงมักทํารูปไว�ตามวัดจีนแลวัดญวน  จีนเรียกว#าอุยท#อเอ๋ีย  ญวนเรียกว#า
หยีด�ายา  แต#ตามเรื่องทางข�างไทยเราว#าท�าวมหาชมพูเป2นกษัตริย5ครองเมืองป4ญจาละ เม่ือพระพุทธ

 

ภาพท่ี๕๐ พระป4ทมปาณิโพธิสัตว5 (ซ�าย) และพระวัชรปาณีโพธิสัตว5 (ขวา) จิตรกรรมท่ีผนังถ้ําอชันตา หมายเลข ๑ 



๑๓๓ 

องค5ทรงทรมานให�เลื่อมใสแล�ว  ท�าวมหาชมพูศรัทธาถึงสละราชสมบัติออกทรงผนวชเป2นภิกษุภาวะ  
แล�วเพียรบําเพ็ญสมณธรรมจนได�บรรลุพระอรหัตเป2นพระอริยสาวกพระองค5หนึ่งในครั้งพุทธกาล   
ผิดกันอยู#ดังนี้”๑๖ 

ท่ีต�องยกข�อสันนิษฐานนี้มาอธิบายในชั้นนี้  เพราะเหตุท่ีว#า พระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน โดยเฉพาะ อนัมนิกาย หรือพวกพระญวน ในป4จจุบัน  นับถือเทพธรรมบาลองค5หนึ่ง เรียก
กันว#า หยีด�ายา หรือ อุ�ยท#อเอ๋ีย  ซ่ึงเทพธรรมบาลองค5นี้ ทางฝ=ายพระญวนในไทย อนุวัตน5เรียกขาน
เพ่ือให�คนไทยเข�าใจง#ายว#า ท�าวมหาชมพู หรือ ชมพูบดี๑๗ แต#แท�จริงแล�ว ท�าวมหาชมพูในความหมาย
ของพระญวนนี้มิใช# ท�าวมหาชมพูบดี ตามคัมภีร5ชมพูบดีสูตรท่ีคนไทยเข�าใจกัน  หากจะเทียบเคียงกับ
คัมภีร5ของมหายานแล�ว อุ�ยท#อเอ๋ียนี้ ทางคัมภีร5พระเวทโพธิสัตว5 เป2นเทพธรรมบาลผู�ปกป�องพุทธ
ศาสนาตามความเชื่อของชาวพุทธมหายานในจีน ตรงกับพระขันธกุมารของศาสนาฮินดู มีหน�าท่ี
กําราบผู�จะทําให�ศาสนาเสื่อมเสีย คอยดูแลวัดวาอารามต#างๆ ลักษณะของพระองค5จะแต#งกายแบบ
นักรบจีน ในมือถือคทา โดยในสมัยโบราณ ผู�เดินทางท่ีจะไปค�างคืนตามวัดจะสังเกตรูปป4�นของพระ
เวทโพธิสัตว5ในวัดว#าถือคทาอย#างไร ถ�าถือไว�ในมือหรือประนมมือแสดงว#าอนุญาตให�เข�าพักได� แต#ถ�า
ถือจรดพ้ืนแสดงว#าไม#อนุญาตให�เข�าพัก  ในคัมภีร5ป4จจุบันสมัยภัทรกัลป�สหัสพุทธนามสูตร ได�ระบุว#า
พระเวทโพธิสัตว5จะมาตรัสรู�เป2นพระพุทธเจ�าองค5สุดท�ายในกัปป�ป4จจุบันคือภัทรกัปป� มีพระนามเม่ือ
ตรัสรู�แล�วว#า พระรุจิพุทธเจ�า๑๘ 

เก่ียวกับการรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ5-ฮินดู นั้น อาจารย5คมกฤช  อุ#ยเต็กเค#ง ได�ให�
สัมภาษณ5ในเรื่องดังกล#าวไว�ว#า “สําหรับท�าวมหาชมพูนั้นตามคัมภีร5กล#าวว#ามีอาวุธคือวิษศร  ซ่ึงตาม
หลักประติมานวิทยาแล�ว  เทพเจ�าผู�ศรเป2นอาวุธมี ๒ องค5คือ พระอิศวร หรือพระรุทร กับพระ
กามเทพ  ซ่ึงหากจะเทียบเคียงเทพเจ�าแล�ว  ท�าวมหาชมพูน#าจะหมายถึงพระอิศวรหรือพระรุทร
มากกว#า”๑๙ 

ท่ียกเรื่องพระเวทโพธิสัตว5 หรือพระสกันทะโพธิสัตว5 หรือพระขันธกุมาร มานี้ สอดคล�อง
กับคําให�สัมภาษณ5ของอาจารย5คมกฤช  อุ#ยเต็กเค#ง ซ่ึงระบุว#า “เป2นการแสดงให�เห็นว#าเม่ือ
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลเหนือศาสนาพราหมณ5 ฮินดู  การเข�าครอบงําศาสนสถานซ่ึงเป2นของศาสนา
พราหมณ5 ฮินดูท่ีมีอยู#เดิม จึงมิใช#การทําลาย แต#เป2นการเปลี่ยนองค5ประธานของศาสนสถาน ดัง
ปรากฏพระพุทธรูปหลายองค5ประทับอยู#บนแท#นฐานโยนี โดยมีเทวรูปท้ังหลายทําหน�าท่ีเป2นธรรมบาล 
หลายองค5ถูกยกย#องให�เป2นพระโพธิสัตว5  สาเหตุท่ีพุทธศาสนาไม#นิยมทําลายศาสนสถาน เพราะ
ต�องการท่ีจะดึงศรัทธาของศาสนิกเดิมไว�  โดยเม่ือเข�ามายังศาสนสถานก็ยังพบรูปเคารพของเทพเจ�าท่ี
ตนเคารพนับ ถือ เ พียงแต# เปลี่ ยนสถานะจากมหาเทพ กลายเป2นธรรมบาลใน ท่ีสุ ด”๒๐  

                                                           

๑๖สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายเรื่องท�าวมหาชมพู”, เร่ืองท�าวมหาชมพู,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ5โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๔), หน�า ก - ข. 

๑๗ สัมภาษณ5พระคณานัมธรรมวุฒาจารย5 (ณรงค5  ติ่นเรียน), ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๘ ภิกษุวิศวภัทร, พระพุทธเจ�าและพระธรรมสูตรฝRายมหายาน, (กรุงเทพมหานคร: หมื่นคุณธรรม

สถาน), ๒๕๔๙. 
๑๙ สัมภาษณ5อาจารย5คมกฤช  อุ#ยเต็กเค#ง, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๒๐ สัมภาษณ5อาจารย5คมกฤช  อุ#ยเต็กเค#ง, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๔ 

จึงปรากฏเทวรูปมากมายในฐานะธรรมบาล  ในศาสนสถานหลายแห#ง โดยเฉพาะในดินแดนของ
อาณาจักรขอม 

นอกจากนี้ พระวิศวภัทร อกว#างตู� (มณีป4ทมเกตุ) ได�ให�สัมภาษณ5 ถึงการทรงเครื่องของ
เทพธรรมบาลไว�ว#า “ในคัมภีร5สุวรรณประภาสสูตร มีพรรณนาว#า เทพธรรมบาลบางองค5 ทรงเครื่อง
อย#างไร จึงส#งผลต#อการสร�างรูปเคารพเทพธรรมบาลในจีนอีกด�วย”๒๑ 

๓.๑.๔ คติตามลัทธิเทวราชา  

ลัทธิเทวราชานี้จะยกย#องพระราชาให�ทรงเป2นสมมติเทพ มีต�นกําเนิดแนวคิดมาจาก
ศาสนาพรห5ม ฮินดู ปรากฏชัดในอาณาจักรเขมร โดยถือว#าพระมหากษัตริย5คือเป2นส#วนหนึ่งของพระ
เป2นเจ�า  เม่ือผนวกเข�ากับความเชื่อเรื่องผี และวิญญาณบรรพบุรุษ พระมหาษัตริย5จึงทรงสร�างศิวลึงค5
ข้ึนเป2นท่ีสถิตของธรรมะของพระองค5 ซ่ึงร#วมในอาตมันของพระอิศวร ศิวลึงค5อันศักด์ิสิทธิ์นี้จะเป2น
เสมือนหลักของเมือง ลัทธิเทวราชานี้ มีความคล�ายคลึงกับแนวความคิดเรื่องจกฺรวรฺตินฺ ในคติพุทธ
ศาสนามหายาน ซ่ึงเชื่อว#า พระมหากษัตริย5มีความเป2นจักรพรรดิราช ซ่ึงมีบุญบารมีแผ#ไปท่ัวท้ังชมพู
ทวีป และอีก ๓ ทวีปใหญ#  จากลัทธิเทวราชนี้เองท่ีทําให�พระมหากษัตริย5ทรงกลายเป2นเทพเจ�าผู�
ยิ่งใหญ# และจะต�องมีการสร�างศาสนสถานเพ่ืออุทิศให�พระองค5 โดยจะเป2นศูนย5กลางของจักรวาล 
พระมหากษัตริย5จะทรงเข�าไปร#วมกับรูปสลักท่ีศักด์ิสิทธิ์ เพ่ือให�ติดต#อกับโลกของพระเจ�า  เม่ือผสาน
กับลัทธิการบูชาผี ท่ี มีอยู# เ ดิม จึงก#อให� เ กิดลัทธิการบูชาบุคคล มีการสร�างศาสนสถานหรือ
ประติมากรรมแทนตัวบุคคลท้ังท่ีอุทิศให�กับบุคคลท่ีตายไปแล�ว หรือผู�ท่ีมีชีวิตอยู# นอกจากนี้ เม่ือ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานเข�ามามีอิทธิพลในอาณาจักรเขมรแล�ว ก็ปรากฏหลักฐานจารึกว#าได�มี
การพระราชทานรูปพระโพธิสัตว5อวโลเกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา ไปประดิษฐานในพุทธสถาน 
ซ่ึงสร�างข้ึนโดยราชการท#านหนึ่ง แสดงให�เห็นว#า ศาสนาพุทธได�เข�าไปมีบทบาทเก่ียวพันกับลัทธิเทว 
ราชาและมีความสําคัญมากข้ึน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก ลัทธิเทวราชาเป2นพุทธราชา ในรัชสมัย
ของพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ แนวคิดเรื่องเทวราชาได�เปลี่ยนแปลงไปเข�าสู#การเป2นพุทธราชามากข้ึนด�วย
การละท้ิงศิวลึงค5เข�าไปอยู#ในพระพุทธรูปแทน  การผสมผสานกันทางศาสนา ท้ังพระพุทธศาสนา และ 
ศาสนาพราหมณ5มาโดยตลอด ดังปรากฏเป2นหลักฐานจารึก ประติมากรรม และสถาป4ตยกรรม ทําให�
อาจเชื่อได�ว#าเกิดการพัฒนารูปแบบของพระพุทธรูปท่ีแตกต#างจากพระพุทธรูปในสมัยก#อน คือจะมี
เครื่องศิราภรณ5เพ่ิมข้ึน โดยเครื่องศิราภรณ5เหล#านี้จะมีลักษณะเหมือนศิราภรณ5ของเทวรูปในสมัย
เดียวกัน ทําให�พระพุทธรูปทรงเครื่องมีความเป2นตัวแทนของกษัตริย5 ซ่ึงรับกับลัทธิการบูชาบุคคล ใน
ลัทธิเทวราชา ก#อกําเนิดพระพุทธรูปฉลองพระองค5ข้ึนเป2นครั้งแรก 

อย#างไรก็ตาม  นอกจากจะทรงเป2นสมมติเทวราชแล�ว อิทธิพลของพระพุทธศาสนาทําให�
พระมหากษัตริย5ถูกยกย#องในฐานะพระโพธิสัตว5ผู�เป2นหน#อแห#งพุทธางกูร ท่ีจะมาตรัสรู�เป2นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ�าในอนาคต  ราชประเพณีการสร�างเทวรูปแทนพระองค5ก็ถูกเพ่ิมด�วยการสร�างพระ
พุทธปฏิมาฉลองพระองค5  แต#กระนั้น คติความเชื่อเรื่องผี พราหมณ5 ฮินดู ก็มิถูกทําลายหายไปไหน  
แต#กลับผสมผสานอย#างลงตัว  ในดินแดนนี้และมีอิทธิพลสืบมาในหลายอาณาจักร คติเช#นนี้จึงมี
อิทธิพลต#อการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค5ในยุคสมัยต#อมา นั่นคือ คติการสร�างรูปแทนตัวบุคคล  
                                                           

๒๑ สัมภาษณ5 พระวิศวภัทร สือกว#างตู� (มณีป4ทมเกตุ), ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๓๕ 

อันสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณของบรรพชนท่ีฝ4งรากลึกมาแต#ครั้งโบราณ 
แนวความคิดของผู�สร�างท่ีต�องการให�ประติมากรรมนั้นระลึกถึงบุคคลท่ีกลายเป2นต�นแบบสืบมา  ได�
เข�ามามีอิทธิพลในดินแดนท่ีเป2นประเทศไทย นับต้ังแต#สมัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๘ หรือท่ีเรียกกันว#า
สมัยลพบุรี ซ่ึงตกอยู#ได�อิทธิพลของเขมรท้ังทางการเมืองและทางวัฒนธรรม การระลึกถึงบุคคลท่ีเป2น
กษัตริย5และเชื้อพระวงศ5 การระลึกถึงบุคคลในจารึกเขมรจํานวนหลายหลักมีลักษณะการระลึกถึง
บุคคลคล�ายกัน ลักษณะเหล#านี้เผยให�เห็นความสัมพันธ5 ระหว#างบุคคลกับเทพเจ�าในศาสนาฮินดู และ
ศาสนาพุทธ ลักษณะแรกคือการกล#าวยกย#องกษัตริย5และเชื้อพระวงศ5 โดยบรรยายว#ามีคุณสมบัติท่ี
เปรียบได�กับเทพเจ�าในศาสนาฮินดูและพระพุทธเจ�า ลักษณะการระลึกถึงบุคคลประการต#อมาเม่ือ
กษัตริย5สวรรคตแล�วและได�รับการจารึก  การสร�างประติมากรรมอันเป2นตัวแทนของกษัตริย5และเชื้อ
พระวงศ5 ปรากฏมีท้ังท่ีสร�างในขณะท่ีบุคคลนั้นยังมีชีวิตยู#และเสียชีวิตไปแล�ว ประติมากรรมเหล#านี้
เรียกว#ารูปฉลองพระองค5 มีท้ังรูปแบบเป2นศิวลึงค5 เทวรูป หรือพระพุทธรูป ท้ังท่ีประติมากรรมมีจารึก
กํากับซ่ึงเป2นการถวายนามโดยครึ่งแรกเป2นนามของพระองค5 ครึ่งหลังเป2นนามเทพเจ�าทําให�ทราบได�
ว#าประติมากรรมนี้ไม#ใช#รูปเคารพท่ัวไปแต#มีจุดประสงค5ทําข้ึนเพ่ือให�ระลึกถึงบุคคล ลักษณะของ
ประติมากรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามลัทธิทางศาสนาของผู�สร�างประติมากรรมนั้น ยุคใดบ�านเมืองนับ
ถือพระพุทธศาสนา ก็จะปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5 ท้ังท่ีพระมหากษัตริย5ทรงสร�าง
เพ่ือพระองค5เอง และท่ีทรงพระบรมราชูทิศถวายพระบรมราชบุรพการี  การท่ีพระมหากษัตริย5และ
พระบรมวงศ5ชั้นสูงจะทรงนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5นั้น  ก็สืบเนื่องจากคติเทว 
ราชา ผนวกเข�ากับคติจกฺรวรฺตินฺ ว#ากษัตริย5ทรงมีพระสถานะท่ีสูงศักด์ิเหนือกว#าบุคคลธรรมดา  เฉก
เช#นเดียวกับองค5สมเด็จพระพุทธเจ�า ท่ีทรงมีพระสถานะท่ีอยู#เหนือความเป2นมนุษย5 การสร�าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค5 จึงเป2นการแสดงความเป2นใหญ#ในฐานะท่ีทรงเป2นมหาธรรมิกราชาและพระ
เจ�าจักรพรรดิเข�าด�วยกัน  เม่ือผสมผสานกับลัทธิความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณผนวกเข�าไปแล�ว  ชีวิต
หลังความตาย  พระมหากษัตริย5ย#อมทรงปรารถนาท่ีจะผสานดวงพระวิญญาณเข�ากับพระพุทธรูป
ฉลองพระองค5นั้น ในฐานะรูปแทนตัว  โดยมีเหตุผลของการเป2นหน#อพุทธางกูรหรือการปรารถนาพุทธ
ภูมิมาอธิบายนัยยะดังกล#าวอีกประการหนึ่งด�วย  พระมหากษัตริย5ในแง#มุมของพระพุทธศาสนาจึง
กลายเป2นพระมหาโพธิสัตว5ท่ีอุบัติมาจากดุสิตเทวโลก เพ่ือทรงบําเพ็ญพระบารมีสั่งสมให�ถึงซ่ึงพระ
โพธิญาณ ส#วนพระบรมวงศานุวงศ5 ก็เปรียบเสมือนบรรดาอัครสาวกและสาวกของอนาคตพุทธเจ�านั้น 
นั่นเอง 

จะเห็นได�ว#า คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องก#อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นี้ เป2นคติท่ี
เกิดข้ึนตามแนวคิดและความเชื่อของพระพุทธศาสนา  นิกายมหายาน      

ความหมายของคําว#า มหายาน “คําว#ามหายานมาจากธาตุศัพท5 มหา +ยาน แปลว#า
พาหนะท่ีกว�างขวางใหญ#โต ซ่ึงสามารถขนสัตวโลกให�ข�ามสังสารวัฏได�มาก”๒๒ “ชาวมหายานเชื่อว#า 
หนทางของการบรรลุธรรมตามแบบนิกายของตนนั้นเป2นหนทางอันประเสริฐกว#านิกายอ่ืน ๆ เพราะ
สามารถช#วยผู�อ่ืนได�เป2นจํานวนมากกว#าและสามารถดับทุกข5อันไพศาลของหมู#สัตว5 กําเนิดของ
มหายานนั้นเริ่มก#อเค�าต้ังแต#พระพุทธองค5ปรินิพพานได� ๑๐๐ ป� อันเป2นช#วงเวลาท่ีมีการสังคายนาครั้ง
                                                           

๒๒ เสถียร โพธินันทะ, ชุมนุมพระสูตรมหายาน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ5บรรณาคาร, ๒๕๑๖), 
หน�า ฏ.  



๑๓๖ 

ท่ี ๒ ท้ังนี้เพราะ ภิกษุกลุ#มหนึ่งเรียกว#า “มหาสังฆิกะ” ได�แยกตนออกไปต#างหากจากกลุ#มท่ีพยายาม
อนุรักษ5ของเดิม ซ่ึงเรียกว#า “เถรวาท” การแยกตัวของมหาสังฆิกะนี้ได�ทําให�เกิดความแตกแยกในเรื่อง
หลักปฏิบัติของนักบวช หลังจากนั้นมหาสังฆิกะได�แยกกลุ#มนิกายย#อยออกไปอีก ๑๘ นิกาย เพราะมี
ทัศนะ อุดมคติ หลักธรรม และวัตรปฏิบัติท่ีแตกต#างกัน ความแตกแยกนี้ ไม#ได�สิ้นสุด เพียงเท#านี้ 
หลังจากนั้น ได�มีภิกษุบางรูปในนิกายท้ัง ๑๘ นี้ ได�แยกตนออกมาต้ังคณะใหม# ทําให�เกิดเป2นนิกาย
มหายาน๒๓ พุทธศาสนานิกายมหายานจึงมีประวัตศาสตร5ของการวิวัฒนาการอันยาวนาน ประกอบกับ
ได�มีการเผยแพร#ออกไปอย#างกว�างขวางในดินแดนท่ีห#างไกลจากชมพูทวีป ทําให�เกิดการปรับเปลี่ยน
วัตรปฏิบัติ ตลอดจนคําสอนให�เหมาะสมกับสภาพท�องถ่ินของแต#ละแห#ง พุทธศาสนานิกายมหายานจึง
แตกต#างจากนิกายเถรวาทท่ีพยายามดําเนินตามคําสอนเดิมของพระพุทธองค5 แต#อย#างไรก็ตาม
“หลักธรรมของนิกายนี้ โดยส#วนใหญ#เป2นอันหนึ่งอันเดียวกันกับนิกายเถรวาท สองเรื่อง อริยสัจ ๔ 
และมีข�อปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ป4ญญา มีจุดมุ#งหมายอย#างเดียวกันคือความหลุดพ�นทุกข5 แต#ส#วนท่ี
แตกต#างกันนั้นอยู#ตรงท่ีนโยบายการเผยแผ#กับท้ังวิธีการเผยแผ#เท#านั้น”๒๔  

คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ในช#วงก#อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ได�รับอิทธิพลจาก
แนวคิดและความเชื่อของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ซ่ึงเป2นท่ีนิยมและมีอิทธิพลต#อการนับถือ
พระพุทธศาสนาของกลุ#มชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�นี้เป2นอย#างมาก  นับต้ังแต#อินเดีย 
พุกาม ขอมเป2นต�นมา จนเข�าสู#อาณาจักรลพบุรี ซ่ึงเป2นพ้ืนท่ีของดินแดนประเทศไทยในป4จจุบัน  นั่น
เป2นเพราะชนชั้นปกครองของทุกอาณาจักรท่ีกล#าวมา  มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายนี้เป2น
อย#างมาก  จึงทําให�นิกายมหายานเฟ��องฟู และแพร#หลายในภูมิภาคในยุคสมัยนั้น  ด�วยหลักการสําคัญ
ของการเผยแผ# คือ  

(๑) สถานการณ5ส#งอิทธิพลให�ต�องปรับตัว สถานการณ5ในช#วงนั้นศาสนาพราหมณ5 มีการ
นําเสนอแนวคิดเรื่องตรีมูรติ คือพระผู�เป2นเจ�า สูงสุด ๓ องค5 คือพระพรหม พระวิษณุ พระอิศวร และ
ศาสนาพราหมณ5ได�รับการสนับสนุนจากกษัตริย5 จึงฟ��นตัวอย#างรวดเร็ว พุทธศาสนาบางกลุ#มมองเห็น
เหตุนี้จึงจําเป2นต�องหาวิธีการต#างๆจนกลายเป2นการปรับตัวเพ่ือความม่ันคงของพุทธศาสนา 

(๒) หลักคิดเก่ียวกับพระพุทธเจ�า พุทธศาสนามหายานเห็นว#าความมีอยู#ของพระพุทธองค5 
ไม#ควรสิ้นสุดหลังจากปรินิพพาน เพราะจะทําให�ชาวพุทธขาดท่ีพ่ึง จึงพยายามทําให�รู�สึกว#า
พระพุทธเจ�ายังอยู# จึงเน�นคุณความดีของพระองค5 ในฐานะท่ีเป2นพระโพธิสัตว5 เน�นให�ชาวพุทธ
ปรารถนาพุทธภูมิ บําเพ็ญตนเป2นพระโพธิสัตว5ช#วยเหลือผู�อ่ืน ภายหลังจึงเกิดแนวคิดตรีกายของ
พระพุทธเจ�า  

(๓) คฤหัสถ5เป2นห#วงเป2นใยในพระพุทธศาสนา เกิดจากบทบาทของพุทธบริษัทท่ีเป2น
คฤหัสถ5 เพราะลัทธิมหายานเน�นท่ีการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว5 ซ่ึงพระโพธิสัตว5เป2นคฤหัสถ5ได� 
จึงเป2นการเป�ดโอกาสให�คฤหัสถ5เข�ามามีบทบาทมากข้ึน 

จึงกล#าวได�ว#า แรกเริ่มของคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น เกิดข้ึนโดยคติตาม
พระพุทธศาสนานิกายมหายานโดยแท�  ด�วยความเชื่อท่ีว#าพระพุทธเจ�าทรงมีพระสถานะเหนือกว#า
                                                           

๒๓ อ�างแล�ว. 
๒๔ เสถียร โพธินันทะ, กระแสพุทธธรรมฝRายมหายาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ5มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน�า ๕. 



๑๓๗ 

มนุษย5ธรรมดาท่ัวไปคติเช#นนี้มีอิทธิพลต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในหลายพ้ืนท่ีจนได�แผ#ขยาย
เข�ามาในดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต� และได�เข�ามาถึงอาณาจักรลพบุรี อันเป2นพ้ืนท่ีท่ีเป2น
ดินแดนของประเทศไทยในป4จจุบัน  คติตามพระพุทธศาสนานิกายมหายานเช#นนี้หยั่งรากลึกใน
ภูมิภาคนี้ สืบมาจนถึงช#วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากดินแดนลังกา ได�
เข�ามามีบทบาท ในภูมิภาคนี้ นับแต#นั้นเป2นต�นมา 

๓.๒ วิเคราะห�คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป2นต�นมา พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  เริ่มมีบทบาทมากข้ึนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�  หลายอาณาจักรเริ่มรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา  
ท่ีเข�ามาเผยแผ#  อย#างไรก็ตามคติความเชื่อเดิมท่ีมีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานิกายมหายานได�
หยั่งรากลึกในดินแดนนี้  ก็ได�รับการผสมผสาน ประยุกต5แนวคิด คติ  ตลอดจนประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาข้ึนจนกลายเป2นเอกลักษณ5เฉพาะ  ดังเช#น ในพม#า ซ่ึงเคยนับถือพระพุทธศาสนานิกาย
มหายานจากอินเดียและรับเอาคตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมาพร�อมกัน  ต#อมาเม่ือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกาได�เข�ามาเผยแผ#ในบริเวณนี้  แนวคิดและคติเดิมก็ถูกประยุกต5
อย#ากลมกลืน  เกิดการเรียกขาน  นิกายเถรวาทแบบพุกาม  หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นี้  อาจกล#าวได�
ว#า  หลายอาณาจักรท่ีมีการปรากฏของพระพุทธรูปทรงเครื่อง คือ พ้ืนท่ีซ่ึงเป2นดินแดนของประเทศ
ไทยในป4จจุบัน  เช#น อาณาจักรเขมรบางส#วนก็กลายเป2นอาณาจักรลพบุรี  อาณาจักรพุกามบางส#วนก็
กลายเป2นอาณาจักรล�านนา เป2นต�น นอกจากนี้ยังมีอาณาจักรท่ีอยู#ในดินแดนของประเทศไทยใน
ป4จจุบัน ได�แก# สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนมาถึงรัตนโกสินทร5  คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องหลัง
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป2นต�นมา สามารถวิเคราะห5ได� ดังนี้ 

๓.๒.๑ คติพระพุทธเจ�าทรงเป<นจกฺรวรฺตินฺ     

 กล#าวได�ว#าคติจกฺรวรฺตินฺ ซ่ึงเป2นคติแรกเริ่มของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง มิได�สูญ
สลายไป  แม�พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของลังกาจะเริ่มเข�ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้  และนิกาย
เถรวาทของลังกา ก็มิได�กล#าวถึงการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง หรือการยกพระสถานะของ
พระพุทธเจ�าว#าทรงอยู#เหนือมนุษย5ธรรมดาเลย  ในทางตรงกันข�ามแนวคิดของนิกายเถรวาทของลังกา
ยังยอมรับพระสถานะของพระพุทธเจ�าท่ีเป2นเพียงมนุษย5ธรรมดาสามัญ  ท่ีทรงบําเพ็ญพระบารมี  
จนสําเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  

 ความเฟ��องฟูของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  ในภูมิภาคนี้  มีป4จจัยหลักจากชนชั้น
ปกครองของอาณาจักร  เม่ือพระมหากษัตริย5หรือผู�ปกครองอาณาจักรใดมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
นิกายใด หรือศาสนาใด สังคมนั้นก็จะนับถือศาสนา นิกายนั้นๆ ตามไปด�วย ทําให�พระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทแบบลังกา มีอิทธิพลต#อความเชื่อของผู�คนในสังคมของอาณาจักรต#างๆ สืบมา   
แต#กระนั้น แนวคิดเดิมท่ีหยั่งรากลึกในความเชื่อถือศรัทธา  ตลอดจนการสร�างพระพุทธปฏิมาใน
รูปแบบท่ีมีเครื่องทรงอาภรณ5อันวิจิตร  ก็ยังเป2นท่ีนิยมอยู#ในภูมิภาค  อีกท้ังธรรมเนียมการปฏิบัติต#อ
พระพุทธเจ�าในฐานะเดียวกับพระมหากษัตริย5  มีการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ5 ยิ่งเป2นเครื่องแสดงให�
เห็นถึงแนวคิดท่ียกย#องพระสถานะของพระพุทธเจ�าอยู#เหนือปุถุชนธรรมดาสามัญ  แนวคิดเช#นนี้ก#อ
เกิดเป2นแนวคิดการบูชา  รวมท้ังการถวายสิ่งของมีค#ามาตกแต#งประดับประดาพระพุทธปฏิมาอย#าง



๑๓๘ 

วิจิตร  แต#ก็มิได�แสดงหลักแนวคิดอย#างนิกายมหายานอย#างชัดเจน  ทําให�เกิดแนวคิดใหม#ตามแบบ
นิกายเถรวาทสําหรับภูมิภาคนี้เกิดข้ึนในเวลาต#อมา 

๓.๒.๒ คติว$าด�วยพระเจ�าจักรพรรดิราช 

คติเช#นว#านี้สืบเนื่องจากการผสมผสาน
ระหว#างคติพระเจ�าจักรพรรดิในศาสนาพรหามณ5  ฮินดู
(ภาพท่ี ๕๑) กับคติจกฺรวรฺตินฺซ่ึงมีมาแต#เดิม  แล�วมา
ปรากฏชัดในสมัยกรุงสุโขทัย  เม่ือมีการพระราชนิพนธ5
ไตรภูมิพระร#วง  และได�กล#าวถึงพระเจ�าจักรพรรดิราช 
สมบัติของพระเจ�าจักรพรรดิ และความตอนหนึ่งได�
กล#าวถึง กงจักรแก�ว  ซ่ึงมีนัยยะสําคัญประการหนึ่ง คือ 
การบังเกิดของพระมหาจักรพรรดิ  พระสัมมาสัมพุทธ
เจ�า และพระป4จเจกพุทธเจ�า นั้นจะไม#บังเกิดข้ึนพร�อม
กัน  ดังความตอนหนึ่งท่ีว#า “อันว#ากงจักรแก�วนั้นไส�ใช#
อินท5แลพรหมเทพยดาผู�มีฤทธานุภาพ กระทํากงจักร
แก�วนั้นหามิได� แลกงจักรแก�วนั้หากเป2นเองแลเกิด
สําหรับบุญท#านผู�เป2นพระญามหาจักรพรรดิราชเจ�านั้น
แลฯ ผิเม่ือว#ากัลปอันใดแลบมีพระพุทธเจ�าและพระ
ป4จเจกโพธิไส� จึงมีพระญามหาจักรพรรดิแทนไส�” 
ความตอนนี้ย#อมแสดงพระสถานะของพระสัมมาสัม
พุทธเจ�าอย#างชัดเจนว#ามีพระสถานะเสมอด�วยพระเจ�า
จักรพรรดิ โดยแฝงนัยยะการยกย#องพระสัมมาสัมพุทธ
เจ�าเป2นธรรมจักรพรรดิราช ซ่ึงถือเป2นความเชื่อตาม

อย#างพระพุทธศาสนาท่ีมีมาแต#เดิมในภูมิภาคนี้  แม�ในกรุงสุโขทัยจะไม#ปรากฏการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องอย#างเด#นชัด  เพราะกษัตริย5แห#งกรุงสุโขทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจากลังกาอย#าง
เคร#งครัด  ทําให�ผู�คนหรือประติมากร  ไม#กล�าท่ีจะสร�างพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องอย#างเช#นในอดีตหรือ
ในภูมิภาค หรืออาณาจักรใกล�เคียง  แต#คติเช#นว#านี้  ก็มีอิทธิพลอย#างยิ่งต#อแนวคิดการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในยุคสมัยสืบมา      

๓.๒.๓ คติพระศรีอาริยเมตไตรย 

พระศรีอาริยเมตไตรย คือพระโพธิสัตว5ท่ีจะเสด็จมาตรัสรู�เป2นพระพุทธเจ�าต#อจากพระ
สมณโคตม  ตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท เชื่อว#าพระศรีอาริยเมตไตรย ประทับ
อยู# ณ สวรรค5ชั้นดุสิต เพ่ือรอเวลา การเสด็จจุติมาตรัสรู�  คติการสร�างพระศรีอาริยเมตไตรย 
ทรงเครื่องนี้ ปรากฏชัดเจนมากในสมัยท่ีกรุงศรีอยุธยาเป2นราชธานี  

เรื่องราวของพระศรีอาริยเมตไตรยคงเป2นท่ีเชื่อถือศรัทธากันมากในดินแดนแถบนี้ เช#น 
พม#า ท่ีในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ พระภิกษุชาวพม#าได�แต#งคัมภีร5มาเลยฺยเทวตฺเถรวตฺถุ โดยรวบรวม
จากเค�าโครงเรื่องจูลคัลละในคัมภีร5สหัสสปกรณ5ของลังกา คัมภีร5มหาวงศ5 และพระไตรป�ฎก ได�

 

ภาพท่ี ๕๑ พระจักรพรรดิราช แวดล�อมด�วยสัตตรัตนะ 
ท้ัง ๗ อย#างภาพสลักศิลปะอินเดียแบบอมราวดี  

ราวพุทธศตวรรษท่ี ๘ จัดแสดงอยู#ที่ Government 
Museum Chennai เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู 

ประเทศอินเดีย 



๑๓๙ 

แพร#หลายเข�ามาในประเทศไทย ๒ ทาง ด�วยกันคือ ทางล�านนาไทย ประมาณพุทธศตวรรษ ท่ี ๑๗ – 
๑๘ และทางสุโขทัย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ – ๒๐เล#าถึงพระมาลัยได�ไปพบพระศรีอาริย
เมตไตรยในสวรรค5ชั้นดุสิต ส#วนในอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงแต#งไตรภูมิพระร#วง 
เพ่ือจุดมุ#งหมายประการหนึ่งสําหรับผู�ท่ียังเวียนว#ายในไตรภูมิ ได�สะสมหรือสร�างคุณงามความดีจะได�
ไปเกิดพบพระศรีอาริย5๒๕ ซ่ึงพระศรีอาริย5ได�กล#าวไว�ว#า ผู�ใดปรารถนาจะได�พบพระองค5ให�ฟ4งเทศน5
มหาชาติให�จบภายใน ๑ วัน ท้ังต้ังเครื่องบูชาให�ครบสิ่งละพัน และต�องเว�นจาการทําบาปท้ังปวง จึงจะ
ได�เกิดมาในชาติของพระองค5ท่ีเป2นโลกแห#งอุดมคติ มีแต#ความสุขสบายโดยเสมอภาค๒๖ 

การสร�างรูปพระศรีอาริยเมตไตรย  จึงเป2นการสร�างสัญลักษณ5เพ่ือปลุกความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนให�หันมาทําความดี  บําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา  เพ่ือจะได�ไปบังเกิดในยุคพระศรีอาริย5
ในภายภาคหน�า 

๓.๒.๔ คติการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค� 

 คติการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค5นี้  สืบเนื่องมาต้ังแต#คติการสร�างพระพุทธรูปแทน
ตัวตามแนวคิดเทวราชา ของอาณาจักรเขมร ก#อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ คติเช#นนี้ เริ่มมีอิทธิพลต#อ
แนวคิดในราชสํานักอยุธยาเป2นอย#างมาก  การสร�างพระพุทธรูปแทนตัวถือเป2น “รูปสมมติ” ตามอุดม
คติแบบไทยประเพณี เพราะถึงอย#างไรพระพุทธรูปก็สร�างข้ึนด�วยแนวคิดเชิงอุดมคติย#อมไม#มีความ
ละม�ายคล�ายคลึงกับผู�สร�างหรือผู�อุทิศให�ตามข�อเท็จจริงเชิงกายภาพอยู#แล�ว แต#กระนั้นก็ตาม การจะ
นับเป2นพระพุทธรูปแทนตัวหรือไม#นั้นผู�เขียนเห็นว#าคงต�องดูท่ี “เจตนา” ของผู�สร�างเป2นหลัก หาก
เจตนาของผู�สร�างต�องการให�พระพุทธรูปองค5นั้นเป2นรูป “สมมติ” แทนตนเองหรือผู�ท่ีตนอุทิศให�แล�วก็
ย#อมเป2นพระพุทธรูปแทนตัวหรือพระพุทธรูปฉลองพระองค5ได�เหมือนกัน๒๗ ตัวอย#างเก#าแก#ของการ
สร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค5ซ่ึงเป2นพระพุทธรูป “เท#าตัว”  

แนวคิดเช#นว#านี้ อาจารย5คมกฤช  อุ#ยเต็กเค#ง ได�ให�สัมภาษณ5สนับสนุนไว�ว#า “สําหรับคติ
การสร�างรูปแทนบุคคล  ปรากฏชัดในอาณาจักรขอม  เม่ือศาสนาฮินดูมีความรุ#งเรือง ก็มีการสร�างศิว
ลึงค5 แทนตัวบุคคล  ซ่ึงมีอิทธิพลต#อมาในการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค5สืบมาจนมาถึงดินแดน
ของไทยในป4จจุบัน  แนวคิดนี้เกิดจากความเชื่อเรื่องผีเป2นพ้ืนฐานนั่นเอง”๒๘ 

ในสมัยอยุธยาการแสดงความเป2นเทพเจ�า พระพุทธเจ�า และพระโพธิสัตว5ของกษัตริย5นั้น
ปรากฏชัดเจน เช#น เนื้อความในกฎมณเฑียรบาลกล#าวว#าถ�ากษัตริย5คือพระพุทธเจ�า พระโอรสก็คือ 
พระหน#อของพระพุทธองค5  

                                                           

๒๕ พระราชวรมุนี, ไตรภูมิพระร$วง-อิทธิพลต$อสังคมไทย, พิมพ5ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน�า ๔๗. 

๒๖ สุภาพร มากแจ�ง, พระมาลัยกลอนสวด(สํานวนวัดศีรษะกระบือ): การตรวจสอบชําระและ
การศึกษาเปรียบเทียบ, (ม.ป.ท.: ศูนย5ส#งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาลัยครูธนบุรี, ๒๕๒๔), หน�า ๑๕๖-๑๕๗. 

๒๗ พิชญา  สุ#มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5ในพระบรมมหาราชวัง:ความรู�ท่ีต�อง
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย�งท่ีต�องวิเคราะห5”, ประวัติศาสตร�ศิลปะท่ีต�องจารึก, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร5, 
๒๕๕๐), หน�า.๔๑. 

๒๘ สัมภาษณ5อาจารย5คมกฤช  อุ#ยเต็กเค#ง, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๐ 

พระมหากษัตริย5หรือเจ�านายก็มีพระราชนิยมในการสร�างพระพุทธรูปแทนตัวหรือ
พระพุทธรูปเท#าตัวเช#นกัน หากเป2นพระพุทธรูปแทนตัวหรือเท#าตัวมักรวมกันว#า “พระพุทธรูปฉลอง
พระองค5” ถ�าพระพุทธรูปนั้นทรงเครื่องประดับด�วยก็เรียกกันว#า “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลอง
พระองค5” ทําให�ในสมัยอยุธยาจึงมีแนวคิดในการระลึกในการระลึกถึงบุคคลเหมือนกับในเขมร นั่นก็
คือมีการกล#าวเปรียบเทียบกษัตริย5กับเทพเจ�าและพระพุทธเจ�า และยังมีการสร�างประติมากรรมแทน
ตนเองและบรรพบุรุษในรูปของเทวรูปและพระพุทธรูปด�วย 

แนวคิดเช#นว#านี้ได�สืบทอดมาถึงกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร5  โดยในต�นแผ#นดินของ
กรุงรัตนโกสินทร5 พระมหากษัตริย5มีพระราชนิยมท่ีจะสร�างพระพุทธรูปเท#าตัว แล�วทรงเครื่องอย#าง
พระมหาจักรพรรดิ เพ่ือแสดงพระสถานะท่ีเหนือกว#าสามัญชนคนธรรมดา  เรียกพระพุทธรูปนี้เฉกเช#น
ครั้งกรุงศรีอยุธยาว#า พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5  พระมหากษัตริย5หลายพระองค5ทรงสร�าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค5  ไว�ขณะยังดํารงพระชนม5ชีพอยู#  ตามคติความเชื่อเรื่องการเป2นหน#อ
พุทธางกูร  หรือทรงดํารงพระสถานะเป2นพระโพธิสัตว5  เม่ือเสด็จสวรรตตแล�วดวงพระวิญญาณก็จะไป
ผนวกรวมกับพระพุทธรูปนั้น  ซ่ึงคตินิยมเช#นนี้มีแต#ครั้งอาณาจักรเขมร ก#อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ แล�ว  
พระพุทธรูปทรงเครื่องหลายองค5ก็ถูกสร�างเพ่ือเป2นพระบรมราชูทิศ ถึงสมเด็จพระบุรพการี 

แนวคิดการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5  หรือพระพุทธรูปทรงเครื่องในราช
สํานักนั้น  ไม#เป2นท่ีนิยมของคนธรรมดาสามัญท่ัวไป  ด�วยเพราะความเชื่อว#า  พระพุทธรูปทรงเครื่อง
นั้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ5แทนองค5พระมหากษัตริย5  จึงเป2นของสูงค#าควรแก#พระมหากษัตริย5และ
พระบรมวงศ5ชั้นสูงเท#านั้น  ดังหลักฐานว#าสมเด็จพระปฐมบรมราชชนก  ได�ทรงสร�างพระพุทธรูปไว�ท่ี
วัดสุวรรณดาราราม กรุงเก#า ก็ทรงสร�างพระพุทธปฏิมาธรรมดามิได�ทรงเครื่อง ด�วยเหตุท่ีในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเป2นราชธานี นั้น ยังทรงมีบรรดาศักด์ิเป2นท่ี หลวงพินิจอักษร และ พระอักษรสุนทรศาสตร5 
ในตําแหน#งเสมียนตรากรมมหาดไทย เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช  
ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร5แล�วทรงปราบดาภิเษกข้ึนเป2นปฐมกษัตริย5  ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล�า
โปรดกระหม#อมให�อัญเชิญพระพุทธปฏิมาดังกล#าวมาถวายเครื่องทรงอย#างวิจิตรเพ่ือทรงพระบรมราช
อุทิศถึงสมเด็จพระปฐมบรมราชชนก  ท้ังยังเป2นการยกพระสถานะจากขุนนาง ครั้งกรุงเก#า ข้ึนเป2น
บรมกษัตริย5ขัตติยะด�วยอีกประการหนึ่ง 

พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5  จึงเป2นสัญลักษณืท่ีแสดงพระราชสถานะของการ
เป2นขัตติยราชา  ขององค5พระผู�สถาปนาพระพุทธปฏิมาด�วยอีกโสดหนึ่ง 

หลักฐานชิ้นสําคัญ ท่ีสามัญชนคนธรรมดา มิกล�าสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง นั่นคือ 
กฎหมายตราสามดวง ได�มีการตราเป2นพระราชกาหนด ห�ามผู�แสดงโขน ละคร แต#งกายและสวมใส#
เครื่องประดับอย#างเครื่องต�นของพระมหากษัตริย5ในพระราชกําหนดใหม# จ.ศ.๑๑๕๖ (พ.ศ.๒๓๔๓) 
ข�อ ๒๕ ความว#า 

“เจ�าต#างกรมแลข�าทูละอองฯ ผู�รักษาเมือง ผู�รั้งกรมการ ช#างโขน ช#างละคอนทุกวันนี้�� แต#ง
ยืนเครื่องแต#งนางย#อมทามงกุฎฉะฎา ชายไหวชายแครง กรรเจียก ทัดดอกไม� นุ#งโจงไว�หาง หงษต�อง
หย#างเครื่องต�นอยู# ดูไม#ควรหนักหนา แต#นี้สืบไปเม่ือหน�า ถ�าผู�ใดช#างโขนละคอนห�ามอย#าให�ทํามงกุฎ
ฉะฎาชา กรรเจียก ทัดดอกไม� แลไหวชายแครงนุ#งโจงไว�หางหงษต�องอย#างเครื่องต�นเปนอันขาดทีเดียว
แลกําหนดให�แต#งตัวยืนเครื่อง นุ#งผ�าตีป�กจีบโจงอย#างโขนก็ตาม แต#งตัวนางแต#ง รัดเกล�า อย#าให�มี



๑๔๑ 

กรรเจียกจรดอกไม�ทัด ถ�าผู�ใดมิฟ4ง ยังทํามงกุฎ ฉะฎา ชายไหวชายแครง กรรเจียก ทัดดอกไม� นุ#งโจง
ไว�หางหงษต�องหย#าง ให�โขนให�ละครไปเล#นผิดกฎรับสังห�าม จับได�จะเอาตัวเป2นโทษจงหนัก”๒๙ 

หรือ ในเรื่องการแต#งกายของเจ�านาย มีพระราชบัญญัติห�ามบุตรหลานขุนนาง ข�าราชการ
ชั้นผู�น�อยและราษฎรสวมใส#เครื่องประดับลงยาราชวดีประดับเพชรพลอยมีลวดลาย ประจํายามและ
ลวดลายกระจัง รวมท้ังทองรูปพรรณบางอย#างดังรายละเอียดดังนี้ 

พระราชบัญญัติ จ.ศ. ๑๑๖๒ (พ.ศ. ๒๓๔๓) ข�อ ๒๐ ความว#า “...หย#างทําเนียมแต#ก#อนสืบ
มาจะนุ#งผ�าสมป4กท�องนาก และใส#เสื้อครุยกรองคน ต�น ปลายแขน จะคาดราตคตหนามขนุนได�แต#
มหาดไทย กลาโหม จัตุสดมภ5 แลแต#งบุตรหลานขุนนางใหญ# น�อย ได�ก็แต#เสมาแลจี้ภัควจั่นจําหลัก
ประดับพลอยแต#เพียงนี้ แลทุกวันนี้ข�าราชการผู�น�อยนุ#งห#มมิได�ทําตามหย#างทําเนียมแต#ก#อน ผู�น�อยก็
นุ#งสมป4กปูมนากใส#เสื้อครุย กรองคอ มือ สังเวียน สํารฏ คาดราตคตหนามขนุน ก้ันร#มผ�าศรีผึ้ง
ตลอดไปจนตารวจเลว แลลูกค�าวานิจกันร#มผ�าสีผึ้งด�วย แต#งบุตรแลหลานเล#าผูกลูกปะวะหล่ําจําหลัก
ประดับ พลอยแลจี้กุดันประดับพลอยถมยาราชาวะดี ใส#เก้ียวมีกระจังประจํายามเข�าหย#างต�องห�าม
เกินบันดาศักดิ ผิดอยู# 

แต#นี้สืบไปเม่ือหน�า ให�ข�าราชการแลราษฎรทําตามหย#างทําเนียมก#อน ครั้งนี้โปรดเกล�าฯ 
ให�แต#ขุนนางผูใหญ#ก้ันร#มศรีผึ้ง คาดราตคตหนามขุนน ห�ามอย#าให�ข�าราชการผู�นอยใส#ครุย กรองคอ 
สังเวียนสํารฏ คาดราตคตหนามขนุน นุ#งสมป4กท�องนากสายเขมขัดอย#าให�มีดอกประจํายาม ก้ันร#มผ�า
ศรีผึ้ง ใส#เสื้อได�แต#กรองปลายมือ จะแต#งบุตรแลหลาน ก็ให�ใส#ได�แต#จี้ เสมา ภัควจั่น ประดับพลอยแดง
เขียวแต#เท#านี้ อย#าให�ประดับเพชรถมญาราชาวะดี ลูกปะวะหล่ําเล#าให�ใส#แต#ลายแทงแลลายเกลี้ยง 
เก้ียวอย# าให�มีกระจังประจํายามสี่ทิศ แลอย#าใส#กระจับป��ง พริกเทศทองคํา กําไลทองคําใส#เท�า. อย#า
ให�ขเาราชการผู�น�อยและราษฎรก้ันร#มผ�าศรีผึ้ง และกระทําให�ผิดด�วยหย#าง ทําเนียมเกินบันดาศักดิ 
เปนอันขาดทีเดียว แลห�ามอย#าให�ช#างทองท้ังปวงรับจ�างแลทําจี้เสมา ภัควจั่น ประดับ เพชรถมญา
ราชาวดี แลกระจับป��งพริก เทศกําไลเท�าทองคํา แลแหวนถมยาราชวดี ประดับพลอยห�ามมิ ให�ซ้ือขาย
เปนอันขาดทีเดียว ถ�าข�าราชการผู�น�อยแลอณาประชาราษฎช#างทอง กระทําให�ด�วยอย#างทําเนียมแต#
ก#อน จะเอาตัวเปนโทษจงหนัก"๓๐ 

ดังกฎหมายท่ียกมา  ย#อมสะท�อนให�เห็นถึงข�อห�ามในการแต#งกายและการใช�เครื่องประดับ
นั้นมีข�อจํากัด จําเพาะในแต#ละชนชั้น  รวมท้ังข�อท้ังข�อห�ามการใช� ลวดลายประจํายาม ห�ามใช� สีลงยา
ราชาวดี ใช�ได���เพียงสีลงยาได� เฉพาะสีเขียว-แดง และห�ามประดับเพชร การนุ#งเครื่องโขนละครก็ห�ามมิ
ให� นุ#งเครื่องอย#างพระมหากษัตริย5 ท้ัง มงกุฎชฎา ทัดดอกไม� ชายไหวชายแครง และการนุ#งผ�าหาง
หงส5 ซ่ึงเป2นแบบอย#างเครื่องทรงของพระมหากษัตริย5 ซ่ึงเป2นข�อห�ามท่ีถือปฏิบัติกันมาแต#ครั้งกรุงศรี
อยุธยาเป2นราชธานี แต#ข�อห�ามดังกล#าวเหล#านี้มิได�กลับมิได�ใช�บังคับกับการสร�างเครื่องทรงใน
พระพุทธรูป  เพราะการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย#างพระมหากษัตริยโดยเฉพาะพระพุทธรูป
ทรงเครื่องอย#างพระมหากษัตริย5นั้น  เป2นท่ีทราบกันดีในแผ#นดินว#าหมายให�เป2นพระพุทธรูปฉลอง
                                                           

๒๙ คุรุสภา, กฎหมายตราสามดวง เล$ม ๕ พระราชกําหนดใหม$, (กรุงเทพมหานคร: ศึกษาภัณฑ5
พาณิชย5, ๒๕๐๕), หน�า ๗๓๘ – ๗๓๙. 

๓๐ ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล$ม ๑, (กรุงเทพมหานคร :
อมรินทร5พริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๕๐), หน�า ๑๐๕๓-๑๐๕๕, ๑๐๗๒ – ๑๐๗๓. 



๑๔๒ 

พระองค5แทนพระองค5ของพระมหากษัตริย5และพระบรมวงศ5ชั้นสูง  แม�ไม#มีการประกาศห�าม  แต#
ราษฎรในครั้งกรุงศรีอยุธยาเป2นต�นมา  ก็ถือขนบว#ามิควรไปปฏิบัติหรือสร�างพระพุทธปฏิมาเทียม
เจ�านายในราชสํานัก  คติพระพุทธรูปทรงเครื่องแทนตัวหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5นี้จึง
ถูกจํากัดการสร�างแต#ในราชสํานักเสมอมา  แม�แต#พระพุทธปฏิมาทรงเครื่องขนาดใหญ# ก็ย#อม
สันนิษฐานได�ว#าผู�สร�างคือพระมหากษัตริย5หรือพระบรมวงศ5ชั้นสูง  ด�วยพระพุทธปฏิมาเหล#านั้น  มี
เครื่องทรงอย#างพระมหากษัตริย5เป2นเครื่องแสดงพระราชสถานะของผู�ทรงสร�างและสถาปนา  ดังเช#น
พระพุทธนิมิตฯ พระประธานในพระอุโบสถวัดหน�าพระเมรุ กรุงศรีอยุธยา พระพุทธจักรพรรดิ  พระ
ประธานในพระอุโบสถ วัดนางนอง เป2นต�น   

การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5ในราชสํานักอยุธยานี้ ปรากฏในมูลเหตุของ
การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท้ังสององค5 คือ พระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลก และ พระพุทธเลิศหล�า
นภาลัย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู#หัว ด�วยทรงพระราชปรารภถึงพระราช
พงศาวดารของอยุธยาว#า สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ทรงหล#อพระศรีสรรเพชญ5 หุ�มด�วยทองคําแต#พระ
บาทถึงยอดรัศมี ๘ วาใช�ทองสัมฤทธิ์ประการหนึ่ง อีกท้ังพระเจ�าแผ#นดินสมัยหลังได�ทรงหล#อ 
พระบรมรูปสมเด็จพระรามธิบดีท่ี ๑ ซ่ึงเป2นปฐมบรมราชาธิราชผู�สถาปนากรุงศรีอยุธยข้ึนไว� เป2นท่ี
นมัสการอีกประการหนึ่ง ด�วยเหตุนี้ จึงทรงมีพระราชศรัทธาจะทรงสร�างพระพุทธรูปขนาดใหญ#หุ�ม
ด�วยทองคําให� เป2นพระราชกุศลใหญ# และเป2นเกียรติยศบ�าง โดยทรงมีพระราชประสงค5ท่ีจะให� เป2น
พระพุทธรูปฉลองพระองค5ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล�านภาลัยแทนพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ5และพระบรมเชษฐบิดรท่ีสร�างเม่ือครั้ง 
กรุงศรีอยุธยา นั่นเอง๓๑ 

การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5  จึงปรากฏมีในสังคมไทยนี้มาแต#ช�านาน
แล�ว  นับต้ังแต#ดินแดนของไทยท่ียังอยู#ในอาณาจักรเขมร  ปรากฏเด#นชัดในสมัยท่ีกรุงศรีอยุธยาเป2น
ราชธานีของราชอาณาจักร  ธรรมเนียมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5ได�ปรากฏเป2น
ราชขัติยประเพณีในราชสํานัก  ด�วยมุ#งหมายในหลักการสําคัญท่ีอยู#เบ้ืองหลังมาแต#เดิมคือพระพุทธเจ�า
ทรงเป2นจกฺรวรฺตินฺ  ทรงเป2นท้ังจักรพรรดิทางโลกและทางธรรม  จึงทรงเป2นสัญลักษณ5แห#งการเป2น
ธรรมราชาของพระมหากษัตริย5  แสดงให�เห็นถึงความเป2นเอกอัครศาสนูปถัมภก ในฐานะพุทธมามกะ 
ท่ีเข�ามาอยู#เหนือแนวคิดเทวราชา แปรเปลี่ยนให�เป2นพุทธราชา  จากคติความเชื่อท่ีพระมหากษัตริย5จะ
ผสานพระองค5เป2นหนึ่งเดียวกับมหาเทพ ซ่ึงเป2นแนวคิด คติเดิม ของอาณาจักรเขมร  กลายเป2น
พระมหากษัตริย5ทรงผนวกพระองค5เป2นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ�า  คือ หน#อพุทธางกูร  ทรงดํารง
พระองค5ในฐานะพระโพธิสัตว5ผู�เสด็จอุบัติมาพระราชทานความร#มเย็นเป2นสุข  ทรงเป2นมหาธรรมิก
ราชาของแผ#นดิน  พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5  จึงเป2นสัญลักษณ5สําคัญท่ีแสดงความเป2น
พระมหากษัตริย5นับต้ังแต#ครั้งกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมา  แม�จะมีเหตุสงสัยจากสมณทูตชาวลังกาในรัช
สมัยพระเจ�าบรมโกศ  จนคติเรื่องมหาชมพูบดีได�เข�ามาเป2นเหตุผลสําคัญในการอธิบายหลักการ
                                                           

๓๑ คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร5 ไทยและจัดพิมพ5เอกสารทางประวัติศาสตร5 และโบราณคดี, 
“หมายรับสั่งรัชกาลท่ี ๓ ร.ศ  เลขท่ี ๓ เรื่อง ให�ตั้งการจารึกพระนามพระพุทธรูป ๖ ศอก ลงในพระสุพรรณบัฏ และ
บรรจุพระบรมธาตุ”, ประชุมหมายรับสั่ง ภาค ๔ ตอนท่ี ๑ สมัยรัตนโกสินทร� รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนังเกล�า
เจ�าอยู$หัว จ.ศ. ๑๑๘๖-๑๒๐๓, หน�า ๗๔-๗๕. 



๑๔๓ 

สนับสนุนการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  เรื่อยมามาจนถึงต�นกรุงรัตนโกสินทร5 ก#อนท่ีวิวัฒนาการ
อย#างชาวตะวันตกและหลักการเรื่องอนุสาวรีย5จะเข�ามาแทนท่ี  ในเวลาต#อมา 

เรื่องการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค5นี้ ผู�ช#วยศาสตราจารย5พิชญา  สุ#มจินดา  ได�ให�
ข�อมูลประกอบการสัมภาษณ5ว#า “การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5  ของพระมหากษัตริย5
หรือเจ�านายในราชสํานักนั้น  ส#วนมากมิได�สร�างภายหลังจากท่ีสวรรคตหรือสิ้นพระชนม5ตามท่ีเข�าใจ
กันว#านําเครื่องทองจากทีหุ�มพระโกศหรือเครื่องราชูปโภคมาสร�างตามท่ีเข�าใจกัน  แต#เป2นการท่ี
พระมหากษัตริย5หรือเจ�านายในราชสํานัก  ทรงสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5  เพ่ือให�เป2น
รูปแทนตัว ในขณะท่ีทรงดํารงพระชนมชีพอยู#  และเม่ือเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนม5แล�ว  ดวงพระ
วิญญาณก็จะไปสถิตในพระพุทธรูปนั้น  เปรียบเป2นเครื่องหมายหรือรูปแทนพระองค5ของเจ�านาย
พระองค5นั้น  ด�วยเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ คนไทยในอดีตไม#นิยมสร�างรูปเหมือนตนเอง  พระพุทธรูป
แทนตัว จึงเป2นสิ่งแทนตัวท่ีผู�สร�างมุ#งหมายให�อนุชนได�กราบไหว�แทนตน  ภายหลังได�ถึงแก#กรรมไป
แล�ว 

แต#กระนั้น ก็มีพระพุทธรูปท่ีสร�างอุทิศให�กับพระมหากษัตริย5หรือเจ�านายชั้นสูงบาง
พระองค5ภายหลังจากเสด็จสวรรคต หรือสิ้นพระชนม5แล�ว   

พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5ในพระบรมมหาราชวัง  จึงเป2นรูปแทนตัวตามคติผี  
ท่ีผู�สร�างส#วนมากจะสร�างในสมัยท่ียังดํารงพระชนมชีพอยู#  และมุ#งหมายท่ีจะไปสถิตในพระพุทธรูปนั้น
เม่ือเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนม5  และยังมีความมุ#งหมายแสดงพระสถานะท่ีสูงส#งโดยชอบธรรม  
จากสามัญสู#ความเป2นพระมหากษัตริย5อีกด�วย”๓๒ 

  ๓.๒.๕ คติตามคัมภีร�ชมพูบดีสูตร 

คตินี้สืบเนื่องจาก  คัมภีร5หนึ่งซ่ึงเรียกกันว#า ชมพูบดีสูตร เป2นพระสูตรนอกนิบาต ซ่ึงถูก
นับเนื่องอยู#ในหมวดสุตตสังคหะคือหนังสือในหมวดสุตตันตป�ฎกเนื่องจากพระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตร
ข้ึนต�นด�วยคําว#า “เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยังภะคะวา” ซ่ึงเป2นคําข้ึนต�นของพระสูตรเช#นเดียวกับ 
มาลัยสูตร หรือ ปุณโณวาทสูตร ดังนั้นจึงถูกจัดเข�าไปในกลุ#มสุตตันตป�ฎกแม�จะพระสูตรนอกนิบาต 
ก็ตาม ท้ังนี้ แต#เดิมมาเคยสันนิษฐานว#ามีต�นเค�าเรื่องมาจากคัมภีร5ฝ=ายมหายานและนํามาแต#งเป2น
ภาษาบาลีในภายหลัง๓๓ คัมภีร5นี้ได�รับความนิยมอย#างมาก โดยเฉพาะอย#างยิ่งในสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร5 มูลเหตุของข�อสันนิษฐานว#าคัมภีร5นี้มาจากพระพุทธศาสนา  นิกายมหายาน สืบ
เนื่องมาจากสมเด็จพระเจ�าบรมวงศ5เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได�ทรงนิพนธ5อธิบายท่ีมาของ
คัมภีร5ชมพูบดีสูตรนี้ไว�ว#า  

“เรื่องท�าวมหาชมพูนี้เป2นเรื่องพระพุทธประวัติ เม่ือครั้งท่ีพระพุทธองค5ทรงกระทํา
ปาฏิหาริย5ทรมานท�าวมหาชมพู  ผู�มีฤทธานุภาพหาตัวสู�มิได�  ให�ละพยศยอมเป2นพุทธสาวกพวกจีนแล
ญวนท่ีถือพระพุทธศาสนาตามลัทธิมหายาน  กล#าวกันว#าท�าวมหาชมพูเป2นนายทหารเอกของ
จัตุโลกบาล  ครั้นพระพุทธองค5ทรงทรมานให�เลื่อมใสพระรัตนตรัยแล�วแต#นั้น ก็รับเป2นผู�รักษาพระ

                                                           

๓๒
 สัมภาษณ5 ผศ.พิชญา  สุ#มจินดา, ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐.  

๓๓ ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ท�าวมหาชมพู พระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร; เมือง
โบราณ, ป�ท่ี ๓๒, ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๔๙): ๑๙. 



๑๔๔ 

ธรรมวินัยต#อมา  เพราะฉะนั้นจึงมักทํารูปไว�ตามวัดจีนแลวัดญวน  จีนเรียกว#าอุยท#อเอ๋ีย  ญวนเรียกว#า
หยีด�ายา  แต#ตามเรื่องทางข�างไทยเราว#าท�าวมหาชมพูเป2นกษัตริย5ครองเมืองป4ญจาละ เม่ือพระพุทธ
องค5ทรงทรมานให�เลื่อมใสแล�ว  ท�าวมหาชมพูศรัทธาถึงสละราชสมบัติออกทรงผนวชเป2นภิกษุภาวะ  
แล�วเพียรบําเพ็ญสมณธรรมจนได�บรรลุพระอรหัตเป2นพระอริยสาวกพระองค5หนึ่งในครั้งพุทธกาล  
ผิดกันอยู#ดังนี้”๓๔ 

 “ไทยเราถือเปนคติแต#โบราณว#าพระพุทธรูปทรงเครื่องเปนพระปางเม่ือพระพุทธองค5ทรง
กระทําปาฏิหาริย5 บันดาลให�ท�าวมหาชมพูเห็นพระองค5ทรงเครื่องต�นเปนพระเจ�าจักรพรรดิราชาธิราช 
แลนับถือกันว#าสร�างพระทรงเครื่องมีอานิสงส5มาก เห็นจะเปนเพราะเหตุท่ีอาจบริจาคแก�ว แหวนเงิน 
ทองของมีค#าอันเปนท่ีรัก มาแต#ก#อน เปนพุทธบูชาปรากฏอยู#ยั่งยืน ประการ ๑ แลการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องต�องมีช#างฝ�มือดีแลมีทุนทรัพย5มากจึงจะสร�างได� สร�างยากกว#าพระพุทธรูปปาง
อ่ืนๆ จะเปนเพราะเหตุนี้ด�วยอีกประการ ๑ ผู�มียศศักด์ิแลทรัพย5สมบัติมาแต#กาลก#อน นับแต# สมเด็จ
พระราชาธิบดี เปนต�น จึงมักสร�างพระพุทธทรงเครื่อง เรื่องท�าวมหาชมพูก็ เปนเรื่องท่ีนับถือ กันสืบ 
มาโดยฐานท่ีเปนตัวตํานานของพระพุทธรูปทรงเครื่องท้ังปวงนั้น๓๕  

จากข�อสันนิษฐานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพท่ีว#าพระอนัมนิกาย หรือพวก
พระญวน ในป4จจุบัน  นับถือเทพธรรมบาลองค5หนึ่ง เรียกกันว#า หยีด�ายา หรือ อุ�ยท#อเอ๋ีย คือ พระเจ�า
ชมพูบดีตามคัมภีร5ชมพูบดีสูตรนั้น  

พระคณานัมธรรมวุฒาจารย5 (ณรงค5  ต่ินเรียน) เจ�าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร ได�ให�
สัมภาษณ5ถึงเรื่องดังกล#าวว#า  “แท�จริงแล�วเทพธรรมบาลองค5นี้ ทางฝ=ายพระญวนในไทย อนุวัตน5เรียก
ขานเพ่ือให�คนไทยเข�าใจง#ายว#า ท�าวมหาชมพู หรือ ชมพูบดี๓๖ แต#แท�จริงแล�ว ท�าวมหาชมพูใน
ความหมายของพระญวนนี้มิใช# ท�าวมหาชมพูบดี ตามคัมภีร5ชมพูบดีสูตรท่ีคนไทยเข�าใจกัน”  

แม�จะไม#ปรากฏแน#ชัดว#าคัมภีร5นี้จะเป2นของมหายานหรือเถรวาท  แต#คัมภีร5นี้นี้ได�รับความ
นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายปรากฏหลักฐานชัดเจนเม่ือพระเจ�ากีรติราชสิงหะส#งสมณทูตจากลังกา
เข�ามาขอพระสงฆ5ไปสืบพุทธศาสนาท่ีลังกาเม่ือป� พ.ศ. ๒๒๗๙  ในรัชกาลพระเจ�าอยู#หัวบรมโกศ  
ระหว#างท่ีคณะทูตอยู#ในกรุงศรีอยุธยานั้น ได�เห็นพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีวัดบรมพุทธาราม จึงถามเจ�า
พนักงานว#าทําไมจึงมีพระพุทธรูปท่ีทรงเครื่องอย#างเทวรูป ท่ีในลังกาไม#เคยมี เจ�าพนัก งานจึงว#า 
พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ มีปรากฏในคัมภีร5ชมพูบดีวัตถุ พระเจ�าอยู#หัวบรมโกศได�ส#งคัมภีร5นี้ไปให�กับ
อัครมหาเสนาบดีลังกา  เพ่ือสั่งสอนแก#พราหมณ5ท้ังหลาย และให�พระเจ�ากรุงลังกาสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องเช#นนี้ด�วย”๓๗ 

ต#อมา ศาสตราจารย5 ดร.นิยะดา  เหล#าสุนทร ได�สันนิษฐานถึงความคล�ายคลึงของเนื้อ
เรื่องระหว#างชมพูบดีสูตรกับคัมภีร5ของมองโกเลียน (The Sutra of The Wise the Foolish) และ

                                                           

๓๔สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิบายเรื่องท�าวมหาชมพู”, เร่ืองท�าวมหาชมพู,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ5โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๔), หน�า ก - ข. 

๓๕ อ�างแล�ว. 
๓๖ สัมภาษณ5พระคณานัมธรรมวุฒาจารย5 (ณรงค5  ติ่นเรียน), ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐.  
๓๗ สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ5เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรียบเรียง, เร่ืองประดิษฐานพระสงฆ�

สยามวงศ�ในลังกาทวีป, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๖), หน�า ๓๑๑-๓๑๓. 



๑๔๕ 

เรื่อง The Buddha Subdued King of Suvanna – bhumi  น#าจะเชื่อได�ว#าชมพูบดีสูตรก็มีท่ีมาจาก 
คัมภีร5ของมองโกเลียนนี้ และการแพร#กระจายของคัมภีร5เข�ามาในดินแดนของประเทศไทยก็คงไม#เป2น
เรื่องท่ีแปลกนัก เพราะในอาณาจักรล�านนาประมาณพุทธศตวรรษท่ี  ๒๐ , ๒๑ มีหลักฐานว#าพระภิกษุ
ทิเบตก็เคยเดินทางมาพํานัก ณ หริปุญไชย  หรือลําพูนในป4จจุบัน อนึ่งก็เป2นท่ียอมรับในหมู#
นักวิชาการของไทยว#าพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานก็ได�เคยมีบทบาทสูงในดินแดนแห#งนี้ ดังนั้น เรื่อง
ชมพูบดีสูตรคงได�แต#งในช#วงอยุธยาหรืออาจจะก#อนหน�านี้ข้ึนไปก็ได�  เพราะในสมัยพระเจ�าอยู#หัวบรม
โกศแห#งกรุงศรีอยุธยา  คัมภีร5นี้ก็เป2นท่ีรู�จักแพร#หลายแล�ว การแพร#กระจายของคัมภีร5นี้จะมีอิทธิพล
ต#อการสร�างพระพุทธรูปปางทรงเครื่อง(จักรพรรดิ) หรืออาจจะแต#งในสมัยหลังจากการสร�าง
พระพุทธรูป ตามพระมติของสมเด็จพระเจ�าบรมวงศ5เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพก็เป2นเรื่องท่ีต�อง
ศึกษากันต#อไป และต�องใช�ความรู�ในหลายๆ ด�านพิจารณา๓๘ 

แม� ท่ีมาของคัมภีร5นี้ จะไม#ปรากฏแน#ชัดว# า มี ท่ีมาจากท่ีใด  จากการสัมภาษณ5 
นายเศรษฐพงศ5  จงสงวน  ผู�เชี่ยวชาญด�านพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  ได�สันนิษฐานว#า “คัมภีร5
ชมพูบดีสูตรนี้ น#าจะรับอิทธิพลมาจากคัมภีร5จําพวกอวทาน  ของพระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท 
หรือสรวาสติวาทิน”๓๙  ซ่ึงเป2นนิกายเก#าแก#ทางพระพุทธศาสนา สําหรับนิกายสรวาสติวาทินี้  ใน
ปกรณ5ฝ=ายสันสกฤตเรียกชื่อนิกายนี้ว#า “สรวาสติวาทิน” ส#วนในปกรณ5ฝ=ายบาลีเรียกว#า “สพฺพมตฺถีติ
กวาท” ไม#ปรากฏว#าท#านผู�ใดเป2นต�นกําเนิดของสรวาสติวาทิน แต#เป2นการแน#นอนท่ีว#า นิกายนี้เป2นก่ิง
แยกออกมาจากนิกายเถรวาทิน ซ่ึงเป2นนิกายบูชาภาษาบาลี อายุกาลของนิกายนี้ยังเป2นท่ีไม#ตกลงกัน
แน#นอน ในปกรณ5ฝ=ายทิเบตกล#าวว#า เม่ือพุทธปรินิพพาน ๑๑๖ ป� เหล#าภิกษุสงฆ5ได�ใช�ภาษา ๙ ภาษา 
ในการบอกธรรมวินัย เป2นเหตุให�พระพุทธศาสนาแตกเป2น ๔ นิกาย คือสงฆ5พวกหนึ่งใช�ภาษาสันสกฤต 
พวกนี้เป2นสงฆ5สืบเนื่องมาแต#พระราหุล เรียกว#าพวกสรวาสติวาทิน แต#ในปกรณ5สันสกฤต ชื่อ  
“เภทธรรมติจักรศาสตร5” แต#งโดยพระวสุมิตร ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๔ กล#าวว#านิกายนี้ แตกจากเถร
วาทินราวต�นพุทธศตวรรษท่ี ๓ และบูชาพระกัจจายนะ ในฐานะเป2นอภิธรรมาจารย5 อย#างไรก็ดีมูลเหตุ
สําคัญท่ีทําให�สงฆ5หมู#หนึ่งแยกไปจากเถรวาทิน ก็คือ สงฆ5หมู#นี้มีความเห็นในหลักธรรมบางประการ 
ขัดกับฝ=ายเถรวาทิน และสงฆ5หมู#นี้ต�องการจะยกย#องอภิธรรมป�ฎกข้ึนให�เป2นพิเศษ จึงแยกออกไปต้ัง
เป2นนิกายใหม#มีชื่อว#า “สรวาสติวาทิน” แปลว#า “วาทะท่ีกล#าวสิ่งท้ังปวงมีอยู#” ในคัมภีร5กถาวัตถุเรียก
นิกายนี้ว#า “สัพพัตถิกวาท” ซ่ึงแปลอย#างเดียวกัน ในท่ีมาบางแห#งเรียกนิกายนี้ว#า “เหตุวาท”  
ในปกรณ5ฝ=ายบาลีกล#าวว#านิกายนี้เป2นก่ิงของนิกายมหิศาสกะ แต#ปกรณ5สันสกฤตว#าเป2นก่ิงนิกาย 
เถรวาท  อิทธิพลของนิกายสรวาสติวาทินนี้ได�ครอบงําไปท่ัวในพ้ืนท่ีของอินเดียภาคกลางและ
ภาคเหนือ  ไม#ว#าจะเป2นแคว�นมถุรา  แคว�นกาศมีระ  แคว�นคันธาระเป2นศูนย5รวม  และได�แผ#ขยาย
ออกไปจากอินเดียสู#ดินแดนเอเซียกลางและจีนในยุคตติยสังคายนา  นิกายนี้ได�รุ#งเรืองมากแถบอาณา
บริเวณมถุรา  ในรัชสมัยของพระเจ�าอโศกมหาราช  ซ่ึงมีพระอุปคุตเถระ เป2นพระภิกษุรูปสําคัญของ
นิกายนี้  นิกายสรวาสติวาทินนี้ปรากฏชัดหลายยุคสมัย  มีการรุ#งเรืองและถดถอยสลับกัน  หลักฐานท่ี
ค�นพบ เช#นในพุทธศตวรรษท่ี ๙ นักธรรมจาริกฟาเหียนได�กล#าวว#า  นิกายนี้มีหลักแหล#งอยู#ท่ีปาฏลี
                                                           

๓๘ศาสตราจารย5 ดร.นิยะดา  เหล#าสุนทร, “บทนําเรื่องท�าวมหาชมพู”, ท�าวมหาชมพู ต�นตํานาน
พระพุทธรูปทรงเคร่ือง, (นนทบุรี : โรงพิมพ5หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน�า (๑๐) – (๑๕). 

๓๙ สัมภาษณ5นายเศรษฐพงศ5  จงสงวน, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๖ 

บุตร  ส#วนใหญ#อยู#ในแคว�นคันธาระ กาศมีระ  อุทยานแคว�นกเนาช5  แคว�นมคธ  แม�ในประเทศอิหร#าน
ก็มี  ต#อจากเฮ่ียนจังเล็กน�อยก็มีนักธรรมจาริกอ้ีจิง  ท#านผู�นี้ได�เล#าว#าพบนิกายนี้ทางอินเดียตอนใต�และ
ตอนตะวันออก  รวมท้ังประเทศหมู#เกาะทางคาบสมุทรมลายู มีสุมาตรา ชวา และแหลมอินโดจีนอีก
ด�วย  นายบูสตันกล#าวว#า  คณะจารย5ผู�เป2นต�นนิกาย  คือท#านราหุลภัทร  ผู�อยู#ในวรรณะกษัตริย5  
เพราะฉะนั้นนิกายนี้จึงเลือกในภาษาสันสกฤตซ่ึงเป2นภาษาของชนชั้นสูงในสังคมสมัยนั้น ในการจด
จารึกพระธรรมวินัย๔๐    

จะเห็นได�ว#านิกายสรวาสติวาท หรือสรวาสติวาทินนี้ เป2นนิกายเก#าแก#ก#อนท่ีจะมีการแยก
นิกายมหายานและเถรวาทอย#างชัดเจน  ตลอดระยะเวลาของการดํารงอยู#ของนิกายนี้ มีการสลับกัน
นําหลักธรรมในนิกายนี้ไปผนวกเข�ากับหลักธรรมของนิกายมหายานและเถรวาท  สลับกันรุ#งเรืองและ
ถดถอย  จึงเป2นท่ีน#าเชื่อได�ว#า  คําสอนและพระสูตรบางประการในคัมภีร5นี้ย#อมมีอิทธิพลต#อ
พระพุทธศาสนาท้ังในนิกายเถรวาทและมหายานในเวลาต#อมาท่ีมีการแยกนิกายอย#างเด#นชัดแล�ว  
ข�อสังเกตประการสําคัญประการหนึ่ง คือ พระพุทธศาสนานิกายนี้ มีการเผยแผ#และนิยมเป2นอย#างมาก
ในแคว�นกาศมีระ หรือกัศมีร5 หรือแคว�นแคชเมียร5ในป4จจุบัน  ซ่ึงแค�วนดังกล#าวเป2นต�นกําเนิด
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะปาละแบบกัศมีร5  ซ่ึงเป2นพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเก#าแก#มากกลุ#มหนึ่งของ
อินเดีย  จึงมีความเป2นไปได�ว#าคติจากคัมภีร5อวทานในเรื่องดังกล#าวของนิกายสรวาสติวาทได�มี อิทธิพล
ต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในแคว�นดังกล#าว  คู#ขนานไปกับคติเรื่องจกฺรวรฺ ตินฺของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน  อนึ่งอาจารย5เศรษฐพงศ5  จงสงวน ได�สันนิษฐานว#า  เป2นไปได�ท่ี
หลักธรรมคําสอนของนิกายสรวาสติวาท หรือสรวาสติวาทิน  บางประการอาจขาดหายไปเม่ือมีการ
แยกเป2นนิกายมหายานและเถรวาทชัดเจนแล�ว  แต#พระสูตรเหล#านั้น ยังอยู#ในความทรงจําของพระ
เถระสืบมา  เม่ืออิทธิพลของนิกายเถรวาทได�เข�ามาสู#ดินแดนของประเทศไทยในป4จจุบัน  และมีการ
กล#าวถึงการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องข้ึนมาแล�ว  ก็มีความเป2นไปได�ท่ีพระเถระในนิกายเถรวาท
เหล#านั้น  ซ่ึงยังทรงจําพระสูตรในเรื่องจําพวกนี้ซ่ึงอาจจะปรากฏในกลุ#มคัมภีร5อวทาน  ก็ได�จารึก
คัมภีร5นี้ข้ึนมาใหม#  โดยปรับให�มีลักษณะสอดคล�องกับสภาพวิถีของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต�  
คัมภีร5ชมพูบดีสูตร  จึงมีเนื้อหาท่ีละม�ายกับสภาพสังคมของเอเซียตะวันออกเฉียงใต� และเป2นท่ีนิยม
สืบมา ในช#วงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นี้ 

พระสูตรเรื่องชมพูบดีนี้สันนิษฐานว#าน#าจะมีท่ีมาจากพระสูตรชื่อ พระเจ�ากัปผิณะ หรือ
บาลีว#า กัปป�นะ (Kappina) หรือมหากัปป�นะ (Mahakapina) พบร#องรอยเก#าสุดอยู#ในคัมภีร5อวทาน-
ศตกะ ซ่ึงเป2นคัมภีร5ท่ีมีแนวคิดท่ีผสมกันระหว#างหินยานและมหายาน โดยคัมภีร5นี้มีอายุเก#ากว#าพุทธ
ศตวรรษท่ี ๓ เพราะมีการแปลเป2นภาษาจีนครั้งแรกในช#วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี ๘-๙ ในสมัย
ราชวงศ5หวู และมีการแปลบางเรื่องออกมาเป2นภาษาญ่ีปุ=น๔๑ เนื้อเรื่องของพระเจ�ากัปผิณะ กล#าวถึง
พระเจ�ากัลปะ ผู�ครองราชย5อยู#ในทักษิณาบถ ซ่ึงมีพระราชโอรสเป2นท่ีมีรูปโฉมงดงามนามว#า “กัป
ผิณะ” พระโอรสกัปผิณะมีพ่ีเลี้ยง ๘ คน และในวันท่ีพระโอรสประสูตินั้น บุตรของอํามาตย5ท้ัง 
                                                           

๔๐ เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร�พระพุทธศาสนา, พิมพ5ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน�า ๒๙๕-๒๙๖. 

๔๑  สาโรชน5 บัวพันธุ5งาม, การศึกษาเชิงวิเคราะห5คัมภีร5อวทาน-ศตกะ, วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), หน�า ๔๔๒-๔๔๔. 



๑๔๗ 

๑๘,๐๐๐ คน ก็ถือกําเนิดข้ึนพร�อมกัน เม่ือพระเจ�ากัลปะสวรรคต พระกุมารกัปผิณะก็ครองราชย5
ต#อมาเป2นพระเจ�ามหากัปผิณะ มีอํามาตย5ท่ีเกิดจากบุตรของอํามาตย5 ๑๘,๐๐๐ คน วันหนึ่งพระเจ�า
กัปผิณะได�ส#งราชทูตไปยังมหานครท้ังหกมีกรุงศราวัสตีเป2นต�นโดยมีราชสาส5นว#า หากใครคิดจะรบก็
ขอให�ยกทัพมา มิฉะนั้นพระองค5จะบุกไปยึดเมือง กษัตริย5ท้ังหกหวาดกลัวมาก ท้ังหมดจึงเสด็จไปยัง
สํานักของพระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�าจึงก็ปลอบพระทัยกษัตริย5ท้ังหกนั้นและให�เรียกทูตมา ก#อนท่ี
กษัตริย5ท้ังหกจะแจ�งว#าให�ท#านจงไปเฝ�าพระเจ�าราชาธิราชเสียก#อนเวลานั้น พระพุทธเจ�าจึงให�เนรมิตเช
ตวันให�เป2นด่ังสุทรรศนนคร แต#งต้ังท�าวจตุโลกบาลท้ังสี่เป2นทวารบาล เนรมิตช�างท้ังหลายให�เหมือน
ช�างไอราวตะ เนรมิตม�าท้ังหลายให�เหมือนม�าพาลาหกะเนรมิตรถท้ังหลายให�เหมือนรถนันทีโฆษะ 
เนรมิตมนุษย5ท้ังหลายให�เหมือนวยาฑยักษ5 และเนรมิตพระองค5เป2นพระเจ�าจักรพรรดิ เนรมิตสิงหา
สนะสูงเท#าต�นตาล ๗ ต�น หลังจากทูตได�เห็นแล�ว พระผู�มีพระภาคก็มีลายพระหัตถ5และรับสั่งกับทูตว#า 
ด�วยถ�อยคําท่ีคล�ายกับท่ีพระเจ�ากัปผิณะส#งมาถึงกษัตริย5ท้ัง ๖ ทูตก็เดินทางกลับและแจ�งต#อพระเจ�า
กัปผิณะตามนั้น พระเจ�ากัปผิณะและอํามาตย5ท้ัง ๑๘,๐๐๐ คน ก็เสด็จมายังกรุงศราวัสดี พระราชา
ประเทศเพ่ือนบ�านท้ังหลายก็เสด็จมาต�อนรับและเชิญให�เข�านคร เม่ือพระราชาท้ังหลายหายเหนื่อย
แล�วก็ให�ไปแจ�งพระผู�มีพระภาค พระองค5จึงเนรมิตเมืองแบบเดียวกับท่ีรับทูต เม่ือ พระเจ�ากัปผิณะ
เสด็จมาเข�าเฝ�า พระพุทธเจ�าก็ขอให�ท�าวศักระเทวราชนําธนูประจําพระองค5มามอบให� และประทาน
ธนูนั้นแก#พระเจ�ากัปผิณะ แต#พระองค5ก็ไม#สามารถง�างศรได� พระผู�มีพระภาคจึงเนรมิตกลองเหล็ก ๗ 
ใบ และใช�ธนูของพระอินทร5แผลงทะลุกลองเหล็กท้ัง ๗ ใบ เกิดเสียงสรรเสริญดังข้ึน ทําให�ความมัวเมา
ของพระเจ�ากัปผิณะหมดไป เม่ือพระองค5เห็นดังนั้นจึงกลับไปเป2นพระพุทธเจ�าดังเดิมและได�เทศนาสั่ง
สอนทําให�พระเจ�ากัปผิณะได�ดวงตาเห็นธรรมและออกผนวช จนบรรลุเป2นพระอรหันต5เม่ือมีภิกษุถาม
ท่ีกรรมเก#าของพระเจ�ากัปผิณะ พระพุทธเจ�าก็กล#าวว#า ในกัลป�ท่ี ๙๑ ใน สมัยพระสัมยักสัมพุทธเจ�า
วิป4ศยี ได�มีหัวหน�าพ#อค�าผู�หนึ่งได�ทูลนิมนต5ให�พระพุทธเจ�าวิป4ศยีเสวยพระกระยาหารตลอดไตรมาส
และยังได�สร�างวิหารถวายแด#สงฆ5ท้ัง ๔ ทิศ และในอดีตมีพระราชานามว#า พรหมทัตทรงครองราช
สมบัติอยู#ท่ีเมืองพาราณสี ได�อุป4ฏฐากพระปรัตเยกพุทธเจ�าด�วยพระกระยาหาร ตลอดไตรมาสและได�
สร�างสถูปบรรจุพระธาตุมีคณะอํามาตย5ร#วมด�วย และยังได�เคยบวชในสํานักของพระผู�มีพระภาคกาศย
ปะ๔๒ 

เรื่องมหากป�นะนี้ยังได�มีการแปลเป2นภาษาอ่ืน ๘ โดยแตกออกเป2น ๒ สายสําคัญ สายแรก
ผ#านจากอินเดียในสมัยปาละเข�าสู#ประเทศพม#าในสมัยพุกาม ซ่ึงเม่ือเข�าสู#ประเทศพม#าแล�วน#าจะมีการ
แปลจากต�นฉบับท่ีเป2นภาษาสันสกฤตเป2นภาษาบาลี เนื่องจากปรากฏการแปลคัมภีร5อีกหลายฉบับ
จากภาษาสันสกฤตป2นภาษาบาลี เช#น คัมภีร5โลกบัญญัติ ซ่ึงคัมภีร5เหล#านี้ต#อมาได�ส#งอิทธิพลเข�ามาใน
ประเทศไทยก#อนจะส#งเข�าไปในประเทศลาวและกัมพูชาต#อไป อีกสายหนึ่งข้ึนผ#านจากอินเดียเข�าสู#
เอเชียกลาง เข�าไปยังทิเบตและจีน ดังปรากฏใน ทมมูกนิทานสูตร หรือชื่อในภาษามองโกเลียว#า 
mdomdzangs blun ซ่ึงแต#งโดยภิกษุ ๕ รูปโดยรวบรวมเรื่องราวต#างๆ มา โดยมีต�นทางมาจาก
อินเดีย ก#อนจะส#งต#อไปยังโขตานก#อนส#งไปถึงจีนในกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ - กลางพุทธศตวรรษท่ี 

                                                           

๔๒ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๓๖๓-๓๗๐. 



๑๔๘ 

๑๑ และ แพร#ไปยังทิเบตในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ - กลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ สู#มองโกเลียใน
ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ - กลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๐๔๓ 

เนื้อหาของมหากป�นะในทมมูกนิทานสูตรนี้มีความคล�ายคลึงกับในอวทานศตกะ แต#มี
ความแตกต#างกันหลายจุด โดยมีเนื้อความว#าขณะท่ีพระพุทธเจ�าประทับอยู#ในเชตะวันวนารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐีในแคว�นสุวรรณภูมิ มีพระเจ�าแผ#นดินนามว#ามหากป�นะ พระองค5ได�ทราบความ
รุ#งเรืองของแคว�นสาวัตถีของพระเจ�าปเสนชิตจากพ#อค�าผ�า จึงส#งราชทูตไปข#มขู#พระเจ�าปเสนชิตให�มา
เฝ�าพระองค5 ในทันที พระเจ�าปเสนชิตจึงไปเฝ�าพระพุทธเจ�าโดยเร็ว และเล#าเรื่องให�พระองค5ฟ4ง
พระพุทธเจ�าจึงให�ไปบอกทูตว#า ยังมีกษัตริย5ยิ่งใหญ#กว#าพระเจ�าปเสนชิตอยู#คือพระเจ�าราชาธิราช เม่ือ
ราชทูตมาถึง พระพุทธเจ�าก็แปลงตนเป2นพระเจ�าจักรพรรดิ พระมหาโมคคัลานะเป2นเสนาบดีใหญ#และ
เปลี่ยนเชตวันวิหารให�เต็มไปด�วย อัญมณีท้ัง ๗ เม่ือราชทูตได�เข�าเฝ�าพระพุทธเจ�า พระองค5ก็มีบัญชา
ให�พระมหากป�นะมาเข�าเฝ�าพระองค5ภายใน ๗ วัน พระมหากป�นะเม่ือรับทราบก็ให�ทูตไปถามว#าจะให�
พากษัตริย5ท้ังหมดไปพบหรือไม# พระพุทธองค5ก็ตอบกลับมาว#าให�พาพวกเขาบางคนมาพระมหากป�นะ
จึงพากษัตริย5นับแสนมาเข�าเฝ�า เม่ือมาถึงก็คิดว#ากษัตริย5ผู�นี้ยิ่งใหญ#กว#าตนพระเจ�าจักรพรรดิก็ให�
เสนาบดีใหญ#มอบธนูให�กับกษัตริย5แห#งสุวรรรภูมิ พระมหากป�นะไม#สามารถง�างศรได� แต#พระเจ�า
จักรพรรดิกลับใช�เพียงนิ้วก�อยดีดจนเกิดเสียงดังไปท่ัว และแผลงศรออกไป ๕ ดอกซ่ึงศรแต#ละดอก
บรรจุด�วยสัตตรัตนะของพระเจ�าจักรพรรดิ ก#อให�เกิดแสงสว#างไปท่ัวจักรวาล ทําให�คนท้ังจักรวาลได�
ฟ4งธรรม หลายคนบรรลุอรหันต5 หลายคนได�ดวงตาเห็นธรรม หลายคนบรรลุนิพพานเหล#าเปรต สัตว5 
และสัตว5นรก บ�างได�รับการปลดปล#อยจากความทรมาน บ�างได�ไปเกิดใหม# เป2นมนุษย5บ�าง เทวดาบ�าง
พระมหากป�นะและผู� ติดตามเม่ือได�เห็นก็เกิดความศรัทธาในพระองค5และได�ดวงตาเห็นธรรม 
พระพุทธเจ�าจึงกลับสู#สภาพเดิม ประทับในหมู#สงฆ5 พระมหากป�นะได�ขอบวชกับพระพุทธองค5พระองค5
อนุญาต เส�นผมและหนวดของพระมหากป�นะก็ร#วงหล#นเองและสวมชุดของพระกลายเป2นพระสงฆ5ใน
บัดดล และจากการทําสมาธิก็ทําให�เขาบรรลุเป2นพระอรหันต5พระอานนท5ได�ถามพระพุทธเจ�าว#า เหตุ
ใดพระมหากป�นะจึงได�เป2นกษัตริย5ผู�ยิ่งใหญ#และได�ดวงตาเห็นธรรม พระพุทธเจ�าได�ตอบว#า นาน
มาแล�วในสมัยพระพุทธเจ�ากาศยปะ เจ�าบ�านได�สร�างสถูปและสร�างวัดให�แก#สงฆ5 เม่ือสถูปทรุดโทรม
และเสบียงร#อยหรอ เจ�าบ�านได�ให�ลูกซ่ึงบวชเป2นพระเผยแผ#ธรรมแก#ผู�คน ทําให�สถูปได�รับการซ#อมแซม
และพระสงฆ5ได�รับสิ่งต#าง ๆ ท้ังอาหาร เครื่องนุ#งห#มและท่ีอยู# เหล#าผู�คนท่ีได�มีฟ4งธรรมและมีส#วนร#วม
นั้นได�ต้ังความปรารถนาขอให�เกิดในตระกูลสูง ร่ํารวยอายุยืนและได�พบและฟ4งธรรมจากพระพุทธเจ�า 
พระสงฆ5ลูกของเจ�าบ�านนั้นก็ คือพระมหากป�นะกษัตริย5ท้ังหลายก็คือเหล#าคนท่ีได�ฟ4งธรรมและได�
ช#วยเหลือในครั้งนั้น๔๔ 

เนื้อหาในทมมูกนิทานสูตรและอวทาน-ศตกะ จะพบว#ามีเค�าโครงเนื้อเรื่องคล�ายกับชมพู
บดีสูตรอย#างมาก มีเพียงการเรียกชื่อบุคคลและสถานท่ีเท#านั้นท่ีมีความแตกต#างกันทําให�มีความ
เป2นไปได�ว#าพระสูตรท่ีเป2นต�นเค�าของเรื่องชมพูบดีสูตรน#าจะมีท่ีมาจากพระสูตรในจีนหรือมองโกเลีย
                                                           

๔๓ นิยะดา เหล#าสุนทร, “บทนําเรื่องท�าวมหาชมพู”, ท�าวมหาชมพู: ต�นตํานานพระพุทธรูป
ทรงเคร่ือง, หน�า ๑๔. 

๔๔ Stanley Frye, Sutra of the Wise and the Foolish, (Dharamshala: Library of Tibetan 
Works and Archives, 1981), p. 124-127. 



๑๔๙ 

มากกว#าอินเดีย แต#พระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ก็น#าจะได�แรงบันดาลใจมาจากพระสูตรชื่อ มหากป�น
ธชสูตรได�เช#นกันเนื่องจากมหากป�นธชสูตรเป2นพระสูตรภาษาบาลีซ่ึงมีเรื่องราวท่ีว#าด�วยพระพุทธเจ�า
ทรงทรมานพญามหากป�นซ่ึงคล�ายคลึงกับชมพูบดีสูตรนี้๔๕ ซ่ึงประเทศไทยน#าจะรับคัมภีร5นี้ผ#าน
ประเทศพม#า 

คัมภีร5ชมพูบดีสูตรนี้พบว#ามีอิทธิพลกระจายตัวอยู#ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต� ท้ังในประเทศไทย ประเทศพม#า๔๖ ประเทศกัมพูชา๔๗ และประเทศลาว โดยการเข�ามาของ
คัมภีร5นี้ นักวิชาการพม#าสันนิษฐานว#าเรื่องชมพูบดีนี้น#าจะแพร#หลายจากพม#าเข�าสู#ประเทศไทยและ
ประเทศลาวโดยพระสงฆ5นิกายเถรวาทท่ีเป2นชาวมอญ มีการค�นพบการสวดมนต5โดยพระสงฆ5 ๓ รูป
แทนพระพุทธเจ�า พระเจ�าราชาธิราชและพระเจ�าชมพูบดี๔๘  

นอกจากนี้สันนิษฐานว#าอาจมีความเป2นไปได� ๔ ทาง คือ (๑) อาจจะรับมาจากพระภิกษุ
ซ่ึงเดินทางไปยังอินเดียเหนือก#อนจะนํามาเผยแพร#ต#อ หรือ (๒) อาจจะรับผ#านนักบวชซ่ึงเดินทางจาก
อินเดียเหนือเข�ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� หรือ (๓) อาจจะรับเข�ามาผ#านภิกษุชาวจีนท่ีเดิน
เข�ามาในภูมิภาค ดังปรากฏร#องรอยของบทสวด อุณหิสวิชัยคาถา ซ่ึงเป2นธารณีมนตร5หนึ่งท่ีพบใน
ประเทศจีนและยังปรากฏมาจนถึงป4จจุบัน หรือ (๔) คัมภีร5ชมพูบดีสูตรนี้น#าจะเข�ามาสู#ดินแดนท่ีเป2น
ประเทศไทยผ#านประเทศพม#าเนื่องจากคัมภีร5จากอินเดียในสมัยปาละนั้นได�แตกออกเป2นสองสาย สาย
หนึ่งส#งไปยังทิเบต เนปาลและจีน อีกสายหนึ่งไปทางพม#าและลังกา ซ่ึงพม#าและลังกามีการแปลคัมภีร5
จากภาษาสันสกฤตเป2นภาษาบาลี ต#างจากอีกสายหนึ่งซ่ึงแปลเป2นภาษาของตนเอง แต#การท่ีภิกษุ
ลังกาท่ีเดินทางมายังอยุธยาในรัชกาลพระเจ�าอยู#หัวบรมโกศไม#รู�จักพระพุทธรูปทรงเครื่องมาก#อน ย#อม
แสดงให�เห็นว#าลังกาไม#รู�จักคัมภีร5นี้จนต�องมีการส#งคัมภีร5 “ชมพูบดีวัตถุ” ซ่ึงเป2นคัมภีร5ภาษาบาลี
กลับไป ในขณะท่ีในพม#ามีการแปลคัมภีร5 เช#น โลกบัญญัติ อีกท้ังการอธิบายเมืองของพระจักรพรรดิ
ราชก็มีลักษณะเป2นเมืองท่ีมีตลาดหลากหลายท้ังตลาดบก ตลาดน้ํา มีโรงช�าง โรงม�า มีกําแพงหลาย
ชั้น ซ่ึงเป2นลักษณะเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� เช#น อยุธยา๔๙ ดังนั้น คัมภีร5เรื่องชมพูบดี
สูตรจึงน#าจะเข�ามายังประเทศไทยผ#านประเทศพม#า  

อย#างไรก็ดี เรื่องชมพูบดีสูตรนี้อาจดัดแปลงมาจากเรื่องมหากัปผิณะในอวทานศตกะ
โดยตรงก็ได� คือรับจากอินเดียโดยตรงผ#านทางภิกษุท่ีได�มีโอกาสเดินทางไปยังอินเดียก็ได� ปรากฏ
หลักฐานท่ีวัดเจดีย5เจ็ดยอด ณ มหาโพธิเจดีย5 ซ่ึงจําลองมาจากพุทธคยา  ปรากฏการทําเสารูปแจกัน
                                                           

๔๕ ป�เตอร5 สกิลลิ่ง และศานติ ภักดีคํา, “สยามบาลีวรรณกรรม: คัมภีร5บาลี”, ศัพท�สงเคราะห�,
(กรุงเทพมหานคร: Fragile Palm Leaves Foudation, ๒๕๔๕), หน�า ๑๓๔. 

๔๖ Thiripyanchai U Mya, “The Origin of the Jumbupati Image” ,Report of the director 
of archaeology survey for the year ending, p 28-37. 

๔๗ ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ท�าวมหาชมพู พระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร; เมือง
โบราณ, ป�ท่ี ๓๒, ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๔๙): ๓๓. 

๔๘ Thiripyanchai U Mya, “The Origin of the Jumbupati Image” ,Report of the director 
of archaeology survey for the year ending, p 71. 

๔๙ พระยาโบราณราชธานินทร5 (พร เดชะคุปต5), อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยากับคําวินิจฉัยของ
พระยาโบราณราชธานินทร� ฉบับชําระคร้ังท่ี ๒ และภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา, (นนทบุรี: ต�นฉบับ, ๒๕๕๐), หน�า 
๕๗-๖๕, ๙๔-๙๕. 



๑๕๐ 

ซ่ึงไม#ปรากฏความนิยมในศิลปะพุกามหรือศิลปะล�านนา 
แต#ปรากฏความนิยมในศิลปะปาละ แสดงให�เห็นว#าช#าง
ล�านนาผู�สร�างอาจเคยเดินทางไปพุทธคยา รวมถึงการ
ปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีรูปแบบใกล�เคียงกับ
ศิลปะปาละในศิลปะล�านนา  ซ่ึงการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในศิลปะล�านนาน#าจะสร�างภายใต�คติจากคัมภีร5
ชมพูบดีสูตร ปรากฏหลักฐานในเป2นพระพุทธรูปสําริดซ่ึงมี
จารึกระบุว#า  “พระมหาชมพูปติเจ�าองค5นี้ได�สร�างไว�คํ้า
ศาสนาแล” ซ่ึงอายุอยู#ในพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ๕๐(ภาพท่ี 
๕๒) การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้น#าจะส#งอิทธิพลไป
ยัง ศิลปะอยุธยาพร�อมกับคติเรื่ องชมพูบดีสูตร และ
กลายเป2นท่ีนิยมอย#างมากต้ังแต#ในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ดังปรากฏหลักฐานการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย#าง
พระมหาจักรพรรดิในสมัยพระเจ�าปราสาททอง หรือการ
ปรากฏต�นฉบับคัมภีร5เรื่องชมพูบดีสูตรภาษาบาลี อักษร
ขอมท่ี  Bibliothèque Nationale กรุ งปารีส  ประเทศ
ฝรั่งเศส ซ่ึงสามารถกําหนดอายุอยู#ในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ5มหาราช  และในสมัยพระเจ�าอยู#หัวบรมโกศซ่ึงส#งหนังสือ ชมพูบดีวัตถุ ไปให�แก#พระเจ�า
เกียรติศิริกษัตริย5ลังกาผ#านพระสงฆ5ซ่ึงเดินทางมาสืบพระพุทธศาสนา๕๑ ส#วนทางลาวน#าจะได�รับคตินี้
ในระยะแรกจากล�านนาต้ังแต#สมัยพระเจ�าโพธิสาลราช เพราะใน พ.ศ. ๒๐๖๖ พระเมืองแก�วได�
อาราธนาพระเทพมงคลแถรและพระภิกษุบริวาร พร�อมด�วยคัมภีร5ไตรป�ฎกจํานวน ๖๐ คัมภีร5ไปให�แก#
พระเจ�าโพธิสาลราช ๕๒ หรืออาจไปพร�อมกับพระเจ�าไชยเชษฐาซ่ึงมาปกครองล�านนาอยู# ๒ ป� ก#อนจะ
เสด็จไปครองอาณาจักรล�านช�าง ซ่ึงในครั้งนั้นได�อัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญ เช#นพระแก�วมรกตไปด�วย
๒๘ หรืออาจได�รับมาจากรัตนโกสินทร5อีกต#อหนึ่ง โดยอาจจะรับเข�ามาในสมัยพระเจ�ามังธาตุราชซ่ึง
เป2นช#วงเวลาท่ีมีอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร5แพร#เข�าไปในราชสํานักหลวงพระบางอย#างมาก๕๓ 

คัมภีร5ชมพูบดีสูตรเป2นคัมภีร5ท่ีมีสาระสําคัญกล#าวถึงพระพุทธเจ�าได�จําแลงพระวรกายเป2น
พระเจ�าจักรพรรดิ เพ่ือลดทิฐิมานะของพระเจ�าชมพูบดี  การท่ีพระพุทธเจ�าซ่ึงมีพระสถานะเป2น
นักบวชมาทรงเครื่องประดับอาภรณ5อย#างพระเจ�าจักรพรรดินี้  จึงเป2นท่ีแปลกตาแก#พระพุทธศาสนา

                                                           

๕๐ Alexander B. Griswold, “Notes of the Art of Siam, No. 5  The Convention of 
Jambupati” ,Artibus Asiae XXIV, 3-4 (1961): p 295-296. 

๕๑ ศานติ ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ท�าวมหาชมพู พระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร; เมือง
โบราณ, ป�ท่ี ๓๒, ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๔๙): ๓๓. 

๕๒ พระรัตนป4ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ�, พิมพ5ครั้งท่ี ๗, แปลโดย แสง มนวิทูร, (กรุงเทพมหานคร: 
รําไทยเพรส, ๒๕๕๐), หน�า ๑๖๖. 

๕๓ พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, พิมพ5ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๗), 
หน�า ๑๓๗. 

 

ภาพท่ี ๕๒ พระพุทธรูปทรงเคร่ืองล�านนาสําริด  
มีจารึกคําว#า “พระมหาชมพูปติ” 



๑๕๑ 

บางนิกาย โดยเฉพาะในลังกาท่ีส#วนใหญ#จะนับถือเถรวาทอย#างเคร#งครัดและมีความเป2นอัตลักษณ5ของ
ตนเองสูง  นี่จึงอาจเป2นเหตุผลหนึ่งท่ีสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป2นราชธานี  พยายามจะตอบข�อ
สงสัยของราชทูตลังกา  เก่ียวกับการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏอย#างแพร#หลายในแผ#นดิน
สมัยนั้น  แม�ในความเป2นจริงคติความเชื่อเรื่องการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  อาจจะมิได�มาจาก
เรื่องชมพูบดีสูตรเพียงอย#างเดียว  และคตินี้ก็อาจจะมิได�มาจากพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  แต#
อาจจะมาจากพระพุทธศาสนานิกายอ่ืนท่ีเผยแผ#เข�ามาทางตอนเหนือของสยามซ่ึงอาจจะเป2นนิกายเถร
วาท ท่ีมิใช#แบบเดียวกับลังกาก็เป2นได�   

การปรากฏของคัมภีร5ชมพูบดีสูตรในสังคมไทยนั้น มีการกล#าวอย#างชัดเจนในจดหมายเหตุ
ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป2นราชธานีเรื่องหนึ่ง  เม่ือราชทูตลังกาพาพระสงฆ5ไทย  ท่ีไปให�อุปสมบทต้ังศาสนะ
วงศ5ในลังกาทวีปกลับมาส#งเม่ือป�กุน  พุทธศักราช ๒๒๙๘  เวลาเม่ือทูตลังกาพักอยู#ในกรุงศรีอยุธยานั้น  
สมเด็จพระเจ�าอยู#หัวบรมโกศ โปรดให�พาไปชมพระอารามหลวง  ในครั้งนั้นทูตลังกาไปเห็น
พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีในวัดพระศรีสรรเพ็ชญ5  จึงสอบถามเจ�าพนักงานผู�พาไป ว#าเหตุไฉนท่ีใน
เมืองไทยจึงสร�างพระพุทธปฎิมากรทรงเครื่องอย#างเทวรูป  ท่ีในลังกาทวีปหาเคยมีพระพุทธรูปเช#นว#า
นี้ไม#ความท่ีทูตลังกากล#าวทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระเจ�าอยู#หัวบรมโกศจึงรับสั่งให�เสนาบดีชี้แจงไป
ในศุภอักษรซ่ึงมีถึงเสนาบดีลังกาว#า 

“ทูตท้ัง ๓ นายได�เห็นพระพุทธรูปสุวรรณมัยอันทรงมงกุฎแลเครื่องต�นประดับด�วย
เนาวรัตน5  ประดิษฐานอยู#ในพระมณฑปพร�อมด�วยมหรรคภัณฑ5  อันเป2นของมีค#ามาก  คือ              
มณีมุกดาแลไพฑูรย5เป2นต�น  ท้ังได�เห็นพระพุทธรูป (ทรงเครื่อง) พระองค5อ่ืนอันขจิตรงามล�วนสร�าง                                 
ด�วยทองแลเงิน  หากมีใจสงสัยว#า  พระพุทธรูปทรงเครื่องประดับอย#างนี้  (เหมือนเทวะรูป)  ท่ีใน
ลังกาทวีปไม#มีเลย (ดังนี้)  อันพระพุทธรูปทรงเครื่องประดับอย#างนี้อย#า (ให�ชาวลังกา) พากันกล#าวว#า
เหมือนเทวะรูป  พระเจ�าราชาธิราชผู�อุดม(ของเรา) นั้น หาทรงประพฤติพระราชกิจ   ซ่ึงเป2น 
พระราชกุศลอย#างยวดยิ่งให�ผิดครองพระพุทธวัจนะไม#  พระพุทธรูปท่ีทรงพระมหามงกุฎอย#างนี้  ได�มี
ปรากฏในชมพูบดีวัตถุ(เรื่องท�าวมหาชมพู)  เหตุนั้นราชบุรุษผู�ได�เล#าเรียนนิทานทราบชัดเจน  
จึงบอกเล#ามาอย#างนี้โดยแท�จริง”“เราได�ส#ง (หนังสือ)  ชมพูบดีวัตถุมาให�ท#านอรรคมหาเสนาบดีลังกา  
เพ่ือจะได�สั่งสอนพวกพราหมณ5ในลังกาทวีปแล�วขอให�ทูลเรื่อง (ชมพูบดีวัตถุ)  นี้แก#พระเจ�าอุดม
มหาราชแห#งลังกาทวีปด�วย  เม่ือเราจะส#ง  (หนังสือ)  วัตถุเรื่องชมพูบดีนี้มา  ก็ได�ถวายพระสังฆวร
นายกอุดม ให�พิจารณาด�วยแล�ว  เพ่ือจะแก�วิมัติของพราหมณ5ท้ังหลาย”“ขอให�พระเจ�ากรุงลังกาทรง
สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเนาวรัตน5ล�วนเหมือนอย#างท่ีสร�างในกรุงเทพมหานครนี้เถิดพระราชกุศล
จะได�เจริญวัฒนาในกรุงศิริวัฒนบุรีตลอดแว#นแคว�นลังกาทวีป”๕๔  

จะเห็นได�ตามความในศุภอักษรท่ีกล#าวมานี้ว#าเม่ือครั้งท่ีกรุงศรีอยุธยาเป2นราชธานี 
มีความนิยมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเป2นอย#างยิ่ง  เนื้อความแห#งชมพูบดีสูตรมีสาระสําคัญ
อยู#ว#า มีกษัตริย5พระองค5หนึ่ง ครองกรุงป4ญจาละมีฤทธิ์อํานาจพิเศษด�วยของคู#บุญหลายอย#าง เช#น 
ฉลองพระบาทซ่ึงสวมใส#แล�วสามารถเหาะเหินเดินอากาศได�และศรวิเศษอาจบังคับไปทําร�ายศัตรูในท่ี
ต#างๆ กษัตริย5องค5นี้มีพระนามว#าพระเจ�าชมพูบดี  ราตรีหนึ่งเป2นวันเพ็ญอุโบสถพระเจ�าชมพูบดีจึงสวม
                                                           

๕๔สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรียบเรียง, เร่ืองประดิษฐานพระสงฆ�สยามวงศ�ในลังกา
ทวีป, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ5การศาสนา, ๒๕๐๓),  หน�า ๒๔๙ – ๒๕๐.  



๑๕๒ 

ฉลองพระบาทเท่ียวเหาะชมดูบ�านเมืองในชมพูทวีปจนกระท่ังลุถึงเมืองราชคฤห5ทอดพระเนตรเห็น
ยอดปราสาทอันวิจิตรของพระเจ�าพิมพิสารผู�ครองนครก็บังเกิดความริษยา ยกพระบาทถีบยอด
ปราสาทหมายจะให�ล�มพินาศแต#อานุภาพแห#งบุญของพระเจ�าพิมพิสารคุ�มครองพระบาทและพระชานุ
ของพระเจ�าชมพูบดี กลับแตกทําลายได�ทุกขเวทนา  คราวนี้ทรงพิโรธจัด ใช�พระขรรค5วิเศษฟ4นยอด
ปราสาทอีกด�วยพุทธานุภาพซ่ึงแผ#มาป�องกัน พระขรรค5นั้นกลับย#อยยับเป2นธุลีไปพระเจ�าชมพูบดีจึง
เหาะกลับกรุงป4ญจาละแล�วปล#อยศรวิเศษลอยมาทําร�ายพระเจ�าพิมพิสารพระเจ�าพิมพิสารจึงเสด็จไป
ทูลขอให�พระพุทธองค5ปกป�องจึงได�บังเกิดการต#อฤทธิ์กันข้ึนระหว#างพระศาสดากับพระเจ�าชมพู
บดี  พระพุทธองค5ทรงจําแลงเป2นพระเจ�าจักรพรรดิราช มีพระอินทร5, พระพรหม, เทพยดา, นาค, 
ครุฑ, คนธรรพ5 เป2นบริวาร ทรงปราบทิฐิมานะของพระเจ�าชมพูบดีได�สําเร็จพระเจ�ากรุงป4ญจาละกลับ
ผิดเป2นชอบได� เสด็จออกผนวชจนท่ีสุดได�บรรลุอรหัตผล   

ด�วยเหตุแห#งการต#อฤทธิ์ของพระเจ�าชมพูบดีกับสมเด็จพระบรมศาสดานั้นเอง ทรงใช�พุทธ
อุบายด�วยการนิรมิตทรัพย5ศฤงคารเพียบพร�อมด�วยเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ5ฉลองพระวรกาย เพ่ือให�
พระเจ�าชมพูบดีทรงละทิฐิมานะ ยอมต#อพระพุทธบารมีอันไพศาลเพ่ือจะทรงแสดงธรรมโปรดนําทาง
พระเจ�าชมพูบดีสู#อริยมรรคในท่ีสุด เหตุการณ5ดังกล#าวนี้เองจึงเป2นเหตุผลหนึ่งท่ีจะอธิบายถึงการนํา
เครื่องทรงอันมีค#าไปประดับองค5พระพุทธปฏิมานอกจากการยกย#องพระสภาวะอันเหนือมนุษย5ของ
พระพุทธเจ�าซ่ึงเป2นคตินิยมของพระพุทธศาสนามหายานมาแต#เดิม  เรื่องพระเจ�าชมพูบดีนี้จึงมี
อิทธิพลอันมากต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทสืบมาในหลายยุค
สมัยต#อมาในสังคมไทยจึงถึงป4จจุบัน 

จากบทพระนิพนธ5ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท่ีทรงสันนิษฐานว#าคัมภีร5
ชมพูบดีนี้น#าจะมาจากพระสูตรมหายาน และมีการกล#าวถึงพระเวทโพธิสัตว5 หรือท�าวมหาชมพูของ
พระญวณ นั้น แท�จริงแล�วเป2นคนละกรณีกับคัมภีร5ชมพูบดีท่ีเถรวาทนํามาเป2นต�นเค�าในการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่อง  

นับว#าคติตามคัมภีร5ชมพูบดีนี้มีอิทธิพลอย#างมากต#อสังคมไทยนับต้ังแต#หลังพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙ เป2นต�นมา  นั่นเป2นเพราะว#าพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได�เข�ามามีอิทธิพลในภูมิภาคท่ีเป2น
ประเทศไทยในป4จจุบัน  ซ่ึงมีคตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเป2นพ้ืนฐานเดิมอยู#แล�ว 
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากลังกา ซ่ึงเข�ามาเผยแผ#ใหม#ในภูมิภาค  จึงถูกประยุกต5ให�สอดคล�อง
กับความเชื่อพ้ืนฐานเดิมของผู�คน  ทําให�คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเน�นเรื่องจกฺรวรฺตินฺเป2น
หลักตามพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  ถูกปรับตามความเชื่อเรื่องชมพูบดีซ่ึงไม#ขัดแย�งกับหลัก 
คําสอนตามแนวเถรวาทมากข้ึน  การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องโดยส#วนมากจึงถูกสร�างข้ึนตามคติว#า
ด�วยชมพูบดีโดยมีเนื้อความตามคัมภีร5ชมพูบดีสูตรมารองรับและอธิบายมูลเหตุการสร�าง 

คติเรื่องชมพูบดีนี้  เป2นคติท่ีมีอิทธิพลต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมากท่ีสุด
นับต้ังแต#ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป2นราชธานีเป2นต�นมา  นับเนื่องถึงป4จจุบัน    คตินี้ถูกผนวกเป2นปาง
หนึ่งของพระพุทธรูปในสังคมไทย  ซ่ึงจะเรียกพระพุทธรูปทรงเครื่องปางต#างๆ ว#า ปางโปรดพระเจ�า
ชมพูบดี หรือปางโปรดพญาชมพูบดี หรือปางทรมานพระยาชมพูบดี ก็เรียก  ทําให�คตินี้มักจะถูก
สอดแทรกไปในหลายคติเช#น  คติการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค5 สังคมไทยก็จะเรียกพระพุทธรูป
ซ่ึงทรงเครื่องนั้นว#า ปางโปรดพระเจ�าชมพูบดีด�วย 



๑๕๓ 

๓.๒.๖ คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในยุคปvจจุบัน 

ในยุคสมัยป4จจุบันในท่ีนี้หมายถึงพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ เป2นต�นมา ปรากฏพระเถระหลายรูป
ท่ีเป2นครูบาอาจารย5สอนธรรมกรรมฐานและเป2นท่ีเคารพมีศิษยานุศิษย5มากมาย  ท#านเหล#านั้นได�สอน
หรือกล#าวข�อธรรม บางประการท่ีก#อให�เกิดการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องอย#างแพร#หลายในป4จจุบัน 

(๑) แนวคิดของพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ#อฤๅษีลิงดํา วัดจันทาราม (ท#าซุง) จังหวัด
อุทัยธานี แนวคิดนี้แพร#หลายอย#างยิ่งในยุคสมัยป4จจุบัน ด�วยแนวคิดเรื่องสมเด็จองค5ปฐม หรือ
พระพุทธเจ�าองค5แรกของโลกและจักรวาลท่ีเชื่อว#า  สมเด็จองค5ปฐม ท#านเป2น พระพุทธเจ�าพระองค5
แรกของโลก ทรงพระนาม สมเด็จพระพุทธสิกขี เนื่องจากพระพุทธเจ�าได�ตรัสรู�แล�วมากมายนับได�แสน
องค5 ฉะนั้นพระนามของพระองค5จึงซํ้ากัน โดยเฉพาะพระนาม สมเด็จพระพุทธสิกขี มีด�วยกัน ๕ 
พระองค5 จึงได�ขนานนามของสมเด็จองค5ปฐมว#า สมเด็จพระพุทธสิกขีท่ี ๑ จึงนับได�ว#า พระพุทธองค5
ทรงเป2น สมเด็จองค5ปฐมบรมครู อย#างแท�จริง  สมัยท่ีพระพุทธองค5ได�ทรงอุบัติในโลกมนุษย5 ซ่ึง
ขณะนั้นคนมีอายุขัยประมาณ ๘ หม่ืนป� พระพุทธองค5ทรงผนวชออกมหาภิเนษกรมณ5 เม่ือพระชนมายุ
ได� ๔ หม่ืนป� หลังจากผนวชได� ๒ หม่ืนป� จึงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู� เป2นองค5สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ�าพระองค5แรกของโลก พระพุทธองค5ทรงโปรดเวไนยสัตว5ประมาณ ๒ หม่ืนป� จึงได�
เสด็จดับขันธปรินิพพาน  พระพุทธองค5ทรงใช�เวลาอันยาวนานถึง ๔๐ อสงไขยกัปเศษ ในการบําเพ็ญ
พระบารมี เพ่ือแสวงหาพระโพธิญาณด�วยพระองค5เอง ทรงใช�เวลาอันยาวนานในการบําเพ็ญพระ
บารมี เนื่องจากพระพุทธองค5เป2นพระพุทธเจ�าพระองค5แรก จึงไม#มีแบบอย#างท่ีจะให�พระพุทธองค5ได�
ศึกษาเป2นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณ ระยะเวลาท่ีบําเพ็ญพระบารมีจึงใช�ถึง ๔๐ 
อสงไขยกัปเศษ 

ท้ังนี้ สมเด็จองค5ปฐมในสมัยท่ีพระราชพรหมยานสร�างข้ึนไว�ท่ีวัดจันทาราม (ท#าซุง) นั้น ได�
สร�างไว�ในรูปลักษณ5เป2นพระพุทธชินราช ตามเหตุการณ5ท่ีท#านได�นิมิตไป ดังนี้ 

“เม่ือประมาณ พ.ศ.๒๕๑๑ คืนหนึ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ#อกําลังสอนพระกรรมฐาน 
และเม่ือเสร็จจากการแนะนํา ก็ได�ทําสมาธิ ก็เกิดสิ่งท่ีไม#คาดคิดมาก#อนปรากฏข้ึน คือ เห็น
พระพุทธเจ�าในปางพระนิพพานทรงยืนสองแถวยาวเหยียดไปข�างหน�าแล�วก็พนมมือ  พระเดชพระคุณ
หลวงพ#อมีความรู�สึกในใจว#า บางทีอาจจะเป2นอุปาทาน เพราะว#าพระพุทธเจ�าไม#เคยก�มศีรษะให�ใคร 
แม�แต#บ�านเรือนเล็กๆ หลังคาต่ําๆ หากพระพุทธองค5เสด็จเข�าไป หลังคาก็จะสูงข้ึนเอง แต#เวลานี้เห็น
พระพุทธเจ�ายืนพนมมือ เม่ือนึกเพียงนี้ ก็เห็นภาพหลวงปู=ปานปรากฏข้ึนข�างหน�า หลวงปู=ปาน ท#าน
บอกว#า “คุณ…ไม#ใช#อุปาทาน ประเด๋ียวพระพุทธเจ�าองค5ปฐมจะเสด็จมา” อีกประมาณ ๕ นาที 
ปรากฏว#ามีพระพุทธเจ�าอีกองค5 รูปร#างท#านใหญ#โตมาก สูงมาก มาในรูปของปางพระนิพพาน เดินมา
ระหว#างช#องกลาง พระพุทธเจ�าทุกๆ พระองค5ก�มศีรษะแสดงความเคารพ พอพระองค5เดินไปถึงพระ
เดชพระคุณหลวงพ#อ ทรงตรัสว#า “ข�าจะนั่งท่ีไหนหว#า… ในเม่ือไม#มีท่ีนั่ง ข�าก็เอาหัวแกเป2นแท#นก็แล�ว
กัน” พระพุทธองค5ก็เลยนั่งบนหัวของพระเดชพระคุณหลวงพ#อ แล�วทรงตรัสกับพระเดชพระคุณหลวง
พ#อว#า “นับต้ังแต#บัดนี้เป2นต�นไป ก#อนท่ีแกจะสอนพระกรรมฐานก็ดี จะพูดธรรมก็ดี บอกฉันก#อน ฉัน
จะให�พูดตอนไหน จะให�เทศน5ตอนไหน ให�ว#าตามนั้น” เป2นอันว#าเม่ือใดก็ตาม ท่ีพระเดชพระคุณหลวง
พ#อเทศน5ก็ดี สอนพระกรรมฐานก็ดี สอนธรรมก็ดี พระเดชพระคุณหลวงพ#อ ไม#เคยได�พูดตามใจคิดเลย 



๑๕๔ 

เป2นเพราะพระพุทธองค5ท#านดลใจให�พระเดชพระคุณหลวงพ#อพูด และแนะนําธรรม ซ่ึงบางครั้งอาจจะ
ไม#เป2นท่ีถูกใจของทุกคน เพราะพระพุทธองค5ท#านอาจจี้จุดเฉพาะคนใดคนหนึ่ง แต#บางคนอาจจะไม#
ถูกใจก็ได� นี่เป2นเรื่องธรรมดา พระเดชพระคุณหลวงพ#อก็คิดว#า เม่ือพระพุทธองค5ท#านมีบุญคุณอย#างนี้ 
จึงคิดท่ีจะหล#อรูปของท#าน  ต#อมาเม่ือพระเดชพระคุณหลวงพ#อได�เจริญพระกรรมฐานแล�ว จึงได�
อาราธนาสมเด็จองค5ปฐมขอพบ พระพุทธองค5ท#านก็ปรากฏให�เห็น ทรวดทรงสวยงามมาก หน�าของ
ท#านอ่ิมเหมือนรูปไข# แก�มอ่ิม ทรงยิ้มน�อยๆ ริมฝ�ปากไม#บุ̈ม ไม#เหมือนพระพุทธเจ�าท่ีเขาป4�นกัน จะ
พบว#าช#างเขาป4�นแก�มตรงปากจะบุ̈มลงไป แล�วสมเด็จองค5ปฐมก็แสดงรูปร#างสมัยเป2นมนุษย5 และก็
เปลี่ยนมาเป2นปางพระนิพพาน พระเดชพระคุณหลวงพ#อก็ถามว#า ถ�าจะป4�นรูปของพระองค5 จะให�ป4�น
แบบไหน จะให�ป4�นปางพระนิพพานหรือมนุษย5 พระพุทธองค5บอกว#าให�ป4�นแบบนี้ก็แล�วกัน พระพุทธ
องค5ทรงแสดงภาพให�ดู เป2นเหมือนกับพระพุทธรูป และมีเรือนแก�วแบบพระพุทธชินราช รูปท่ีทรงให�
ป4�นไม#เหมือนกับรูปจริงของท#าน แต#พระองค5ท#านต�องการให�ป4�นแบบท่ีท#านต�องการ พระพุทธองค5ได�มา
แสดงภาพให�พระเดชพระคุณหลวงพ#อดูถึง ๓ วันติดๆ กัน วันละประมาณ ๑ ชั่วโมง พระเดชพระคุณ
หลวงพ#อก็ได�ดูอย#างละเอียด แต#ก็คิดในใจว#า ช#างเขาป4�น แต#เขาไม#เห็นภาพ เขาจะป4�นได�ไม#เหมือน จึง
ได�ขอบารมีพระองค5ท#าน เวลาช#างป4�น ขอได�โปรดดลใจ ให�เป2นไปตามพระพุทธประสงค5 พระองค5ท#าน
ก็ยอมรับ”๕๕ 

จะเห็นได�ว#าพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ#อฤๅษีลิงดํา ได�สร�างรูปเหมือนสมเด็จองค5ปฐม 
หรือพระพุทธเจ�าพระองค5แรกตามความเชื่อของท#านท่ีเกิดจากนิมิตตามการปฏิบัติแนวมโนมยิทธิ ซ่ึง
เป2นแนวปฏิบัติกัมมัฏฐานชนิดหนึ่งในสายของวัดท#าซุงนี้  โดยในระเริ่มแรกนั้นท#านได�สร�างใน
รูปลักษณ5เป2นแบบพระพุทธชินราชตามท่ีท#านนิมิตเห็น  และมีการสร�างสภาวะความเป2นทิพย5ของพระ
นิพพานสื่อสารผ#านรูปของพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเรียกว#า “พระวิสุทธิเทพ” และยังมีการสร�างพระ
ศรีอาริยเมตไตรย ในลักษณะทรงเครื่องอีกด�วย  แนวคิดเช#นนี้  ย#อมแสดงออกถึงการสร�างสัญลักษณ5
ของสัพพัญ�ุตตญาณ  การทรงเครื่องของพระพุทธรูปในแนวคิดของสายนี้  จึงเป2นการแสดง
สัญลักษณ5ถึงบุคคลท่ีอยู#บนพระนิพพานก็คือ พระอรหันต5 พระป4จเจกพุทธเจ�า และพระพุทธเจ�า ใน
เม่ือท#านท้ังหลายเหล#านี้อยู#ข�างบน ในความรู�สึกเราก็คือ พระควรท่ีจะเป2นพระ แต#สิ่งท่ีทํามาก็คือการ
สร�างบุญสร�างบารมี ลักษณะท่ีปรากฏเต็มบุญเต็มบารมีนั้นเป2นแบบใด บุคคลท่ีสามารถเข�าถึงตรงนั้น
ก็จะรู�เห็นได�ว#า ต#างจากความคิดของเราท่ัวๆ ไปว#า ท#านเป2นพระก็ควรจะครองตัวเป2นพระ  แท�จริง
แล�วก็คือการนําหลักจกฺรวรฺตินฺเข�ามาผนวกผ#านการสร�างจินตภาพ  ว#าพระพุทธเจ�าหรือผู�ตัดสิ้นซ่ึง
กิเลสบรรลุถึงนิพพานแล�ว  มีลักษณะเป2นทิพย5เช#นไร  แม�ในขณะท่ีหลวงพ#อฤๅษีลิงดํามีชีวิตอยู#จะมิได�
สร�างรูปลักษณ5ของสมเด็จองค5ปฐมท่ีเป2นพระทรงเครื่อง  แต#ก็ได�อธิบายลักษณะของความอลังการของ
เครื่องทรง  ความเป2นทิพย5ของพระพุทธเจ�าไว�ในคําสอนดังกล#าว  ทําให�ศิษย5ในชั้นหลังสืบมา  นิยม
สร�างรูปสมเด็จองค5ปฐม  และรูปพระพุทธเจ�าท้ังหลายในลักษณะการทรงเครื่องอย#างพระเจ�า
จักรพรรดิ  ซ่ึงกลายเป2นท่ีแพร#หลายอย#างมากในป4จจุบัน 

ในแนวคิดของพระราชพรหมยาน นี้ พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมป�ฺโญ) ดร. 
ได�กรุณาให�สัมภาษณ5ระบุว#า “การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแนวของพระราชพรหมยานนี้

                                                           

๕๕ พระราชพรหมยาน, มรดกของพ$อ, (อุทัยธานี: วัดท#าซุง). 



๑๕๕ 

เกิดข้ึนจากแนวคิดว#าพระพุทธเจ�าคือพระ แต#เวลาท่ีท#านแสดงออกมาเต็มบุญญาบารมี ในโลกเรานับ
ถือว#าผู�ใดมีอํานาจมากท่ีสุด ก็จะแสดงออกในลักษณะอย#างนั้น เพ่ือให�คนอ่ืนเห็นและเชื่อถือศรัทธา 
คราวนี้ในโลกเราผู�ท่ีนับถือว#ามีอํานาจมากท่ีสุด ก็คือพระเจ�าจักรพรรดิราช ซ่ึงปกครองทวีปท้ัง ๔  ใน
ความเชื่อของคนยุคนั้น เขาว#าพระเจ�าจักรพรรดิราชจะมีเครื่องทรงลักษณะไหน พระพุทธเจ�าท#านก็จะ
แสดงออกให�เห็นในลักษณะอย#างนั้น ต�องบอกว#าเป2นส#วนหนึ่งของสัพพัญ�ูวิสัยท่ีพระองค5ท#านทราบ 
ในเม่ือทราบโดยสัพพัญ�ุตตญาณ ถึงเวลาพระองค5ท#านก็แสดงออกให�เป2นไปตามนั้น จึงได�สร�าง
รูปลักษณ5มาให�มนุษย5โลกได�เห็น”๕๖ 

(๒) แนวคิดของพระพรหมป4ญโญ หรือหลวงปู=ดู# แห#งวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
แนวคิดของหลวงปู=ดู#นั้น  เป2นแนวคิดท่ีเป2นแรงบันดาลใจให�เกิดการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเรียก
กันว#า พระจักรพรรดิ ในป4จจุบัน  สืบเนื่องจากบทบูชาพระ ซ่ึงหลวงปู=ดู#ได�เรียบเรียงมอบให�นาวาเอก
สําเภา  คมสันต5  ผู�เป2นศิษย5 ในคราวสร�างพระพุทธรูปบูชา ซ่ึงก็มิใช#พระพุทธรูปทรงเครื่องแต#ประการ
ใด  ต#อมาพระอาจารย5วรงคต  วิริยธโร  หรือหลวงตาม�า  เจ�าอาวาสวัดถํ้าเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม#  และอาจารย5ศุภรัตน5  แสงจันทร5  ผู�เป2นศิษย5ของหลวงปู=ดู#  ได�ขยายความตลอดจน
อธิบายความหมายของคาถาบูชาพระบทนี้  ให�ไปเก่ียวข�องกับพระพุทธเจ�าปางมหาจักรพรรดิ  จึง
ก#อให�เกิดการสร�างพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ  และเป2นท่ีนิยมในกลุ#มศิษยานุศิษย5สายวัดถํ้าเมือง
นะและสายอาจารย5ศุภรัตน5สืบมา  การอธิบายความหมายดังกล#าวได�อ�างอิงความเป2นพระพุทธเจ�าปาง
จักรพรรดิตามคัมภีร5ชมพูบดีสูตร  ดังนั้นการสร�างพระจักรพรรดิตามแนวคิดของศิษย5สายนี้  ก็คือการ
สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามคติของคัมภีร5ชมพูบดีสูตรนั่นเอง 

(๓) แนวคิดของพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ#อสด  จนฺทสโร)  วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ท#าน
เป2นผู�ค�นพบแนวคิดการวิธีปฏิบัติกรรมฐานท่ีเรียกว#าวิชชาธรรมกาย  การปฏิบัติแนวทางนี้เป2นท่ีนิยม
อย#างมากในยุคป4จจุบัน การสร�างรูปพระพุทธปฏิมาในลักษณะทรงเครื่องจักรพรรดิสําหรับในสาย
วิชชาธรรมกายนั้น  ปรากฏชัด เม่ือพระเทพญาณมงคล (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ซ่ึงเป2นศิษย5ของพระราช
พรหมเถร  ศิษย5ของพระมงคลเทพมุนี  ได�ดําริมาสร�างวัดหลวงพ#อสดธรรมกายาราม ท#านจึงได�สร�าง
พระพุทธปฏิมาในรูปลักษณ5ทรงเครื่อง เพ่ือเป2นสัญลักษณ5แทนพระจักรพรรดิ ท่ีทําหน�าท่ีหล#อเลี้ยง
พระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ�า พระอรหันตเจ�า ถึงพระพุทธเจ�าต�นธาตุต�นธรรมท่ีเป2นอมตธรรม 
ตลอดท้ังกลางธาตุ และปลายธาตุท้ังสิ้น  ด�วยนิพพานสมบัติ ให�ได�เสวยวิมุตติสุขเป2นบรมสุข ท่ียั่งยืน 
ท่ีไม#มีความเกิด แก# เจ็บ และตาย อีก แล�วยังถ#ายทอดเป2นโลกิยสมบัติ คือ เป2นอรูปพรหม-รูปพรหม
สมบัติ สวรรค5สมบัติ และมนุษย5สมบัติ มาตามสายธาตุธรรมของภาคพระ/ธรรมขาว หรือฝ=ายบุญกุศล 
ตามระดับบุญบารมีและ ภูมิธรรมของสัตว5โลกในสุคติภพท่ีได�ประกอบบําเพ็ญมาอีกด�วย เพราะเหตุ
นั้น  ในท#ามกลางของกายในกาย ณ ภายในของ สัตว5โลกในสุคติภพ จากกายสุดหยาบสุดละเอียด ท้ัง
ระดับโลกิยะ ได�แก# เบญจขันธ5ของมนุษย5-มนุษย5ละเอียด, ทิพย5-ทิพย5ละเอียด, รูปพรหม-รูปพรหม
ละเอียด, อรูปพรหม-อรูปพรหมละเอียด ถึงระดับโลกุตตระ คือธรรมกายทุกระดับภูมิจิต จึงมี
จักรพรรดิภาคผู�เลี้ยงนี้สถิตอยู#ในท#ามกลางกายสุดหยาบสุดละเอียดนี้ทุกกาย   และยังมีจักรพรรดิภาค
ผู�เลี้ยงประจําหมู#ชนท่ีอยู#ร#วมกันเป2นคณะน�อยใหญ#ท้ังปวง  ต้ังแต#ระดับครอบครัว ประเทศชาติ โลก 
                                                           

๕๖ สัมภาษณ5พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร., ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๕๖ 

และภพภูมิต#างๆ  ได�แก# กามภพ รูปภพ และ อรูปภพ ถึงพ�นโลกคือพระนิพพาน  ตามระดับบุญบารมี 
อีกท้ังสัตว5โลกในทุคคติภูมิ (เปรต สัตว5นรก อสุรกาย สัตว5ดิรัจฉาน) ถึง อายตนะโลกันต5ท่ีพ�นโลก พ�น
ขอบจักรวาลไปเบ้ืองล#าง 

แนวคิดการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสายนี้  ก็มิได�ปรากฏในสมัยของพระมงคลเทพ
มุนี  แต#ปรากฏในคําสอนชั้นหลังสืบมา  และมาปรากฏการสร�างพระจักรพรรดิเม่ือของพระเทพญาณ
มงคล  ได�มาสร�างวัดหลวงพ#อสดธรรมกายาราม  หากพิจารณาแนวคิดการสร�างพระทรงเครื่อง
จักรพรรดิตามแนวคิดสายนี้แล�ว  มีความคล�ายคลึงกับแนวคิดของพระไวยโรจนะ  ของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน  ฝ=ายมหายานเชื่อว#า อาทิพุทธ (ชื่อพระพุทธเจ�า) เป2นพระพุทธเจ�าท่ี
อุบัติข้ึนพร�อมกับโลก หรือเรียกว#า ธรรมกาย (ในภาษาสันสกฤต เรียก พระสมันตรพุทธเจ�า)  

พระไวยโรจนะนั้น ในความหมายก็คือ ธยานิพุทธะ หรือ สัมโภคกาย หรือธรรมกาย ในท่ีนี้
หมายถึง ตัวแทนของความจริงสากล เป2นตัวแทนของอากาศธาตุ (ช#องว#างในจักรวาล ในความหมายท่ี
น#าจะพ�องกับฝ=ายเถรวาทก็คือ การไม#มีตัวตน) ธรรมกายนั้นมีความหมายอีกประการหนึ่งก็คือ พระ
พุทธ เจ�านั้นมีกายคือ ธรรมะ คือความจริง 

ในฝ=ายมหายานนั้น กําหนดพุทธศิลป�รูปแบบของพระไวยโรจนะในความหมายของความ
จริงก็คือ ความไม#มีตัวตน มีลักษณะเป2นกายภาพ ท่ีมีสีขาวเป2นสัญลักษณ5 รัศมีธรรมเป2นสีน้ําเงินอ#อน 
ประทับอยู#ในท#าธรรมจักรมุทราท่ีแสดงโดยนิ้วพระหัตถ5มาวงล�อมกัน อันหมายถึงกงล�อธัมมจัก
กัปปวัตนสูตรหรือความจริงแท� คือความไม#มีตัวตน ท่ียังคงหมุนอยู#ตลอดเวลา ท#านั่งขัดสมาธิ
ทรงเครื่องจักรพรรดิ เป2นสัญ ลักษณ5ของอํานาจและความกล�าหาญ มีความหมายถึงความจริงแท� 
ความไม#เป2นตัวตน นั่นเอง (ฝ=ายเถรวาทถอดมาเป2นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ) เสียงประจํา
พระองค5คือ โอม เสียงท่ีหมายถึงความว#าง ซ่ึงหมายถึงความไม#มีตัวตน นั่นเอง 

ในสายนี้  จึงเชื่อเรื่องธรรมกายของพระพุทธเจ�า ก็คือพระไวยโรจนะตามคติของนิกาย
มหายานนั่นเอง 

ดังท่ีได�นํามาวิเคราะห5นี้  เป2นคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเกิดข้ึนและเข�ามามี
อิทธิพลต#อการสร�างพระพุทธรูปในสังคมไทย  โดยแบ#งแยกการวิเคราะห5เป2นสองยุคสมัย  คือก#อน
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงพระพุทธศาสนานิกายมหายานจะมีอิทธิพลต#อแนวคิดการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องเป2นอย#างมาก และหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงแนวคิดของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  
เข�ามามีบทบาทและอิทธิพลต#อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องสืบมา  ท้ังนี้ก็มิได�ทําลายแนวคิดตาม
คติเดิมลง  แต#กลับผสมผสานก#อให�เกิดมุมมองใหม#ในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในยุคสมัยต#อมา    

แม�ว#าคติหลักในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นจะมีไม#ก่ีแนวคิด  เม่ือวิเคราะห5คติการ
สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยแล�ว ผู�วิจัยสามารถสรุปได�ว#าคติการสร�างพระพุทธรูปทรง
เครื่องในสังคมไทยนั้น  มีคติการสร�าง ดังนี้ 

(๑) คติพระพุทธเจ�าทรงเป2นจกฺรวรฺตินฺ 
(๒) คติตามคัมภีร5ชมพูบดีสูตร 
(๓) คติพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค5 
(๔) คติการสร�างรูปพระโพธิสัตว5 (รวมท้ังพระศรีอาริยเมตไตรยด�วย) และ 



๑๕๗ 

(๕) คติการสร�างรูปเทพธรรมบาล 

ซ่ึงหากมองในมิติของการสร�างพระพุทธรูปซ่ึงหมายถึงรูปของพระพุทธเจ�าแล�ว  ย#อมมี
เพียงสามคติแรกเท#านั้น  ซ่ึงคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท้ังปวงนี้  ก#อให�เกิดแนวคิดคตินิยมท่ี
สามารถนําเข�าไปผนวกกับหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาได�อีกประการหนึ่งคือ คติการบูชา 

๓.๓ วิเคราะห�รูปแบบการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสังคมไทย 
เ ม่ือวิ เคราะห5ค ติการ

สร� า งพระพุทธรูปทรง เครื่ อ ง ใน
สังคมไทยแล�วจะพบว#า  หลักการ
สร� า งพระพุทธรูปทรง เครื่ อ ง ใน
สังคมไทยมิได�จํากัดว#าจะต�องเป2น
ป า ง ห รื อ อิ ริ ย า บ ถ ใ ด   เ พ ร า ะ
พระพุทธรูปทรงเครื่องบางองค5อาจ
มิได�สร�างเพ่ือตอบโจทย5เฉพาะคัมภีร5
ชมพูบดีเท#านั้น  จึงไม#จําเป2นต�องนํา
คัมภีร5ชมพูบดีมาเป2นเกณฑ5ในการ
วางรูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เพียงอย#างเดียว  แต#ถ�าหากเรียกปาง
โปรดพระเจ� าชมพูบดี  หรือปาง
ทรมานพระเจ�าชมพูบดีแล�ว ก็จําเป2น

อย#างยิ่งท่ีจะต�องนําคัมภีร5ชมพูบดีมาเป2นแนวทางหรือเกณฑ5ในการสร�าง  หากพิจารณาเหตุการณ5ท่ี
เกิดข้ึนตอนท่ีพระพุทธเจ�าจําแลงเป2นพระเจ�าจักรพรรดิราชมาเป2นเกณฑ5การสร�างพระพุทธรูปทรง
เครื่องอย#างเคร#งครัดแล�ว จะพบว#า ปางหรือ
อิริยาบถท่ีถูกต�องท่ีสุด นั้นคือ ปางประทับนั่งบน
รัตนบัลลังก5 ในรูปแบบการทรงเครื่องอย#างพระ
เจ�าจักรพรรดิราช โดยมิให�เห็นความเป2นสมณะ
เหลืออยู#เลย โดยพระเจ�าจักรพรรดิราชนั้นทรง
แสดงธรรม โปรดพระเจ�าชมพูบดี จึงต�องยกพระ
หัตถ5แสดงท#าธรรมจักรมุทรา  หรือปางแสดง
ธรรม  อิริยาบถหรือลักษณะเช#นนี้ ปรากฏชัดใน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล#าเรื่องเหตุการณ5ดังกล#าว 
ดังภาพตัวอย#างท่ีอยู# ณ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย5 
พระราชวังบวรสถานมงคล (ภาพท่ี ๕๓) ศิลป�นได�
พยายามสื่อความหมายแสดงสัญลักษณ5แห#ง
พระพุทธเจ�าซ#อนไว� ได�แก# การประทับอยู#บน
ดอกบัว และบนพระหัตถ5มาลายกงจักร   โดยไม#

 

ภาพที่ ๕๓ จิตรกรรมฝาผนังเล#าเรื่องเหตุการณ5ตอนพระพุทธเจ�าแปลงเป2นพระเจ�า
จักรพรรดิโปรดพระเจ�าชมพูบดี ณ พระทีน่ัง่พุทไธสวรรย5 พระราชวงับวรสถานมงคล 

 

ภาพที่ ๕๔ พระประธานในอุโบสถ วัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุร ี



๑๕๘ 

มีรูปลักษณ5ของผ�ากาสายะของภิกษุหลงเหลืออยู#
เลย  แต#เม่ือมีการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ตามคติคัมภีร5ชมพูบดีแล�ว  ต�องยอมรับใน
ประการสําคัญว#า ศิลป�นมิได�มีความรู�หรือศึกษา
คัมภีร5อย# างถ#องแท�   ลึก ซ้ึ ง   การถ# ายทอด
เห ตุการณ5 ของประ ติมากร   ก็ ใช� วิ ธี ส ร� า ง
อ งค5 ป ระกอบสํ า คัญ เ พ่ื อ แส ดง ให� เ ห็ น ถึ ง
สาระสําคัญของเรื่อง สองประการ คือ ความเป2น
พระพุทธเจ�าและความเป2นพระเจ�าจักรพรรดิ  
ทําให�พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีสร�างตามคตินี้   
ปรากฏท้ังอิริยาบถยืน และประทับนั่ง โดยมี
เครื่องทรงอย#างพระมหากษัตริย5ประกอบ  
สําหรับประเด็นเรื่องผ�ากาสายะนั้น  น�อยนักท่ี
ประ ติมากรจะไม# ส ร� า งผ� าจี ว ร   สา เห ตุ ท่ี
จําเป2นต�องสร�างผ�าจีวร หรือสังฆาฏิให�เห็นไว�บ�าง 
ก็ เ พ่ือป�องกันการสับสนระหว#างเทวรูป กับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องนั่นเอง  สําหรับปางใน

การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามคตินี้ท่ีปรากฏอยู#มาก มีท้ังปางยืนยกพระหัตถ5ท้ังสองข�าง ยกข�าง
ใดข�างหนึ่ง ถ�ายกพระหัตถ5เช#นนี้ก็จะเรียกว#าปางประทานอภัย ปางประทับนั่งสมาธิ และ มารวิชัย อัน
หมายถึงทรงชนะเหนือพระเจ�าชมพูบดี แม�ในป4จจุบันก็มีการสร�างเป2นปางแสดงธรรมเพ่ือให�สอดคล�อง
กับเหตุการณ5ตามคัมภีร5 ดังเช#นพระพุทธปฏิมาประธานอุโบสถ วัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี (ภาพ
ท่ี ๕๔) 

นอกจากคติตามคัมภีร5ชมพูบดีแล�ว ก็จะนับเข�าคติจกฺรวรฺตินฺ เกือบท้ังสิ้น ท้ังนี้คติรูปแทน
ตัวบุคคลหรือคติเรื่องผี ก็เช#นเดียวกัน  พระพุทธรูปทรงเครื่องในคติท้ังสองจึงมิได�จํากัดว#าจะต�องเป2น
ปางหรืออิริยาบถใด โดยมากก็จะนํา
พระพุทธรูปท่ีนิยมสร�างกันในพ้ืนถ่ิน
หรือสังคมนั้นอยู#แล�วมาสร�างเครื่อง
ท ร ง ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ด า   ดั ง เ ช# น 
พระพุทธรูป ท่ีพระวิหารคด  วัด
มหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
เป2นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางปาลิ
ไลยกะ (ภาพท่ี ๕๕) หรือพระพุทธ
ไสยาสน5สวมเทริดมโนราห5 วัดภูเขา
ทอง จังหวัดตรัง (ภาพท่ี ๕๖)  

 

 

ภาพที่ ๕๕ พระพุทธรูปทีว่ิหารคด วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุร ี

 

ภาพที่ ๕๖ พระพุทธไสยาสน5สวมเทรดิมโนราห5 วัดภูเขาทอง จังหวัดตรัง 



๑๕๙ 

๓.๔ สรุป 

เม่ือได�ศึกษาวิเคราะห5การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  โดยแบ#งการศึกษา
วิเคราะห5เป2นสองช#วงระยะเวลา คือ ก#อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ และหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เนื่องจาก
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน และเถรวาท นั้นรุ#งเรืองกันต#างช#วงระยะเวลา และมีอิทธิพลต#อคติการ
สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
จะพบการสาร�างรูปเคารพอ่ืนในทางพระพุทธศาสนามากมายท้ังสองช#วงระยะเวลา อาทิ การสร�างรูป
พระโพธิสัตว5 รูปเทพธรรมบาล เป2นต�น 

โดยในชั้นของการวิเคราะห5ข�อมูลนี้  เพ่ือให�ได�ความชัดเจนในการศึกษา ผู�วิจัยได�รับความ
กรุณาจากผู�ทรงคุณวุฒิให�ทําการสัมภาษณ5เชิงลึกจํานวน ๘ รูป/คน จาก ๕ กลุ#ม ได�แก# 

๑. กลุ#มพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  
๒. กลุ#มศาสนาพราหมณ5 ฮินดู  
๓. กลุ#มประวัติศาสตร5ศิลปะ  
๔. กลุ#มคติตามแนวของพระราชพรหมยาน  
๕. กลุ#มคติตามแนวคิดของพระพรหมป4ญโญ หรือหลวงปู=ดู#  
ซ่ึงเนื้อหาท่ีได�จากการสัมภาษณ5และมีความสําคัญต#อการศึกษาวิจัยนั้น ผู�วิจัยได�นําเสนอ

สอดแทรกอธิบายขยายความไว�ในเนื้อหาของงานวิจัยแล�ว  อนึ่งสําหรับบทสัมภาษณ5โดยละเอียดท่ีได�
สรุปสาระสําคัญ ผู�วิจัยได�นํามาผนวกไว�ตอนท�ายของดุษฎีนิพนธ5นี้ 

เม่ือพิจารณาคติการสร�างรูปเคารพทางพระพุทธศาสนาแล�วจะพบว#า  มีการสร�างรูป
เคารพในหลายบริบท ไม#ว#าจะเป2นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว5 หรือเทพธรรมบาล  หากแต#ถ�าพิจารณา
ในขอบเขตของการศึกษาวิจัยคือพระพุทธรูปทรงเครื่องแล�วจะพบข�อเท็จจริงประการสําคัญว#า  ไม#ว#า
พระพุทธศาสนานิกายใดจะมีอิทธิพลเหนือนิกายใน ก�มิอาจลบล�างหรือเปลี่ยนแปลงคติอันเป2น
เอกลักษณ5ของสังคมไทยไปได�เลย  มีแต#จะเพ่ิมเนื้อหาสาระ มีการประยุกต5 ผนวกรวม ตลอดจนสร�าง
คติใหม#ข้ึนมาเพ่ือรองรับการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น   

ภาพรวมของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย จึงไม#จํากัดว#าจะต�องเป2นปาง
หรืออิริยาบถใด  หากแต#การทรงเครื่องนั้น จะต�องทรงเครื่องประดับอย#างพระมหากษัตริย5หรือ
เรียกว#า เครื่องถนิมพิมพาภรณ5 หรือ เครื่องทรงบรมราชภูษิตาภรณ5 อันหมายถึงเครื่องทรงอย#าง
พระมหากษัตริย5ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท้ังนี้อาจจะมากชิ้น น�อยชิ้น สุดแต#ประติมากรหรือ
ผู�สร�างจะรังสรรค5ข้ึนมา  ท้ังนี้ก็อาจมีอิทธิพลจากคติการบูชาสอดแทรกเข�ามาด�วย 

หากจะพิจารณาแนวคิดด้ังเดิมท่ีมีอยู#ในภูมิภาคท่ีเป2นสังคมไทยในป4จจุบันนั้น  ก็คือ
แนวคิดความเชื่อเรื่องผี  เม่ือมีศาสนาเข�ามาเป2นหลักแนวคิดเรื่องผีก็ถูกผนวกกับแนวคิดก#อเกิดเป2นคติ
ข้ึนมา  โดยคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเข�ามามีอิทธิพลในสังคมไทยในยุคแรก คือ คติจกฺรวรฺ
ตินฺ ซ่ึงเป2นคติตามแนวพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เม่ือถูกผนวกกับคติเรื่องผี ก็เกิดการสร�าง
พระพุทธรูปแทนตัวเพ่ือเสริมส#งสถานะผู�สร�างในฐานะนักปกครองให�มีความสําคัญเสมอด�วยพระเจ�า
จักรพรรดิ  เม่ือสิ้นชีวิตดวงวิญญาณก็จะไปสถิตในพระพุทธรูปนั้น  แม�ในเวลาต#อมา จะมีคติตาม



๑๖๐ 

คัมภีร5ชมพูบดี เข�ามาอธิบายมูลเหตุการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  คตินี้ก็ถูกนํามาเป2นแนวทางการ
อธิบายพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีอยู#เดิม และท่ีสร�างใหม#  การจะยอมรับว#าเป2นคติใดนั้น  ย#อมข้ึนอยู#
กับคติความเชื่อในยุคสมัยนั้นๆเป2นสําคัญ ซ่ึงในบางครั้งท้ังสามคติก็ถูกผสมผสานกันจนแยกออกจาก
กันมิได�ก็มี  จึงกล#าวได�ว#า คติสําคัญในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยนั้น ก็คือ  
คติจกฺรวรฺตินฺ คติตามคัมภีร5ชมพูบดี และคติเรื่องผี ท่ีทําให�เกิดรูปแทนตัวในเวลาต#อมา  คติหลักสาม
ประการนี้ เม่ือบุคคลมีความเชื่อถือจึงก#อให�เกิดความศรัทธา การอธิบายอานิสงส5ของการบูชา  ย#อม
ยกระดับความสําคัญของการถวายเครื่อทรงแด#พระพุทธรูปมีความสําคัญยิ่งข้ึน นอกจากคติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีสอดแทรกหลักธรรม  และกุสโลบายต#างๆ  แล�ว  พระพุทธรูปทรงเครื่อง  ยัง
แฝงแนวคิดคติธรรมอีกหลายประการ  ท่ีจะสามารถประยุกต5ใช�สําหรับพุทธศาสนิกชนได�ในเชิง
ปรัชญาหลายประการ  คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงมีความสําคัญเหนือความสวยงาม
อลังการของเครื่องทรง  แต#แสดงถึงพุทธสภาวะ  หลักธรรม  ตลอดจนแบบอย#างท่ีสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ�าทรงสอนให�พุทธศาสนิกชนได�ปฏิบัติตาม  

 



 

บทท่ี ๔ 
 

ประยุกต�หลักพุทธธรรมจากการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในเชิงปรัชญา 

คติการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  เป�นเครื่องหมายแสดงหลักการ แนวคิดและเหตุผล
การสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  โดยมีพัฒนาการปรากฏคติท่ีแตกต%างกันไปแต%ละยุคสมัย  อาศัยเหตุ
แห%งอิทธิพลของคําสอน ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ท่ีปรากฏมีอิทธิพลในแต%ละช%วงเวลาเป�น
สําคัญ  นอกจากคติการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีแสดงหลักการ แนวคิดและเหตุผลของการสร	าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องแล	ว  เม่ือบุคคลได	กราบสักการะพระพุทธรูปทรงเครื่อง ย%อมเกิดความรู	สึกว%า
พระพุทธรูปนั้นมีความดีและความงาม เป�นปรัชญาท่ีสอดแทรกไว	ในรูปปฏิมากรนั้น  มากกว%าการ
กราบสักการะรูปเคารพธรรมดา  ทําให	เข	าถึงหลักพุทธธรรม  อันเป�นแบบอย%างท่ีสมเด็จพระบรม
ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ	าทรงสอนให	พุทธศาสนิกชนได	น	อมนํามาปฏิบัติตาม ถือเป�นการปฏิบัติ
บูชาอีกโสดหนึ่งด	วย 

หลักปรัชญา (Philosophy) เป�นศาสตร=ท่ีพยายามแสวงหาความจริงเก่ียวกับโลกและชีวิต 
เพ่ือตอบสนองความต	องการทางป>ญญา ปรัชญา (Philosophy) แบ%งสาขาความรู	ออกเป�น  ๔  สาขา
ใหญ%๑ ได	แก%  อภิปรัชญา(Metaphysic) ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติ   จักรวาล  จิต  วิญญาณ และพระ
เจ	า เป�นต	น ญาณวิทยา(Epistemology)  ศึกษาเก่ียวกับความรู	ของมนุษย=เพ่ือตอบป>ญหาว%า  ความรู	
มีลักษณะอย%างไร อะไรคือท่ีมาของความรู	  ขอบเขตของความรู	มีแค%ไหนและมีเกณฑ=อะไรท่ีจะ
ตรวจสอบความรู	ว%าตรงกับความเป�นจริง ตรรกศาสตร= (Logic) ศึกษาเก่ียวกับกฎเกณฑ=ของการใช	
เหตุผลซ่ึงเป�นเครื่องมือของปรัชญา ในการวิเคราะห=ความถูกผิดหรือความสมเหตุสมผล  และคุณ
วิทยาหรือ อัคฆวิทยา (Axiology)  ศึกษาถึงคุณค%าของชีวิต๒  ท้ังนี้  เม่ือพิจารณาถึงความชัดเจนใน
เนื้อหาสาระของปรัชญาแต%ละสาขาจะพบว%าสาขาท่ีมีความเก่ียวข	องกับแนวคิดการสร	างพระพุทธรูป
โดยตรงน%าจะเป�นคุณวิทยา(Axiology) โดยเฉพาะเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับด	านจริยศาสตร= (Ethics) 
และด	านสุนทรียศาสตร= (Aesthetics) เพราะแนวคิดการสร	างพระพุทธรูปตลอดถึงการบูชา
พระพุทธรูปมีความเก่ียวข	องอย%างชัดเจนกับเรื่องความดีหรือจริยธรรมและความงามหรือสุนทรียภาพ
อันเป�นสาระสําคัญในจริยศาสตร=และสุนทรียศาสตร=  ดังนั้น เปUาหมายของการสร	างศิลปะท่ีเก่ียวเนื่อง
กับศาสนานั้น ต%างไปจากการสร	างศิลปะประเภทอ่ืนเพราะมีเปUาหมายท่ีแน%นอนอยู%ท่ีการศิลปกรรม
เพ่ือรับใช	ศาสนา    ดังนั้นเนื้อหาของศาสนศิลปVจึงเน	นท่ี  ความดีและความงามเพ่ือให	ผู	พบเห็นได	รับ  

                                                           

๑ พระมหาอุดม  ปWฺญาโภ, “การศึกษาวิเคราะห=พุทธศิลปVเชิงสุนทรียศาสตร= : กรณีศึกษาเฉพาะ
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธ�มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),  หน	า ๘. 

๒ สถิต  วงศ=สวรรค=, ปรัชญาเบ้ืองต�น, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอักษรพิทยา, ๒๕๔๐), หน	า ๑๖. 



๑๖๒ 

ความรู	สึกนึกคิดบนพ้ืนฐานท่ีเป�นปรัชญาของศาสนาแต%ละศาสนา๓ การศึกษาเพ่ือประยุกต=หลักพุทธ
ธรรมจาการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญานั้น มีหัวข	อหลักในการศึกษาประยุกต=หลักพุทธ
ธรรมจากการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญาด	านสุนทรียศาสตร=  ซ่ึงจะศึกษาความหมาย
ของหลักสุนทรียศาสตร=  ความงามของพระพุทธรูปทรงเครื่อง  อิทธิพลในเชิงสุนทรียศาสตร= และพุทธ
ธรรมท่ีสามารถประยุกต=ได	  และอีกประการหนึ่งคือประยุกต=หลักพุทธธรรมจากการสร	างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในเชิงปรัชญาด	านจริยศาสตร= ซ่ึงจะศึกษาความหมายของหลักจริยศาสตร= ความดีของ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง อิทธิพลในเชิงจริยศาสตร= และหลักพุทธธรรมประยุกต=ได	  ท้ังนี้พุทธธรรมท่ี
สามารถประยุกต=ได	จากการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องได	นั้นจะสามารถนํามาบูรณาการเพ่ือเป�น
แนวทางในการดําเนินชีวิตได	อย%างไร สามารถศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดได	 ดังนี้ 

๔.๑ ประยุกต�หลักพุทธธรรมจากการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในเชิงปรัชญาด�านสุนทรียศาสตร� 

๔.๑.๑ ความหมายของสุนทรียศาสตร�  
สุนทรียศาสตร= (Aesthetics) เป�นศาสตร=ท่ีว%าด	วยความงามและสิ่งท่ีงามในงานศิลปะและ

ในธรรมชาติโดยเฉพาะ๔ ซ่ึงตามความหมายในภาษาอังกฤษ คําว%า “Aesthetics” แปลว%า  การศึกษา
เรื่องความงามหรือปรัชญาสาขาท่ีว%าด	วยความงามหรือความดีหรือปรัชญาศิลปะ๕ การสร	าง
พระพุทธรูปเป�นการถ%ายทอดแนวคิดและจินตนาการท่ีสะท	อนถึงความศรัทธาท่ีมีต%อพระพุทธเจ	ามา
เป�นองค=แทนของพระองค=ในลักษณะของงานศิลปะ  ซ่ึงนอกจากจะสื่อถึงความดีแล	ว  ยังแสดงให	เห็น
ถึงความประสานสอดคล	องกันระหว%างปรัชญาพุทธศาสนาและปรัชญาศิลปะ จนก%อให	เกิดความงามท่ี
มีคุณค%าทางสุนทรียภาพอย%างสูง   ดังท่ีศาสตราจารย=ศิลป  พีระศรี  ได	กล%าวถึงพระพุทธรูปปางลีลา  
ซ่ึงช%างสุโขทัยนิยมสร	างกันเป�นพิเศษว%า 

“ในการมองดูพระพุทธรูป(ปางลีลา) ท่ีสวยงามแบบนี้รูปหนึ่ง  เราจะรู	สึกว%ารูปนั้น          
กําลังเคลื่อนไปข	างหน	าอย%างแช%มช	อย มีนิ้วพระหัตถ=ทําท%าอย%างสุภาพเป�น เครื่องหมายแสดงถึงพระ
ธรรมจักร คือ พระอริยาบถของพระพุทธองค=ขณะทรงดําเนินไปประกาศพระศาสนาของพระองค= พระ
วรกายมีทรวดทรงอ%อนช	อยอย%างสวยงาม เพราะเหตุว%าในขณะท่ีพระองค=กําลังเบือนไปทางด	านหนึ่ง
ตามลักษณะการเคลื่อนท่ีของพระชงฆ=นั้น พระกรก็จะห	อยลงมาอย%างได	จังหวะตามลักษณะท่ีอ%อนโค	ง 
พระเศียรมีลักษณะคล	ายดอกบัวตูมและพระศอซ่ึงผายออกเบ้ืองล%างก็ต้ังอยู%บนพระอังสาอย%างได	
สัดส%วน”๖ 

ท้ังนี้  เ ก่ียวกับเรื่องการรังสรรค=พระพุทธรูปให	มีลักษณะสอดคล	องกับคัมภีร=นั้น  
รองศาสตราจารย= ดร.เชษฐ=  ติงสัญชลี  ได	ให	สัมภาษณ=ระบุว%า  “ประติมากรผู	รังสรรค=พระพุทธรูป

                                                           

๓ วิบูลย=  ลี้สุวรรณ,  ศิลปะกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอสพีเอฟ พริ้นติ้ง กรุgป จํากัด, ๒๕๔๒),  
หน	า ๙๑. 

๔ พระมหาอุดม  ปWฺญาโภ, “การศึกษาวิเคราะห=พุทธศิลปVเชิงสุนทรียศาสตร= : กรณีศึกษาเฉพาะ
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธ�มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา,  หน	า ๘. 

๕ บุญมี  แท%นแก	ว,  พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ=โอเดียนสโตร=,  ๒๕๔๕),  
หน	า ๘๐. 

๖ วิบูลย=  ลี้สุวรรณ,  เรื่องเดิม,  หน	า ๙๑. 



๑๖๓ 

รวมท้ังเครื่องทรงนั้น  โดยมากจะมิได	เป�นผู	มีความมีความรู	ความเข	าใจในคัมภีร=ทางพระพุทธศาสนา  
เพียงแต%ได	รับการถ%ายทอดให	ดําเนินการตามรับสั่งของพระมหากษัตริย=หรือพระมหาเถระหรือคหบดีผู	
มีจิตศรัทธาท่ีจะสร	างพระพุทธปฏิมาหรือเกิดจากความศรัทธาของประติมากรนั้นเอง  อย%างไรก็ดีการ
ท่ีประติมากรไม%มีความรู	ความเข	าใจในคัมภีร=ทางพระพุทธศาสนาอย%างลึกซ้ึงนั้น  การรังสรรค=องค=พระ
พุทธปฏิมาตลอดจนเครื่องทรงอาภรณ=  จึงเกิดจากองค=ความรู	กับความเข	าใจส%วนบุคคลของประติมา
กรแต%ละบุคคลล	วนๆ ประกอบกับความศรัทธาปสาทะ ดังนั้น การพบพระพุทธปฏิมาบางองค=จึงไม%
สามารถสรุปเหตุผลตามคัมภีร=ใดคัมภีร=หนึ่งได	  หากแต%อาจจะเพียงสันนิษฐานเทียบเคียงเท%านั้น”๗  

เนื่องจากพระพุทธรูปมิใช%รูปเหมือนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ	า เพียงแต%
เป�นสัญลักษณ=ท่ีรังสรรค=ข้ึนเป�นเครื่องอุทิศถวายแด%สมเด็จพระบรมศาสดา  พระพุทธรูปจึงเป�นอุเทสิก
เจดีย= สําหรับคําว%าเจดีย=นั้น มาจากคําว%า เจติย (เจติยะ) ในภาษาบาลี หมายถึงสิ่งท่ีระลึกถึง เจดีย=นั้น
มี ๔ ประเภท ได	แก% ๑) ธาตุเจดีย= คือ เจดีย=ซ่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒) บริโภคเจดีย= คือ เจดีย=ซ่ึง
บรรจุเครื่องบริขารและเครื่องใช	ไม	สอยของสมเด็จพระบรมศาสดารวมท้ังรอยพระพุทธบาทซ่ึงทรง
ประทับไว	ด	วย ๓) ธรรมเจดีย= คือ เจดีย=ซ่ึงบรรจุพระธรรม ท้ังนี้หมายรวมบรรดาพระธรรมท่ีมีการ
จารึกไว	ท้ังปวง และ ๔) อุเทสิกเจดีย= คือ บรรดาสิ่งของต%างๆ ท่ีสร	างข้ึนเพ่ืออุทิศถวายแด%สมเด็จพระ
บรมศาสดา โดยมากคือพระพุทธรูป เป�นต	น คติการสร	างเจดีย=อุทิศนั้น สืบเนื่องมากจากหลักเรื่อง 
ถูปารหบุคคลท่ีพระพุทธเจ	าทรงวางหลักไว	ก%อนท่ีจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  เจดีย=จึงถือเป�นสถูป
ประการหนึ่งท่ีพึงสร	างถวายพระพุทธเจ	าในฐานะท่ีทรงเป�นถูปารหบุคคลนั้น   

๔.๑.๒ วิเคราะห�ความงามของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญาด�านสุนทรียศาสตร� 
ความงดงามของพระพุทธรูปท่ีสร	างข้ึนนั้น  นอกจากจะเป�นสิ่งท่ีมองเห็นได	ภายนอกเช%นนี้

แล	ว  ยังสามารถสื่อถึงพระพุทธจริยาของพระองค=ตามตําราหรือคัมภีร=ทางพุทธศาสนาท่ีได	อธิบายไว	
ด	วย  โดยเฉพาะตํารามหาบุรุษลักษณะท่ีแสดงถึงลักษณะพิเศษของพระพุทธเจ	า ๓๒ ประการถือว%ามี
อิทธิพลอย%างยิ่งต%อการสร	างพระพุทธรูปต้ังแต%อดีตจนป>จจุบัน  ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปท่ัวไปท่ี
เด%นชัด อาทิ 

(๑) พระเกตุมาลา  มีความกล%าวไว	ในมหาบุรุษลักษณะว%า  ศีรษะเป�นรูปอุณหิส คําว%า 
“อุณหิส”  หมายถึง ส%วนท่ีเป�นกระหม%อมของศีรษะซ่ึงนูนสูงต้ังข้ึนอย%างสง%างามดังผ	าโพกหรือมงกุฎ  
การสร	างพระพุทธรูปจึงพยายามสร	างให	มีกระหม%อมสูงแตกต%างไปจากคนท่ัวไป 

(๒) พระศก พระพุทธรูปรุ%นแรกท่ีสร	างข้ึนในแคว	นคันธารราษฎร=นั้น  พระศกมีลักษณะ
เป�นเส	นหยิกสวย  (แบบคดกริช) ซ่ึงคงเป�นไปตามลักษณะของเทวรูปในศาสนาเดิมของผู	สร	าง
ประกอบกับข	อมูลท่ีได	รับการบอกเล%ามาเก่ียวกับลักษณะของพระมหาบุรุษท่ีว%า “ผมแยกเส	นกัน   
สีเขียวเข	มแหมือนดอกอัญชัน หรือโคนหางนกยูง หมวดเวียนขวา” ซ่ึงได	ถูกตีความและสร	าง
พระพุทธรูปให	มีพระศกเช%นนั้น เวียนขวาขมวดเป�นปมก	นหอย เตือนสติ ว%า ป>ญหาท้ังหลายท้ังมวลท่ีมี
อยู%นั้นเป�นได	ท้ัง ป>ญหาโดยธรรมชาติ หรือเป�นเพราะ ตัวเราสร	าง ข้ึน การแก	ป>ญหาต%าง ๆ ให	ใช	
ป>ญญาท้ังของตน และผู	เก่ียวข	อง พยายามศึกษาวิเคราะห=ป>ญหาแต%ละป>ญหา แก	ไขให	สาเร็จมีความ
ถูกต	องตาม หลักธรรม และเกิดความราบรื่นเรียบร	อยประดุจ เส	นพระเกศาเวียนเป�นทักษิณาวรรต 

                                                           

๗ สัมภาษณ= รศ.ดร.เชษฐ=  ติงสญัชลี, ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๔ 

เส	นพระเกศา หมายถึง ป>ญญาคุณ ทรงตรัสรู	เป�นพระสัมมาสัมพุทธเจ	า ด	วยพระองค=เองแล	วทรงสั่ง
สอน ผู	อ่ืนให	รู	ตามได	 การดาเนินชีวิตให	ใช	ป>ญญาเป�นแสง สว%างส%องทางชีวิต ป>ญหาท้ังหลาย ท้ังมวล 
ท่ีมีอยู%นั้น ต	องใช	สติ และป>ญญา พิจารณาวินิจฉัย ตัดสินชี้ขาด แก	ไขป>ญหาให	หมดไป ท่ีว%าใช	สติ คือ 
มีความระลึก รู	ตัวอยู%เสมอ มีความรับผิดชอบ ท่ีจะใช	ป>ญญา เป�น แสงสว%าง นาทางแก	ไขป>ญหาให	
ราบรื่นเรียบร	อย พระเกตุมาลา 

(๓) รูปวงท่ีเป�นลายกลมโค	งสะบัดเป�นเปลวเพลิง  ท่ีปรากฏอยู%ตรงกลางพระนลาฏ
(หน	าผาก) นั้น คือ อุณาโลม ซ่ึงมีลักษณะเป�นขนอ%อนละเอียดโค	งวงเป�นเปลวไฟข้ึนไปอย%างงดงาม  
ลักษณะนี้มีอยู%ในร%างกายของพระมหาบุรุษเท%านั้น 

(๔) ลูกประคํา  คล	องพระศอเฉวียงบ%า  ประคํานี้มีจํานวน ๑๐๘  ลูก  หมายถึง จํานวน
พระพุทธเจ	า  ๒๘  พระองค=  พระอรหันต=  ๘๐  องค=  รวมเป�นมหาบารมี  ๑๐๘  

(๕) สายธุรํา  เป�นสายยาวคล	องเฉวียงบ%า  เช%นเดียวกับสายประคํา สายธุรํานี้เป�นสาย
มงคลของพราหมณ= ผู	เข	าบวชเป�นพราหมณ=ในครั้งแรกจะได	รับสายนี้ซ่ึงจะต	องคล	องไปตลอดชีวิต  
การท่ีพระปฏิมาปรากฏมีสายธุรํานี้ เพ่ือแสดงว%า พระพุทธเจ	านั้นเคยดํารงพระชาติเป�นพราหมณ=มา
ก%อน 

(๖) ลายในฝlาพระหัตถ= และฝlาพระบาท แสดงถึงรูปพระธรรมจักรของพระพุทธองค=  
หมายถึงความจริงของโลกและกฎธรรมะของโลกท่ีต	องประสบอยู%ทุกเม่ือเชื่อวันไม%มีวันสิ้นสุด ชีวิต
หมุนเวียนแปรผันอยู%ในความทุกข= ไม%แน%นอน ศูนย=เปล%า ไม%มีตัวตน  ความจริงอันนี้ไม%มีใครปฏิเสธได	 
ทุกชีวิตในโลกถ	าต	องการพ	นทุกข=ต	องปฏิบัติตนไปตามข	อธรรมของพระพุทธเจ	า  ซ่ึงจะนําพาให	หลุด
พ	นจากห	วงแห%งทุกข=ได	 

(๗) ภาพสัตว=ประดับฐานองค=พระ  ฐานท่ีรองรับองค=พระบางองค=มีภาพสัตว=ต%าง ๆ 
ประดับอยู%รอบฐาน เช%น รูปหนุมาน รูปโค รูปสิงห= รูปพญานาค รูปสัตว=ดึกดําบรรพ=   ภาพสัตว=เหล%านี้
เป�นธรรมาธิษฐานแสดงว%าพระพุทธองค=จะไปตกอยู%แห%งหนตําบลใดก็ตาม  ย%อมเป�นท่ีรักใคร%ของสรรพ
ชีวิตในโลกท้ังสิ้น  แต%ภาพสัตว=บางภาพก็บ%งบอกถึงประวัติของสถานท่ีสร	างก็มี เช%น  พระบูชาแบบท่ีมี
ฐานเป�นหัวช	าง  เป�นพระท่ีสร	างในสมัยล	านช	าง  

(๘) บัวรอบฐานองค=พระ  เรียกว%า  ฐานบัวคว่ําบัวหงาย หมายถึง ดอกไม	แห%งความ
บริสุทธิ์ของโลก เป�นเครื่องหมายของพระพุทธเจ	า 

(๙) ปฏิมากรรมโบราณบางองค=มีฐาน ๘ เหลี่ยม (เช%น พระสมัยเชียงแสน) และเจาะฐาน
เป�นช%องลายต%าง ๆ  นับได	  ๘  ช%อง  สิ่งท่ีทําข้ึนไว	นี้ หมายถึง อัฏฐบริขาร  คือ เครื่องใช	สอยของ
บรรพชิต ๘ อย%าง  

(๑๐) ริ้วจีวรท่ีคลุมพระวรกายอย%างบางแทบจะมองไม%เห็น หมายถึง  จตุบริสุทธิศีล คือ  
ปาฏิโมกขสังวร  อินทรียสังวร  อาชีวปาริสุทธิและป>จจัยป>จจเวกขณะ๘ 

(๑๑) พระพักตร=เต็มไปด	วยความสงบร%มเย็น ทรงอํานาจไม%บ้ึงตึง และพระสีหนุ งาม
ประดุจคางราชสีห= คือ พระหนุโค	ง เหมือนวงพระจันทร= เตือนสติว%า การกระทําการสิ่งใดต	องอยู%ใน
กรอบของความถูกต	องดีงาม ไม%ผิดระเบียบแบบแผนและกฎหมาย ต	องต้ังม่ัน อยู%ใน ศีล สมาธิ ป>ญญา 
                                                           

๘ พินัย  ศักดิ์เสนีย=,  ของดีจากห้ิงพระ, (กรุงเทพมหานคร:  โพธ์ิสามต	นการพิมพ=, ม.ป.ท.),  หน	า ๓๒-
๓๗. 



๑๖๕ 

และตัดความขุ%นมัวในสิ่งไม%ดีไม%งามไม%ถูกต	องออกไปเสีย ภายในต	องสงบนิ่งใส สะอาด และอย%าหวังผล
ให	ได	ดังอุดมคติเกินไปชีวิต จะได	มีความสงบสุข  

(๑๒) พระเศียร พระอุณาโลม โลมาระหว%างค้ิว เวียนขวาอย%างเข็มนาฬิกา เตือนสติว%า ทํา
อะไร คิดอะไร ต	องมีความถูกต	อง เป�น แบบอย%างท่ีดี และเป�นไปตามทานองคลองธรรม สิ่งท่ี กระทา
นอกจากมีความถูกต	องดีงาม ต	องมีความ บริสุทธิ์ยุติธรรม ต้ังอยู%บนความเมตตา คือ ความรัก ความ
กรุณา คือ ความสงสารและต	องเป�นไปโดยธรรม เพ่ือรักษาธรรม  

(๑๓) พระเนตรหลบตํ่าเล็กน	อย เตือนสติให	มีความ สารวมระมัดระวังให	อยู%ในกรอบของ
ความ พอเหมาะพอดี ไม%หลงลืมตัว ไม%ประมาท ให	สํารวจ มองดูตัวเราเองบ	าง ต	องสํารวจป>ญหาท่ี
เกิดข้ึน จากตัวเราเองก%อน มีอะไรยังขาดตกบกพร%องอยู%ก็แก	ไขปรับปรุงเสีย สํารวมสติให	สงบนิ่ง 
รู	สึกตัวอยู% เสมอ และมีสมาธิ  

(๑๔) พระกรรณยาวซ	อนเป�น ๒ ชั้น เตือนสติให	หูหนัก อย%าเชื่อฟ>งแต%คนข	างเคียง โดยไม%
ใช	ป>ญญาไตร%ตรอง ต	องฟ>งเสียงส%วนใหญ% 

(๑๕) นูนเป�นสัน เตือนสติให	หายใจด	วยจมูกของเราเอง คือ ช%วยตัวเองก%อน มีความถึง
พร	อมแห%งประโยชน=ตน คือ พ่ึงตนเองได	  

(๑๖) พระโอษฐ=หุบมีลักษณะยิ้ม, ลําพระศอกลมงามเสมอตลอด เตือนสติว%าให	ประพฤติ
ชอบด	วยวาจา คือ วจี สุจริต ได	แก% เว	นจาก พูดเท็จ ส%อเสียด คําหยาบ เพ	อเจ	อ รู	จักสงบปากเพ่ือ
ความสงบสุขให	ตนเองและผู	อ่ืน รู	จักประมาณการในการบริโภค คือ รู	ตัว รู	คิด ตรวจ สิ่งท่ีจะผ%านลําคอ
ลงไป เพ่ือดํารงชีวิตและสุขภาพ ไม%ผิดศีลและเบียดเบียนผู	อ่ืนให	เดือดร	อน  

(๑๗) พระวรกายต้ังตรงและพระสรีระบริบูรณ= เตือนสติให	ระลึกรู	กาย สติ รู	เท%าทันในกาย
สังขารไม%หลงมัวเมา รู	รักษาสุขภาพอนามัย บริหารกาย บริหาร จิต ให	สุขภาพ สมบูรณ= ท้ังกายและ
จิต  

(๑๘) นิ้วพระหัตถ=ท้ัง ๔ มีท้ังยาวเท%ากันและยาวไม%เท%ากัน เตือนสติ ให	ปฏิบัติภารกิจ
ท้ังหลายท้ังปวง ด	วยตัวของเราเอง อย%างมีความม่ันใจ รักในการทางานอย%างสมํ่าเสมอ ด	วยความ
วิริยะอุตสาหะ นิ้วท้ัง ๔ เม่ือกํามือแล	วจะยาว เท%ากัน เตือนสติว%า งานท้ังหลายต	องเริ่มดําเนินการ จึง
จะมีผลงานเกิดข้ึน ปฏิบัติเพ่ือความเท%าเทียมกันกับผู	อ่ืน คือ ปฏิบัติเพ่ือประโยชน=แก%ผู	อ่ืน ช%วยเหลือ
ผู	อ่ืน เป�นท่ีพ่ึงของผู	อ่ืนได	  

(๑๙) ฝlาพระบาทราบเสมอกัน นิ้วพระบาท ยาวเท%ากัน เตือนสติให	ห%างไกลจากกิเลสและ 
อบายมุขท้ังปวง ให	มีความถูกต	องในการก	าว ย%าง ยึดม่ันในหลักธรรม ระเบียบแบบแผน และกฎหมาย
ของบ	านเมือง สามารถยืนบนเท	าตนเอง คือ พ่ึงตนเองได	  

(๒๐) พุทธลีลาลักษณะ เป�นพระพุทธรูปในอิริยาบถก	าวเดิน พระบาทซ	ายก	าวไปข	างหน	า 
ยกส	นพระบาทขวา พระกร ขวาอยู%ในท%าไกว พระหัตถ=ซ	ายยกข้ึนเสมอพระอุระ ปUองไป เบ้ืองหน	า 
ความหมาย มีความหมายได	เป�น ๒ นัย คือ นัย แรก เหมือนกับปางเสด็จลงจากดาวดึงส= และนัยท่ีสอง 
หมายถึง พระพุทธองค=เสด็จจาริกสั่งสอนเผยแผ%พระศาสนาแก%ประชาชนตามแว%นแคว	นต%างๆ ปางลีลา 

(๒๑) ปางสมาธิ ลักษณะ เป�นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ=ท้ังสองวางยู%บนพระ
เพลา พระหัตถ=ขวาซ	อนบนพระหัตถ=ซ	าย ความหมาย พระพุทธองค=ประทับ นั่งขัดสมาธิใต	ต	นมหาโพธิ์ 



๑๖๖ 

ณ ตําบลพุทธคยา ใกล	แม%น	าเนรัญชรา เพ่ือพิจารณาวิธีหลุดพ	นจากทุกข= โดยต้ังพระทัยม่ันว%าจะไม%
เสด็จลุกข้ึน ตราบเท%าท่ียังไม%ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  

เก่ียวกับประเด็นเรื่องสัญลักษณ=ท่ีเป�นสื่อถึงปรัชญาท่ีแฝงอยู%ในพระพุทธรูปดังกล%าวมานี้  
เม่ือพิจารณาถึงทัศนะของนักปรัชญา เช%น  เฮเกล (Hegel) มีแนวคิดว%า  ความงาม คือ ความจริงท่ี
ฉายจากสิ่งสมบูรณ=ผ%านโลกทางประสาทสัมผัสตามท่ีจิตของมนุษย=สามารถเข	าใจได	 ความงามจึงเป�น
ความจริงท่ีเรารับรู	ได	ในสิ่งต%างๆ รอบตัวและความงามของพระพุทธรูปท่ีมีสุนทรียภาพคือ พระพุทธ
ลักษณะอ่ืนๆ ในพระพุทธปฏิมา พิจารณาโดยพระสรีระท่ัวไปแล	วจะพบว%า ศิลปqนพยายามทําให	เกิด
ความนูน ๗ แห%ง เช%น พระอุระ (อก) พระปรัศว= (สีข	าง) พระพาหา (แขน) พระปฤษฎางค= (หลัง) เป�น
ต	น ท้ังนี้เพ่ือให	สมบูรณ=ด	วย คุณะ คือหลักเกณฑ=แห%งการสร	างตามตํารามหาบุรุษลักษณะ๙ นั่นเอง  
ในส%วนอ่ืนๆ ของพระพุทธรูปก็เป�นในลักษณะเช%นเดียวกัน 

การสร	างพระพุทธรูปจึงเป�นสิ่งท่ีละเอียดอ%อนและแฝงไปด	วยความพยายามอันแรงกล	า
ของผู	สร	างท่ีจะให	ผลงานของตนมีความงดงามและถูกต	องตามลักษณะนิยม  ท้ังยังต	องคํานึงถึง
ความรู	สึกท่ีดีงามของผู	กราบไหว	บูชาด	วย  และท่ีสําคัญการสร	างพระพุทธรูปนั้นอาจจะกล%าวได	ว%าเป�น
การใช	ศิลปะเชิงสัญลักษณ=ท่ีทรงคุณค%ายิ่ง  ดังท่ีกอมบริชและกูgดแมน นักทฤษฎีการเลียนแบบ
สมัยใหม%มีทัศนะตรงกันว%า  ศิลปะคือสัญลักษณ=หรือภาษาประเภทหนึ่ง  ซ่ึงหมายถึง การทําสิ่งหนึ่ง
ข้ึนมาใหม%ให	เป�นตัวแทนหรือสัญลักษณ=ของอีกสิ่งหนึ่งซ่ึงท้ังสองสิ่งอาจจะเหมือนกันหรือไม%เหมือนกัน
ก็ได	 ท้ังสองท%านนี้ได	เรียกชื่อทฤษฎีนี้ว%า “ทฤษฎีสัญลักษณ=”๑๐  

การสร	างพระพุทธรูปอาจจะกล%าวได	ว%าเป�นการใช	ทฤษฎีสัญลักษณ=มาประกอบ   
เพราะการท่ีพระพุทธรูปมิได	เหมือนพระองค=จริงของพระพุทธเจ	านั้น  มิได	หมายความว%าศิลปqนขาด
ความรู	 ความสามารถ ในทางศิลปะเสียทีเดียว ท่ีจะสร	างรูปเหมือนมิได	  แต%การสร	างพระพุทธรูปนั้น
มิได	คํานึงถึงความเหมือนเพียงอย%างเดียว  แต%ยังคํานึงถึงปรัชญาท่ีสอดแทรกอยู%ในองค=พระพุทธรูป
ด	วย  ดังเช%น  มีการอธิบายความหมายของสัญลักษณ=ท่ีปรากฏในพระพุทธรูปส%วนต%างๆ ไว	 ดังได	กล%าว
แล	วในเบ้ืองต	น 

เม่ือคติการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องได	แผ%ขยายเข	ามาในสังคมไทย นับต้ังแต% 
คติจกฺรวรฺตินฺ ตามพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และในลําดับต%อมา อิทธิพลการสร	างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง ก็ได	เข	ามามีอิทธิพลพร	อมกับคัมภีร=ชมพูบดีสูตร  ท่ีอรรถาธิบายลักษณะของพระเจ	า
จักรพรรดิพร	อมเครื่องทรงไว	อย%างละเอียด  ศิลปqนท่ีจะรังสรรค=พระพุทธรูปทรงเครื่องในชั้นหลังนี้ย%อม
สามารถศึกษาจากเหตุการณ=ตามเนื้อความท่ีปรากฏในคัมภีร=ชมพูบดีสูตรแล	ว  ก็จะต	องมุ%งประเด็น
ศึกษาในเหตุการณ=ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาทรงกระทําพุทธาภินิหารแปลงพระองค=เป�นพระเจ	า
จักรพรรดิ ว%าเนื้อความตอนดังกล%าวได	บรรยายไว	มากน	อยเพียงใด  ดังนี้ 

“พระเจ	าชมพูบดีก็เสด็จเข	าไปในระหว%างพรหมท้ังหลายสองนั้น บางพระองค=ก็จับจงบ%า
แห%งพระยาชมพูบดีนั้นกดลงว%าบพิตรเป�นแต%ผู	รักษาไว	ซ่ึงขอบขันธเสมา เชิญบพิตรก	มพระกายลงๆ 
                                                           

๙ ราชบัณฑิตยสถาน, ศิลปกรรมไทย :  พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือนไทยภาคกลาง,  
พิมพ=ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ห	างหุ	นส%วนจํากัด อรุณการพิมพ=, ๒๕๔๑), หน	า ๒-๓. 

๑๐ จรูญ  โกมุทรตันานนท=,  สุนทรียศาสตร� : ป3ญหาเบ้ืองต�นในปรัชญาศิลปะและความงาม,  พิมพ=
ครั้งท่ี  ๒,  (ปทุมธานี:  มหาวิทยาลัยรังสติ,  ๒๕๔๐),  หน	า ๒๗. 



๑๖๗ 

อย%าเดินเท่ิงๆ  เข	าไปใกล	จะถึงสํานักนิ์สมเด็จพระเจ	าราชาธิราชอยู%แล	วสมเด็จพระเจ	าชมพูบดีได	ฟ>งว%า
ใกล	อยู%แล	วก็มีพระไทยสดุ	งตกประหม%า ก็คุกเข%า ลงเดินเข	าไปก็ถึงคนธรรพ=ท้ังหลายแสนหนึ่ง อันถือ
เพศเป�นชาวดุริยดนตรี แล	วแลขับร	องรําฟUอนประโคมแตรสังข=  เครื่องดุริยางคดนตรีบํารุงบําเรอ 
สมเด็จพระมหากรุณา เม่ือเข	าไปพ	นคนธรรพ=แล	ว  สมเด็จพระเจ	าชมพูบดีก็ได	ทอดพระเนตรเห็นองค=
สมเด็จพระมหากรุณา อันทรงพระรูป ปุริสลักษณะ แลพระอสีตยานุพยัญชนะแปดสิบประการ 
รุ%งเรืองไปด	วยฉัพพรรณรังสี  พระรัศมี หกประการอันเปล%งออกจากพระสริรกายสว%างกระจ%างแจ	งงาม
ประดุจดังว%าแก	วมณีโชติได	แสนดวง เสด็จอยู%เหนือรัตนบัลลังก=อันประเสริฐ มีท	าวมหาพรหมถือทิพ
เสวตรฉัตรกางก้ันอยู%ในทิศาภาคย=ข	างพระปฤษฎางค=เม่ือท	าวเธอทอดพระเนตรเห็นองค=สมเด็จพระ
มหากรุณาครั้งนั้นมิอาจดํารงทรงพระกายอยู%ได	 พระกายนั้นหวั่นไหวกลัวเกรงพระเดชพระคุณนั้นเป�น
พ	นกําลัง”๑๑ 

ความตอนนี้ บรรยายพุทธลักษณะของสมเด็จพระบรมศาสดาไว	อย%างชัดเจน ว%าทรง
ประกอบด	วย (๑) ประกอบด	วยปุริสลักษณะ (๒) มีพระอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐ ประการ (๓) มีพระ
ฉัพพรรณรังสี  พระรัศมีหกประการอันเปล%งออก (๔) เสด็จอยู%เหนือรัตนบัลลังก=อันประเสริฐ 

(๑) ปุริสลักษณะ คือ มหาบุรุษลักษณะ ลักษณะของมหาบุรุษมี ๓๒ ประการ มาใน 
มหาปทานสูตร แห%งทีฆนิกาย มหาวรรค และลักขณสูตร แห%งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปqฎก 
โดยย%อ คือ ๑) สุปติฏrฐิตปาโท มีฝlาพระบาทราบเสมอกัน ๒) เหฏrฐาปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ ลาย
พ้ืนพระบาทเป�นจักร ๓) อายตปณฺหิ มีส	นพระบาทยาว (ถ	าแบ%ง ๔, พระชงฆ=ต้ังอยู%ในส%วนท่ี ๓) 
๔) ทีฆงฺคุลิ มีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระหัตถ=และพระบาทด	วย) ๕) มุทุตลนหตฺถปาโท ฝlาพระหัตถ=
และฝlาพระบาทอ%อนนุ%ม ๖) ชาลหตฺถปาโท ฝlาพระหัตถ=และฝlาพระบาทมีลายดุจตาข%าย ๗) อุสฺสงฺขปา
โท มีพระบาทเหมือนสังข=คว่ํา อัฐิข	อพระบาทต้ังลอยอยู%หลังพระบาท กลับกลอกได	คล%อง เม่ือทรง
ดําเนินผิดกว%าสามัญชน ๘) เอณิชงฺโฆ พระชงฆ=เรียวดุจแข	งเนื้อทราย ๙) ฐิตโก ว อโนนมนฺโต อุโภหิ 
ปาณิตเลหิ ชณฺณุกานิ ปรามสติ เม่ือยืนตรง พระหัตถ=ท้ัง ๒ ลูบจับถึงพระชานุ ๑๐) โกโสหิตวตฺถคุยฺโห 
มีพระคุยหะเร	นอยู%ในฝ>ก ๑๑) สุวณฺณวณฺโณ มีฉวีวรรณดุจสีทอง ๑๒) สุขุมจฺฉวิ พระฉวีละเอียด ธุลี
ละอองไม%ติดพระกาย ๑๓) เอเกกโลโม มีเส	นพระโลมาเฉพาะขุมละเส	น ๑๔) อุทฺธคฺคโลโม เส	นพระ
โลมาดําสนิท เวียนเป�นทักษิณาวัฏ มีปลายงอนข้ึนข	างบน๑๕) พฺรหฺมุชุคตฺโต พระกายต้ังตรงดุจท	าว
มหาพรหม๑๖) สตฺตุสฺสโท มีพระมังสะอูมเต็มในท่ี ๗ แห%ง (คือ หลังพระหัตถ=ท้ัง ๒, และหลังพระบาท
ท้ัง ๒, พระอังสาท้ัง ๒, กับลําพระศอ) ๑๗) สีหปุพฺพฑฺฒกาโย มีส%วนพระสรีรกายบริบูรณ= (ล่ําพี) ดุจ
ก่ึงท%อนหน	าแห%งพญาราชสีห= ๑๘) ปsตนฺตรํโส พระปฤษฎางค=ราบเต็มเสมอกัน ๑๙) นิโคฺรธปริมณฺฑโล 
ส%วนพระกายเป�นปริมณฑล ดุจปริมณฑลแห%งต	นไทร (พระกายสูงเท%ากับวาของพระองค=   
๒๐) สมวฏrฏกฺขนฺโธ มีลําพระศอกลมงามเสมอตลอ ๒๑) รสคฺคสคฺคี มีเส	นประสาทสําหรับรับรสพระ
กระยาหารอันด ๒๒) สีหหนุ มีพระหนุดุจคางแห%งราชสีห= (โค	งเหมือนวงพระจันทร=) ๒๓) จตฺตาฬีสทนฺ
โต มีพระทนต= ๔๐ ซ่ี (ข	างละ ๒๐ ซ่ี)๒๔) สมทนฺโต พระทนต=เรียบเสมอกัน ๒๕) อวิวรทนฺโต พระทนต=
เรียบสนิทมิได	ห%า ๒๖) สุสุกฺกทาโฐ เข้ียวพระทนต=ท้ัง ๔ ขาวงามบริสุทธิ์ ๒๗) ปหูตชิวฺโห พระชิวหา
อ%อนและยาว (อาจแผ%ปกพระนลาฏได	) ๒๘) พฺรหฺมสโร กรวิกภาณี พระสุรเสียงดุจท	าวมหาพรหม 
                                                           

๑๑สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ “มหาชมพูปติสูตร”, เร่ืองท�าวมหาชมพู, หน	า ๔๖. 



๑๖๘ 

ตรัสมีสําเนียงดุจนกการเวก ๒๙) อภินีลเนตฺโต พระเนตรดําสนิท ๓๐) โคปขุโม ดวงพระเนตรแจ%มใส
ดุจตาลูกโคเพ่ิงคลอด ๓๑) อุณณา ภมุกนฺตเร ชาตา มีอุณาโลมระหว%างพระโขนง เวียนขวา เป�น
ทักษิณาวัฏ๓๒) อุณฺหิสสีโส มีพระเศียรงามบริบูรณ=ดุจประดับด	วยกรอบพระพักตร=๑๒ 

(๒ )  พระอสีตยานุพยัญชนะ  คือ พระลักษณะข	อปลีกย%อยของพระมหาบุรุษ 
(นอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ ๓๒)อีก ๘๐ ประการ คือ ๑) มีนิ้วพระหัตถ=และนิ้วพระบาทอัน
เหลืองงาม ๒) นิ้วพระหัตถ=และนิ้วพระบาทเรียวออกไป โดยลําดับแต%ต	นจนปลาย ๓) นิ้วพระหัตถ= แล
นิ้วพระบาทกลมดุจนายช%างกลึงเป�นอันดี ๔) พระนขาท้ัง ๒๐ มีสีอันแดง ๕) พระนขาท้ัง ๒๐ นั้นงอน
งามช	อนข้ึนเบ้ืองบนมิได	ค	อมลงเบ้ืองตํ่า ดุจเล็บแห%งสามัญชนท้ังปวง ๖) พระนขานั้นมีพรรณอันเกลี้ยง
กลม สนิทมิได	เป�นริ้วรอย ๗) ข	อพระหัตถ=และข	อพระบาทซ%อนอยู%ในพระมังสะ มิได	สูงข้ึนปรากฏ
ออกมาภายนอก ๘) พระบาทท้ังสองเสมอกัน มิได	ย%อมใหญ%กว%ากัน มาตรว%าเท%าเมล็ดงา  
๙) พระดําเนินงามดุจอาการเดินแห%งกุญชรชาติ ๑๐) พระดําเนินงามดุจสีหราช ๑๑) พระดําเนินงาม
ดุจดําเนินแห%งหงส= ๑๒) พระดําเนินงามดุจอุสภราชดําเนิน ๑๓) ขณะเม่ือยืนจะย%างดําเนินนั้น ยกพระ
บาทเบ้ืองขวาย%างไปก%อน พระกายเยื้องไปข	างเบ้ืองขวาก%อน ๑๔) พระชานุมณฑลเกลี้ยงกลมงาม
บริบูรณ= บ%มิได	เห็นอัฏฐิสะบ	าปรากฏออกมาภายนอก ๑๕) มีบุรุษพยัญชนะบริบูรณ= คือมิได	มี
กิริยามารยาทคล	ายสตรี ๑๖) พระนาภีมิได	บกพร%อง กลมงามมิได	วิกลในท่ีใดท่ีหนึ่ง ๑๗) พระอุทรมี
สัณฐานอันลึก ๑๘) ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเป�นทักขิณาวัฏ ๑๙) ลําพระเพลาท้ังสองกลมงามดุจลํา
สุวรรณกัททลี ๒๐) ลําพระกรท้ังสองงามดุจงวงแห%งเอราวัณเทพยหัตถี ๒๑) พระอังคาพยพใหญ%น	อย
ท้ังปวงจําแนกเป�นอันดี คือ งามพร	อมทุกสิ่งหาท่ีตําหนิบ%มิได	 ๒๒) พระมังสะท่ีควรจะหนาก็หนา ท่ี
ควรจะบางก็บางตามท่ีท่ัวท้ังพระสรีรกาย ๒๓) พระมังสะมิได	หดหู%ในท่ีใดท่ีหนึ่ง ๒๔) พระสรีรกายท้ัง
ปวงปราศจากต%อมและไฝปาน มูลแมลงวันมิได	มีในท่ีใดท่ีหนึ่ง ๒๕) พระกายงามบริสุทธิ์พร	อมสมกัน
โดยตามลําดับท้ังเบ้ืองบนแลเบ้ืองล%าง ๒๖) พระกายงามบริสุทธิ์พร	อมสิ้นปราศจากมลทินท้ังปวง ๒๗) 
ทรงพระกําลังมาก เสมอด	วยกําลังแห%งกุญชรชาติ ประมาณถึงพันโกฏิช	าง ถ	าจะประมาณด	วยกําลัง
บุรุษก็ได	ถึงแสนโกฏิบุรุษ ๒๘) มีพระนาสิกอันสูง ๒๙) สัณฐานนาสิกงามแฉล	ม ๓๐) มีพระโอษฐ=เบ้ือง
บนเบ้ืองตํ่ามิได	เข	าออกกว%ากัน เสมอเป�นอันดี มีพรรณแดงงามดุจสีผลตําลึงสุก ๓๑) พระทนต=บริสุทธิ์
ปราศจากมูลมลทิน ๓๒) พระทนต=ขาวดุจดังสีสังข= ๓๓) พระทนต=เกลี้ยงสนิทมิได	เป�นริ้วรอย ๓๔) พระ
อินทรีย=ท้ัง ๕ มีจักขุนทรีย=เป�นอาทิงามบริสุทธิ์ท้ังสิ้น ๓๕) พระเข้ียวท้ัง ๔ กลมบริบูรณ= ๓๖) ดวงพระ
พักตร=มีสัณฐานยาวสวย ๓๗) พระปรางค=ท้ังสองดูเปล%งงามเสมอกัน ๓๘) ลายพระหัตถ=มีรอยอันลึก
๓๙) ลายพระหัตถ=มีรอยอันยาว ๔๐) ลายพระหัตถ=มีรอยอันตรง บ%มิได	ค	อมคด ๔๑) ลายพระหัตถ=มี
รอยอันแดงรุ%งเรือง ๔๒) รัศมีพระกายโอภาสเป�นปริมณฑลโดยรอบ ๔๓) กระพุ	งพระปรางค=ท้ังสอง
เคร%งครัดบริบูรณ= ๔๔) กระบอกพระเนตรกว	างแลยาวงามพอสมกัน ๔๕) ดวงพระเนตรกอปรด	วย
ประสาทท้ัง ๕ มีขาวเป�นอาทิผ%องใสบริสุทธิ์ท้ังสิ้น ๔๖) ปลายเส	นพระโลมาท้ังหลายมิได	งอมิได	คด 
๔๗) พระชิวหามีสัณฐานอันงาม ๔๘) พระชิวหาอ%อนบ%มิได	กระด	างมีพรรณอันแดงเข	ม ๔๙) พระ
กรรณท้ังสองมีสัณฐานอันยาวดุจกลีบปทุมชาติ  ๕๐) ช%องพระกรรณมีสัณฐานอันกลมงาม 

                                                           

๑๒พระพรหมคุณาภรณ= (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ=ครั้ง ๑๐ 
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖), ๒๓๕๗. 



๑๖๙ 

๕๑) ระเบียบพระเส	นท้ังปวงนั้นสละสลวยบ%มิได	หดหู%ในท่ีอันใดอันหนึ่ง ๕๒) แถวพระเส	นท้ังหลาย
ซ%อนอยู%ในพระมังสะท้ังสิ้น บ%มิได	เป�นคลื่นฟูข้ึนเหมือนสามัญชนท้ังปวง ๕๓) พระเศียรมีสัณฐานงาม
เหมือนฉัตรแก	ว ๕๔) ปริมณฑลพระนลาฏโดยกว	างยาวพอสมกัน ๕๕) พระนลาฏมีสัณฐานอันงาม 
๕๖) พระโขนงมีสัณฐานอันงามดุจคันธนูอันก%งไว	 ๕๗) พระโลมาท่ีพระโขนงมีเส	นอันละเอียด ๕๘) 
เส	นพระโลมาท่ีพระโขนงงอกข้ึนแล	วล	มราบไปโดยลําดับ ๕๙) พระโขนงนั้นใหญ% ๖๐) พระโขนงนั้น
ยาวสุดหางพระเนตร ๖๐) ผิวพระมังสะละเอียดท่ัวท้ังพระกาย ๖๒) พระสรีรกายรุ%งเรืองไปด	วยสิริ 
๖๓) พระสรีรกายมิได	มัวหมอง ผ%องใสอยู%เป�นนิตย ๖๔) พระสรีรกายสดชื่นดุจดวงดอกปทุมชาติ  
๖๕) พระสรีรสัมผัสอ%อนนุ%มสนิท บ%มิได	กระด	างท่ัวท้ังพระกาย๖๖) กลิ่นพระกายหอมฟุUงดุจกลิ่นสุคนธ
กฤษณา ๖๗) พระโลมามีเส	นเสมอกันท้ังสิ้น ๖๘) พระโลมามีเส	นละเอียดท่ัวท้ังพระกาย  
๖๙) ลมอัสสาสะและป>สสาสะลมหายพระทัยเข	าออกก็เดินละเอีย ๗๐) พระโอษฐมีสัณฐานอันงามดุจ
แย	ม ๗๑) กลิ่นพระโอษฐหอมดุจกลิ่นอุบล ๗๒) พระเกสาดําเป�นแสง ๗๓) กลิ่นพระเกสาหอมฟุUงขจร
ตลบ๗๔) พระเกสาหอมดุจกลิ่นโกมลบุบผชาติ ๗๕) พระเกสามีสัณฐานเส	นกลมสลวยทุกเส	น ๗๖) 
พระเกสาดําสนิทท้ังสิ้น๗๗) พระเกสากอปรด	วยเส	นอันละเอียด๗๘) เส	นพระเกสามิได	ยุ%งเหยิง๗๙) 
เส	นพระเกสาเวียนเป�นทักขิณาวัฏฏทุกๆ เส	น ๘๐) วิจิตรไปด	วยระเบียบพระเกตุมาลา กล%าวคือถ%อง
แถวแห%งพระรัศมีอันโชตนาการข้ึน ณ เบ้ืองบนพระอุตมังคสิโรตม=ฯ๑๓ 

(๓) ฉัพพรรณรังสี คือ รัศมี ๖ ประการ ซ่ึงเปล%งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ	า 
ได	แก% ๑) นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน ๒) ปsต เหลืองเหมือนหรดาลทอง ๓) โลหิต แดงเหมือนตะวัน
อ%อน๔) โอทาต ขาวเหมือนแผ%นเงิน ๕) มัญเชฐ สีหงสบาท เหมือนดอกเซ%งหรือหงอนไก% ๖) ประภัสสร 
เลื่อมพรายเหมือนแก	วผลึก๑๔ 

(๔) รัตนบัลลังก= คือ บัลลังก=ท่ีพระพุทธเจ	าประทับนั่งตรัสรู	, ท่ีประทับใต	ต	นพระศรีมหา
โพธิ์ กล%าวกันว%า ภายหลังท่ีทรงตรัสรู	แล	ว รัตนบัลลังก=จะปรากฏโดยเสด็จ อันเป�นผลมาจากบุญบารมี
ท่ีได	ทรงสร	างสมมา๑๕ 

คุณสมบัติท้ังสี่ประการนี้ เป�นคุณสมบัติสําคัญของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ	า 
ท่ีปรากฏเป�นปกติอยู%แล	ว  แม	จะทรงดํารงพระองค=ในพระรูปของบรรพชิต  ดังนั้น  คุณสมบัติท้ังสี่
ประการนี้  จึงปรากฏในพุทธลักษณะและพุทธศิลปVของพระพุทธปฏิมา โดยท่ัวไป 

อนึ่ง ในคัมภีร=ชมพูบดีสูตร ได	บรรยาย ถึงพระรูปวรกายท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาตถาคต   
ทรงเนรมิตพระองค=เป�นสมเด็จพระบรมกษัตริย=  อย%างสมเด็จพระบรมจักรพรรดิกษัตราธิราชเจ	า  ดังนี้
“ . . . ฝl ายสมเ ด็จพระ พุทธองค= เจ	 านั้ นนฤ มิตรพระบวรกาย เป� นบรมกษัตริ ย= ทร งพระรู ป 
พระโฉมงามดุจดังว%าท	าวมหาพรหมเสด็จสถิตย=อยู%เหนือรัตนบัลลังก=ภายในพระมหาปราสาทมีนางราช
กัลยาอันทรงรูปโฉมอันอุดมนั้นเฝUาอยู%เบ้ืองซ	ายเบ้ืองขวาเบ้ืองพระปฤษฎางค=นั้นท	าวมหาพรหมถือ
ทิพย=เสวตรฉัตร ลําดับท	าวมหาพรหมออกไปนั้น  ถึงหมู%คนธรรพ=ท้ังหลายแสนหนึ่ง  อันเป�นชาว
                                                           

๑๓พระพรหมคุณาภรณ= (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�,พิมพ=ครั้ง ๑๐ 
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖), ๓๙๐๒ – ๓๙๐๓.  

๑๔เรื่องเดียวกัน, ๕๙๗. 
๑๕เรื่องเดียวกัน, ๒๖๕๖.  



๑๗๐ 

พนักงานดุริยางค=ดนตรี  ใช%จะมีแต%แสนเดียวเท%านั้นหามิได	คนธรรพ=ท้ังหลายอันถือเพศเป�นชาว
ดุริยางค=ดนตรี  จับประจําการอยู%ข	างหน	าก็แสนหนึ่ง...”๑๖ 

นอกจากนี้ ความในคัมภีร= ยังกล%าวถึงอาวุธของสมเด็จพระบรมศาสดาในรูปพระเจ	า
จักรพรรดิ  เม่ือต	องต%อกรแสดงฤทธิ์กับพระเจ	าชมพูบดี ดังนี้“...สมเด็จพระมหากรุณา พระองค=ก็
นฤมิตรจักรเพ็ชรอันหนึ่งให	ก้ันกางตีสกัดน%าวิษศรนั้นไว	 วิษศรก็มิอาจสามารถจะกระทําอิทธิฤทธิ์ต%อสู	
จักรเพ็ชรนั้นได	  ก็กลับหลังหนีจักรเพ็ชรนั้นมา “ จกฺโก  ธาวิตฺวา ”  จักรเพ็ชรนั้นไล%ทุบต%อยเผาลนวิ
ษศรนั้นไปตราบท	าวถึงสํานักนิ์พระเจ	าชมพูบดี...”๑๗ 

“...สมเด็จพระมหากรุณาก็นฤมิตรศรเพ็ชรอันหนึ่ง ให	ไล%สังหารราญรอนนาคราชท้ังสองๆ 
ก็มีอาจต%อฤทธิ์แห%งศรเพ็ชรนั้นได	  แพ	อํานาจแห%งศรเพ็ชรนั้นแล	ว ก็กลับกลายเป�นฉลองพระบาทคืน
ดังเก%า สมเด็จพระเจ	าชมพูบดีก็สิ้นฤทธิ์สิ้นเดช มีอุประมาดังพระยาครุธอันมีปsกซ	ายแลปsกขวาอันหัก
แล	ว ถ	ามิดังนั้นมีอุประมาดังอสรพิษ อันบุทคลถอดถอนเข้ียวเสียแล	ว แต%ทว%าเอาไศรยด	วย เธอมีมานะ
ทิฐิอันกระด	างด้ือดึง ถึงแพ	แล	วก็ว%ายังไม%แพ	 ต้ังอิศระอยู%กระนั้น มิได	ถวายนมัสการ...”๑๘ 

ครั้นเม่ือพระเจ	าชมพูบดี  ทรงคลายทิฐิมานะแล	วทรงสดับพระสัทธรรมจากสมเด็จพระ
บรมศาสดา  รูปพระเจ	าจักรพรรดิราชก็กลายกลับมาเป�นพระรูปของสมเด็จพระบรมศาสดาตถาคต  
ในเพศบรรพชิต ปรากฏความตามคัมภีร= ดังนี้ 

“...ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ถ	าพระองค=จะปรารถนาพระนฤพานจงสละสมบัติออกทรง
บรรพชาเถิด  “ ปพฺพา  เชสฺสามิ ”  พระเจ	าข	า  ข	าพเจ	าก็จะใคร%ทรงบรรพชาทําไฉนจะได	บรรพชา
เล%า  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  บพิตรอย%าปริวิตกเลย  ตรัสเท%าดังนั้นแล	ว  พระองค=คลายเสีย
ซ่ึงอิทธาภิสังขารพระนครอันใหญ%กว	างก็สูญหายกลับกลายเป�นเวฬุวันมหาวิหารข้ึนดังเก%า ส%วนพระ
พุทธองค=นั้นกลับกลายเป�นสมเด็จพระพุทธเจ	าโดยปรกติฯ 

สมเด็จพระเจ	าชมพูบดีเม่ือเห็นสมเด็จพระพุทธองค=อันยังเพศท่ีเป�นกระษัตริย=  ให	อัตรธาน
หายกลับกลายเป�นสมเด็จพระพุทธเจ	า  ประดับด	วยทวติงษมหาบุรุษลักษณะ แลพระอสีตยานุ
พยัญชนะรุ%งเรืองไดด	วยฉัพพรรณรังษีหกประการ ประดุจดังปริมณฑลพระจันทร=เม่ือวันเพ็ญเดือนสิบ
สอง  พระยาชมพูบดีมีจิตรพิศวง  ทรงพระราชดําริห=ว%า  แท	จริงสมเด็จพระเจ	าราชาธิราชนี้ท%านมี
ศักดานุภาพควรจะอัศจรรย=ยิ่งนัก  ดูดูvเป�น คฤหัสถ=อยู%เม่ือตะก้ี บัดเด๋ียวนี้มา กลับกลายเป�นบรรพชิต
แล	วเล%า  ฤทธิ์เดชนี้มากแท	จริงแล	ว ทรงพระดําริห=ฉะนี้แล	วท	าวเธอก็ต้ังพระเนตรแลดูพระองค=สมเด็จ
พระมหากรุณาอยู%ในสถานท่ีนั้น...”๑๙ 

ความตามคัมภีร=ท้ังปวงท่ียกมานี้  แสดงให	เห็นพุทธลักษณะของสมเด็จพระบรมศาสดา 
คราครั้งทรงทรมานพระเจ	าชมพูบดี  ด	วยทรงเนรมิตพระวารกายเป�นสมเด็จพระบรมกษัตริย= ซ่ึงใน
คัมภีร=บรยายว%างามกว%าท	าวมหาพรหม  โดยนัยนี้ ประติมากรผู	สร	างพระพุทธปฏิมา จึงจินตนาการ
                                                           

๑๖สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “มหาชมพูปติสูตร”, เร่ืองท�าวมหาชมพู, หน	า ๒๔. 
๑๗เรื่องเดียวกัน, หน	า ๔๙. 
๑๘เรื่องเดียวกัน, หน	า ๕๐. 
๑๙เรื่องเดียวกัน, หน	า ๗๓. 



๑๗๑ 

เครื่องทรงบรมภูษิตาภรณ=ของสมเด็จพระบรมกษัตริย=ท่ีงดงามอลังการ  ถวายซ	อนทับพระพุทธปฏิมา
ซ่ึงประกอบด	วยมหาปุริสลักษณะและอสีตยานุพยัญชนะ  ส%วนพระฉัพพรรณรังสี บ	างก็แฝงนัยยะไว	ท่ี
พระรัศมีหรือพระเกศตามความเหมาะสม  ซ่ึงถูกสวมทับด	วยพระมหามงกุฏอันงามอยู%แล	ว และพระ
รูปวรกายของสมเด็จพระบรมศาสดาตามคัมภีร=ดังกล%าว  ได	บรรยายชัดเจนว%า  แม	พระเจ	าชมพูบดีเอง
ก็ทอดพระเนตรเห็นว%าเป�นคฤหัสถ= มิได	มีสัญลักษณ=ของบรรพชิตปรากฏเป�นพิรุธให	เห็นเลย  แต%เม่ือ
สร	างสรรค=ให	เป�นพระพุทธปฏิมาแล	ว  หากประติมากรสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นโดยปราศจาก 
ผ	าห%มหรือจีวรแล	ว  ผู	พบเห็นในภายหลังก็อาจจะสําคัญผิดว%าเป�นเทวรูปหรือรูปพระโพธิสัตว=ได	  ประ
ติมากรจึงต	องใช	ภูมิป>ญญาแฝงจีวรหรือผ	าห%มไว	ภายใต	เครื่องทรงนั้น ด	วยวิธีการให	ทรงห%มคลุมบ	าง 
ทําจีวรลายดอกบ	าง เพ่ือให	กลมกลืนกับเครื่องทรง หรือนุ%งผ	าสบงให	เหมือนจีบผ	าอย%างคฤหัสถ=บ	างก็มี  
เพ่ือแสดงสัญลักษณ=แห%งบรรพชิตด	วยเหตุผลดังกล%าว 

เนื่องจากความตามคัมภีร=  ได	กล%าวถึงอาวุธท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาตถาคตในรูปของ
สมเด็จพระเจ	าจักรพรรดิ ทรงต%อกร กับพระเจ	าชมพูบดี คือ จักรเพชร กับ ศรเพชร  ดังนั้นการสร	าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องตามนัยแห%งคัมภีร=ดังกล%าว  จะสร	างจักรเพชร กับ ศรเพชร ด	วยก็สามารถ
กระทําได	  แต%ในความนิยมของพุทธศาสนิกชนก็มักเลี่ยงมิได	สร	างอาวุธใดให	พระพุทธปฏิมานั้นทรงถือ  
นั้นอาจเป�นเพราะประสงค=จะจําลองเหตุการณ=ครั้งท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาตถาคตในรูปของพระบรม
จักรพรรดิทรงแสดงพระสัทธรรมต%อพระเจ	าชมพูบดี ภายหลังท่ีทรงลดทิฐิมานะแล	ว  จึงรังสรรค=ให	
พระพุทธปฏิมาประทับนั่งเหนือรัตนบัลลังก= โดยทรงใช	พระสัทธรรมอันประเสริฐเป�นอาวุธในการ
ผลาญทิฐิและกิเลสของพระเจ	าชมพูบดีแทน การสร	างพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องนั้น นิยมสร	างในพุทธ
อิริยาบถอย%างพระพุทธรูปท่ัวไปเช%น นั่ง ก็มักเป�นปางสมาธิหรือมารวิชัย เพ่ือแสดงสัญลักษณ=ว%าทรง
ชนะพระเจ	าชมพูบดี นั่นเอง 

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิต ได	ศึกษาพระพุทธอิริยาบถโดยจําแนกตามพระ
พุทธจริยา  ได	กรุณาอรรถาธิบายให	สอดรับกับพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏมาแต%เดิมไว	ว%า 
“พระพุทธรูปปางนี้ ของเดิมอยู%ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิตามปกติ พระหัตถ=ซ	ายหงายวางบนพระ
เพลา พระหัตถ=ขวาคว่ําวางบนพระชานุ แบบมารวิชัย ต%างแต%ทรงเครื่องต	นอย%างพระมหากษัตริย=ไทย 
เรียกกันว%า ปางทรงเครื่อง ก็มีพระทรงเครื่องเข	าใจว%าเดิมคงจะมีแต%ปางเดียว คือปางนี้ ปางอ่ืนยังไม%
เห็นมีท่ีไหน ครั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล	าฯ ทรงสร	างปางห	ามพระญาติข้ึนไว	ในพระอุโบสถวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม (โบสถ=พระแก	ว) คนจึงพอใจสร	างตามกันดกด่ืนและได	เปลี่ยนสร	างปางอ่ืน ๆ ข้ึน
เป�นแบบทรงเครื่องอีกหลายปางด	วยกัน...”๒๐ 

พระพุทธรูปทรงเครื่องซ่ึงได	รับอิทธิพลจากคัมภีร=ชมพูบดี โดยหลักสําคัญแล	วจึงเป�น
พระพุทธรูปปางนั่งเสียส%วนใหญ%  เพราะหากพิจารณาความตามพระคัมภีร=แล	ว สมเด็จพระบรมศาสดา
ทรงประทับเหนือพระแท%นรัตนบัลลังก=  แต%ก็มีความนิยมในชั้นต%อมาท่ีจะสร	างเป�นอิริยาบถอ่ืน เช%นยืน 
เป�นต	น ท้ังนี้ข้ึนอยู%กับพระราชนิยมของพระมหากษัตริย=ในยุคสมัยนั้น หรือมุ%งหมายท่ีจะสร	างพระ

                                                           

๒๐พระพิมลธรรม, ตํานานพระพุทธรูปปางต7างๆ, (ชลบุรี: ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี, ๒๕๕๒), หน	า 
๑๓๔. 



๑๗๒ 

พุทธปฏิมาให	เป�นพระพุทธรูปฉลองพระองค= จึงสร	างในรูปลักษณ=ของพระยืนเพ่ือให	ส%วนสูงเสมอพระ
พระองค=ผู	สร	างถวายเป�นบรมราชอุทิศนั้น 

สําหรับเครื่องทรงพระพุทธปฏิมานั้น ก็อนุวัตน=ตามเครื่องทรงและเครื่องราชูปโภคของ
พระมหากษัตริย=เป�นหลัก  จึงทําให	พระพุทธรูปทรงเครื่องมีความแตกต%างไปแต%ละยุคสมัยตามพระ
ราชนิยมในแผ%นดินนั้นๆ  

เครื่องทรง เครื่องแต%งกายและเครื่องประดับท่ีเก่ียวเนื่องกับเครื่องทรงพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง เครื่องทรงหรือท่ีเรียกว%าเครื่องต	นในพระพุทธรูปทรงเครื่องเป�นเครื่องประดับท่ีสร	างความ
งามให	 แก%พระพุทธรูปรวมถึงเป�นเครื่องแสดงถึงการแทนพระพุทธองค=ในสถานะของพระจักรพรรดิ
ราช หรือเป�นพระพุทธรูปฉลองพระองค=ของกษัตริย=และพระบรมวงศานุวงศ= ซ่ึงลักษณะของเครื่อง
ทรงในพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น เป�นลักษณะเดียวกันหรือคล	ายคลึง กับเครื่องทรงของ
พระมหากษัตริย=และพระบรมวงศานุวงศ=ในระดับชั้นยศต%างๆ เครื่องทรงและเครื่องประดับนันอาจ
เรียกเป�นเครื่อง “ถนิมพิมพาภรณ=” ซ่ึงเป�นศัพท=เฉพาะระบุในการเรียกเครื่องประดับท่ีตกแต%งร%างกาย 
มีหลักฐานท่ีปรากฏระบุถึงเครื่องทรงและเครื่องประดับต%างๆ ท่ีปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื่อง  
พระพุทธรูปบางองค= ก็จะทรงเครื่องอย%างวิจิตรงดงามเทียบเครื่องทรงนั้นได	กับเครื่องทรงหรือเครื่อง
ต	นในพระราชพิธี และเครื่องประดับในพระบรมวงศานุวงศ=เครื่องประดับท่ีพระมหากษัตริย=ทรงหรือท่ี
เรียกว%า เครื่องต	น มักทรงใช	 ในพระราชพิธีสําคัญ เช%น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีพระ
ราชดาเนินเลียบพระนคร เสด็จพระราชดําเนิ น ไปถวายพระมหากฐิน เป�นต	น ซ่ึงเครื่องต	น หรือ
เครื่องทรงนี้เป�นหนึ่งในบรรดาเครื่องราชูป โภค ท่ีกําหนดไว	ในกฎมณเฑียรบาลต้ังแต%ครั้งกรุงศรี
อยุธยาและใช	เรื่อยมาจนถึงสมัย	รัตนโกสินทร= เครื่องทรงพระองค=ชิ้นสาคัญประกอบด	วย  พระมหา
พิชัยมงกุฎ เป�นหนึ่งในเครื่องเบญจกกุธภัณฑ=ประเภทศิราภรณ= พระชฎาห	ายอดหรือท่ีเรียกว%าพระ
ชฎามหากฐิน พระสังวาลพระนพ พระมหาสังวาลนพรัตน พระธํามรงค=วิเชียรจินดา พระธามรงค=
รัตนวราวุธ นอกจากเครื่องทรงชิ้นสาคัญท่ีกล%าวมาแล	วยังมีเครื่องประดับชิ้นอ่ืนๆ อีกมาก เช%น กรอง
ศอ ทับทรวง ตาบ พาหุรัดหรือ ต	นพระกร ทองพระกร ทองพระบาท ธํามมรงค= ฯลฯ ซ่ึงเครื่องทรง
หรือเครื่องประดับเหล%านี้เป�นเครื่อง ทรงท่ีปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื่องเกือบทังหมด  

รูปแบบทรงเครื่องและเครื่องประดับท่ีพบในสังคมไทยเป�นรูปแบบร%วมกันทางศิลปกรรมท่ี
ปรากฏอยู%ทกแขนง แต%อย%างไรก็ดียงมีความแตกต%างให	 เห็นถึงการรับรูปแบบข	อจํากัดทางเทคนิคและ
การใช	ประโยชน=มากมาย รวมถึงความสวยงามในศิลปะแต%ละชนิดท่ีตางกัน สามารถจาแนกความ
แตกต%างของเครื่องทรงเป�นส%วน ได	ดังนี้x 

(๑) ศิราภรณ= หรือ มงกุฏท่ีประดับบนพระเศียรพระนั้นเห็นเป�นชั้น ๓ ชั้น  หมายถึง พระ
พุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ ซ่ึงเป�นสรณะอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา  มงกุฎในราชพิธี 
(ถนิมพิมพาภรณ=) บางครังยังประดับ ด	วยดอกไม	ไหว เหนือชั้นกระจังโดยรอบ พร	อมทังสายรัดคางต%อ
จากมงกุฎเม่ือปองกันการหลุด อาจเนื่องจากการใช	งานจริงมีการเคลื่อนไหวร%างกาย ซ่ึงต%างจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ท่ีเป�นประติมากรรมหุ%นแข็ง จึงไม%ปรากฏสายรัดในลักษณะนี้ และยังนิยมทํา
กรรเจียกจรติดกับตัวมงกุฎ เพ่ือสะดวกในการสวมใส% 

ส%วนพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น นิยมทํามงกุฎกับกรรเจียกจรแยกกันเป�นคนละชิ้น อาจ
เพ่ือให	เกิดความสวยงาม และความง%ายในการประดับเครื่องทรง  



๑๗๓ 

(๒) กรองศอและอินธนู (กนกเหน็บ) กรองศอพระพุทธรูปทรงเครื่องทําเป�นแผงกรองศอ 
กลมมีกระจังตัวใหญ%คล	ายกลีบบัวเรียงติดกันโดยรอบ ลักษณะของกรองศอพระพุทธรูปทรงเครื่องเป�น
เป�นรูปแบบเดียวกันกับกรองศอในจิตรกรรม แตกต%างกันเพียงลายละเอียดกล%าวคือเป�นแผงกลมหนา
ใช	ลายเส	นคู%ขนาบรักร	อย ตรงกลางมีประจํายาม และมีกระจังตาอ	อยต%อจากแผงกลม โดยกระจังตา
อ	อยตัวใหญ% เรียงชิดติดกันหรือมีจังหวะห%างบ	างเล็กน	อย ความแตกต%างนี้ เกิดข้ึนจากเทคนิคการเขียน
ท่ี ไม%สามารถใส%ละเอียดของลวดลายให	เท%าวัตถุจริง ต%างจากขนาดและมิติของงานเครื่องถนิมพิมพา
ภรณ= มักทําเป�นกรองศอนวม คือเป�นกรองศอท่ีใช	ผ	าเป�นพ้ืน และเย็บติดประดับตกแต%งด	วยเครื่อง
ทองเป�นลวดลายและระเบียบเดียวกับกรองศอของพระพุทธรูปทรงเครื่องแตกต%างกันท่ีวัสดุ อาจ
เนื่องจากการใช	ประโยชน=ท่ีต%างกัน จากการใช	งานจริงต	องมีการเคลื่อนไหว จึงจําเป�นต	องใช	วัสดุท่ี
สะดวกในการเคลื่อนไหวและน้ําหนักเบา เช%น ผ	าต%างจากในพระพุทธรูปท่ีต	องการเพียงความสวยงาม
จากเครื่องทองเท%านั้น  บนพระอังสาทังสองข	 างของเครื่องถนิมพิมพาภรณ= มีดอกไม	ไหวประดับ ซ่ึง
การประดับดอกไม	 ไหวท่ีอังสาและกลึงติดกับกรองศอ ไม%พบในพระพุทธรูปทรงเครื่อง แต%ปรากฏใน
จิตรกรรม โดยพระอังสาทังสองข	างมีอินธนูตอออกมาจากรองศอ มักใช	ลายกระหนกเป�นอินธนู ซ่ึง
การต%อกันของกรองศอและอินธนู อาจเป�นลักษณะเดียวกับการประดับดอกไม	ไหวท่ีพระอังสาใน
เครื่องถนิมพิมพาภรณ= ส%วนการประดับอินธนู (กนกเหน็บ) ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง มักเป�นการ
ประดับอินธนูข้ึนมาจากหลังพระพาหาด	านในเหนือพาหุรัด หรือเสียบติดกับพาหุรัดเป�นลายช%อหางโต 
หรือกนกสามตัว ตามแต%สมัยนิยม และยาวสูงมาปqดพระอังสา แทนการต%อจากกรองศอเช%นใน
จิตรกรรม  เนื่องจากอาจเป�นเพราะการนามาทาเป�นงานรูปแบบสามมิติอย%างในงานประติมากรรม 
หรือการทําเครื่องประดับท่ี ถอดได	นั้นมีข	อจากัดในเรื่องของเทคนิคการสร	าง การยึดเกาะท่ีต%างจาก
งานจิตรกรรมท่ีเป�นภาพสองมิติ อีกทังยังพบพระพุทธรูปบางองค= ท่ีมีการเสียบประดับดอกไม	 ไหว 
หรือดอกไม	 เพชรไว	ท่ีเดียวกับอินธนู ซ่ึงเม่ือมองจากทางด	านหน	าแล	วพบว%า อยู%ในตาแหน%งเดียวกับ
การประดับดอกไม	ไหวท่ีพระอังสาในเครื่องถนิมพิมพาภรณ= อาจเป�นการประดับ เพ่ือให	เหมือนกับ
เครื่องทรงในพระราชพิธีมากท่ีสุด ตลอดจนความสวยงามท่ีปรากฏ  

(๓) ทองกร ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง จัดได	ว%าไม%มีรูปแบบหรือระเบียบกําหนดไว	 อาจ
ข้ึนอยู%กบความสวยงาม หรืออาจเป�นเครื่องประดับท่ีได	มีการ พระราชทานมาเฉพาะพระพุทธรูปองค=
นั้น  พร	อมทังยังมีการสวมเครื่องผูก ข	อมือ ปะวะหล่ํา โดยมีหลากหลายรูป แบบ ส%วนใหญ%เป�นแบบ
เดียวกับเครื่องถนิมพิมพาภรณ=ท่ีใช	 ในราชสานัก คือ แบบเรือนนพเก	า เป�นตัวเรือนทองประดับอัญ
มณีเรียงเป�นแถวเก	าสี แบบกําไลวงเป�นลักษณะเป�นวงโค	งมนทองเป�นลวดลายดอกไม	 สี่กลีบเรียงรอบ 
หรือดอกประจํายาม กรุพ้ืนลงยาสีกลีบดอก มีท้ังประดับอัญมณี และแบบลงยาสีเขียวสีแดงซ่ึงเป�น
ลักษณะร%วมกัน นิยมสวมเรียงจากข	อพระกร คือ สายสร	อย ปะวะหล่ํา ทองกร และลําดับสุดท	ายทํา
เป�นแถวกระจังรอบปqด  อาจเพ่ือความสวยงามและเป�นการบังคับให	 ทองกรทุกวงเรียงติดกัน  
ลักษณะทองกรในพระพุทธรูปทรงเครื่องนัน ใกล	เคียงกับทองกรในเครื่องถนิมพิมพาภรณ=ท่ีใช	ในพระ
ราชพิธี กล%าวคือ ทองกรมีหลายรูปแบบ ท่ีนิยมเช%นเดียวกัน คือ ทองกรท่ีเป�นเรือนทองประดับด	วยอัญ
มณีนพเก	า ปะวะหล่ํา และนิยมสวมจํานวนมากๆ เรี ยงต%อกัน เช%นเดียวกับในพระพุทธรูป แต%บางครั้ง
พบรูปแบบทองกรท่ีมากกว%าในพระพุทธรูป อาทิเช%น การทําเป�นเกลียวหมุนวนเป�นพญานาค ลาย
พิกุล กําไลกลม เป�นต	น  



๑๗๔ 

(๔) ทองข	อพระบาท ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง รูปแบบและลวดลายเหมือนกับทองกรแต%
จะสวมเพียงคู%เดียวเท%านั้น ไม%สวมในจํานวนมากเช%นทองกร อาจเนื่องจากภูษาทรงเป�นผ	านุ%งยาวทําให	 
มีพ้ืนท่ีน	อย หากสวมหลายคู%จะไม%สวยงาม ซ่ึงต%างจากการทรงเครื่องในพระราชพิธี (ถนิมพิมพาภรณ=) 
ทองข	อพระบาท นิยมสวมจํานวนมาก แต%น	อยกว%าทองกร รวมทังยังมีทองข	อพระบาทหลายรูปแบบ
เช%นเดียวกันทองกร คือ สวมปะวะหล่ํา ทองพระบาท กําไลข	อพระบาท มีท้ังแบบหัวบัว แบบหมุน
เกลียว และแบบเรียบเกลี้ยง ฯลฯ  อาจเนื่องจากการทรงภูษาโจงกระเบน ทําให	 สามารถสวมทอง 
ข	อพระบาทข้ึนมาสูงได	 ต%างจากในพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเป�นภูษาทรงยาว จึงเป�นข	อจํากัดหนึ่ง  
ท่ีทําให	 เครื่องทรงพระพุทธรูปแตกต%างจากเครื่องทรงท่ีมีการใช	งานจริง และสามารถปรับเปลี่ยนได	 
ตลอดเวลาตามยุคสมัยความนิยม 

(๕) ทับทรวง สังวาล ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง นิยมใช	 ทับทรวงเป�นตาบขนาดใหญ%เป�น
สี่เหลี่ยมเปsยกปูน ประดับตรงกลางอก ทับอยู%บนลอยตัดของสายสังวาลท่ีไขว	ทับกัน โดยไม%ปรากฏ
สายสร	อยของทับทรวง เป�นเพียงตาบขนาดใหญ%ท่ีใช	 เป�นจุดรวมขอเก่ียวตรงกลางยึดสายสังวาลและ
เฟyzองระย	าทางด	านหน	า ส%วนด	านหลังและด	านข	างของพระพุทธรูป พบว%ามีการทําตาบยึดระหว%าง
กลางสังวาลเช%นกัน แต%เป�นตาบขนาดเล็กกว%าทับทรวง พบท้ังแบบทําซ	อนสองชั้นและสามชั้น เพ่ือ
ความงามและเป�นการเพ่ิมขนาดให	 ดูใหญ%ข้ึน 

ลักษณะสังวาลแยกเป�นดอก ท้ังดอกเหลี่ยมและดอกกลม นํามาเรียงต%อกันโดยใช	ห%วงหรือ
ข	อยึดแต%ละดอกให	ติดกันจนเป�นสาย เพ่ือทําให	 สังวาลไม%แข็งกระด	างสามารถโค	งไปตามส%วนต%างๆ
ของพระพุทธรูปได	 ส%วนสายเฟyzองห	อย มีท้ังแบบเป�นแผงและแบบเป�นเส	นเรียง อาจเพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรงของการยึดเครื่องประดับของด	านหน	 าและด	านหลังเข	าด	วยกันและเพ่ือความงามทับทรวง
และสังวาลในพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ ใกล	เคียงกับเครื่องถนิมพิมพาภรณ= ท่ีใช	ในพระราชพิธีทุก
ประการ แต%ในเครื่องทรงท่ีมีการใช	จริงนั้นจะมีขนาดเล็ก ไม%ใหญ%เช%นในเครื่องทรงพระพุทธรูป 
เนื่องจากการสั่งทําตัวเรือนเครื่องประดับนั้น อาจเป�นขนาดเฉพาะบุคคลท่ีใช	สวมใส%ให	xxเกิด ความพอดี 
และสวยงาม รูปแบบทับทรวงมีหลากหลายรูปแบบมากกว%า ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง คือพบทับทรวง
แบบฉลุโปร%งและแบบทรงกลมขนาดเล็ก รวมทังสังวาลมักสวมหลายเส	นหรือเป�นลักษณะสังวาลร	อย
ด	วยลูกประคําทอง เรียงแผ%แทนสังวาลลายดอกแต%ยังมีตาบเก่ียวอยู%ด	านข	างเช%นเดิม อาจจัดได	ว%า
รูปแบบมีผลต%อการผลิตเครื่องทรงพระพุทธรูปเพราะเป�นงานร%วมสมัย ซ่ึงน%าจะผลิตจากช%างกลุ%ม
เดียวกัน และเป�นเครื่ องประดับชั้นสูง ท่ีไม%ปรากฏในเครื่องประดับท่ีสามัญชนสามารถใช	 ได	ส%วนใน
ภาพจิตรกรรมพบว%าระเบียบของสังวาลและสร	อยทับทรวงทังหมดล	วนเป�นรูปแบบเดียวกัน ต%างกัน
เพียงลายละเอียดของลวดลายเส	นสังวาล เส	นสร	 อยทับทรวง ตาบด	านข	างตัวท้ังสองด	านของสังวาล 
คือ ทําเป�นแบบไม%มีตาบ ในตัวภาพพระ-นาง ท่ีมีขนาดเล็ก ใช	เป�นลักษณะคล	ายเส	นสร	อยไข%ปลาหรือ
ดอกกลม และพบลักษณะท่ีหายเข	าไปในชายผ	านุ%งด	วย หรือในการเขียนจิตรกรรมภาพขนาดใหญ% ท่ีมี
การใส%ลายละเอียดได	 มากกว%า  

(๖) ธํามรงค= อุบะคล	องข	อพระหัตถ= ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง การสวมธํามรงค=ครบทุกนิ้ว 
เป�นธรรมเนียมการสวมธํามรงค=ท่ีใช	ในพระราชพิธี เห็นได	จากภาพถ%ายเก%าในพระราชพิธีบรมราช
ภิเษก และพระราชพิธีโสกันต= หัวธํามรงค=ท่ีประดับพลอยมาทางด	านหน	ามือ ซ่ึงต%างจากการสวมใส%
จริง คือการหันหัวธามรงค=ออกทางหลังมือ ซ่ึงอาจเป�นเพราะต	องการให	 เกิดความสวยงาม ลักษณะ



๑๗๕ 

ของธามรงค=ท่ีสวมแต%ละนิ้วมักใช	 อัญมณีสีไม%ซํ้ากัน อาจเป�นความเชื่อเดียวกับการสวมแหวนนพเก	า
เพ่ือความเป�นสิริมงคลการสวมแหวนลักษณะนี้ เป�นแบบเดียวกันท้ังในพระพุทธรูปทรงเครื่องและใน
ราชสํานักเม่ือใช	 ในงานพระราชประเพณีสาคัญ รวมทังกลางพระหัตถ=ยงประดับอัญมณีเป�นรูปดอกไม	 
อาจเป�นสัญลักษณ=ธรรมจักรในสถานะของพระพุทธองค=นอกจากนี ยังปรากฏการคล	องอุบะท่ี ข	อพระ
หัตถ=ทังสองข	าง เป�นอุบะทองประดับเพชรเป�นส%วนใหญ% มี ๒ ลักษณะ คือ แบบพุ%ม และแบบแผ%นแผ%
คล	ายพัด ซ่ึงการประดับอุบะคล	องข	อพระหัตถ= มิได	 ปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื่องทุกองค= ประดับ
ส%วนใหญ%เฉพาะในพระพุทธรูปยืนปางห	ามสมุทร ซ่ึงอุบะนี้ อาจเป�นลักษณะทํานองเดียวกับการคล	อง
พวงมาลัยดอกไม	สดเพ่ือเป�นเครื่องพุทธบูชา หรือเพ่ือความสวยงามก็เป�นได	  

(๗) สายรัดพระองค= (รัดประคด) ชายผ	า ในพระพุทธรูป อาจเรียกว%า สายรัดประคดมักทํา
เป�นแถบขนาดใหญ%รอบบ้ันพระองค= และใช	ป>{นเหน%งทับตรงกลางด	านหน	าโดยมิได	 ทําเป�นชิ้นเดียวกัน
ลวดลายสายรัดบ้ันพระองค=นิยมทําเป�นลายดอกไม	กลม ดาวกระจาย บางครั้งพบการทําก	านเถา อยู%
ในกรอบของเส	นประกบบนและล%าง ซ่ึงสายรัดบ้ันพระองค=ในเครื่องถนิมพิมพาภรณ=ท่ีใช	ในราชสํานัก 
นั้น มักเป�นเส	นตรง ทําจากงานทองหรือผ	าประกอบ พร	อมหัวป>{นเหน%งเช%นเดียวกับเข็มขัดท่ัวไป ไม%ได	 
ทําเหมือนกับสายรัดพระองค=ในพระพุทธรูปท่ีทําเป�นแถบขนาดใหญ%  ด	านล%างต%อจากรัดพระองค=มีการ
ทําชายผ	าเรียงซ	อนกันโดยรอบองค= ๒-๓ ชั้น การทําชายผ	านี้พบท้ังในจิตรกรรม และเครื่องถนิมพิมพา
ภรณ=x ซ่ึงลักษณะของชายผ	าเหมือนกันท้ังหมด แตกต%างกันท่ีการใช	วัสดุและการให	สีสัน ซ่ึงวิธีการสวม
เหมือนกัน คือการผูกไว	ใต	สายรัดบ้ันพระองค=เก็บสายผูกไว	ด	านหน	าใต	ป>{นเหน%ง  

(๘) เจียระบาด ชายไหว ชายแครง (ห	อยด	านหน	า สองข	างซ	ายและขวา) ในพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง นิยมทําเจียระบาดชายไหวแยกชิ้นกับชายแครงท้ังสองข	าง โดยชายแครงซ	อนทับอยู%ใต	 
ชายไหว เข	าใจว%าใช	ลักษณะการยึดติดด	วยข	อเก่ียวไว	 ลักษณะของชายไหวทําปลายล%างแหลมเป�น
กลีบบัวและมีลวดลายเต็มพ้ืนท่ี ลักษณะชายแครงจะแยกออกเป�นซ	ายและขวาของชายไหว ทําเป�น
ลวดลายช%อกระหนกใหญ% สลับเล็กสามชั้น พร	อมทังมีกาบกระหนกหุ	ม ลายคล	ายชายผ	าคาดเอว 
ลักษณะของกระหนกเป�นแผ%นตัวเรือนทองหล%อแข็ง เข	าใจว%าบางครั้งอาจใช	โลหะขดด	ามลวดลาย
ด	านหลังเพ่ือความแข็งแรง ลักษณะการแยกกันของชายไหวและชายแครงในพระพุทธรูปเป�นลักษณะ
ท่ีต%างกับเครื่องถนิมพิมพาภรณ=ท่ีใช	ในพระราชพิธี คือ ในเครื่องทรงท่ีใช	 มักทําชายไหวรวมกับชาย
แครง แต%แยกเป�นสองส%วน คือ แต%ละข	างจะมีท้ังชายไหวและชายแครง เห็นได	จากชายด	านล%างทําเป�น
ชายผ	าพลิ้ว น%าจะแทนชายไหว ส%วนด	านบนรอบนอกทําเป�นกระหนกซ	อนชั้น เช%นเดียวกับใน
พระพุทธรูป ท่ีทําชายแครงเป�นกระหนกซ	อนชั้น และการประดับตกแต%ง นอกจากนี้ตําแหน%งในการ
ทรงยังเป�นลักษณะเดียวกับในพระพุทธรูป แต%มีขนาดเล็กกว%า ซ่ึงการทาเป�นสองชิ้นและขนาดเล็ก 
อาจเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนไหวร%างกาย รวมท้ังน้ําหนักอาจจะน	อยกว%าในพระพุทธรูปอีกด	วย 

(๙) สุวรรณกระถอบ เป�นเครื่องทรงท่ีประดับอยู%ตรงกลาง ด	านล%างป>{นเหน%ง ทับหน	านาง
ยาวลงมาถึงพระชานุ ซ	อนสามชั้น เป�นรูปใบโพธิ์คว่ําเรียงต%อกันหรือเป�นลักษณะลายกระจังรวนตัว
ใหญ%เรียงต%อกัน จากใหญ%ไปจนถึงชันสุดท	ายเรียงแหลม แต%ละชั้นมีการซ	อนลายเป�นชั้นๆ อีกครั้ง  
สุวรรณกระถอบในพระพุทธรูป มักมีขนาดใหญ% เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับเครื่องถนิมพิมพาภรณ= และ
ในจิตรกรรม กล%าวคือ รูปแบบสุวรรณกระถอบในเครื่องถนิมพิมพาภรณ=ท่ีใช	ในพระราชพิธีนั้น มีขนาด
เล็กกว%าของพระพุทธรูป อาจเนื่องด	 วยขนาดของพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ%กว%าบุคคลจริง ทําให	 มี



๑๗๖ 

การสร	 างเครื่องทรงให	 มีขนาดใหญ%กว%าการใช	งานจริง รวมถึงสุวรรณกระถอบท่ีใช	งานจริง มีความ
อ%อนหวาน และไม%แข็งกระด	างอย%างในพระพุทธรูป อาจเนื่องจากมีขนาดเล็กรวมทังข	อต%อหักงอได	 ทุก
ชั้นท่ีประดับ เพ่ือการเคลื่อนไหวร%างกาย นอกจากนียังมีการประดับตุ	งต้ิงเพชรด	านปลายรอบนอกของ
กระจัง มีท้ังท่ีประดับเฉพาะชั้นล%างและแบบท่ีประดับตุ	งต้ิงเพชรทุกชั้น ซ่ึงการประดับ ตุ	งต้ิงนี้ ไม%พบ
ในพระพุทธรูป  

(๑๐) ภูษาทรงหรือผ	านุ%ง ในพระพุทธรูปทรงเครื่องเป�นการทรงภูษาแบบผ	านุ%งยาวจีบหน	า
นางเช%นเดียวกับการนุ%งผ	าของตัวนางในโขนละคร ในจิตรกรรมหรือผ	านุ%งของสตรี ในสมัยโบราณหรือ
อาจเทียบได	 กับสบงของพระสงฆ=  

(๑๑) รองพระบาท ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง ลักษณะรองพระบาทเป�นรองพระบาทเชิง
งอนเหมือนในเครื่องทรงของพระมหากษัตริย= ซ่ึงรองพระบาทจัดเป�นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ=
เช%นเดียวกับพระมหาพิชัยมงกุฎ และรองพระบาทเชิงงอนท่ีใช	 ทรงในเครื่องถนิมพิมพาภรณ=มีสอง
ลักษณะ คือ แบบทึบ โดยใส%สวมไม%มีลายฉลุโปร%งเป�นเท	า มีท้ังทําจากทอง โลหะหรือผ	าป>กประดับอัญ
มณีหุ	มไปถือส	นเท	าด	านหลัง และแบบโปร%ง คือ มีการฉลุลายนิยมสวมถุงเท	าก%อนสวมรองพระบาทเชิง
งอน เนื่องจากจะเปqดให	เห็นเท	าด	านใน มักทาจากทองหรือโลหะประดับอัญมณีการสวมรองพระบาท
ในพระพุทธรูปนั้น มักพบแบบทึบมีท้ังแบบเปqดส	นเท	าและปqดส	นเท	า แต%ไม%พบรองพระบาทเชิงงอน
แบบโปร%ง อาจเนื่องด	วยต	องการให	 เหมือนรองพระบาทท่ีพระมหากษัตริย= ทรงใช	ในพระราชพิธีหลวง
อย%างเป�นทางการมากกว%า ซ่ึงการประดับลวดลายและการประดับอัญมณีนั้นใกล	เคียงกับรองพระบาท
ของพระมหากษัตริย=  

 
 



๑๗๗ 

 
ภาพท่ี ๕๗ อธิบายเครื่องทรงพระพุทธรูปน่ัง และภาพท่ี ๕๘ อธิบายเครื่องทรงพระพุทธรูปยืน 

 

 



๑๗๘ 

ดังกล%าวมานี้ คือรายละเอียดเครื่องทรงท่ีนิยมสร	างถวายพระพุทธปฏิมาทรงเครื่อง   
ท่ีปรากฏในสังคมไทย  อาจจะมีมากบ	าง น	อยบาง ตามแต%ละยุคสมัย  จากการศึกษาจะพบว%า แต%ละ
ยุคสมัยประติมากรได	พยายามรังสรรค=เครื่องทรงโดยมีการสั่งสมจนถึงยุคทองของแต%ละยุคสมัยของ
ศิลปะนั้น โดยมาก ยุคทองของศิลปะแต%ละยุคสมัยมักเกิดในช%วงปลายของยุคสมัยนั้น  เว	นเสียแต%กรุง
รัตนโกสินทร=  ยุคทองของการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องปรากฏในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล	าเจ	าอยู%หัว รัชกาลท่ี ๓ เพราะหลังจากนั้น อิทธิพลจากฟากฝ>zงตะวันตกได	ทําให	ความเชื่อ
แปรเปลี่ยนไป  บรรดาเครื่องทรงท้ังปวงนั้น  ได	แสดงปรัชญาทางด	านสุนทรียศาสตร=คือ  ทําให	ผู	พบ
เห็นเกิดความรู	สึกว%าพระพุทธรูปนี้มีความงาม  ซ่ึงความงามในศิลปะ ท่ีแฝงความหมายของสิ่งท่ี
ต	องการสื่อไว	ด	วยนั้นจัดเป�นศิลปะเชิงสัญลักษณ= (Symbolic art) ซ่ึงพบได	ในศิลปะทางศาสนาของ
ฮินดู  อียิปต=และฮิบรู๒๑  ตามทัศนะนี้ประกอบกับสัญลักษณ=ท่ีปรากฏในพระพุทธรูป  ทําให	สรุปได	ว%า  
การสร	างพระพุทธรูปจัดเป�นศิลปะเชิงสัญลักษณ=ท่ีมีความสําคัญท้ังต%อผู	สร	างในฐานะเป�นผู	ก%อให	เกิด
สิ่งท่ีนํามาสู%สุนทรียภาพแก%ผู	พบเห็นหรือได	สักการะบูชา  ซ่ึงผู	สร	างเองก็ต	องมีสุนทรียภาพภายในตน
และจินตนาการท่ีแฝงไว	ด	วยความงามและความจริงด	วย  เพราะฉะนั้นผลงานท่ีปรากฎนอกจากจะ
เป�นเครื่องสื่อถึงความเป�นพระพุทธเจ	า  ความงามและความดี  ยังเป�นเครื่องสะท	อนถึงจิตใจ  ความรู	  
และความสามารถอันน%าชื่นชมของผู	สร	างไปในตัว และเม่ือผลงานปรากฎก็เกิดผลดีต%อส%วนรวมหรือ
ประชาชนโดยกว	างขวางในฐานะท่ีเป�นผู	เสพหรือผู	สัมผัสกับงานศิลปะนั้นๆ  ซ่ึงในข้ันลึกอาจยังนําไปสู%
การเข	าถึงธรรมอันแฝงอยู%ในลักษณะสัญลักษณ=ท่ีปรากฎอยู%ด	วย สุนทรียศาสตร=กับการสร	าง
พระพุทธรูปจึงเป�นสิ่งท่ีเก่ียวข	องกันและมีความสําคัญดังกล%าวมา 

๔.๑.๓ อิทธิพลของปรัชญาด�านสุนทรียศาสตร�ท่ีมีต7อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
ความงามตามหลักปรัชญาด	านสุนทรียศาสตร=นั้นถูกสื่อผ%านด	วยความงามทางโลกและ

ความงามทางธรรม  ความงามทางโลก  คือสิ่งท่ีบุคคลท่ัวไปพึงสัมผัสด	วยรูป รส กลิ่น เสียง โผฐฐัพพะ 
แล	วยอมรับโดยท่ัวกันว%าสิ่งนี้งาม จากการศึกษาผู	วิจัยพบว%าปรัชญาด	านสุนทรียศาสตร=ย%อมมีอิทธิพล
ต%อการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องได	 ดังนี้ 

(๑) อิทธิพลต7อผู�สร�าง พระพุทธรูปโดยท่ัวไป ศิลปqนได	รังสรรค=ข้ึนมาเพ่ือให	เป�น
สัญลักษณ=แทนองค=สมเด็จพระบรมศาสดา  จึงพยายามสร	างรูปลักษณ=ตลอดจนพุทธอิริยาบถท่ีอ%อน
ช	อยงดงาม ถูกต	องตามตํารามหาปุริสลักษณะและอสีตยานุพยัญชนะ เม่ือประกอบด	วยเครื่องทรงอัน
วิจิตรอลังการแล	วย%อมเกิดความงามอันวิเศษ  ผู	สร	างเองย%อมสัมผัสถึงความงามนี้จึงเกิดความศรัทธาท่ี
จะสถาปนาพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องถวายเป�นพุทธบูชา  ผ%านประติมากรท่ีฝากฝsไม	ลายมือไว	อย%างสุด
ฝsมือ  บังเกิดเป�นกุศลกรรม  หรือกล%าวได	ว%า เป�นบุญ อันเป�นชื่อของความสุขท่ีแท	จริง   

(๒) อิทธิพลต%อผู	พบเห็น  ผู	พบเห็นย%อมสัมผัสและยอมรับในความงามแห%ง
พระพุทธรูปด	วยรูปลักษณ=แห%งมหาบุรุษนั้นร%วมกัน ยิ่งเม่ือได	รับการประดับประดาด	วยเครื่องทรง  
ซ่ึงบุคคลในแต%ละสังคมยอมรับว%าเป�นเครื่องทรงสําหรับพระมหากษัตริย=  มีความวิจิตรอลังการ งดงาม  

                                                           

๒๑ ภัทรพร  สิริกาญจน, “จากไตรภูมิพระร%วงถึงภิกษุสันดานกา: ความเช่ือ ความงาม ความจริง” , 
หนังสือโครงการส7งเสริมและเผยแพร7งานวิจัยเนื่องในวาระหนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร=, ๒๕๕๑), หน	า  ๒. 



๑๗๙ 

เพ่ือยกย%องเทิดทูนพระสถานะของพระพุทธเจ	าให	สูงส%งประหนึ่งพระเจ	าจักรพรรดิของจักรวาลด	วย
แล	ว  บุคคลผู	พบเห็นไม%แต%เพียงสัมผัสถึงความงามอันวิเศษ ซ่ึงถือเป�นทัสสนานุตริยะเท%านั้น   
ยังจะก%อเกิดความเคารพ ความศรัทธา  จนอาจจะยังให	เกิดปสาทะท่ีจะบูชา มีท้ังการถวายเครื่องสัก
การเป�นอามิสบูชา และ การปฏิบัติบูชาด	วยการบําเพ็ญเพียรภาวนาต%างๆ  เกิดความชื่นชม ประทับใจ
ในความงามนั้น เกิดความรู	สึกท่ีอยากจะมากราบไหว	บูชาเป�นเนืองนิจ   

(๓) อิทธิพลต7อพระพุทธศาสนา  เม่ือบุคคลมีศรัทธามากราบไหว	บูชาเป�น
เนืองนิจ ย%อมเกิดความปรารถนาท่ีจะช%วยกันบํารุงรักษาพระพุทธปฏิมานั้น  รวมถึงอาวาสวิหารท่ีพระ
พุทธปฏิมาประดิษฐานอยู% เกิดความนิยมอยากสร	างพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องไว	สักการะบูชา หรือ 
ถวายไว	ในศาสนสถาน การบํารุงรักษาเช%นนี้ย%อมสามารถธํารงรักษาพระพุทธศาสนา เป�นการสืบอายุ
พระศาสนาให	ยืนยาว  เม่ือสัมผัสด	วยสุนทรียด	วยจิตท่ีเคารพศรัทธา  หากเม่ือจิตน	อมแล	วพิจารณา
เป�นลําดับย%อมเข	าถึงความงามทางธรรมท่ีแฝงอยู%ในพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น อันจะเป�นหลักปรัชญา
ด	านจริยศาสตร=  

(๔) อิทธิพลต7อสังคม ในป>จจุบันยังปรากฏว%าได	เกิดความเชื่อจากการบูชา
พระพุทธรูปทรงเครื่องว%าจะทําให	ผู	สักการะบูชาจะเจริญท้ังทางด	านลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เหมือนกับ
พระเจ	าจักรพรรดิ ทําให	มีความนิยมสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องไว	บูชากันอย%างแพร%หลายในป>จจุบัน  
ท้ังได	 มีการพัฒนาเครื่องทรง  เ พ่ือดึงดูดความศรัทธา เ ม่ือพิเคราะห=ตามแนวปรัชญาด	าน
สุนทรียศาสตร=ย%อมอธิบายปรากฏการณ=เช%นนี้ได	เป�นอย%างดี  เม่ือพระพุทธรูปทรงเครื่องมีความงดงาม 
บุคคลก็เกิดศรัทธาอยากเช%าหามาบูชา เพ่ือความเป�นสิริมงคล  พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีงดงามนี้ เม่ือ
นํามาประดิษฐาน ณ ท่ีใดย%อมดึงดูดความศรัทธา ให	บุคคลเข	ามาน	อมจิตบูชาสักการะ  หลายวัดวา
อาราม ศาสนสถานจึงนิยมสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องเพ่ือดึงดูดความศรัทธา  พร	อมท้ังพรรณนา
สรรพคุณแห%งการบูชา  จนเป�นกระแสความนิยมอย%างมากของสังคมไทยในป>จจุบัน  แนวคิดปรัชญา
ด	านจริยศาสตร=นี้  ย%อมทําให	ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาติท่ีสืบต%อกันมาเป�นเวลานาน
ไม%เสื่อมสูญ  ด	วยความนิยมของสังคมท่ีเชื่อม่ันศรัทธาในความงามแห%งพระพุทธปฏิมาทรงเครื่อง เป�น
การอนุรักษ=ให	ศิลปะยังคงอยู%มิเสื่อมสูญไป  นอกจากนี้ยังสามารถนําไปต%อยอดในการจัดให	มีการ
ท%องเท่ียวเชิงพุทธเพ่ือกระตุ	นเศรษฐกิจของชาติ  และทํานุบํารุงองค=กรศาสนาให	ม่ันคงสถาวรสืบไป   

๔.๑.๔ หลักพุทธธรรมท่ีประยุกต�ได�จากพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญาด�าน
สุนทรียศาสตร� 

ความงามของพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีแฝงด	วยแนวคิด ปรัชญาทางด	านสุนทรียศาสตร=  
แสดงออกให	สัมผัสได	ด	วยพุทธลักษณะ และเครื่องทรงอันงดงามวิจิตรอลังการ  เม่ือบุคคลผู	พบเห็น
ย%อมมีศรัทธาน	อมจิตสักการะบูชา จิตย%อมสงบแน%วแน%ด	วยพุทธานุสสติ คือมีพระพุทธเจ	าเป�นอารมณ= 
ด	วยความงามอันวิเศษ  บังเกิดทัสสนานุตริยะ  หากพิจารณาถึงพุทธสภาวะและความเป�นธรรม
จักรพรรดิ  พระพุทธรูปทรงเครื่องย%อมสะท	อนความเป�นพระเจ	าจักรพรรดิในทางธรรม ประกอบด	วย
พระคุณอันประเสริฐ อันเป�นความงามท่ีแท	จริงของพระพุทธเจ	า จากการศึกษาผู	วิจัยพบว%า  
หลักพุทธธรรมท่ีสามารถประยุกต=ได	จากการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญาด	าน
สุนทรียศาสตร= ได	แก%หลักศรัทธาต%อพระพุทธเจ	าและ หลักการบูชา ท้ังนี้เม่ือบุคคลมีศรัทธาและบูชา



๑๘๐ 

ด	วยจิตอันบริสุทธิ์แล	วย%อมเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ	าเป�นทวี อันจะทําให	บุคคลนั้นซาบซ้ึงใน
หลักแห%งพุทธนวหรคุณอีกด	วย 

(๑) หลักศรัทธา หรือเรียกว%า ศรัทธา ๔ ประการ พระพุทธศาสนา เป�นศาสนาแห%งเหตุ
และผล ไม%สอนให	เชื่ออย%างงมงาย แม	จะสอนเรื่องศรัทธา - ความเชื่อ แต%ความเชื่อนั้น ก็ต	องต้ังอยู%บน
พ้ืนฐานแห%งป>ญญา เนื่องจากศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความเก่ียวข	องกับกฏแห%งกรรมโดยตรง 
ฉะนั้น ในตอนนี้จึงได	นําเรื่องศรัทธามากล%าวไว	ด	วย ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี ๔ อย%าง คือ  

๑) กัมมสัทธา (เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห%งกรรม, เชื่อว%ากรรมมีอยู%จริง คือ เชื่อว%าเม่ือทํา
อะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําท้ังรู	 ย%อมเป�นกรรม คือ เป�นความชั่วความดีมีข้ึนในตน เป�นเหตุป>จจัย
ก%อให	เกิดผลดีผลร	ายสืบเนื่องต%อไป การกระทําไม%ว%างเปล%าและเชื่อว%าผลท่ีต	องการจะสําเร็จได	ด	วย
การกระทํา มิใช%ด	วยอ	อนวอนหรือนอนคอยโชค เป�นต	น 

๒) วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อว%าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว%า
กรรมท่ีทําแล	วต	องมีผล และผลต	องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  

๓) กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อความท่ีสัตว=มีกรรมเป�นของตน, เชื่อว%าแต%ละคนเป�น
เจ	าของ จะต	องรับผิดชอบเสวยวิบากเป�นไปตามกรรมของตน  

๔) ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู	ของพระพุทธเจ	า, ม่ันใจในองค=พระตถาคต ว%า
ทรงเป�นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณท้ัง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว	ด	วยดี ทรงเป�นผู	นํา
ทางท่ีแสดงให	เห็นว%า มนุษย=คือเราทุกคนนี้ หากฝ�กตนด	วยดี ก็สามารถเข	าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์
หลุดพ	นได	 ดังท่ีพระองค=ได	ทรงบําเพ็ญไว	เป�นแบบอย%าง๒๒  

การท่ีคนเราจะมุ%งทําความดีโดยจริงใจและจริงจังนั้น ก็ต	องมีศรัทธา หากขาดศรัทธาแล	ว 
การทําความดีหรืองานท่ีทํานั้น ย%อมมีผลน	อย ถ	าศรัทธาในเรื่องใดมาก ก็ต้ังใจในสิ่งนั้นมาก ถ	าไม%
ศรัทธาก็ไม%อยากทํา ฉะนั้น ศรัทธาจึงมีความจําเป�นมากอย%างหนึ่งในการทําความดี แต%เพ่ือไม%ให	
ศรัทธาของคนเรางมงาย หรือออกนอกลู%นอกทาง ทางพระพุทธศาสนาจึงวางศรัทธาไว	ใน ๔ เรื่อง อัน
เป�นศรัทธาท่ีวางอยู%บนป>ญญา โดยเฉพาะเรื่องตถาคตโพธิสัทธา ซ่ึงเป�นหลักพุทธธรรมท่ีสามารถ
ประยุกต=ได	จากการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามหลักปรัชญาด	านสุนทรียศาสตร=  เพราะเม่ือบุคคล
ได	เห็นความงามอันประกอบด	วยมหาปุริสลักษณธ และอสีตยานุพยัญชนะ อีกท้ังประดับประดาด	วย
เครื่องทรงอันวิจิตรงดงาม ย%อมสัมผัสได	ถึงความงามอันวิเศษของพระพุทธเจ	า บังเกิดความศรัทธาใน
ความเป�นพระพุทธเจ	า คือ เชื่อการตรัสรู	ของพระตถาคตเจ	า คือพุทธศาสนิกชนย%อมเชื่อว%า 
พระพุทธเจ	าตรัสรู	จริง พระธรรมเป�นของประเสริฐจริง ไม%ใช%เป�นของท่ีใครแต%งหรือใครเขียนข้ึนมา 
หากแต%พระธรรมนี้ถูกค	นพบจากการตรัสรู	ของพระพุทธเจ	า เม่ือเชื่อการตรัสรู	ของพระพุทธเจ	า ก็เชื่อ
ว%ามีศรัทธาอีก ๓ ประเภทข	างต	นด	วย เพราะกฏแห%งกรรมก็ถูกค	นพบจากการตรัสรู	ของพระพุทธเจ	า 
ศรัทธาท้ัง ๔ ประการนี้ มีมาในบาลีพระไตรปqฎก เฉพาะข	อท่ี ๔ เท%านั้น ว%าโดยใจความแล	ว ศรัทธา ๓ 
ข	อต	น ย%อมรวมลงในข	อท่ี ๔ ได	ท้ังหมด ความศรัทธาในองค=พระสัมมาสัมพุทธเจ	านี้ปรากฏใน ปรากฏ
ในวิถตสูตร ตอนหนึ่งว%า 

                                                           

๒๒ พระพรหมคุณาภรณ= (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�,พิมพ=ครั้ง ๑๐ 
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖), ๑๘๑. 



๑๘๑ 

“สัทธาพละ เป�นอย%างไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป�นผู	มีศรัทธา คือเชื่อป>ญญาเครื่อง
ตรัสรู	ของ ตถาคตว%า ‘แม	เพราะเหตุนี้ พระผู	มีพระภาคพระองค=นั้น เป�นพระอรหันต= ตรัสรู	ด	วย
พระองค=เองโดยชอบ เพียบพร	อมด	วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู	แจ	งโลก เป�นสารถีฝ�กผู	ท่ีควรฝ�กได	
อย%างยอดเยี่ยม เป�นศาสดาของเทวดาและมนุษย=ท้ังหลายเป�นพระพุทธเจ	า เป�นพระผู	มีพระภาค’ นี้
เรียกว%า สัทธาพละ”๒๓  

ความดังกล%าวอรรถกถาจารย=ได	อรรถาธิบายไว	ว%า  
“เป�นผู	มีศรัทธา หมายถึงศรัทธา ๔ ประการ คือ (๑) อาคมนสัทธา ได	แก% ความเชื่อต%อ

พระสัพพัญWูโพธิสัตว= เพราะศรัทธานั้นมีมาแต%ต้ังความปรารถนา (๒) อธิคมนสัทธา ได	แก% ความเชื่อ
ต%อการบรรลุอมตธรรม ของพระอริยสาวกท้ังหลาย (๓) โอกัปปนสัทธา ได	แก% ความปลงใจเชื่อโดยไม%
หวั่นไหว เม่ือกล%าวว%า ‘พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ=' (๔) ปสาทสัทธา ได	แก% การเกิดข้ึนแห%งความ
เลื่อมใส แต%ในท่ีนี้ประสงค= เอาโอกัปปนสัทธา”๒๔ 

“ป>ญญาเครื่องตรัสรู	 (โพธิ) หมายถึงมัคคญาณ (ญาณในอริยมรรคคือความหยั่งรู	ท่ีให	
สําเร็จภาวะอริยบุคคลแต%ละชั้น) ๔ ประการ”๒๕ 

บุคคลท้ังหลายเม่ือได	พบพระพุทธปฏิมา ก็นิยมกล%าวบทนมัสการพระพุทธเจ	า ดังนี้  
๑) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน	อมแด%พระผู	มีพระภาคเจ	าพระองค=นั้น บุคคล

พึงนมัสการพระพุทธเจ	าในส%วนพระมหากรุณาธิคุณ 
๒) อะระหะโต ซ่ึงเป�นผู	ไกลจากกิเลส  บุคคลพึงนมัสการพระพุทธเจ	าในส%วนพระ 

วิสุทธิคุณ 
๓) สัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู	ชอบได	โดยพระองค=เอง  บุคคลพึงนมัสการพระพุทธเจ	า

ในส%วนพระป>ญญาคุณ 
ความศรัทธาในพระพุทธเจ	านี้ ย%อมเพ่ิมพูนความเลื่อมใสให	บุคคลได	ซาบซ้ึงในพระ

พุทธคุณอันประเสริฐ ท้ัง ๓ ประการในเบ้ืองต	นแล	ว  ยังสามารถจําแนก เป�นพระคุณได	 ๙ ประการ 
เรียกว%า พุทธนวหรคุณ ดังท่ีนักปราชญ=ได	ร	อยกรอง เพ่ือให	เป�นบทสวดสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐ
ไว	ดังปรากฏบทในพระบาลีท่ีว%า 

อิติปq โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุ
ริสทมฺมสารถิ สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ 

จากบทสรรเสริญพุทธคุณดังกล%าว จําแนกเป�นพระคุณต%างๆ ได	 ๙ ประการ โดยสมารถ
อรรถาธิบายได	 ดังนี้ 

๑. อรหํ  ทรงเป�นพระอรหันต= การเป�นพระอรหันต=นี้สามารถแปลความหมายอย%าง
น	อยได	 ๔ ประการ ดังนี้ 

๑.๑ เป�นผู	ควร คือ ผู	ทรงสั่งสอนสิ่งใดก็ทรงทําสิ่งนั้นได	ด	วยเป�นผู	มีศีลบริสุทธิ์ 
๑.๒ เป�นผู	ไกล คือ ผู	ทรงไกลจากกิเลสและบาปกรรม เพราะทรงละได	เด็ดขาด

แล	วท้ังโลภ โกรธ และหลง 
                                                           

๒๓ องฺ.ปWฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗. 
๒๔ ม.ม.อ. (ไทย) ๓๔๔/๒๓๗. 
๒๕  องฺ.ปWฺจก.อ.(ไทย) ๕๓/๒๙. 



๑๘๒ 

๑.๓ เป�นผู	หักซ่ีกําแพงล	อสังสารวัฏ คือ ผู	ทรงตัดวงจรแห%งการเวียนว%ายตายเกิด
อยู%ในสังสารวัฏได	แล	ว 

๑.๔ เป�นผู	ไม%มีข	อลี้ลับ คือ ผู	ทรงไม%มีบาปธรรมท้ังท่ีลับและท่ีแจ	ง เป�นผู	ควร
แนะนําสั่งสอนผู	อ่ืน และเป�นผู	ควรได	รับความเคารพของผู	อ่ืน 

๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป�นผู	ทรงตรัสรู	ชอบด	วยพระองค=เอง คือ ทรงตรัสรู	อริยสัจ ๔  
อันได	แก% ทุกข= สมุทัย นิโรธ มรรค เป�นการค	นพบด	วยพระองค=เอง ไม%มีครู อาจารย=เป�นผู	สอน 

๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป�นผู	ทรงเพียบพร	อมด	วยวิชชาและจรณะ คือ มีวิชชาความรู	
ต้ังแต%ความรู	ระดับพ้ืนฐาน จนกระท่ังความรู	ระดับสูงสุด และมีจรณะความประพฤติดีประพฤติได	
ตามท่ีทรงรู	 เช%น ความสํารวมในศีล เป�นต	น 

๔. สุคโต เป�นผู	เสด็จไปดี คําว%า “ไปดี” มีความหมายหลายนัยคือ 
๔.๑ เสด็จดําเนินตามอริยมรรคมีองค=แปด อันเป�นทางเดินท่ีดี 
๔.๒ เสด็จไปสู%พระนิพพาน อันเป�นสภาวะท่ีดียิ่ง 
๔.๓ เสด็จไปดีแล	ว เพราะทรงละกิเลสได	โดยสิ้นเชิง 
๔.๔ เสด็จไปปลอดภัยดี เพราะเสด็จไปบําเพ็ญประโยชน=แก%สัตว=โลก 

๕. โลกวิทู เป�นผู	ทรงรู	แจ	งโลก คือทรงรอบรู	โลกทางกายภาพ เช%นโลกมนุษย= สัตว=โลก 
สังขารโลก โอกาสโลก และทรงรู	โลกภายในคือ ทุกข=และการดับทุกข= 

๖. อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ เป�นสารถีผู	ทรงฝ�กคนได	อย%างยอดเยี่ยม คือ พระองค=ทรงรู	
นิสัย (ความเคยชิน) อุปนิสัย(มีแวว) อธิมุตติ(ความถนัด) อินทรีย=(ความพร	อม) ของบุคคลระดับต%าง 
ๆ และทรงฝ�กสอนด	วยเทคนิควิธีการท่ีเหมาะแก%ความเคยชิน แววถนัด และความพร	อมของเขาให	
บรรลุมรรคผลเป�นจํานวนมาก 

๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป�นศาสดาของเทวดาและมนุษย=ท้ังหลาย คือ พระองค=ทรง
ประกอบด	วยคุณสมบัติท่ีควรเป�นครูของบุคคลในทุกระดับชั้น เพราะพระองค=ทรงรอบรู	และทรง
สอนคนได	ทุกระดับ ทรงสอนด	วยความเมตตา มิใช%เพ่ือลาภสักการะและคําสรรเสริญ แต%ทรงมุ%ง
ความถูกต	องและประโยชน=สุขของผู	ฟ>งเป�นใหญ% ทรงสอนให	เหมาะสมกับอัธยาศัยของผู	ฟ>ง และทรง
ทําได	ตามท่ีทรงสอนนั้นด	วย 

๘. พุทฺโธ เป�นผู	ต่ืน ผู	เบิกบาน คือ พระองค=ทรงต่ืนเองจากความเชื่อถือและข	อปฏิบัติ
ท้ังหลายท่ียึดถือกันมาผิด ๆ ด	วย  ทรงรู	จักฐานะ คือ เหตุท่ีควรเป�น เปรียบได	กับคนต่ืนจากหลับ
แล	วทรงปลุกผู	อ่ืนให	พ	นจากความหลงงมงายด	วย อนึ่งพระองค=ทรงต่ืนแล	วเป�นอิสระจากอํานาจ
ของโลภ โกรธ หลง แล	ว เม่ือทรงต่ืนแล	วก็ทรงแจ%มใสเบิกบาน มีพระทัยบริสุทธิ์สะอาด 

๙. ภควา เป�นผู	มีโชค ผู	ทรงแจกแบ%งธรรม คือพระองค=ทรงเพียบพร	อมได	ด	วยคุณธรรม
ท้ังหลาย อันเป�นผลสัมฤทธิ์แห%งพระบารมีท่ีทรงบําเพ็ญมา นับเป�นผู	มีโชคดีกว%าคนท้ังปวง เพราะ
พระองค=ทรงทําการใดก็ลุล%วงปลอดภัยทุกประการ ส%วน “ภควา” แปลว%า “ทรงแจกแบ%งธรรม” 
หมายถึง มีพระป>ญญาล้ําเลิศ จนสามารถจําแนกธรรมท่ีลึกซ้ึงให	เป�นท่ีเข	าใจง%าย และมีพระ
กรุณาธิคุณจําแนกจ%ายคําสั่งสอนแก%เวไนยสัตว=ให	รู	ตาม 

พระพุทธคุณท้ัง ๙ ประการนี้ สามารถสรุปลงเป�น ๓ ประการดังท่ีกล%าวในเบ้ืองต	นได	 
ดังนี้ คือ 



๑๘๓ 

๑. พระวิสุทธิคุณ  คือ  ความบริสุทธิ์ อันได	แก% พระคุณข	อท่ี ๑,๓ และ ๙ 
๒. พระป>ญญาคุณ คือ ป>ญญา อันได	แก% พระคุณข	อท่ี ๒,๕ และ๘ 
๓. พระมหากรุณาธิคุณ คือ พระมหากรุณา อันได	แก% พระคุณข	อท่ี ๔,๖ และ ๗๒๖ 

พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ	าท่ีได	แสดงมาโดยละเอียดแล	ว ทําให	เห็นชัดว%า ทรง
เสียสละเพ่ือมวลมนุษยโลกอย%างเป�นอเนกปริยาย สุดคณานับ  เม่ือบุคคลได	สมัผัสถึงความงามของ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง  บังเกิดศรัทธาได	กระทําการบูชาด	วยใจนอบน	อม  พิจารณาหลัก
สุนทรียศาสตร=ให	บรรลุถึงความงามของสมเด็จพระบรมศาสดา  คือพระพุทธคุณ และน	อมนํามา
ประยุกต=หลักพุทธธรรมนี้  ย%อมเกิดคุณค%าและอานิสงส=สูงสุด 

(๒) หลักการบูชา การสร	างพระพุทธรูปในทางพระพุทธศาสนาจัดเป�นการสร	าง 
อุเทสิกเจดีย=ประเภทหนึ่ง  ท่ีหมายอุทิศถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ	า  พระพุทธรูปมิใช%รูปเหมือน
พระพุทธเจ	าโดยตรง  แต%เป�นการสร	างสัญลักษณ=ให	ผู	เคารพกราบไหว	ได	ระลึกถึงสมเด็จพระบรม
ศาสดาและพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค=  พระพุทธรูปจึงถูกรังสรรค=ข้ึนมาด	วยความปราณีตงดงาม  
ตามตําราปุริสลักษณะ และอสีตยานุพยัญชนะ  เพ่ือให	ผู	กราบไหว	บูชา  เกิดศรัทธาปสาทะ  แรกเริ่ม
เม่ือมีการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องข้ึนมาด	วยแฝงคติและแนวคิดต%างๆ เก่ียวกับพระพุทธเจ	า  สิ่ง
สําคัญท่ีตามมาคือ  การนําเครื่องประดับอันงดงามอลังการไปตกแต%งองค=พระพุทธปฏิมา  อันเป�นจุด
แรกเริ่มของพระทรงเครื่องพระพุทธรูป  แนวคิดหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนตามมากับการสร	างพระพุทธรูป  คือคติ
การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนา 

ความหมายของการบูชา  คําว%า  บูชา  มาจาก  ปูช ธาตุ เป�นไปในอรรถว%า ยกย%อง  โดยมี
รูปวิเคราะห=ว%า  ปูช ปูชาย ปูชน ปูชา  แปลว%า  การยกย%อง ชื่อว%า บูชา การบูชา  คือการเลื่อมใสยก
ย%อง เชิดชู  ด	วยกิริยาอาการสุภาพท่ีเราแสดงต%อผู	ท่ีควรบูชาท้ังต%อหน	าและลับหลัง การแสดงต%อหน	า 
เป�นการแสดงให	ท%านทราบว%าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีท่ีมีอยู%ในตัวของท%าน
อย%างจริงใจ การแสดงลับหลัง  เป�นการเตือนใจตัวเราเอง  ให	ผูกใจไว	กับคุณธรรมอันสูงส%งของท%าน 
ก%อให	เกิดความรู	สึกอยากกระทําตาม ใจเราจะได	ยกสูงข้ึนเสมอๆ  ไม%เลื่อนไหลไปในทางชั่วร	าย             

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญการบูชาบุคคลท่ีควรบูชา ว%าเป�นมงคลประการหนึ่ง 
ในมงคลสูตร๒๗ การบูชานั้น เป�นคตินิยมประการหนึ่งท่ีมีมาต้ังแต%ก%อนพุทธกาล  แม	แต%ในศาสนา
พราหมณ=  คติการบูชาก็มีมาก%อนยุคพระเวทซ่ึงเป�นยุคท่ีศาสนาพราหมณ=ฮินดูเกิดข้ึนในอินเดียเสียอีก  
โดยท่ีแนวความคิดในยุคนั้นมีลักษณะเป�นวิญญาณนิยม (Animism) ถือว%ามีวิญญาณศักด์ิสิทธิ์อยู%ในสิ่ง
ท่ีตนนับถือ  มนุษย=จึงต	องบูชา  เซ%นสรวงเพ่ือเอาอกเอาใจไม%ให	วิญญาณบันดาลโทษหรือภัยพิบัติแก%
ตน  ซ่ึงต%อมาวิญญาณก็ได	รับยกย%องเป�นเทพเจ	า  และแนวความคิดแบบวิญญาณนิยมก็ได	พัฒนาไป
เป�นพหุเทวนิยม (Polytheism) หมายถึง ความเชื่อท่ีมีเทพเจ	าหลายองค=  ซ่ึงถือเป�นการเริ่มต	นของยุค
พระเวทและเป�นยุคท่ีศาสนาพราหมณ=เกิดข้ึน  จึงอาจกล%าวได	ว%า ความเชื่อเก่ียวกับการบูชานั้น เกิด

                                                           

๒๖ รองศาสตราจารย=ดนัย  ไชยโยธา, พจนานุกรมพุทธศาสน� ,  [ออนไลน= ],  แหล%ง ท่ีมา : 
http://www.kanlayanatam.com/sara/sara12.htm [๑ มกรามคม ๒๕๕๖].  

๒๗ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๖๒/๖. 



๑๘๔ 

มาจากความกลัวในสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีจะบันดาลโทษแก%มนุษย= จนวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ
เหล%านั้น ได	พัฒนาการมาเป�นเทพเจ	าต%างๆ  

การบูชาเทพเจ	าก็พัฒนาเป�นระเบียบพิธีมากข้ึนและถูกเผยแผ%ไปสู%ชนชาติต%างๆ  
โดยเฉพาะชนชาติไทย  ซ่ึงได	รับอิทธิพลทางศาสนามาจากอินเดียต้ังแต%สมัยก%อนประวัติศาสตร= ต%อมา
เม่ือพระพุทธศาสนาเจริญข้ึนท%ามกลางวิถีปฏิบัติตามแนวของวิญญาณนิยมนั้น  สมเด็จพระบรม
ศาสดาได	ทรงปฏิวัติแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมหลายประการ  ดังเช%นเรื่องการบูชาเทพเจ	าด	วยการฆ%าสัตว=
เซ%นสรวงสังเวยหรือการบูชายัญ  อันเป�นสิ่งท่ีพระพุทธเจ	าทรงปฏิเสธอย%างเด็ดขาด  ดังท่ีเจ	าประคุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย= (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได	กล%าวไว	ว%า 

“พระพุทธเจ	าทรงเห็นว%าการเชื่อในอํานาจดลบันดาลของเทพเจ	าท้ังหลายท่ีแสดงออก    
ด	วยการอ	อนวอนบูชายัญนั้น ไม%ใช%สิ่งท่ีถูกต	อง พระองค=จึงได	สอนชาวอินเดียใหม%ว%า  ท%านท้ังหลายจง
ดูซิ  ในธรรมชาตินั้นมีความจริงอยู% ความจริงนี้ก็คือกฎธรรมชาติแห%ง  ความเป�นไปตามเหตุป>จจัย  คือ 
การท่ีผลเกิดจากเหตุ เหตุทําให	เกิดผล สิ่งท้ังหลายท่ี   เกิดข้ึนนั้นเป�นไปตามเหตุป>จจัยของมัน  อย%าไป
มัวมองดูว%าเป�นฤทธิ์ดลบันดาลของเทพเจ	า  ความเป�นจริงท่ีสิ่งท้ังหลายเป�นไปตามเหตุป>จจัยนั้นเรา
เรียกว%า  ธรรม”  

จะะเห็นได	ว%า  พระพุทธเจ	าทรงให	ความสําคัญกับธรรมเป�นเรื่องหลัก แม	ในเรื่องการบูชา 
ท่ีจากเดิมมีการบูชาเทพกันนั้น  พระองค=ก็ทรงเน	นให	บูชาธรรมและบุคคลผู	มีคุณธรรมเป�นสําคัญ ซ่ึง
พระองค=เองก็ทรงบูชาสักการะหรือเคารพธรรมดังข	อความท่ีปรากฎใน  ปฐมอุรุเวลสูตร ว%า  

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือแรกตรัสรู	 เราอยู%ท่ีต	นอชปาลนิโครธ ใกล	ฝ>zงแม%น้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุ
เวลา เรานั้นหลีกเร	นอยูในท่ีสงัด ได	เกิดความรําพึงข้ึนมาอย%างนี้ว%า “บุคคลผู	ไม%เคารพ ไม%ยําเกรงย%อม
อยู%เป�นทุกข= เราพึงสักการะ เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณ=คนไหนหนอแลอยู% ดังนี้ เรานั้นได	มี
ความดําริว%า เราพึงสักการะ เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณ=อ่ืน อยู%เพ่ือความบริบูรณ=แห%งสีลขันธ=ท่ี
ยังไม%บริบูรณ= แต%เราไม%เห็นสมณะหรือพราหมณ=อ่ืนในโลกพร	อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก และ
หมู%สัตว=พร	อมท้ัง สมณพราหมณ= เทวดา และมนุษย=ท่ีมีศีลสมบูรณ=กว%าเรา ท่ีเราจะพึงสักการะ เคารพ 
อาศัยอยู% เราพึงสักการะ เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณ=อ่ืนอยู% เพ่ือความบริบูรณ=แห%งสมาธิขันธ=ท่ี
ยังไม%บริบูรณ= ฯลฯ  เราพึงสักการะ เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณ=อ่ืนอยู% เพ่ือความบริบูรณ=แห%ง
ป>ญญาขันธ=ท่ียังไม%บริบูรณ= ฯลฯ  เราพึงสักการะ เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณ=อ่ืนอยู% เพ่ือความ
บริบูรณ=แห%งวิมุตติขันธ=ท่ียังไม%บริบูรณ= แต%เราไม%เห็นสมณะหรือพราหมณ=อ่ืนในโลกพร	อมท้ังเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก และหมู%สัตว=พร	อมท้ังสมณพราหมณ= เทวดา และมนุษย=ท่ีมีวิมุตติสมบูรณ=กว%าเรา 
ท่ีเราจะพึงสักการะ เคารพ อาศัยอยู% เรานั้นได	มีความดําริว%า ทางท่ีดี เราควรจะสักการะ เคารพ อาศัย
ธรรมท่ีเรา ตรัสรู	แล	วนั่นแลอยู%๒๘ 

จากความท่ีแสดงเบ้ืองต	น ทําให	เห็นถึงพระพุทธจริยวัตรท่ีเป�นแบบอย%างได	ชัดเจนว%า  
หลักการเรื่องการเคารพสักการะหรือบูชาในทางพระพุทธศาสนานั้น  ถือเรื่องธรรมเป�นสําคัญ  แต%มิได	
หมายความว%าพระพุทธศาสนาจะปฏิเสธการเคารพบูชาบุคคล  การเคารพบูชาบุคคลก็เป�นสิ่งท่ี
พระพุทธศาสนาส%งเสริมเหมือนกัน  ท้ังยังสอนให	ตระหนักว%า  การอยู%อย%างไม%มีความเคารพยําเกรงกัน

                                                           

๒๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๑/๓๕. 



๑๘๕ 

นั้นเป�นทุกข= ดังพระพุทธพจน=ข	างต	นเป�นตัวอย%าง   เพียงแต%ว%าการบูชาบุคคลนั้น ต	องคํานึงถึงความมี
ธรรมของบุคคลเป�นหลัก   ดังเช%นในตอนท	ายของปฐมอุรุเวลสูตรนี้  แม	พระพุทธเจ	าเองก็ยังแสดงให	
เห็นว%าพระองค=ไม%ได	ปฏิเสธการเคารพบูชาบุคคล ดังท่ีตรัสว%า  แม	พระองค=จะเคารพสักการะธรรมอยู%  
แต%เม่ือสงฆ=ถึงพร	อมด	วยความเป�นใหญ%เม่ือไร  พระองค=ก็ทรงให	ความเคารพสงฆ=ด	วย   

ในส%วนลักษณะของการบูชานั้น  ตามหลักพระพุทธศาสนาสามารถกระทําได	ด	วยการ
แสดงออกซ่ึงสิ่งท่ีดีงาม  เช%น  การกราบไหว	   ให	การต	อนรับ  ให	การยกย%อง  นอบน	อม  ตลอดถึงการ
บูชาด	วยวัตถุสิ่งของต%าง ๆ   โดยจําแนกการบูชาออกเป�น  ๒  ประเภท  ได	แก% 

๑)  อามิสบูชา หมายถึง  การแสดงความเคารพบูชา ด	วยวัตถุสิ่งของต%าง ๆ  มี การบูชา
ด	วยป>จจัย ๔  และการบูชาเครื่องสักการะ ได	แก%  ดอกไม	 ธูป เทียน เป�นต	น  

๒) ปฏิบัติบูชา หมายถึง  การแสดงความเคารพบูชาด	วยการปฏิบัติสิ่งท่ีเป�นธรรม เช%น  
การไหว	 กราบ การแสดงความนับถือ นอบน	อมและการปฏิบัติตามคําสอนของบุคคลท่ีเป�นท่ีเคารพ
บูชา  

ท้ังนี้ เปUาหมายของการบูชาในทางพระพุทธศาสนานั้นอยู%ท่ีการได	ประกอบกุศลกรรม หรือ
การสร	างเสริมคุณธรรมในตนเองเป�นสําคัญ มิใช%การอ	อนวอนเพ่ือให	ได	มาซ่ึงสิ่งปรารถนาต%าง ๆ  
เพราะการจะได	มาซ่ึงสิ่งปรารถนานั้นก็ข้ึนอยู%กับกฎธรรมชาติ คือ กฎแห%งกรรมนั่นเอง  การสรรเสริญ
เทพเจ	า  การอ	อนวอนร	องขอให	ดลบันดาลจึงเป�นสิ่งท่ีไม%สามารถช%วยได	หากไม%ได	ปฏิบัติตนสอดคล	อง
กับเปUาหมายท่ีปรารถนาหรือไม%สร	างเหตุให	สมกับผลท่ีต	องการ  

จากหลักการบูชาทางพระพุทธศาสนาท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาทรงวางไว	  กล%าวได	ว%า ทรง
ปฏิรูปแนวทางเดิมในสังคมชาวชมพูทวีป  ด	วยแนวคิดท่ีพระองค=ทรงค	นพบภายหลังการตรัสรู	  ด	วย
การใช	ธรรมและการปฏิบัติเป�นหลักสําคัญ  ทรงสอนให	รู	จักปลดปล%อยบุคคลจากการพ่ึงพาอํานาจ
ภายนอกเป�นการพ่ึงตนเอง  โดยมีหลักธรรมเป�นเครื่องฝ�กฝนพัฒนาตนให	สามารถพ่ึงตนเองได	ในท่ีสุด  
และเม่ือกล%าวเชื่อมโยงถึงหลักการบูชาในพระพุทธศาสนาจึงสามารถสรุปได	ว%า  หลักการบูชาใน
พระพุทธศาสนานั้นมีความเป�นพิเศษในตัวเอง  ไม%เหมือนกับลัทธิอ่ืนๆ  เพราะเป�นการแสดงออกถึง
ธรรมในตัวบุคคลเพ่ือเคารพต%อธรรมท่ีมีในบุคคลอ่ืนเป�นสําคัญ  แก%นของการบูชาในพุทธศาสนาจึง
เป�นเรื่องของธรรมไปโดยปริยาย  เพราะท้ังบุคคลท่ีบูชา บุคคลท่ีถูกบูชาและพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
รวมท้ังเปUาหมายของการบูชาล	วนมีธรรมเป�นหลักใหญ%  การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาไม%ได	ให	
ความสําคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ	าในฐานะผู	บันดาลความสุขให	เลย   

เรื่องบุคคลและวัตถุท่ีควรบูชานั้น มีอยู%มากมายเหลือท่ีจะคณนาได	 โดยเฉพาะบุคคลท่ี
ควรบูชาก็มีอยู%หลายชั้น แม	วัตถุท่ีควรบูชาก็มีมิใช%น	อย แต%เม่ือจัดเข	าประเภทแล	ว ในมงคลทีปนี ได	
สรุปไว	อยู% ๒ ประเภท คือ บุคคลควรยกย%อง และวัตถุควรยกย%อง การยกย%องบุคคลควรยกย%องนี่เอง 
ชื่อว%าบูชาบุคคลควรบูชา  แม	การยกย%องวัตถุควรยกย%อง  ก็ชื่อว%าบูชาวัตถุควรบูชา พึงสังเกตประเภท
และชั้นของบุคคลและวัตถุ แม	วัตถุท่ีควรบูชานั้น ก็มักเป�นวัตถุอันเป�นเครื่องแทนของบุคคลผู	ควรบูชา
เสียส%วนใหญ% ซ่ึงอยู%ในฐานะปูชนียวัตถุ นั่นเอง   

อนึ่ง พึงสังเกตว%า สมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกย%องการบูชาด	วยปฏิบัติบูชาสุงกว%าการ
บูชาด	วยอามิสบูชา ดังปรากฏใน สันถารวรรค ว%า “บูชา ๒ อย%างนี้ บูชา ๒ อย%าง อะไรบ	าง คือ อามิส



๑๘๖ 

บูชา (การบูชาด	วยอามิส) ๒. ธัมมบูชา (การบูชาด	วยธรรม) บูชา ๒ อย%างนี้แล บรรดาบูชา ๒ อย%างนี้ 
ธัมมบูชาเป�นเลิศ”๒๙ 

การบูชาธรรมในความหมายนี้ก็คือการท่ีทรงยกย%องให	บุคคลพึงยอมรับนับถือในพระ
สัทธรรมท่ีทรงสั่งสอนแล	วน	อมนํามาปฏิบัติ จึงชื่อว%าเป�นผู	บูชาท่ีเลิศอย%างแท	จริง การถวายเครื่องทรง
กับพระพุทธรูปซ่ึงมีฐานะเป�นอุเทสิกเจดีย=ของพระพุทธเจ	านั้น จึงเป�นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ	าใน
ฐานะเป�นบุคคลผู	ควรบูชา อันเป�นมงคลประการหนึ่ง ด	วยเหตุว%า พระสัมมาสัมพุทธเจ	าทรง
ประกอบด	วยพระคุณมากมายหลายประการ ท่ีเห็นเด%นชัดคือพระคุณอันประเสริฐท้ัง ๙ ประการ หรือ
เรียกว%า พุทธนวหรคุณ ดังท่ีได	กล%าวไปแล	ว  

การเห็นประโยชน=จากการดําเนินรอยตามพระสัทธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ	า
นั้นเอง  ย%อมแสดงให	เห็นถึงความเป�นสมเด็จพระบรมครูผู	ประเสริฐ ท่ีทรงเสียสละความสุขสําราญ  
ออกแสวงหาโมกขธรรม จนตรัสรู	อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป�นพระมหาบุรุษผู	บริสุทธิ์  ด	วยพระมหา
กรุณาธิคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระเมตตาสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว=ให	หลุดพ	นตามพระองค= จึงทรงสถิต
อยู%ในฐานะพระบรมครูผู	ยิ่งใหญ%  การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ	านั้น จึงเป�นการบูชาพระคุณท่ีทรงมีต%อ
มวลมนุษยชาติด	วยพระเมตตาอันบริสุทธิ์ มิมุ%งหวังสิ่งตอบแทน หรือขู%เข็ญบังคับให	ผู	หนึ่งผู	ใดต	อง
ปฏิบัติตาม หากแต%ทรงสอนให	 ผู	ศรัทธาน	อมนําพระพุทธจริยามาใส%ตัว แล	วพิจารณาดําเนินรอยตาม 
จนเห็นผลด	วยตนเอง การท่ีเรายกย%องพระพุทธเจ	าในฐานะบุคคลผู	ควรบูชานั้นในคัมภีร=อรรถกถา  
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ได	บรรยายความสําคัญของพระพุทธเจ	าไว	อย%างชัดเจน ดังนี้ 

พระผู	มีพระภาคเจ	าพระองค=นั้นใด เป�นพระสยัมภูเป�นเอง ไม%มีอาจารย= ตรัสรู	ยิ่งพร	อม
ด	วยพระองค=เอง ซ่ึงสัจจะท้ังหลาย ในธรรมท้ังหลายท่ีมิได	ทรงฟ>งมาก%อน ทรงบรรลุพระสัพพัญWุต
ญาณในธรรมเหล%านั้น และความเป�นผู	เชี่ยวชาญในพละท้ังหลาย พระผู	มีพระภาคเจ	าพระองค=นั้น ชื่อ
ว%า พุทธะ.  

การชี้แจงเรื่องพระพุทธะโดยอรรถะเท%านี้ก%อน แต%เม่ือว%าโดยพยัญชนะ พึงทราบโดยนัย
เป�นต	นอย%างนี้ว%า  
                         ชื่อว%าพุทธะ เพราะทรงเป�นผู	ตรัสรู	  
                         ชื่อว%าพุทธะ เพราะทรงเป�นผู	ปลุกให	ตื่น 

 สมจริงดังท่ีท%านกล%าวไว	ว%า  
                ในบทว%า พุทฺโธ ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%าอะไร.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า ตรัสรู	สัจจะท้ังหลาย.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า ทรงปลุกหมู%สัตว=ให	ตื่น.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะทรงรู	ทุกอย%าง.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะทรงเห็นทุกอย%าง.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะตรัสรู	เองไม%ใช%ผู	อ่ืนทําให	รู	  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะบานแล	ว  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะนับกันว%าเป�นผู	สิ้นกิเลสแล	ว.  

                                                           

๒๙ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๕๗/๑๒๔. 



๑๘๗ 

                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะนับกันว%า เป�นผู	ไม%มีอุปกิเลส.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า สิ้นราคะสิ้นเชิง.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า สิ้นโทสะสิ้นเชิง.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า สิ้นโมหะสิ้นเชิง.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า ไร	กิเลสสิ้นเชิง.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า ทรงดําเนินเอกายนมรรค.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า ตรัสรู	ยิ่งเองซ่ึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิลําพัง
พระองค=เดียว.  
                         ชื่อว%า พุทธะ เพราะทรงได	ความรู	 เหตุทรงกําจัดความไม%รู	ได	แล	ว๓๐ 

นอกจากความหมายตามพยัญชนะดังกล%าวนี้แล	ว  พระอรรถกถาจารย= ยังได	อรรถาธิบาย
ความหายของพุทธะ ไว	 โดยอรรถ ดังนี้  

 พระนามว%า พุทธะ นี้ มิใช%พระชนนีต้ัง มิใช%พระชนกต้ัง มิใช%พระเชษฐภาดาต้ัง มิใช%
พระเชษฐภคินีต้ัง มิใช%มิตรอมาตย=ต้ัง มิใช%พระญาติสาโลหิตต้ัง มิใช%สมณพราหมณ=ต้ัง มิใช%เทวดาต้ัง 
พระนามนี้ของพระผู	มีพระภาคพุทธเจ	า มีตอนท	ายแห%งความหลุดพ	นจากกิเลส บัญญัติคือพุทธะ ทรง
ทําให	แจ	งพร	อมกับทรงได	พระสัพพัญWุตญาณ 

ในบทว%า พุทธะ นั้น ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า ตรัสรู	สัจจะท้ังหลาย เหมือนผู	ท่ีลงมาใน
โลก [อวตาร] ก็เรียกว%า ผู	ลงมา [อวตาร]. ชื่อว%า พุทธะ เพราะอรรถว%า ทรงปลุกหมู%สัตว=ให	ตื่น เหมือน
ลมท่ีทําใบไม	ให	แห	ง ก็เรียกว%าใบไม	แห	ง 

บทว%า สพฺพWฺWุตาย พุทฺโธ ท%านอธิบายว%า ชื่อว%า พุทธะ เพราะความรู	ท่ีสามารถรู	ได	ทุก
อย%าง. บทว%า สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ ท%านอธิบายว%า ชื่อว%า พุทธะ เพราะความรู	 ท่ีสามารถรู	ธรรมได	
ทุกอย%าง. บทว%า อนWฺญเญยฺยตาย พุทฺโธ ท%านอธิบายว%า ชื่อว%า พุทธะ เพราะตรัสรู	เอง มิใช%ผู	อ่ืนทําให	
ตรัสรู	. บทว%า วิกสิตาย พุทฺโธ ท%านอธิบายว%า ชื่อว%า พุทธะ เพราะทรงบาน เหตุบานด	วยพระคุณ
นานาประการเหมือนดอกปทุมบาน 

ด	วยบทอย%างนี้เป�นต	นว%า ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ ท%านอธิบายว%า ชื่อว%า พุทธะ เพราะทรง
ต่ืนแล	ว เหตุสิ้นกิเลสดุจความหลับทุกอย%าง เหมือนบุรุษต่ืนเพราะสิ้นความหลับ เพราะทรงละธรรมอัน
ทําความหดหู%แห%งจิตได	 

ท%านกล%าวว%า เอกายนมคฺคํ คโตติ พุทฺโธ ดังนี้ ก็เพ่ือแสดงว%า พระผู	มีพระภาคเจ	า ท%าน
เรียกว%า พุทธะ ก็เพราะทรงดําเนินเอกายนมรรค เหมือนบุรุษแม	เดินทาง เขาก็เรียกว%าผู	เดินไป เพราะ
ปริยาย (ทาง) แห%งอรรถว%าไปสู%ทางตรัสรู	  

บทว%า เอโก อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ ท%านอธิบายว%า ชื่อว%า พุทธะ ไม%ใช%
เพราะตรัสรู	โดยคนอ่ืน ท่ีแท	 ชื่อว%าพุทธะ เพราะตรัสรู	ยิ่งซ่ึงพระสัมมาสัมโพธิ อันยอดเยี่ยมด	วย
พระองค=เองเท%านั้น. คํานี้ว%า อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฎิลาภา พุทฺโธ เป�นคําแสดงปริยายว%า พุทฺธิ พุทฺธํ 
โพโธ. ในคํานั้น พึงทราบอรรถ ท่ีสามารถทํา พุทธะ ศัพท=ของบททุกบทให	สําเร็จความ โดยนัยอย%างนี้
ว%า ท%านอธิบายเพ่ือให	รู	ว%า พุทธะ เพราะทรงประกอบด	วยพระคุณ คือพุทธิความรู	เหมือนท่ีเรียกกันว%า 

                                                           

๓๐ ขุ.ขุ.อ. (ไทย) ๑/๙. 
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ผ	าเขียว ผ	าแดง ก็เพราะประกอบด	วยสีเขียว สีแดง ต%อแต%นั้น คําเป�นต	นอย%างนี้ว%า พุทฺโธติ เนตํ นามํ 
ท%านกล%าวไว	ก็เพ่ือให	รู	ว%า บัญญัตินี้ ดําเนินไปตามอรรถะ คือเนื้อความ๓๑ 

อีกประการหนึ่ง ด	วยทรงเป�น ภควา แปลว%าผู	มีโชค และผู	แจกแบ%งธรรม ทรงเป�นพระบรม
ครูของเทวดาและมนุษย= ปรากฏในมหาวิภังค=อรรถกถา ดังนี้ 

ก็คําว%า ภควา นี้เป�นคําร	องเรียกพระองค= ด	วยความเป�นผู	วิเศษด	วยพระคุณ เป�นผู	สูงกว%า
สัตว= และเป�นผู	ควรเคารพโดยฐานครู. ด	วยเหตุนั้น พระโบราณาจารย=ท้ังหลาย จึงกล%าวว%า คําว%า 
ภควา เป�นคําประเสริฐสุด คําว%า ภควา เป�นคําสูงสุด เพราะเหตุท่ีพระองค=ควรแก%ความเคารพโดยฐาน
ครู บัณฑิตจึงเรียกว%า ภควา 

จริงอยู% นามมี ๔ อย%าง คือ อาวัตถิกนาม ลิงคิกนาม เนมิตตกนาม อธิจจสมุปป>นนนาม มี
คําอธิบายว%า นามท่ีต้ังตามความปรารถนาตามโวหาร ของโลก ชื่อว%า อธิจจสมุปป>นนนาม, ในนาม ๔ 
อย%างนั้น คํามีอาทิอย%างนี้ คือ ลูกโค โคหนุ%ม โคกําลัง เป�นอาวัตถิกนาม (นามท่ีบัญญัติอาศัยความ
กําหนด). คํามีอาทิอย%างนี้ คือ มีไม	เท	า มีร%ม มีหงอน มีงวง เป�นลิงคิกนาม (นามท่ีเรียกตามเหตุหรือ
ลักษณะ). คํามีอาทิอย%างนี้คือ มีวิชชา ๓ มีอภิญญา ๖ เป�นเนมิตตกนาม (นามท่ีเกิดข้ึนโดยคุณนิมิต). 
คํามีอาทิอย%างนี้คือ เจริญศรี เจริญทรัพย= ซ่ึงเป�นไปไม%คํานึงถึงเนื้อความของคํา เป�นอธิจจสมุปป>นนาม 
(นามท่ีต้ังตามใจชอบ). ก็แต%ว%า พระนามว%า ภควานี้ เป�นเนมิตตกนาม พระนางมหามายาก็มิได	ทรง
ขนาน พระเจ	าสุทโธทนมหาราชก็มิได	ทรงขนาน พระญาติแปดหม่ืนก็มิได	ทรงขนาน เทวดาวิเศษ
ท้ังหลายมีท	าวสักกะและท	าว สันตดุสิตเป�นต	นก็มิได	ทรงขนาน. จริงอยู% คํานี้ พระธรรมเสนาบดีกล%าว
แล	วว%า พระนามว%า ภควานี้ เกิดในท่ีสุดแห%งความพ	นพิเศษ เป�นบัญญัติท่ีแจ%มใสแก% พระผู	มีพระภาค
พระพุทธเจ	าท้ังหลาย พร	อมกับได	เฉพาะซ่ึงพระสัพพัญWุตญาณท่ีโคนพระโพธิ์พฤกษ=. ก็เพ่ือจะ
ประกาศพระคุณท่ีเกิดจากคุณเนมิตตกนามนี้นั้น พระสังคีติ กาจารย=ท้ังหลาย จึงกล%าวคาถานี้ไว	ว%า 
พระผู	มีพระภาคเจ	าพระองค=ใด ทรง มีพระอิสริยยศ ทรงเสพ (อริยคุณ) มีส%วน (แห%งจตุป>จจัย) ทรง
จําแนก (ธรรมรัตน=) เพราะเหตุนั้น พระผู	มีพระภาคเจ	า พระองค=นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว%า ภควา
, พระผู	มีพระภาคเจ	า พระองค=ใด ได	ทรง ทําการหักกิเลส , เพราะเหตุนั้น พระผู	มี พระภาคเจ	า 
พระองค=นั้น บัณฑิตจึงเฉลิม พระนามว%า ภควา, พระผู	มีพระภาคเจ	า พระองค=ใด ทรงเป�นครู เพราะ
เหตุนั้น พระผู	มีพระภาคเจ	าพระองค=นั้น บัณฑิตจึง เฉลิมพระนามว%า ภควา, พระผู	มีพระภาคเจ	า
พระองค=ใด เป�นผู	มีโชค เพราะเหตุนั้น พระผู	มีพระภาคเจ	า พระองค=นั้น บัณฑิต จึงเฉลิมพระนามว%า 
ภควา, พระผู	มีพระภาคเจ	า พระองค=ใด มีพระองค=อบรมดีแล	ว ด	วยญายธรรมเป�นอันมาก เสด็จถึงท่ีสุด 
แห%งภพ, เพราะเหตุนั้น พระผู	มีพระภาคเจ	า พระองค=นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว%า ภควา  

อนึ่ง ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงเห็นใจความแห%งบทเหล%านั้น ๆ ตาม นัยท่ีกล%าวแล	วใน
นิเทศนั้นแล. ส%วนนัยอ่ืนอีก มีดังนี้คือ พระผู	มีพระภาคเจ	าพระองค=ใด เป�นผู	มีโชค (คือมีส%วนแห%งบารมี
ธรรม) ทรง หักกิเลส ทรงประกอบด	วยภัคคธรรม ทรง จําแนก ทรงเสพ และทรงคลายการไปใน ภพ
ท้ังหลายเสียแล	ว. เพราะเหตุนั้น พระผู	มีพระภาคเจ	าพระองค=นั้น บัณฑิตจึงเฉลิม พระนามว%า ภควา. 
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถานั้นต%อไป. ผู	ศึกษาพึงทราบอรรถรูปว%า เพราะภาคยธรรม (คือกุศล) อันถึง
ซ่ึงฝ>zงแห%งพระบารมี มีทานและศีลเป�นต	น อันยังสุขท้ังท่ีเป�นโลกิยะท้ังท่ีเป�นโลกุตระให	บังเกิด มีแด%

                                                           

๓๑ ขุ.ขุ.อ. (ไทย) ๑/๙. 



๑๘๙ 

พระผู	มีพระภาคเจ	าพระองค=นั้น ฉะนั้น ในเม่ือควรจะเฉลิมพระนามว%า ภาคยวา แต%ท%านถือ เอา
ลักษณะแห%งนิรุตติว%า ลงตัวอักษรใหม% แปลงตัวอักษร เป�นต	น หรือ ถือเอาลักษณะคือรวมเข	าในชุด
ศัพท=มี ปqโสทรศัพท=เป�นต	น ตามนัยแห%งศัพท= จึงเฉลิมพระนามว%า ภควา ดังนี้๓๒ 

ด	วยเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ	าจึงเป�นบุคคลท่ีควรบูชา แม	จะเสด็จล%วงลับดับขันธ 
ปรินิพพานไปนานเพียงใด แต%พระคุณอันยิ่งใหญ% หรือกระแสแห%งพระวรกาย ไม%ว%าจะเป�นพระบรม
สารีริกธาตุ หรือพระสัทธรรมคําสอน ตลอดจนรูปลักษณ= สิ่งก%อสร	างท่ีมุ%งหมายอุทิศถวายในฐานะแห%ง
อุเทสิกเจดีย= ยังมีปรากฏให	ชนรุ%นหลังได	เคารพบูชา ไม%ว%าจะเป�นอามิสบูชา หรือ ปฏิบัติบูชา ตามรอย
พระบรมศาสดาพระองค=นั้น  ให	เห็นว%าสิ่งท่ีทรงสั่งสอนนั้นสามารถปฏิบัติได	จริงและเห็นผลสัมฤทธิ์
จริงแท	 การบูชาด	วยการปฏิบัตินั้น  

การบูชาสมเด็จพระบรมศาสดานั้น  ทรงสรรเสริญ ไว	ปรากฏในเทวหิตสูตร ตอนหนึ่งว%า 
ทานท่ีบุคคลให	 ณ ท่ีไหน มีผลมาก ทักษิณาสําเร็จผลอย%างไรแก%บุคคลผู	บูชาอย%างไร พระผู	มีพระภาค
ตรัสว%า มุนีผู	บรรลุอภิญญา คือรู	ปุพเพนิวาสญาณอย%างแจ%มแจ	ง เห็นสวรรค=และอบาย ท้ังบรรลุความ
สิ้นชาติแล	ว บุคคลพึงให	ไทยธรรมในมุนีนี้ ทานท่ีให	แล	วในมุนีนี้มีผลมาก ทักษิณาสําเร็จผลอย%างนี้แก%
บุคคลผู	บูชาอย%างนี้แล๓๓ 

อนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาเหนือยิ่งสิ่งใด ดังปรากฏ
ในอัลลคัททูปมสูตร ท่ีว%า  ถ	าบุคคลเหล%าอ่ืนสักการะ  เคารพ  นับถือ  และบูชาตถาคตในเรื่องการ
ประกาศสัจจะ  ๔  ประการนั้น  ตถาคตก็ไม%มีความยินดี  ไม%เสียใจ  ไม%มีความลําพองใจเพราะ
สักการะเป�นต	นนั้น ถ	าบุคคลเหล%าอ่ืนสักการะ  เคารพ  นับถือ  และบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศ 
สัจจะ  ๔  ประการนั้น  ตถาคตมีความดําริอย%างนี้เพราะสักการะเป�นต	นนั้นว%า  บุคคล กระทําสักการะ
เห็นปานนี้ในขันธป>ญจก(ขันธ=  ๕)  ท่ีเรากําหนดรู	แล	วในกาลก%อน๓๔ 

จึงกล%าวได	ว%าการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ	าท่ีถูกต	องนั้น วิธีหนึ่งคือการน	อมเอาพระพุทธเจ	า
มาเป�นสรณะ ซ่ึงคัมภีร=อรรถกถา ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ได	อรรถาธิบายการน	อมเอาพระพุทธเจ	า
มาเป�นสรณะไว	 ดังนี้ 

พระพุทธเจ	าชื่อว%า สรณะ เพราะกําจัดภัยของสัตว=ท้ังหลาย ด	วยการให	เข	าถึงสิ่งท่ีเป�น
ประโยชน=และนําออกจากสิ่งท่ีไม%เป�นประโยชน=. พระธรรมชื่อว%า สรณะ เพราะให	สัตว=ข	ามพ	นกันดาร
คือภพ และให	ความโปร%งใจ. พระสงฆ=ชื่อว%า สรณะ เพราะกระทําสักการะ แม	เล็กน	อย ให	กลับได	ผล
อันไพบูลย= เพราะฉะนั้น พระรัตนตรัยนั้นจึงชื่อว%า สรณะ โดยปริยายดังว%ามานี้  

จิตตุปบาทท่ีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นและความเคารพในพระรัตนตรัยนั้น กําจัด
ทําลายกิเลสเสียได	 เป�นไปโดยอาการคือความมีพระรัตนตรัยนั้นเป�นเบ้ืองหน	า หรือไม%มีผู	อ่ืนเป�นป>จจัย 
[ชักจูง] ชื่อว%า สรณคมน=. สัตว=ผู	พรั่งพร	อมด	วยจิตตุปบาทนั้น ย%อมถึงพระรัตนตรัยนั้นเป�นสรณะ 
อธิบายว%า ย%อมเข	าถึงพระรัตนตรัยด	วยจิตตุปบาทท่ีมีประการดังกล%าวแล	วอย%างนี้ว%า นี้เป�นสรณะของ
ข	าพเจ	า นี่เป�นเครื่องนําหน	าของข	าพเจ	า ก็บุคคลเม่ือจะเข	าถึง ย%อมเข	าถึงด	วยวิธีสมาทานเหมือนอย%าง
นายพาณิชสองคนชื่อว%า ตปุสสะและภัลลิกะ เป�นต	น ว%า ข	าแต%พระองค=ผู	เจริญ ข	าพระองค=ท้ังสองนั้น 
                                                           

๓๒ วิ.มหา.อ. (ไทย) ๘๗-๘๘. 
๓๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๙/๒๘๘. 
๓๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔.  



๑๙๐ 

ขอถึงพระผู	มีพระภาคเจ	าและพระธรรมเป�นสรณะ ขอพระผู	มีพระภาคเจ	าโปรดทรงจําข	าพระองค=ท้ัง
สองว%าเป�นอุบาสก ดังนี้ก็ได	  

เข	าถึงด	วยวิธียอมเป�นศิษย= เหมือนอย%างท%านพระมหากัสสปะเป�นต	นว%า ข	าพระองค=ผู	
เจริญ พระผู	มีพระภาคเจ	าทรงเป�นศาสดาของข	าพระองค= ข	าพระองค=เป�นสาวก ดังนี้ ก็ได	  

เข	าถึงด	วยวิธีทุ%มตัวไปในพระรัตนตรัยนั้น เหมือนอย%างพรหมยุพราหมณ= เป�นต	น ความ
บาลีว%า เม่ือพระผู	มีพระภาคเจ	าตรัสอย%างนี้ พรหมยุพราหมณ=ก็ลุกจากอาสนะ กระทําผ	าห%มเฉวียงบ%า 
ประนมมือไปทางพระผู	มีพระภาคเจ	าประทับอยู% เปล%งอุทาน ๓ ครั้งว%า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺ
มาสมฺพุทฺธสฺส ดังนี้ก็ได	  

เข	าถึงโดยวิธีมอบตน เช%นโยคีบุคคลผู	ขวนขวายในกรรมฐานก็ได	 
เข	าถึงโดยวิสัยและโดยกิจ หลายวิธี เช%นด	วยวิธีกําจัดอุปกิเลสด	วยการถึงสรณคมน= เหมือน

อย%างพระอริยบุคคลท้ังหลาย ก็ได	 
การเข	าถึงพระพุทธเจ	าเป�นสรณะนั้นมีอานุภาพมากสามารถอํานวยผลท่ีน%าปรารถนา

อย%างเดียว เหมือนอย%างท่ีตรัสไว	ว%า  
ชนเหล%าใดเหล%าหนึ่ง ถึงพระพุทธเจ	าเป�นสรณะ ชนเหล%านั้นละกายมนุษย=ไปแล	ว ก็จักไม%

เข	าถึงอบายภูมิ จักทําหมู%เทพให	บริบูรณ= ดังนี้  
ชนเหล%าใด ถึงสรณะด	วยการตัดอุปกิเลสได	ขาดด	วยสรณคมน= ชนเหล%านั้น จักไม%ไปอบาย 

ส%วนชนนอกนั้น จักไม%ไปอบาย ก็ด	วยการถึงสรณะ 

พระพุทธเจ	าเท%านั้นเป�นคมนียะ แต%เพ่ือแสดงอาการคือการถึง คํากล%าวถึงสรณะนั้นมีว%า 
ข	าพเจ	าถึงพระพุทธเจ	าว%าเป�นสรณะ พระพุทธเจ	าพระองค=นั้นเป�นสรณะของข	าพเจ	า พระพุทธเจ	า
พระองค=นั้น เป�นปรายนะนําหน	าของข	าพเจ	า เป�นผู	กําจัดทุกข= เป�นผู	ทรงประโยชน= ข	าพเจ	าถึง คบ 
เสพ เข	าใกล	ชิดพระพุทธเจ	าพระองค=นั้น ด	วยความประสงค=ดังกล%าวมานี้ หรือว%าข	าพเจ	ารู	ทราบอย%าง
นี้๓๕ 

การน	อมนําพระสัมมาสัมพุทธเจ	าเข	าเป�นสรณะ  จึงเป�นการบูชาอย%างยิ่งซ่ึงพระสัมมาสัม
พุทธเจ	า  เพราะเม่ือบุคคลน	อมนําสรณะอันสูงนี้แล	วเข	ามา  ย%อมไม%ตกไปสู%มิจฉาทิฏฐิท่ีจะนําตนไปสู%
อบายภูมิ  ในทางกลับกันการยึดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ	าเป�นสรณะ แล	วน	อมนําพระสัทธรรมอัน
ประเสริฐมาปฏิบัติบูชาด	วย  ย%อมทําให	บุคคลนั้นสามารถเข	าถึงและบรรลุธรรมตามรอยแห%งอริยมรรค
ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาทรงชี้นําสั่งสอนได	โดยง%าย นั่นเอง 

การบูชาพระพุทธเจ	าด	วยเครื่องทรงอันวิจิตรนี้  จึงเป�นกุลกรรมอันวิเศษท่ีเป�นคติความ
เชื่อของชาวพุทธมาแต%เดิม  โดยอนุวัตน=ตามหลักการบูชาทางพระพุทธศาสนา  ด	วยเหตุท่ีสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ	าทรงดํารงพระองค=อยู%ในพระสถานะบุคคลผู	ควรบูชา  อันเป�นมงคลประการหนึ่ง  
กอปรกับพรรณนาอานิสงส=แห%งการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ	า  ตามความเชื่อของชาวพุทธแล	วย%อมมี
มากมายเหลือคณานับ  เพราะหากจะพิจารณาโดยนัยยะแห%งการสร	างพระพุทธรูปแล	ว  พระพุทธรูป
ก็ถือเป�นเจดีย=ประเภทหนึ่งท่ีสร	างอุทิศถวายพระพุทธเจ	า  และเจดีย=นี้ก็มีนัยยะถึงสถูปอันเป�นเครื่อง  

                                                           

๓๕ ขุ.ขุ.อ. (ไทย) ๑/๙. 



๑๙๑ 

ควรกับถูปารหบุคคลก็คือพระพุทธเจ	านั่นเอง  คติเรื่อง
การบูชาจึงถูกสอดแทรกอยู%กับการสร	างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในทุกยุคสมัยตามนัยยะแห%งอามิสบูชาต%อพระ
บรมศาสดาตถาคตดังกล%าว 

การบูชาด	วยการถวายเครื่องทรงเป�น
พุทธบูชานั้น  ได	 ถูกผนวกรวมเข	ากับคติการสร	าง
พระพุทธรูปทรงเครื่อง  พร	อมนําหลักการบูชามา
พรรณนาเหตุผลการถวายและอานิสงส=ท่ีจะบังเกิดแก%ผู	
ถวายในฐานะการบูชา  แต%ท้ังนี้ก็มีพระพุทธปฏิมาหลาย
องค=ท่ีมิได	เป�นพระพุทธรูปทรงเครื่องมาแต%ต	น  แต%ก็
ได	รับการถวายเครื่องประดับอันวิจิตรงดงาม  เพ่ือเป�น
พุทธบูชาเช%นกัน ได	แก% พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
หรือพระแก	วมรกต ท่ีพระมหากษัตริย=ทรงพระราช
ศรัทธาสร	างเครื่องทรงถวาย ท้ัง ๓ ฤดู  พระพุทธชินราช  

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ท่ีพระมหากษัตริย= ทรงพระราชศรัทธา สร	างสังวาล ถวายเป�นพุทธ
บูชา  แม	ในเวลาต%อ จะมีการกําหนดเครื่องอิสริยาภรณ= แทนเครื่องประกอบอิสริยยศ  ดังเช%นครั้ง
โบราณ ประเพณีการถวายเครื่องประดับเป�นพุทธบูชา ก็ยังไม%เสื่อมคลาย
ไปจากสังคมไทย  ยังมีพระพุทธรูปสําคัญหลายองค=ท่ีได	รับการถวาย
เกียรติยศเช%นนี้ ได	แก% พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก 
และองค=จําลอง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก็ได	รับพระราชทานถวาย
สายสะพายอันเป�นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ= (ภาพท่ี ๕๙) พระ
พุทธปฏิมาหลวงพ%อวัดบ	านแหลม ได	รับพระราชทานถวายผ	าสะพัก ทุติย
จุลจอมเกล	าวิเศษ จากสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถในรัชกาล
ท่ี ๕  (ภาพท่ี ๖๐) เป�นต	น 

หลักการบูชา จึงเป�นหลักพุทธธรรมประการหนึ่งท่ีสามารถ
นํามาประยุกต=เข	ากับปรัชญาการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องด	าน
สุนทรียศาสตร=ได	  เพราะเม่ือพระพุทธรูปนั้นมีความงาใย%อมดึงดูดความ
ศรัทธา  ให	บุคคลน	อมกาย วาจา และใจ เข	ามานมัสการบูชา ด	วยอามิส
บูชาก็ดี ปฏิบัติบูชาก็ดี  และเข	าถึงพระคุณอันประเสริฐของสมเด็จพระ
บรมศาสดา คือหลัก พุทธนวหรคุณ ด	วยอีกประการหนึ่ง 

ท้ังหลักศรัทธา และหลักการบูชา นี้หากบุคคลน	อมนํามา
ประพฤติปฏิบัติเป�นแนวทางการดําเนินชีวิตแล	ว  อานิสงส=ย%อมบังเกิดแก%
ผู	ปฏิบัติ  ท้ังต%อตนเอง คือเป�นผู	มีความสุข จิตใจอยู%ในกุศลกรรม  และ
สัมมาทิฏฐิ และต%อสังคม ย%อมทําให	สังคมสงบสุขร%มเย็น   

 
 

 

ภาพท่ี ๖๐ พระพุทธปฏิมา
หลวงพ%อวัดบ	านแหลม  

ห%มสะพัก  
ทุติยจุลจอมเกล	าวิเศษ 

 

ภาพท่ี ๕๙ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ=  
ถูกเชิญมาถวายท่ีพระหัตถ=พระพุทธชินราช 



๑๙๒ 

๔.๒ ประยุกต�หลักพุทธธรรมจากการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในเชิงปรัชญาด�านจริยศาสตร� 

๔.๒.๑ ความหมายของจริยศาสตร�  
จริยศาสตร= (Ethics) หมายถึง  ปรัชญาบริสุทธิ์สาขาหนึ่งท่ีว%าด	วยความประพฤติของ

มนุษย=  เป�นศาสตร=ท่ีมีหน	าท่ีค	นหาคําตอบเก่ียวกับความประพฤติของมนุษย=โดยเฉพาะเพ่ือต	องการ
ทราบว%าการกระทําลักษณะใดท่ีจัดว%ามีคุณค%า เป�นการกระทําดี ถูกต	อง  รวมท้ังหาคําตอบเก่ียวกับ
อุดมคติหรือเปUาหมายสูงสุดของชีวิตว%าคืออะไร  เป�นอย%างไร และพยายามค	นหากฎเกณฑ=ในการ
ตัดสินการกระทําของมนุษย=นั้น๓๖ 

๔.๒.๒ วิเคราะห�ความดีของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญาด�านจริยศาสตร� 
การสร	างพระพุทธรูปเป�นการแสดงออกถึงความระลึกถึงพระพุทธเจ	า  แต%ด	วย

พระพุทธเจ	าไม%ได	ทรงดํารงพระชนม=อยู%แล	ว  การจะเข	าเฝUา  กราบไหว	 บูชาพระองค=จริงของ
พระพุทธเจ	าจึงไม%อาจกระทําได	  ด	วยเหตุนี้จึงมีการสร	างพระพุทธรูปข้ึน เพ่ือเป�นท่ีสักการะบูชาแทน
พระพุทธเจ	า  ซ่ึงตามหลักการทางพระพุทธศาสนา  การเคารพบูชาพระพุทธเจ	าถือเป�นหลักธรรม
สําคัญประการหนึ่งในคารวธรรม ๖ ประการ  ได	แก%  สัตถุคารวตา  การแสดงความเคารพต%อพระ
ศาสดา คือ พระพุทธเจ	า๓๗  

ในทางพุทธจริยศาสตร=  มีคําสอนของพระพุทธเจ	าท่ีเป�นหลักการแห%งความดีอยู%มากมาย  
พระพุทธรูปแม	เป�นเพียงวัตถุ  แต%คุณค%ามิได	มีอยู%เพียงความเป�นวัตถุ  หากแต%ยังสามารถเป�นสิ่งสื่อถึง
หลักการแห%งความดีนั้น ๆ ได	ด	วย  แต%ท้ังนี้บุคคลท่ีกราบไหว	บูชาจะได	รับประโยชน=ในแง%นี้ก็ต%อเม่ือ
บุคคลนั้นมีพ้ืนฐานความรู	 เก่ียวกับพระพุทธเจ	าและหลักธรรมคําสอนของพระองค=เป�นสําคัญ  
พระพุทธรูปมิสามารถสอนธรรมหรือชี้นําให	ปฏิบัติตนในทางท่ีดีได	  แต%พระพุทธรูปสามารถเตือนใจให	
ระลึกถึงหลักการความดีท่ีได	ศึกษาหรือได	สดับรับฟ>งมาได	  การมีพระพุทธรูปไว	สักการะบูชาจึงเป�น
เครื่องมือทางจริยศาสตร=อย%างหนึ่ง เพราะเป�นแรงจูงใจให	บุคคลมีจริยธรรม โดยหัวใจสําคัญของ
จริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ  การละเว	นความชั่ว  การทําความดีและการทําจิตใจให	บริสุทธิ์  
ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข=นั่นเอง๓๘ ยกตัวอย%างเช%น  เม่ือมีการกระทบกระท่ังกันด	วยวาจาหรือพาดพิง
กันในลักษณะโกรธเคืองต%อหน	าพระพุทธรูปในพระอุโบสถ  หากคู%กรณีมีจิตสํานึกท่ีดีงามอยู%บ	าง  
ประกอบกับระลึกถึงพระธรรมท่ีพระพุทธเจ	าทรงสอนให	ละเว	นความชั่ว  ก็จะมีสติว%า ต%อหน	า
พระพุทธรูปไม%ควรแสดงกริยาท่ีไม%ดี  ไม%ควรเบียดเบียน  ควรละเว	นวาจาหยาบคายเสีย  แม	ความ
โกรธเคืองไม%พอใจจะมีอยู%ในภายใน  แต%ภายนอกคือพฤติกรรมท่ีไม%ดีก็ไม%ควรแสดงออก  นี้เป�น
ลักษณะของความละอายต%อบาปซ่ึงมีพระพุทธรูปเป�นแรงจูงใจ  เม่ือบุคคลมีพระพุทธรูปอยู%ในบ	าน

                                                           

๓๖ บุญมี  แท%นแก	ว,  พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ=โอเดียนสโตร=,  ๒๕๔๕),  
หน	า  ๔๔. 

๓๗ เสฐียรพงษ=  วรรรณปก, คําบรรยายพระไตรปFฎก, พิมพ=ครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 
๒๕๕๐) , หน	า ๒๑๖. 

๓๘ ขวัญทอง สอนศิริ, พุทธนาคบริรักษ� ๔๘ พรรษา สยามบรมราชกุมารี, (กรุงเทพมหานคร: เพชร
เกษมการพิมพ=,  ๒๕๔๗),  หน	า  ๒๐. 



๑๙๓ 

หรือเห็นพระพุทธรูปในสถานท่ีต%างๆ หากบุคคลมีความศรัทธาอย%างจริงใจอยู%เป�นพ้ืนฐาน  ย%อมเป�น
เครื่องเตือนและเป�นแรงจูงใจให	ประพฤติธรรมได	เสมอ   

การสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องก็เช%นกัน  ความดีท่ีแสดงออกจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง
นั้น  คือการนําเครื่องทรงไปประดับประดาอย%างพระมหาจักรพรรดิราช นอกจากความงดงามอันวิจิตร
อลังการ อันเป�นหลักทางด	านสุนทรียศาสตร=แล	ว  การได	เห็น ได	กราบไหว	สักการะ  ย%อมสัมผัสได	ถึง
หลักการทางจริยศาสตร=  ให	ผู	ศรัทธาน	อมเข	าถึงความเป�นพุทธะ คือ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเป�น
ผู	รู	 ผู	 ต่ืน ผู	เบิกบาน กอปรด	วยพระญาณอันประเสริฐ  จึงทรงอยู%เหนือสภาวะท้ังมวลคือนิพพาน  
เครื่องทรงท้ังปวงนั้นคือสัญลักษณ=แสดงถึงสัพพัญWุตตญาณอันวิเศษ  ด	วยพระบารมีท่ีทรงบําเพ็ญมา
นับชาติไม%ถ	วนจนเสด็จมาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  มีพระมหากรุณาโปรดเวไนยสัตว=น	อยใหญ%
ให	พ	นทุกข=ตาม  มีคัมภีร=พุทธศาสนาเป�นจํานวนมากท่ีแสดงถึงจํานวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ	าไว	ว%า 
มีมากมายยิ่งนัก จนถึงกับมีคํากล%าวว%า มีมากกว%าเม็ดทรายในท	องมหาสมุทรท้ัง ๔ ซ่ึงแสดงว%ามีเป�น
จํานวนมากมายมหาศาล แต%พระพุทธเจ	าท่ีมีพระนามและพระประวัติปรากฏอยู%ในคัมภีร=ทางศาสนา
นั้นมีอยู%ไม%มากนัก พระพุทธเจ	าท่ีมีพระนามและพระประวัติปรากฏอยู%ในคัมภีร=อันพอท่ีจะสืบค	นได	 
ท้ังพระพุทธเจ	าในอดีต และในป>จจุบัน เรื่องราวอันเก่ียวกับพระพุทธเจ	าในอดีต มีกล%าวไว	ในคัมภีร=
พุทธศาสนาหลายคัมภีร= ท้ังท่ีเป�นพระไตรปqฎก อรรถกถา ฎีกา และหนังสือท่ีท%านผู	เป�นปราชญ=ในแต%
ละยุคได	รจนาไว	 ด	วยอ	างถึงพระสูตร ขุททกนิกาย พุทธวงศ= ซ่ึงพระโคตมพุทธเจ	า คือพระพุทธเจ	าองค=
ป>จจุบันนี้ ทรงเป�นสัพพัญWู สมบูรณ=ด	วยทศพลญาณอันไม%ติดขัด ได	ทรงแสดงเรื่องเก่ียวพระพุทธเจ	า
ในอดีตเหล%านี้ได	ด	วยพระโอษฐ=ของพระองค=เองแก%พระประยูรญาติ หมู%ภิกษุสงฆ=สาวก เทวดาและ
มนุษย=ท้ังหลาย ณ นิโครธารามมหาวิหารใกล	กรุงกบิลพัสดุ= ซ่ึงเรื่องราวเหล%านี้ พระสาวกท้ังหลายได	
ทรงจําถ%ายทอดโดยการท%องในยุคแรก และจดจารึก เป�นตําราคัมภีร=ในภายหลัง จนสืบต%อมาถึง
ป>จจุบันนี้ ความเป�นพระอริยบุคคลนี้เอง ได	มีพุทธพจน= ยืนยันว%าประเสริฐกว%าความเป�นใหญ%ในโลกท้ัง
ปวง ดังนี้  

“โสดาป>ตติผล ประเสริฐกว%าความเป�นเอกราชในแผ%นดิน 

กว%าการไปสู%สวรรค= และกว%าความเป�นใหญ%ในโลกท้ังปวง.”๓๙ 

ในทางจริยศาสตร= เม่ือบุคคลได	กราบสักการะพระพุทธรูปทรงเครื่อง  ย%อมสัมผัสถึงความ
เป�นจักรพรรดิทางโลกผ%านเครื่องทรงอันวิจิตรอลังการ  ต%อเม่ือได	พิจารณาถึงพระพุทธานุภาพท่ีทรง
อยู%เหนือความเป�นจักรพรรดิท้ังปวงแล	ว  ไม%ว%าจะพิจารณาตามคติชมพูบดี หรือคติจกฺรวรฺตินฺก็ตาม 
ย%อมเข	าถึงความดีงามและความชอบธรรมแห%งความเป�นพระพุทธเจ	าซ่ึงสูงสุดเหนือกว%าพระอริยบุคคล
ใดๆ อันแสดงถึงความเป�นจักรพรรดิทางธรรม บุคคลผู	ได	พบเห็นได	กระทําการสักการะพระพุทธรูป
ทรงเครื่องนอกจากจะสัมผัสความงามทางด	านสุนทรียศาสตร=ในเบ้ืองต	นแล	ว ย%อมเกิดความศรัทธาก%อ
เกิดพลังผลักดันให	มีความกระตือรือร	นอยากจะกระทําความดี อันเป�นหลักปรัชญาทางด	านจริยศาสตร= 
อีกด	วย 

 

                                                           

๓๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๗๘/๘๘. 



๑๙๔ 

๔.๒.๓ อิทธิพลของหลักปรัชญาด�านจริยศาสตร�ท่ีมีต7อการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
ความดีตามหลักปรัชญาด	านจริยศาสตร=นั้นถูกสื่อผ%านการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่อง คือ 

ทําให	ชาวพุทธมีสัญลักษณ=เตือนใจให	ได	เจริญพุทธานุสสติ  การตรึกระลึกถึงองค=สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ	าและพระคุณธรรมต%างๆ ของพระองค=  เม่ือประกอบด	วยเครื่องทรงอันวิจิตรงดงาม ก็ย%อม
ระลึกถึงว%า เครื่องทรงนั้นเป�นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย=  เม่ือเราพิจารณาว%าพระพุทธรูปเป�น
เครื่องหมายของความดี  พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงให	เห็นถึงความมีสถานะเหนือกว%ามนุษย=ธรรมดา  
ความดีท่ีแสดงออกท่ีบุคคลพึงจะสัมผัสได	ย%อมหมายถึง ธรรมะของผู	ปกครอง  ซ่ึงสมเด็จพระบรม
ศาสดาได	ทรงวางแนวทางไว	  เม่ือเราเข	าถึงความดีแล	ว  ปรัชญาด	านจริยศาสตร=ย%อมมีอิทธิพลต%อการ
สร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องได	 ดังนี้ 

(๑) อิทธิพลต7อผู�สร�าง พระพุทธรูปทรงเครื่อง  ย%อมแสดงสัญลักษณ=พระบรม 
เดชานุภาพของการเป�นพระเจ	าจักรพรรดิท้ังทางโลกและทางธรรม  เครื่องทรงอันวิจิตรอลังการย%อมมี
ความงามอันวิเศษ  ผู	สร	างเองมีศรัทธาเป�นต	นทุนอยู%แล	ว  เม่ือปรารถนาท่ีจะสร	างพระพุทธปฏิมา
ทรงเครื่อง ย%อมมีใจมุ%งม่ันในกุศลกรรมนั้นเป�นสําคัญ  ด	วยพุทธานุสสติท่ีจะครองใจผู	สร	างอยู%เสมอ 
แม	แต%ตัวประติมากรผู	สร	างพระพุทธปฏิมา  เม่ือจะต	องเป�นผู	ลงมือรังสรรค=พระพุทธรูปทรงเครื่อง  
ย%อมต	องมีจิตใจท่ีน	อมอยู%ในกุศลกรรม  ยกตัวอย%างเช%น  ประติมากร  เม่ือจะลงป>{นพระพุทธรูป ก็
จะต	องสมาทานเบญจศีลก%อน บางครั้งก็สมาทานอุโบสถศีลก็มี  บางครั้งก็จะต	องมีการเจริญจิตต
ภาวนาเพ่ือให	มีสมาธิในการรังสรรค=ผลงานพุทธศิลปVให	ออกมางดงามท่ีสุด  

(๒) อิทธิพลต7อผู�พบเห็น  ผู	พบเห็นแม	เป�นพระพุทธรูปธรรมดา ย%อมมีความรู	สึก
ไม%กล	าท่ีจะกระทําอกุศลกรรม  เบ้ืองหหน	าอยู%แล	ว  ยิ่งมีการประดับประดาด	วยเครื่องทรงอย%าง
พระมหากษัตริย=  ซ่ึงสังคมไทยยกย%องว%าสูงส%ง  ก็ย%อมเกิดความเกรงขาม  ครั่นคร	ามในพระพุทธบารมี
เป�นเท%าทวี  บุคคลเม่ือพบเห็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง  ก็ย%อมไม%กล	าท่ีจะประกอบอกุศลกรรม  หาก
เม่ือเจริญภาพความงดงามนั้นติดตาตรึงใจไป  แม	ลับหลังก็จะไม%นําตนเองเข	าสู%มิจฉาทิกฐิได	 เกิดหิริ
โอตัปปะ คือความเกรงกลัวต%อบาป  จึงปรากฏว%า  พระพุทธรูปทรงเครื่องหลายองค=  ถูกนําไปใช	ใน
ฐานะผู	พิพากษา  ท่ีจะให	ผู	ต	องหามาสบถสาบานกัน  ในทางกลับกัน  บุคคลผู	พบเห็น ย%อมเกิด
สัมมาทิฏฐิท้ังต%อหน	าและลับหลัง  เกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะกระทําความดี  อยากจะปฏิบัติบูชาด	วย
ประการต%างๆ    

(๓) อิทธิพลต7อพระพุทธศาสนา  เม่ือบุคคลมีศรัทธามากราบไหว	บูชา  หม่ันทํา
ความดีเป�นเนืองนิจ  มีการบําเพ็ญกุศลกรรมบถด	วยประการต%างๆ  อันเป�นการบํารุงรักษา
พระพุทธศาสนาเป�นอเนกประการ การท่ีพระพุทธศาสนา  มีพุทธศาสนิกชนเป�นคนดีมีศีลธรรมย%อม
ทําให	การเผยแผ%พระพุทธศาสนาเป�นไปได	โดยง%าย  สามารถธํารงรักษาพระพุทธศาสนา เป�นการสืบ
อายุพระศาสนาให	ยืนยาว  หากบุคคลได	น	อมนําพุทธธรรมมาประพฤติปฏิบัติด	วยแล	ว  ย%อมเข	าถึง
จุดสูงสุดคือพระนิพพาน อันเป�นเครื่องพิสูจน=ผลแห%งคําสอนของสมเด็จพระบรมศาสดานั้น  

(๔) อิทธิพลต7อสังคม ในทางจริยศาสตร= พระพุทธรูปทรงเครื่องย%อมเป�น
สัญลักษณ=เตือนสติให	บุคคลมุ%งกระทําความดี  เม่ือสังคมนั้น มีคนดีเป�นจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ย%อม
สามารถช%วยกันควบคุมคนไม%ดีไม%ให	มีอํานาจมาก%อความเดือนร	อนวุ%นวายต%อสังคมได	  ด	วยเหตุท่ีการ
เห็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นสามารถทําให	ผู	พบเห็นเกิดความเกรงขาม  ครั่นคร	ามเกรงกลัวในพุทธา



๑๙๕ 

นุภาพ  หลายครั้งท่ีพระพุทธรูปทรงเครื่อง  ถูกสังคมนํามาใช	เป�นเครื่องมือในการตัดสินความชอบ
ธรรมของบุคคล  ด	วยการให	ผู	ต	องหาในคตีมาสบถสาบานกัน  หลายครั้งประสบความสําเร็จ  ผู	ต	องหา
เกิดความเกรงกลัวในบาปกรรมท่ีตนกระทํา  ถึงกับสารภาพความผิดต%อหน	าพระพุทธปฏิมานั้นก็มี  
พระพุทธรูปทรงเครื่องบางองค=  ก็เป�นท่ีเคารพศรัทธาทําหน	าท่ีเป�นหลักให	สังคม  บ	านใดเดือดร	อน 
เจ็บไข	ได	ทุกข= ก็จะมาขอพร  เอาทองมาปqดเอาผ	ามาเช็ดถู ด	วยหวังอานิสงส=แห%งกุศลกรรมนั้นจะทําให	
ชีวิตมีแต%ความสุข  เจ็บไข	บริเวณไหน ก็นําทองมาปqดบริเวณนั้น ด	วยหวังให	หายเจ็บหายไข	  บ	านใด
เรือนใดจะเลิกเหล	า เลิกการพนัน ก็มาสบถสาบาน  พระพุทธรูปทรงเครื่องจึงเป�นเครื่องหมายให	ผู	คน
ในสังคมได	กระทความดี  เว	นเสียจากการกระทําความชั่ว  ทําให	สังคมเกิดความผาสุกร%มเย็นสืบไป   

๔.๒.๔ หลักพุทธธรรมท่ีประยุกต�ได�จากการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญา
ด�านจริยศาสตร� 

เม่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีสามารถประยุกต=ได	จากการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิง
ปรัชญาด	านจริยศาสตร=แล	ว ผู	วิจัยพบว%า ความดีท่ีบุคคลผู	ศรัทธาจะสามารถสัมผัสได	จากพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง  ในเบ้ืองต	นคือการสร	างความดี  ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  ต%อเม่ือพิจารณา
เครื่องทรงอันวิจิตรอลังการ  ย%อมสามารถยอมรับและรับรู	โดยท่ัวกันว%าเครื่องประดับเหล%านั้นล	วนเป�น
เครื่องทรงของพระมหากษัตริย=  เพราะเหตุท่ีพระพุทธเจ	าทรงมีพระสถานะสูงสุด  จึงทรงเป�นท้ัง
จักรพรรดิท้ังทางโลกและทางธรรม  แล	วธรรมใดเล%าท่ีจะทําให	บุคคลนั้นสามารถบรรลุถึงความเป�น
พระเจ	าจักรพรรดิได	  ด	วยพระเจ	าจักรพรรดินั้นมีความแตกต%างจากกษัตริย=หรือราชาผู	ครองแว%น
แคว	นนครต%างๆ ด	วยต	องดํารงองค=ธรรมแห%งพระเจ	าจักรพรรดิ  จึงจะสมบูรณ=ด	วยพระบรมเดชานุ
ภาพ  องค=ธรรมนั้นเรียกว%า จักรวรรดิวัตร ปรากฏอยู%ในจักกวัตติสูตร ได	กล%าวถึงจักรวรรดิวัตรไว	 และ
หลักทศพิธราชธรรม อันเป�นหลักพุทธธรรมของนักปกครอง ท่ีสามารถนํามาประยุกต=เข	ากับหลัก
ปรัชญาท่ีว%าด	วยจริยศาสตร=เ ม่ือได	พิจารณาความดีท่ีปรากฏจากเครื่องทรงท่ีประดับประดา
พระพุทธรูปทรงเครื่องได	 ดังนี้ 

(๑) หลักกุศลกรรมบถ เรื่องกุศลกรรมบถนี้ ปรากฏใน สาเลยยกสูตร ความว%า 
พราหมณ=และคหบดีท้ังหลาย ความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางกายมี 

๓ ประการ ความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางวาจามี ๔ ประการ ความประพฤติ
สมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางใจมี ๓ ประการ 

ความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางกายมี ๓ ประการอะไรบ	าง คือ 
บุคคลบางคนในโลกนี้ 

๑. เป�นผู	ละเว	นขาดจากการฆ%าสัตว= คือ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย 
มีความเอ็นดู มุ%งประโยชน=เก้ือกูลต%อสรรพสัตว=อยู% 

๒. เป�นผู	ละเว	นขาดจากการลักทรัพย= คือ ไม%ถือเอาทรัพย=อันเป�นอุปกรณ=เครื่องปลื้ม
ใจของผู	อ่ืนซ่ึงอยู%ในบ	านหรือในปlาท่ีเจ	าของมิได	ให	ด	วยจิตเป�นเหตุขโมย 

๓. เป�นผู	ละเว	นขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไม%เป�นผู	ประพฤติล%วงในสตรีท่ีอยู%
ในปกครองของมารดา ท่ีอยู%ในปกครองของบิดาท่ีอยู%ในปกครองของมารดาบิดา ท่ีอยู%ในปกครองของ



๑๙๖ 

พ่ีชายน	องชายท่ีอยู%ในปกครองของพ่ีสาวน	องสาว ท่ีอยู%ในปกครองของญาติ ท่ีอยู%ในปกครองของญาติ 
ท่ีประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมายคุ	มครองโดยท่ีสุด แม	สตรีท่ีบุรุษสวมด	วยพวงมาลัยหมายไว	 

ความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางกายมี ๓ ประการอย%างนี้แล 
ความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางวาจามี ๔ ประการ อะไรบ	างคือ 

บุคคลบางคนในโลกนี้ 
๑. เป�นผู	ละเว	นขาดจากการพูดเท็จ คือ อยู%ในสภา อยู%ในบริษัทอยู%ท%ามกลางหมู%ญาติ 

อยู%ท%ามกลางหมู%ทหาร หรืออยู%ท%ามกลางราชสํานัก ถูกเขาอ	างเป�นพยานซักถามว%า ‘ท%านรู	สิ่งใด จง
กล%าวสิ่งนั้น’ บุรุษนั้นไม%รู	ก็กล%าวว%า ‘ไม%รู	’ หรือรู	ก็กล%าวว%า ‘รู	’ ไม%เห็นก็กล%าวว%า ‘ไม%เห็น’ หรือเห็นก็
กล%าวว%า ‘เห็น’ ไม%กล%าวเท็จท้ังท่ีรู	เพราะตนเป�นเหตุบ	าง เพราะบุคคลอ่ืนเป�นเหตุบ	าง เพราะเหตุคือ
เห็นแก%อามิสเล็กน	อยบ	าง 

๒. เป�นผู	ละเว	นขาดจากการพูดส%อเสียด คือ ฟ>งความฝlายนี้แล	วไม%ไปบอกฝlายโน	น
เพ่ือทําลายฝlายนี้ หรือฟ>งความฝlายโน	นแล	วไม%มาบอกฝlายนี้เพ่ือทําลายฝlายโน	น สมานคนท่ีแตกแยก
กัน ส%งเสริมคนท่ีปรองดองกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต%อผู	ท่ีสามัคคีกัน พูดแต%ถ	อยคําท่ีสร	างสรรค=ความ
สามัคคี 

๓. เป�นผู	ละเว	นขาดจากการพูดคําหยาบ คือ พูดแต%คําไม%มีโทษ ไพเราะน%ารัก จับใจ 
เป�นคําของชาวเมือง คนส%วนมากรักใคร% พอใจ 

๔. เป�นผู	ละเว	นขาดจากการพูดเพ	อเจ	อ คือ พูดถูกเวลา พูดแต%คําจริง พูดอิงประโยชน= 
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคําท่ีมีหลักฐาน มีท่ีอ	างอิง มีท่ีกําหนด ประกอบด	วยประโยชน= เหมาะแก%
เวลาความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางวาจามี ๔ ประการ อย%างนี้แล 

ความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางใจมี ๓ ประการ อะไรบ	าง คือ บุคคล
บางคนในโลกนี้ 

๑. เป�นผู	ไม%เพ%งเล็งอยากได	ของเขา คือ ไม%เพ%งเล็งอยากได	ทรัพย= อันเป�นอุปกรณ=
เครื่องปลื้มใจของผู	อ่ืนว%า ‘ทําอย%างไร ทรัพย=อันเป�นอุปกรณ=เครื่องปลื้มใจของผู	อ่ืนจะพึงเป�นของเรา’ 

๒. เป�นผู	มีจิตไม%พยาบาท คือ ไม%มีจิตคิดร	ายว%า ‘ขอสัตว=เหล%านี้ จงเป�นผู	ไม%มีเวร ไม%มี
จิตพยาบาท ไม%มีทุกข= มีสุข รักษาตนเถิด’ 

๓. เป�นสัมมาทิฏฐิ คือ มีความเห็นไม%วิปริตว%า ‘ทานท่ีให	แล	วมีผล ยัญท่ีบูชาแล	วมีผล 
การเซ%นสรวงมีผล ผลวิบากแห%งกรรมท่ีทําดี และทําชั่วมี โลกนี้มี โลกหน	ามี มารดามีคุณ บิดามีคุณ 
โอปปาติกสัตว=มี สมณพราหมณ=ผู	ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําให	แจ	งโลกนี้และโลกหน	าด	วยป>ญญาอันยิ่ง
เองแล	วสอนผู	อ่ืนให	รู	แจ	ง มีอยู%ในโลก’ 

ความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมทางใจมีอยู% ๓ ประการ อย%างนี้แล 
พราหมณ=และคหบดีท้ังหลาย สัตว=ท้ังหลายบางพวกในโลกนี้ หลังจากตายแล	วไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค= เพราะความประพฤติสมํ่าเสมอ คือความประพฤติธรรมเป�นเหตุ อย%างนี้๔๐ 

เม่ือบุคคลประพฤติปฏิบัติตนในกุศลกรรมบถเป�นเนืองนิจ  ย%อมประสบผลดี  ดังท่ีสาเลย
ยกสูตร  ได	พรรณนาไว	 ในผลแห%งความประพฤติสมํ่าเสมอ ดังนี้ 

                                                           

๔๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๕-๔๗๘. 



๑๙๗ 

พราหมณ=และคหบดีท้ังหลาย ถ	าบุคคลผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือผู	ประพฤติธรรมจะพึงหวัง
ว%า ‘ทําอย%างไรหนอ หลังจากตายแล	ว เราพึงเกิดในพวกขัตติยมหาศาล’ เป�นไปได	ท่ีหลังจากตายแล	ว 
บุคคลนั้นจะพึงเกิดในพวกขัตติยมหาศาล ข	อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป�นผู	ประพฤติ
สมํ่าเสมอ คือ เป�นผู	ประพฤติธรรม อย%างนั้นแล 

ถ	าบุคคลผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือผู	ประพฤติธรรมจะพึงหวังว%า ‘ทําอย%างไรหลังจากตาย
แล	ว เราพึงเกิดในพวกพราหมณมหาศาล ฯลฯ เราพึงเกิดในพวกคหบดีมหาศาล’ เป�นไปได	ท่ีหลังจาก
ตายแล	ว บุคคลนั้นจะพึงเกิดในพวกคหบดีมหาศาล ข	อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป�นผู	
ประพฤติสมํ่าเสมอคือเป�นผู	ประพฤติธรรม อย%างนั้นแล 

ถ	าบุคคลผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือผู	ประพฤติธรรมจะพึงหวังว%า ‘ทําอย%างไรหนอ หลังจาก
ตายแล	ว เราพึงเกิดในเทพชั้นจาตุมหาราช’ เป�นไปได	ท่ีหลังจากตายแล	ว บุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพชั้น
จาตุมหาราช ข	อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป�นผู	ประพฤติสมํ่าเสมอคือเป�นผู	ประพฤติธรรม 
อย%างนั้นแล 

ถ	าบุคคลผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือผู	ประพฤติธรรมจะพึงหวังว%า ‘ทําอย%างไรหนอ หลังจาก
ตายแล	ว เราพึงเกิดในเทพชั้นดาวดึงส= ฯลฯ เทพชั้นยามา ...เทพชั้นดุสิต ... เทพชั้นนิมมานรดี ... เทพ
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ... เทพผู	นับเนื่อง 

ในหมู%พรหม’ เป�นไปได	ท่ีหลังจากตายแล	ว บุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู	นับเนื่องในหมู%
พรหม ข	อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป�นผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือเป�นผู	ประพฤติธรรม อย%างนั้น
แล 

ถ	าบุคคลผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือผู	ประพฤติธรรมจะพึงหวังว%า ‘ทําอย%างไรหนอ หลังจาก
ตายแล	ว เราพึงเกิดในเทพชั้นอาภา’ เป�นไปได	ท่ีหลังจากตายแล	วบุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพชั้นอาภา 
ข	อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป�นผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือเป�นผู	ประพฤติธรรม อย%างนั้นแล 

ถ	าบุคคลผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือผู	ประพฤติธรรมจะพึงหวังว%า ‘ทําอย%างไรหนอ หลังจาก
ตายแล	ว เราพึงเกิดในเทพชั้นปริตตาภา ... เทพชั้นอัปปมาณาภา ...เทพชั้นอาภัสสรา ... เทพชั้นปริตต
สุภา ... เทพชั้นอัปปมาณสุภา ... เทพชั้นสุภกิณหา ... เทพชั้นเวหัปผลา ... เทพชั้นอวิหา ... เทพชั้นอ
ตัปปา ... เทพชั้นสุทัสสา... เทพชั้นสุทัสสี ... เทพชั้นอกนิฏฐภพ ... เทพผู	เข	าถึงอากาสานัญจายตนภพ  

เทพผู	เข	าถึงวิญญาณัญจายตนภพ ... เทพผู	เข	าถึงอากิญจัญญายตนภพ ... เทพผู	เข	าถึงเนว
สัญญานาสัญญายตนภพ’ เป�นไปได	ท่ีหลังจากตายแล	ว บุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู	เข	าถึงเนวสัญญา
นาสัญญายตนภพ ข	อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป�นผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือเป�นผู	ประพฤติ
ธรรม อย%างนั้นแล 

พราหมณ=และคหบดีท้ังหลาย ถ	าบุคคลผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือผู	ประพฤติธรรมจะพึงหวัง
ว%า ‘ทําอย%างไรหนอ เราพึงทําให	แจ	งเจโตวิมุตติ ป>ญญาวิมุตติอันไม%มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด	วย
ป>ญญาอันยิ่งเอง เข	าถึงอยู%ในป>จจุบัน’ เป�นไปได	ท่ีบุคคลนั้นจะพึงทําให	แจ	งเจโตวิมุตติ ป>ญญาวิมุตติ
อันไม%มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด	วยป>ญญาอันยิ่งเอง เข	าถึงอยู%ในป>จจุบัน ข	อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะบุคคลนั้นเป�นผู	ประพฤติสมํ่าเสมอ คือเป�นผู	ประพฤติธรรม อย%างนั้นแล”๔๑ 

                                                           

๔๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๘-๔๗๙. 



๑๙๘ 

การประพฤติปฏิบัติตนในกุศลกรรมบถ  ย%อมทําให	บุคคลเว	นจากการทําความชั่วท้ังปวง  
และนําไปสู%สุคติโลกสวรรค=อันมีนิพพานเป�นท่ีสุด 

(๒) หลักจักรวรรดิวัตร จักรวรรดิวัตร เป�นธรรมของพระเจ	าจักรพรรดิ  ปรากฏใน 
จักรวัตติสูตร ความว%า  

จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ 
“จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐนั้น เป�นอย%างไร พระเจ	าข	า” 
“ลูกเอvย ถ	าเช%นนั้น ลูกจงอาศัยธรรม เท%านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชา

ธรรม นอบน	อมธรรม มีธรรมเป�นธงชัย มีธรรมเป�นยอด มีธรรมเป�นใหญ% จงจัดการรักษาปUองกันและ
คุ	มครองชนภายใน กําลังพล พวกกษัตริย=ผู	ตามเสด็จ พราหมณ=และคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท 
สมณพราหมณ= สัตว= จําพวกเนื้อและนกโดยธรรม การกระทําสิ่งท่ีผิดแบบแผน อย%าได	เป�นไปในแว%น
แคว	น ของลูก อนึ่ง บุคคลเหล%าใดในแว%นแคว	นของลูก ไม%มีทรัพย= ลูกพึงให	ทรัพย=แก%บุคคล เหล%านั้น
ด	วย อนึ่ง สมณพราหมณ=เหล%าใดในแว%นแคว	นของลูก เว	นขาดจากความมัวเมา และความประมาท ต้ัง
ม่ันอยู%ในขันติ(ความอดทน)และโสรัจจะ(ความเสง่ียม) ฝ�กตน สงบตน ให	ตนดับกิเลสอยู%แต%ผู	เดียว ลูก
พึงเข	าไปหาสมณพราหมณ=เหล%านั้น ตามกาลอันควรแล	วไต%ถามสอบถามว%า “ท%านขอรับ อะไรเป�น
กุศล อะไรเป�นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม%มีโทษ อะไรควรเก่ียวข	อง อะไรไม%ควรเก่ียวข	อง อะไรท่ี
ข	าพเจ	า ทําอยู%พึงเป�นไปเพ่ือไม%เก้ือกูล เพ่ือทุกข=ตลอดกาลนาน หรือว%าอะไรท่ีข	าพเจ	าทําอยู% พึงเป�นไป
เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขตลอดกาลนาน” ครั้นลูกได	ฟ>งจากสมณพราหมณ=เหล%านั้นแล	ว สิ่งใดเป�นอกุศล พึง
ละเว	นสิ่งนั้น สิ่งใดเป�นกุศล พึงยึดถือประพฤติสิ่งนั้น ให	ม่ัน ลูกเอvย จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐนั้น เป�น
อย%างนี้แล”๔๒ 

ธรรมในจักกวัตติสูตร ดังกล%าวนั้น หมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คือ  
(๑) เว	นขาดจากการฆ%าสัตว=  
(๒) เว	นขาดจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ	าของเขามิได	ให	  
(๓) เว	นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  
(๔) เว	นขาดจากการพูดเท็จ 
(๕) เว	นขาดจากการพูดส%อเสียด  
(๖) เว	นขาดจากการพูดคําหยาบ  
(๗) เว	นขาดจากการพูดเพ	อเจ	อ 
(๘) ความไม%เพ%งเล็งอยากได	ของของเขา  
(๙) ความมีจิตไม%พยาบาท  
(๑๐) ความเห็นชอบ๔๓  

สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงพรรณนาถึง พระเจ	าจักรพรรดิ ในฐานะท่ีทรงพระบรมเดชานุ
ภาพด	วยธรรม ด	านต%างๆ โดยทรงเปรียบเทียบ กับความเป�นธรรมราชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ	า ไว	
หลายประการ ดังนี้ 

                                                           

๔๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๔/๖๒. 
๔๓ ที.ปา.อ. (ไทย)  ๘๔/๓๔. 



๑๙๙ 

“ภิกษุท้ังหลาย เพราะพระเจ	าจักรพรรดิปรากฏ แก	ว ๗ ประการ จึงปรากฏ 
แก	ว ๗ ประการ อะไรบ	าง คือ ๑. จักรแก	ว  ๒. ช	างแก	ว ๓. ม	าแก	ว ๔. มณีแก	ว ๕. นาง

แก	ว ๖. คหบดีแก	ว ๗. ปริณายกแก	ว  
เพราะพระเจ	าจักรพรรดิปรากฏ แก	ว ๗ ประการนี้จึงปรากฏ 
เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ	าปรากฏ แก	วคือโพชฌงค= ๗ ประการ จึงปรากฏ 
แก	วคือโพชฌงค= ๗ ประการ อะไรบ	าง คือ ๑. แก	วคือสติสัมโพชฌงค= ฯลฯ ๗. แก	วคือ

อุเบกขาสัมโพชฌงค= 
ภิกษุท้ังหลาย เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ	าปรากฏ แก	วคือ โพชฌงค= ๗ 

ประการนี้จึงปรากฏ”๔๔ 
พระผู	มีพระภาคตรัสว%า “ภิกษุท้ังหลาย พระเจ	าจักรพรรดิผู	ทรงธรรม เป�นธรรมราชา 

ย%อมไม%ทรงให	จักรท่ีมิใช%ของพระราชาหมุนไป” เม่ือพระผู	มีพระภาคตรัสอย%างนี้แล	ว ภิกษุรูปหนึ่งได	
กราบทูลถามพระผู	มีพระภาคดังนี้ว%า “ข	าแต%พระองค=ผู	เจริญ อะไรเป�นราชาของพระเจ	าจักรพรรดิผู	
ทรงธรรมเป�นธรรมราชา” พระผู	มีพระภาคตรัสตอบว%า “ธรรม เป�นราชาของพระเจ	าจักรพรรดิผู	ทรง
ธรรม เป�นธรรมราชา” แล	วตรัสต%อไปว%า 

๑. พระเจ	าจักรพรรดิผู	ทรงธรรม เป�นธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรมเท%านั้น 
สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน	อมธรรม เชิดชูธรรมยกย%องธรรม มีธรรมเป�นใหญ% ทรงจัดการรักษา 
ปUองกัน และคุ	มครองชนภายใน โดยธรรม 

๒. พระเจ	าจักรพรรดิผู	ทรงธรรม เป�นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมเท%านั้น สักการะ
ธรรม เคารพธรรม นอบน	อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย%องธรรม มีธรรมเป�นใหญ% ทรงจัดการรักษา ปUองกัน 
และคุ	มครองพวกกษัตริย= ผู	ตามเสด็จ กําลังพล พราหมณ= คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท สมณพราหมณ= 
สัตว=จําพวกเนื้อ และนกโดยธรรม 

๓. พระเจ	าจักรพรรดินั้นแลผู	ทรงธรรม เป�นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม เท%านั้น 
สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน	อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย%องธรรม มีธรรมเป�นใหญ% ทรงจัดการรักษา 
ปUองกัน และคุ	มครอง ชนภายใน พวกกษัตริย= ... กําลังพล ... พราหมณ= คหบดี ... ชาวนิคม  ชาว
ชนบท ... สมณพราหมณ= ... สัตว=จําพวกเนื้อ และนกโดยธรรมแล	วจึงให	จักรหมุนไปโดยธรรมเท%านั้น 
จักรนั้นใครๆ ท่ีเป�นมนุษย= เป�นข	าศึก และเป�นสัตว=มีชีวิต ให	หมุนกลับไม%ได	  

ในทํานองเดียวกัน 
๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ	าผู	ทรงธรรม เป�นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม

เท%านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน	อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย%องธรรม มีธรรมเป�นใหญ% ทรง
จัดการรักษา ปUองกัน และคุ	มครองกายกรรมโดยธรรมว%า “กายกรรมเช%นนี้ควรเสพ กายกรรม เช%นนี้
ไม%ควรเสพ” 

๒. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ	าผู	ทรงธรรม เป�นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม
เท%านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน	อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย%องธรรม มีธรรมเป�นใหญ% ทรง

                                                           

๔๔ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๒๒๓/๑๕๕. 



๒๐๐ 

จัดการรักษา ปUองกัน และคุ	มครองวจีกรรมโดยธรรมว%า “วจีกรรมเช%นนี้ควรเสพ วจีกรรมเช%นนี้ ไม%ควร
เสพ” 

๓. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ	าผู	ทรงธรรม เป�นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม
เท%านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน	อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย%องธรรม มีธรรมเป�นใหญ% ทรง
จัดการรักษา ปUองกัน และคุ	มครองมโนกรรมโดยธรรมว%า “มโนกรรมเช%นนี้ควรเสพ มโนกรรม เช%นนี้
ไม%ควรเสพ” 

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ	าพระองค=นั้นแลผู	ทรงธรรม เป�นธรรมราชา ทรงอาศัย
ธรรมเท%านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน	อมธรรม เชิดชูธรรม๔๕ 

นอกจากนี้สมเด็จพระบรมศาสดา ยังทรงสรรเสริญพระอัจฉริยภาพในพระเจ	าจักรพรรดิ 
ท่ีทรงมีเหนือพระราชาท้ังปวง ปรากฏใน จักกวัตติอัจฉริยสูตร ความว%า 

“ภิกษุท้ังหลาย ความเป�นอัจฉริยะไม%เคยปรากฏ ๔ ประการนี้ มีอยู%ในพระเจ	าจักรพรรดิ 
ความเป�นอัจฉริยะไม%เคยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบ	าง คือ 

๑. ถ	าขัตติยบริษัทเข	าเฝUาพระเจ	าจักรพรรดิ แม	เพียงได	เข	าเฝUาก็มีใจ ยินดี ถ	าพระเจ	า
จักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถารในขัตติยบริษัทนั้น แม	เพียงมีพระราชปฏิสันถารก็มีใจยินดี ขัตติยบริษัท
ยังไม%เต็มอ่ิม เม่ือพระเจ	าจักรพรรดิทรงนิ่ง 

๒. ถ	าพราหมณบริษัทเข	าเฝUาพระเจ	าจักรพรรดิ แม	เพียงได	เข	าเฝUาก็มีใจยินดี ถ	าพระ
เจ	าจักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถารในพราหมณบริษัทนั้น แม	เพียงมีพระราชปฏิสันถารก็มีใจยินดี 
พราหมณบริษัทยังไม%เต็มอ่ิม เม่ือพระเจ	าจักรพรรดิทรงนิ่ง 

๓. ถ	าคหบดีบริษัทเข	าเฝUาพระเจ	าจักรพรรดิ แม	เพียงได	เข	าเฝUาก็มีใจยินดี ถ	าพระเจ	า
จักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถารในคหบดีบริษัทนั้น แม	เพียงมีพระราชปฏิสันถารก็มีใจยินดี คหบดี
บริษัทยังไม%เต็มอ่ิม เม่ือพระเจ	าจักรพรรดิทรงนิ่ง 

๔. ถ	าสมณบริษัทเข	าเฝUาพระเจ	าจักรพรรดิ แม	เพียงได	เข	าเฝUาก็มีใจยินดี ถ	าพระเจ	า
จักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถารในสมณบริษัทนั้น แม	เพียงมีพระราชปฏิสันถารก็มีใจยินดี สมณบริษัท
ยังไม%เต็มอ่ิม เม่ือพระเจ	าจักรพรรดิทรงนิ่ง 

ภิกษุท้ังหลาย ความเป�นอัจฉริยะไม%เคยปรากฏ ๔ ประการนี้แล มีอยู% ในพระเจ	า
จักรพรรดิ”๔๖ 

ความเป�นพระเจ	าจักรพรรดิ ตามหลักการของพระพุทธศาสนานั้น ปรากฏดังท่ีสมเด็จพระ
บรมศาสดา ทรงสรรเสริญไว	หลายประการ  ตามท่ีได	ยกมาข	างต	น  ซ่ึง พระพรหมคุณาภรณ= (ป.อ. 
ปยุตฺโต) ได	อรรถาธิบาย หลักธรรมจักรวรรดิวัตรไว	 ดังนี้ 

“จักรวรรดิวัตร ๕, ๑๒ (วัตรของพระเจ	าจักรพรรดิ, พระจริยาท่ีพระจักรพรรดิพึงทรง
บําเพ็ญสมํ่าเสมอ, ธรรมเนียมการทางบําเพ็ญพระราชกรณีย=ของพระเจ	าจักรพรรดิ, หน	าท่ีของนัก
ปกครองผู	ยิ่งใหญ% — duties of a universal king or a great ruler) 

                                                           

๔๕ องฺ. ติกฺ. (ไทย) ๒๐/๑๔/๑๕๕.  
๔๖ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๐/๑๙๘. 



๒๐๑ 

       ๑. ธรรมาธิปไตย (ถือธรรมเป�นใหญ% เคารพนับถือบูชายําเกรงธรรม ยึดธรรมเป�น
หลัก เป�นธงชัย เป�นธรรมาธิปไตย — supremacy of the law of truth and righteousness; rule 
of the Dhamma; rule of the true law)  และ 

       ๒. ธรรมิการักขา (จัดการรักษาปUองกันและคุ	มครองอันชอบธรรมและเป�นธรรม — 
provision of the right watch, ward an protection) 

       ก. อันโตชน (แก%ชนภายใน ต้ังแต%พระมเหสี โอรส ธิดา จนถึงผู	ปฏิบัติราชการในพระ
องค=ท้ังหมด คือ คนในปกครองส%วนตัว ต้ังแต%บุตรธิดาเป�นต	นไป ด	วยให	การบํารุงเลี้ยงอบรมสั่งสอน
เป�นต	น ให	อยู%โดยเรียบร	อยสงบสุข และมีความเคารพนับถือกัน — for one’s own folk)  

       ข. พลกาย (แก%กองทัพ คือ ปวงเสนาข	าทหาร, ข	าราชการฝlายทหาร — for the 
army; the arms-forces; military personnel)  

       ค. ขัตติยะ (แก%กษัตริย=ท้ังหลายผู	อยู%ในพระบรมเดชานุภาพ, เจ	าเมืองข้ึน, ป>จจุบัน
สงเคราะห=ชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผู	ใหญ%ท้ังหลาย, ข	าราชการฝlายปกครอง — for colonial 
kings; administrative officers)  

       ง. อนุยนต= (แก%ผู	ตามเสด็จ คือ ราชบริพารท้ังหลาย, ป>จจุบันควรสงเคราะห=
ข	าราชการฝlายพลเรือนเข	าท้ังหมด — for the royal dependants; civil servants)  

       จ. พราหมณคฤหบดี (แก%ชนเจ	าพิธี เจ	าตํารา พ%อค	า เจ	าไร%เจ	านา คือ ครูบาอาจารย= 
นักวิชาการ หมอ พ%อค	า ผู	ประกอบอาชีพวิชพต%างๆ และเกษตรกร ด	วยช%วยจัดหาทุนและอุปกรณ=เป�น
ต	น — for brahmins and householders; the professional, traders and the agricultural)  

       ฉ. เนคมชานบท (แก%ชาวนิคมชนบท คือ ราษฎรท้ังปวงทุกท	องถ่ินตลอดถึงชายแดน
ท่ัวไปไม%ทอดท้ิง — for town and country dwellers; townsmen and villagers; upcountry 
people)  

       ช. สมณพราหมณ= (แก%พระสงฆ=และบรรพชิตผู	ทรงศีลทรงคุณธรรม — for the 
religious)  

       ญ. มิคป>กษี (แก%มฤคและป>กษี คือ สัตว=อันควรสงวนท้ังหลาย — for beasts and 
birds)  

 
       ๓. อธรรมการนิเสธนา (ห	ามก้ัน มิให	มีการอันอธรรมเกิดข้ึนในพระราชอาณาเขต 

คือ จัดการปUองกัน แก	ไข มิให	มีการกระทําความผิดความชั่วร	ายเดือดร	อนเกิดข้ึนในบ	านเมือง — to 
let no wrongdoing prevail in the kingdom)  

       ๔. ธนานุประทาน (ป>นทรัพย=เฉลี่ยให	แก%ชนผู	ไร	ทรัพย= มิให	มีคนขัดสนยากไร	ในแว%น
แคว	น — to let wealth be given or distributed to the poor)  

       ๕. ปริปุจฉา (ปรึกษาสอบถามป>ญหากับสมณพราหมณ= ผู	ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู	
ไม%ประมาทมัวเมา อยู%เสมอตามกาลอันควร เพ่ือให	รู	ชัดการอันดีชั่ว ควรประกอบหรือไม% เป�นไปเพ่ือ
ประโยชน=สุขหรือไม% แล	วประพฤติปฏิบัติให	เป�นไปโดยถูกต	อง ข	อนี้ป>จจุบันสงเคราะห=นักปราชญ=
นักวิชาการผู	ทรงคุณธรรมเข	าด	วย — to go from time to time to see and seek advice from 



๒๐๒ 

the men of religious life who maintain high moral standards; to have virtuous 
counsellors and seek after greater virtue)  

จักรวรรดิวัตรนี้ มาใน จักกวัตติสูตร ตามท่ีมาท่ีอ	าง ในพระบาลี คือพระไตรปqฎก ท%านไม%
ระบุจํานวนข	อไว	 แต%นับตามท่ีตรัสไว	 เป�นหลักการท่ียึดถือหนึ่งข	อ และหลักปฏิบัติ ๔ ข	อ จึงรวมเป�น 
๕ ข	อ อย%างไรก็ดี ข	อย%อยท่ีแยกออกไปจากข	อ ๒ (ธรรมิกรักขา) แต%ละอย%าง ในชั้นอรรถกถาคงเห็นว%า
มีความสําคัญมาก และมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติจําเพาะต%างกันออกไป จึงจัดเป�นวัตรแต%ละข	อเท%ากัน
หมด นับได	 ๑๒ ข	อ ตามตัวเลขในวงเล็บข	างหลัง แต%ใน อรรถกถาแห%งพระสูตรนี้เอง (ที.อ. ๓/๔๖) 
ท%านจัดต%างออกไปดังนี้ 

๑. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ (สงเคราะห=ชนภายใน และพลกายกองทหาร) 
๒. ขตฺติเยสุ (สงเคราะห=กษัตริย=เมืองข้ึนท้ังหลาย) 
๓. อนุยนฺเตสุ (สงเคราะห=เหล%าเชื้อพระวงศ= ผู	ตามเสด็จเป�นราชบริพาร) 
๔. พฺราหฺมณคหปติเกสุ (คุ	มครองพราหมณ=และคฤหบดีท้ังหลาย) 
๕. เนคมชานปเทสุ (คุ	มครองชาวราษฎรพ้ืนเมืองท้ังหลาย) 
๖. สมณพฺราหฺมเณสุ (คุ	มครองเหล%าสมณพราหมณ=) 
๗. มิคปกฺขีสุ (คุ	มครองเนื้อนกท่ีเอาไว	สืบพันธุ=) 
๘. อธมฺมการปฏิกฺเขโป (ห	ามปรามมิให	มีการประพฤติการอันผิดธรรม) 
๙. อธนานํ ธนานุปฺปทานํ (ทํานุบํารุงผู	ขัดสนไร	ทรัพย=) 
๑๐. สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปWฺหาปุจฺฉนํ (เข	าไปหาและสอบถามป>ญหากะ

สมณพราหมณ=) 
๑๑. อธมฺมราคสฺส ปหานํ (เว	นความกําหนัดในกามโดยอาการไม%เป�นธรรม) 
๑๒. วิสมโลภสฺส ปหานํ (เว	นโลภกล	า ไม%เลือกควรไม%ควร) 

ท่ีจํากันมาส%วนมาก ก็ถือตามนัยอรรถกถานี้  อย%างไรก็ดี ตามนัยนี้  ท%านไม%นับข	อ
ธรรมาธิปไตย เข	าในจํานวน ๑๒ ข	อ และเพ่ิมข	อ ๑๑, ๑๒ เข	ามาใหม% ซ่ึงไม%มีมาในบาลีเดิม สําหรับข	อ 
๑๑,๑๒ นี้ โดยเหตุผลน%าจะมีอยู%แล	วในหลักทศพิธราชธรรม”๔๗ 

พระราชจริยวัตร ท่ีพระเจ	าจักรพรรดิทรงบําเพ็ญนี้ ย%อมเป�นประจักษ=พยานให	ข	าราช
บริพาร เสนาอํามาตย= และราษฎร มีความรักเทิดทูน เสมือนหนึ่งการบํารุงน้ําใจซ่ึงกันและกันระหว%าง
ผู	ปกครองกับผู	 ท่ีอยู% ใต	ร%มพระสมภาร เพราะไม%เพียงแต%จะทรงเป�นธรรมราชา ท่ีกอปรด	วย
ทศพิธราชธรรมแล	ว ยังทรงกอปรด	วยจักรวรรดิวัตร อันเป�นธรรมชั้นสูงของพระเจ	าจักรพรรดิ หาก
ทรงดํารงพระองค=ได	 สมบัติแห%งพระเจ	าจักรพรรดิ ๗ ประการ ก็จะปรากฏข้ึนเป�นของคู%พระบารมี 
ตามความเชื่อมาแต%ครั้งอินเดียโบราณ ดังนี้  

 ๑) จักรรัตนะ จักรแก	ว หรือ จักรแก	ว จมอยู%ในท	องมหาสมุทรลึกได	 ๘๔,๐๐๐ โยชน= ดุม
เป�นแก	วอินทนิล ประกอบไปด	วยแก	วท้ัง ๗ ประการ มีพันซ่ี หัวกําอันฝ>งเข	าไปในดุมเป�นเงิน และทอง
อันงาม มีรัศมีดุจพระอาทิตย= ครั้นพระมหาจักรพรรดิปรากฏข้ึน จักรแก	วนี้ก็จะทะยานข้ึนจากท	อง

                                                           

๔๗ พระพรหมคุณาภรณ= (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม,  พิมพ=ครั้งท่ี๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), ๓๓๙. 



๒๐๓ 

มหาสมุทร ร%อนลงท่ีประตูเมือง แล	วกระทําทักษิณาวัตรรอบเมือง จากนั้น จะเข	าไปสู%พระราช
มณเฑียรของมหาจักรพรรดิ กระทําทักษิณาวัตรรอบมณเฑียร แล	วเข	ามานบนอบท่ีเบ้ืองบาทแห%งองค= 
พระมหาจักรพรรดิ ซ่ึงจักรแก	วนี้มีฤทธิ์สามารถปราบได	หมดทุกทวีป ไม%อาจท่ีจะหามนุษย=ผู	ใดต%อต	าน
ได	 เม่ือพระมหาจักรพรรดิยกทัพ จักรแก	วสามารถทําให	 ท้ังกองทัพเดินทางกลางเวหาเหมือนเหล%าทัพ
ของเทพยดา 

 ๒) หัตถีรัตนะ  หรือ ช	างแก	ว ครั้นพระมหาจักรพรรดิปราบได	ทุกทวีปแล	ว จะทําการสร	าง
โรงช	างประดับด	วยเงิน และทอง และแก	ว ๗ ประการ จากนั้นจึงปูลาดด	วยผ	าหลายชั้น เอาข	าวตอก
ดอกไม	โปรยท่ัวโรงช	าง แล	วพระมหาจักรพรรดิ จะทําทานรักษาศีล ๗ วัน แล	วคํานึงถึงช	างแก	ว ช	าง
แก	วตระกูลฉัตรทันต= หรือตระกูลอุโบสถ ก็จะเหาะมาลงท่ีโรงช	าง ช	างแก	วนี้จะเป�นช	างเผือก มีงวง
แดงงามด่ังดอกบัวแดง สามารถเดินทางทางเวหาด	วยความรวดเร็ว มีพละกําลังมหาศาล 

 ๓) อัสสรัตนะ หรือ ม	าแก	ว พระมหาจักรพรรดิ จะทําการสร	างโรงม	าประดับด	วยเงิน และ
ทอง และแก	ว ๗ ประการ จากนั้น จึงปูลาดด	วยผ	าหลายชั้น เอาข	าวตอกดอกไม	โปรยท่ัวโรงม	า แล	ว
พระมหาจักรพรรดิจะทําทานรักษาศีล ๗ วัน แล	วคํานึงถึงม	าแก	ว ม	าแก	วอันงามดังสีเมฆหมอกขาว 
และมีลายเขียวดังสายฟUาแลบ มีกีบเท	าท้ังสี่ และหน	าผากแดงดังน้ําครั่ง กํายําล่ําสัน ขนหัวนั้นดําเลื่อม
งามดังดํากา เรืองงามดังแก	วอินทนิล ก็จะเหาะมาลงท่ีโรงม	า ม	าแก	วสามารถเดินทางทางเวหาเช%นกัน 

 ๔) มณีรัตนะ หรือ แก	วมณี พระมหาจักรพรรดิจะต	องทําทานรักษาศีล ๘ แล	วคํานึงถึง
แก	วรัตนะ มณีรัตนะ อันอยู%ท่ีวิบูลบรรพต ก็จะลอยมาหา มณีรัตนะนี้สามารถทําให	เวลากลางคืนสว%าง
ดุจกลางวัน 

 ๕) อิตถีรัตนะ หรือ นางแก	ว พระมหาจักรพรรดิจะต	องทําทานรักษาศีล ๘ แล	วคํานึงถึง
นางแก	ว นางแก	วก็จะเหาะมาหา นางแก	วนี้มีฉวีวรรณเกลี้ยงเกลาสดใส ธุลีมิอาจเกาะติดกายนาง
สรีระมีลักษณะอันอุดมถ	วนทุกแห%ง มีรัศมีแผ%ออกรอบกายนาง ๑๐ ศอก มีพระพักตร=งดงาม เนื้อหนัง
อ%อนนุ%ม มีกลิ่นกายหอม ด่ังแก%นจันทน=กฤษณา กลิ่นปากหอมดังดอกบัวนิลุบล เม่ือร%างกายพระมหา
จักรพรรดิหนาว ตัวนางแก	วจะอุ%น เม่ือร%างกายจักรพรรดิร	อนตัวนางแก	วจะเย็น และนางแก	ว จะมีรส
สัมผัสอันเป�นทิพย= 

 ๖) คหบดีรัตนะ หรือ ขุนคลังแก	ว พระมหาจักรพรรดิจะต	องทําทานรักษาศีล ๘ แล	ว
คํานึงถึงขุนคลังแก	ว มหาเศรษฐีผู	ประเสริฐ ก็จะเหาะมาหาพระองค= ขุนคลังแก	วนี้ จะสามารถทําให	 
มหาจักรพรรดิพอพระทัย ทุกประการ มีคุณวิเศษคือ มีตาทิพย= หูทิพย= และสามารถนําทรัพย=สมบัติมา
ได	แม	จะอยู%ท่ีใดก็ตาม 

 ๗) ปรินายกรัตนะ หรือ ขุนพลแก	ว พระมหาจักรพรรดิจะมีโอรสพันกว%าองค= ล	วนเป�นผู	
แกล	วกล	า แต%ลูกคนโตจะประเสริฐกว%าน	องท้ังหลาย ได	เป�นลูกแก	ว 

การท่ีมีสมบัติพระเจ	าจักรพรรดิ ๗ ประการนั้น  สันนิษฐานว%า เป�นเครื่องชี้ให	เห็นว%า  การ
ท่ีพระเจ	าจักรพรรดิจะได	สมบัติท้ัง ๗ ประการนี้  ก็ด	วยการประพฤติธรรมคือจักกวัตติวัตร หรือ
จักรวรรดิวัตร  มีการปกครองประเทศโดยธรรม เป�นต	น  แม	คนท่ัวไปก็เช%นกัน  ถ	าจะให	สมบัติเกิดข้ึน
แก%ตนก็ต	องประพฤติธรรม   ไม%ว%าจะเป�นมนุษยสมบัติ  สวรรค=สมบัติ  และนิพพานสมบัติ  บุคคลจะ
ได	รับก็ด	วยการประพฤติธรรมท้ังสิ้น 



๒๐๔ 

กล%าวได	ว%าหลักจักรวรรดิวัตร คือหลักการท่ีจะชี้วัดความเป�นพระเจ	าจักรพรรดิในทาง
พระพุทธศาสนาอย%างแท	จริง ด	วยพระราชจริยวัตรอันประกอบด	วยพระราชธรรมท่ีทรงบําเพ็ญ เป�นท่ี
ยกย%องสรรเสริญไปท่ัวท้ังแว%นแคว	นในพระราชอาณาจักร และศาสนจักร สามารถนําพาบ	านเมืองและ
อาณาประชาราษฎร=ไปสู%ความเจริญรุ%งเรือง ร%มเย็นเป�นสุขถ	วนท่ัว จึงสมควรท่ีจะได	รับการยกย%องใน
ฐานะพระเจ	าจักรพรรดิ ซ่ึงเป�นถูปารหบุคคลในทางพระพุทธศาสนา ท่ีควรระลึกถึงคุณงามความดีท่ี
ทรงบําเพ็ญไว	ไม%เสื่อมสูญ  ท้ังนี้ จักรวรรดิวัตร ก็มิได	จําเพาะสําหรับผู	ท่ีจะเป�นพระเจ	าจักรพรรดิ
เท%านั้น  หากแต%ถ	าผู	ปกครองนําพุทธธรรมนี้มาประยุกต= ปฏิบัติบ	านเมืองก็ย%อมจําดํารงไว	ซ่ึงความ
ผาสุกร%มเย็น  

(๓) หลักทศพิธราชธรรม  นอกจากจักรวรรดิวัตร ซ่ึงถือเป�นธรรมสําคัญของพระเจ	า
จักรพรรดิแล	ว ยังมีธรรมพ้ืนฐานแห%งการเป�นพระราชา คือทศพิธราชธรรม ซ่ึงเจ	าประคุณสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย= (ปยุตฺตมหาเถร) ได	อรรถาธิบายไว	 ดังนี้ 

ราชธรรม ๑๐ หรือ ทศพิธราชธรรม (ธรรมของพระราชา, กิจวัตรท่ีพระเจ	าแผ%นดินควร
ประพฤติ, คุณธรรมของผู	ปกครองบ	านเมือง, ธรรมของนักปกครอง — virtues or duties of the 
king; royal virtues; virtues of a ruler) 

๑. ทาน (การให	 คือ สละทรัพย=สิ่งของ บํารุงเลี้ยง ช%วยเหลือประชาราษฎร= และ
บําเพ็ญสาธารณประโยชน= — charity; liberality; generosity) 

๒. ศีล (ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต%การสุจริต 
รักษากิตติคุณ ให	ควรเป�นตัวอย%าง และเป�นท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร= มิให	มีข	อท่ีใครจะดูแคลน 
— high moral character) 

๓. ปริจจาคะ (การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ เป�นต	น ตลอดจนชีวิตของตน 
เพ่ือประโยชน=สุขของประชาชน และความสงบเรียบร	อยของบ	านเมือง — self-sacrifice) 

๔. อาชชวะ (ความซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตย=ไร	มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจ ไม%หลอกลวงประชาชน — honesty; integrity) 

๕. มัททวะ (ความอ%อนโยน คือ มีอัธยาศัย ไม%เย%อหยิ่งหยาบคายกระด	างถือองค= มี
ความงามสง%าเกิดแต%ท%วงทีกิริยาสุภาพนุ%มนวล ละมุนละไม ให	ได	ความรักภักดี แต%มิขาดยําเกรง — 
kindness and gentleness) 

๖. ตปะ (ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให	เข	ามาครอบงําย่ํายีจิต ระงับ
ยับยั้งข%มใจได	 ไม%ยอมให	หลงใหลหมกมุ%นในความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความเป�นอยู%
สมํ่าเสมอ หรืออย%างสามัญ มุ%งม่ันแต%จะบําเพ็ญเพียร ทํากิจให	บริบูรณ= — austerity; self-control; 
non-indulgence) 

๗. อักโกธะ (ความไม%โกรธ คือ ไม%กริ้วกราด ลุอํานาจความโกรธ จนเป�นเหตุให	วินิจฉัย
ความและกระทํากรรมต%างๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจไว	ระงับความเคืองขุ%น วินิจฉัยความ
และกระทําการด	วยจิตอันราบเรียบเป�นตัวของตนเอง — non-anger; non-fury) 

๘. อวิหิงสา (ความไม%เบียดเบียน คือ ไม%บีบค้ันกดข่ี เช%น เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑ=
แรงงานเกินขนาด ไม%หลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก%
ประชาราษฎร=ผู	ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง — non-violence; non-oppression) 



๒๐๕ 

๙. ขันติ (ความอดทน คือ อดทนต%องานท่ีตรากตรํา ถึงจะลําบากกายน%าเหนื่อยหน%าย
เพียงไร ก็ไม%ท	อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด	วยคําเสียดสีถากถางอย%างใด ก็ไม%หมดกําลังใจ ไม%ยอมละท้ิง
กรณีย=ท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม — patience; forbearance; tolerance) 

๑๐. อวิโรธนะ (ความไม%คลาดธรรม คือ วางองค=เป�นหลักหนักแน%นในธรรม คงท่ี ไม%มี
ความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ	อยคําท่ีดีร	าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ= อนิฏฐารมณ=ใดๆ สติม่ันใน
ธรรม ท้ังส%วนยุติธรรม คื ความเท่ียงธรรม ก	ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม%ประพฤติให	เคลื่อนคลาดวิบัติไป — non-
opposition; non-deviation from righteousness; conformity to the law) 

ราชธรรม ๑๐ นี้ พึงจดจําง%ายๆ โดยคาถาในบาลี ดังนี้ 
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป� 
อกฺโกธํ อวิหึสWฺจ ขนฺติWฺจ อวิโรธนํ.”๔๘ 

หลักพุทธธรรมดังกล%าว  เกิดข้ึนจากการได	พบเห็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง  เกิดความคิดท่ี
จะกระทําความดี  ด	วยคติธรรมท้ังหลายท่ีแฝงไว	ในรูปลักษณ=ของพระพุทธปฏิมา  เม่ือประกอบด	วย
เครื่องทรงอันวิจิตรอลังการ  บุคคลผู	เคารพกราบไหว	ย%อมสัมผัสได	ถึงความดีท่ีพระพุทธปฏิมาท่ี
ประกอบด	วยเครื่องทรงนั้นแสดงออกมา  อันเป�นหลักปรัชญาท่ีว%าด	วยจริยศาสตร= หากประยุกต=หลัก
พุทธธรรมจากความดีในเบ้ืองต	นก็จะพบหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เม่ือได	พิจารณาให	ลึกซ้ึงยิ่ง
ภายใต	เครื่องทรงอันงดงามวิจิตรอลังการนั้น ผู	พิจารณาย%อมเข	าถึงหลักพุทธธรรมความเป�นพระเจ	า
จักรพรรดิ  นั่นคือหลักจักกวัตติสูตร และทศพิธราชธรรม ดังท่ีได	นํามาในเบ้ืองต	นนี้  บุคคลเม่ือกราบ
ไว	พระพุทธรูปทรงเครื่องเม่ือเข	าถึงความดีในเบ้ืองต	น  พึงน	อมนําเอาหลักพุทธธรรมแห%งการเป�นพระ
เจ	าจักรพรรดิมาประยุกต=เป�นแนวทางในการดําเนินชีวิตในท่ีสุด  

๔.๓ สรุป 
จากการศึกษาเพ่ือประยุกต=หลักพุทธธรรมจากการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิง

ปรัชญา  ผู	วิจัยพบว%าพระพุทธรูปทรงเครื่องมิได	เป�นเพียงรูปแทนองค=สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ	า
เท%านั้น หากแต%เม่ือบุคคลผู	พบเห็น ได	สัมผัส ย%อมเข	าถึงพุทธธรรมท่ีแสดงออกมาจากรูปลักษณ= 
และความรู	สึกของผู	ผู	พบเห็น ได	เกิดความศรัทธา เคารพ กราบไหว	 มีการบูชาท้ังอามิสและปฏิบัติ 
เหล%านี้ย%อมแสดงผลลัพธ=ในเชิงปรัชญาท้ังทางด	านสุนทรียศาสตร= และด	านจริยศาสตร=  

ปรัชญาด	านสุนทรียศาสตร= คือ หลักเรื่องความงาม เม่ือบุคคล ได	พบเห็น สัมผัส  
ถึงความงามแห%งพระพุทธรูปท่ีประดับประดาด	วยเครื่องทรง  ย%อมเกิดความปsติชื่นชมในความ
งดงาม วิจิตร อลังการ เกิดจิตศรัทธา  อยากท่ีจะกราบไหว	  ถวายเครื่องสักการะ ดูแล ทํานุบํารุง
องค=พระให	งดงาม ตลอดจน ศาสนสถาน ไปจนถึงธํารงรักษาพระพุทธศาสนาให	ม่ันคงวัฒนาสถาพร 
เกิดแนวคิดความเชื่อในการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่องถวายไว	ในพระศาสนา เป�นการสืบอายุ
พระพุทธศาสนาด	วยอีกประการหนึ่ง ในส%วนของผู	สร	างเองบุญย%อมนํามาซ่ึงความสุข  ประติมากร
ผู	สร	างก็ได	สืบทอดศิลปะของชาติผ%านเครื่องทรงท่ีวิจิตรอลังการให	คงอยู%สืบไป  แม	ในทางสังคม  

                                                           

๔๘ เรื่องเดียวกัน, ๓๒๖. 



๒๐๖ 

ความงามแห%งพระพุทธรูปย%อมเป�นเครื่องปลุกความเคารพศรัทธา  เกิดกระแสความนิยมท่ีจะ
สักการะบูชา  เกิดการท%องเท่ียวเชิงพุทธ สนับสนุนให	สภาวะเศรษฐกิจเป�นไปในทางท่ีดียิ่งข้ึน  

ปรัชญาด	านจริยศาสตร= คือ หลักเรื่องความดี  เม่ือบุคคลผู	พบเห็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง
แล	ว ย%อมรับรู	และสัมผัสถึงพุทธานุภาพและพระสถานะอันสูงส%งนั้น  อันเป�นความดีงามของสมเด็จ
พระบรมศาสดา  จนเกิดความยําเกรงไม%กล	าท่ีจะกระทําความชั่ว  มีศรัทธาท่ีจะบูชาด	วยอามิสและ
ปฏิบัติ ด	วยการทําความดี  มีการเจริญภาวนา ปฏิบัติตนอยู%ในศีลธรรม จนเกิดแรงบันดาลใจมีความ
กระตือรือร	นท่ีอยากจะปฏิบัติตนเป�นคนดี ละเว	นความชั่ว  มุ%งบําเพ็ญเพียรเพ่ือทําจิตใจให	บริสุทธิ์ผ%อง
ใส เจริญรอยพุทธธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ	า  เม่ือได	พิจารณาความงามของเครื่อง
ทรงอันวิจิตรอลังการนั้น สังคมย%อมยอมรับสอดคล	องกันว%าสิ่งนี้คือเครื่องหมายของพระมหากษัตริย= มี
ความสูงส%งด	วยพระสถานะ ท้ังความเป�นพระเจ	าจักรพรรดิทางโลกและพระเจ	าจักรพรรดิทางธรรม   

พุทธธรรมท่ีสามารถประยุกต=ในเชิงปรัชญาด	านสุนทรียศาสตร= คือ หลักศรัทธา 
โดยเฉพาะ หลักตถาคตโพธิสัทธา  คือเชื่อม่ันในการตรัสรู	ของพระพุทธเจ	า เม่ือบุคคลมีความศรัทธา 
เป�นท่ีต้ังแล	ว ย%อมเข	าถึงพระคุณของพระพุทธเจ	า ตามหลักพุทธนวหรคุณได	โดยง%าย เม่ือซาบซ้ึงใน
พระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ	าแล	ว ย%อมมีการบูชาท้ังด	วยอามิส และปฏิบัติ โดยเฉพาะหลัก
แห%งการปฏิบัติบูชานั้น  หากบุคคลปฏิบัติเจริญรอยตามคําสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาแล	ว ย%อม
สามารถบรรลุจุดสูงสุดคือพระนิพพานได	  

ส%วนพุทธธรรมท่ีสามารถประยุกต=ได	ตามหลักจริยศาสตร= คือหลักกุศลกรรมบถ เพราะเม่ือ
บุคคคลได	สัมผัสพระพุทธรูปทรงเครื่องแล	ว  ย%อมรับรู	ว%านี่คือรูปแทนองค=สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ	า  
ย%อมมีความเกรงกลัวต%อบาป คือ หิริ โอตัปปะ และอยากท่ีจะกระทําความดี  อันจะถือว%าเป�นการ
ปฏิบัติบูชาประการหนึ่ง  ตามแนวทางของกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ยิ่งไปกว%านั้น  เม่ือได	เห็นเครื่อง
ทรงของพระพุทธรูป ย%อมรับรู	ร%วมกันว%านี่คือเครื่องราชูปโภคจําเพาะของพระมหากษัตริย=ผู	มีสถานะ
สูงส%ง  เม่ือพิจารณาในความดีของพระมหากษัตริย=แล	วย%อมเข	าถึงพุทธธรรมสําหรับผู	ปกครอง  คือ
หลักว%าด	วย จักรวรรดิวัตร  อันเป�นตัวชี้วัดในการเป�นพระเจ	าจักรพรรดิในทางพระพุทธศาสนา  และ 
หลักทศพิธราชธรรม อันเป�นพุทธธรรมของพระราชา   

เม่ือบุคคลน	อมนําหลักพุทธธรรมท้ังปวงท่ีประยุกต=ได	จากการสร	างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ไม%ว%าจะเป�นทางด	านสุนทรียศาสตร=และด	านจริยศาสตร= ย%อมสามารถนํามาบูรณาการเป�นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต เม่ือบุคคลมีศรัทธา  ย%อมน	อมกายและใจบูชา ด	วยอามิสและปฏิบัติ เข	าสู%หลักกุศล
กรรมบถ อันเป�นหลักการในการครองตน เม่ือบุคคลปฏิบัติตนในกุศลกรรม  น	อมนําแนวทางของหลัก
จักรวรรดิวัตร และ ทศพิธราชธรรม อันเป�นหลักการในการครองคนและครองงาน ก็ย%อมทําให	การใช	
ชีวิตท้ังส%วนตัวและส%วนรวมประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุด  นําความผาสุกร%มเย็นมาสู%สังคมอย%างยั่งยืน 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ 

การศึกษาคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบการวิจัยทางเอกสาร(Documentary Research) โดยการใช�เครื่องมือการวิเคราะห9เนื้อหา 
(Content Analysis)  มีวัตถุประสงค9ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการ ของคติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห9คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
สังคมไทย และ ๓. เพ่ือประยุกต9หลักพุทธธรรมท่ีแฝงอยูJในพระพุทธรูปทรงเครื่องจากคัมภีร9
พระพุทธศาสนา ในเชิงปรัชญา ด�านสุนทรียศาสตร9 และด�านจริยศาสตร9 วิธีดําเนินการวิจัยโดย
ดําเนินการค�นคว�าคติความเชื่อตJางๆ ท่ีมีอิทธิพลตJอการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  ตลอดจน
พัฒนาการ นับต้ังแตJอดีตจนถึงปNจจุบัน และนํามาวิเคราะห9คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องให�เห็น
ในมุมมองท่ีเป�นปNจจัยตJอการเปลี่ยนแปลงคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย แล�วนําไป
ประยุกต9กับหลักปรัชญา ด�านสุนทรียศาสตร9และด�านจริยศาสตร9 เพ่ือให�เห็นถึงพุทธธรรมท่ีแฝงอยูJใน
พระพุทธรูปทรงเครื่องอันจะสามารถน�อมนํามาเป�นแนวทางในการดําเนินชีวิต การวิจัยดังกลJาวจะ
ดําเนินการด�วยการวิจัยเอกสาร สัมภาษณ9เชิงลึกกับผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ รูป/คน โดยมีเครื่องมือ
แบบสอบ จํานวน ๕ ชุด เพ่ือให�ได�แนวคิดและคติความเชื่อ รูปแบบ แนวคิดและคติของการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  ตลอดจนเสนอแนวคิดและคติท่ีแท�จริงในการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในสังคมไทย รวมท้ังสามารถประยุกต9หลักพุทธธรรมเพ่ือบูรณาการมาเป�นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตกJอประโยชน9เกิดความผาสุกแกJสังคมอยJางยั่งยืนได�ในท่ีสุด  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีได�กําหนดไว� ได�ข�อสรุปของผลการวิจัย 
สามารถอธิบาย เรียงตามวัตถุประสงค9ได� ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ ประวัติและพัฒนาการ ของคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย 

จากการศึกษาค�นคว�าประวัติและพัฒนาการ ของคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
สังคมไทยสามาถแบJงการศึกษาได�เป�นสองชJวงเวลาสําคัญคือ กJอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงจะเป�น
การศึกษานับต้ังแตJการบังเกิดข้ึนของพระพุทธรูปทรงเครื่อง จนถึงการแผJขยายอิทธิพลของคตินิยม
ความเชื่อและวัฒนธรรมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมาในหลายภูมิภาค กับหลังพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙ ซ่ึงจะศึกษาภายหลังจากท่ีการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเริ่มปรากฏข้ึนเดJนชัดและแพรJหลาย
แล�ว  โดยเฉพาะในดินแดนท่ีเป�นประเทศไทยในปNจจุบัน กอปรกับคตินิยมและวัฒนธรรมการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเปลี่ยนแปลงไป จนถึงปNจจุบันโดยผู�วิจัยได�ทําการสรุปสาระสําคัญ และ
ประเด็นตJางๆ ท่ีค�นพบได� ดังนี้ 

 



๒๐๘ 

 

(๑) ก*อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ 

การสร�างพระพุทธรูปซ่ึงเป�นสัญลักษณ9แทนองค9สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�านั้น ได�เริ่ม
ปรากฏมีครั้งแรกมาต้ังแตJดินแดนประเทศอินเดียแล�ว  ท้ังยังปรากฏวJาในสมัยตJอมา  ชนชาวอินเดีย
เองก็ริเริ่มสร�างพระพุทธรูปท่ีประดับประดาด�วยเครื่องทรงอาภรณ9อันวิจิตร  เรียกกันในยุคสมัยตJอมา
วJาพระพุทธรูปทรงเครื่องนั่นเอง  การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมีพัฒนาการและคตินิยมในสมัย
แรกเริ่มต้ังแตJอินเดิย  เข�าสูJอาณาจักรพมJา  อาณาจักรเขมร  และเข�าสูJอาณาจักรลพบุรีซ่ึงเป�นพ้ืนท่ี
ดินแดนประเทศไทยในปNจจุบัน   โดยในชJวงกJอนกJอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ มีประวัติและพัฒนาการ 
ของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเริ่มข้ึนจากในประเทศอินเดีย  ซ่ึงถือเป�นต�นกําเนิดของ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง  ถูกค�นพบวJามีการสร�างครั้งแรกในสมัยคุปตะ  พระพุทธรูปทรงเครื่องในระยะ
แรกเริ่มนั้น  เป�นพระพุทธรูปสวมเครื่องทรงอยJางพระมหากษัตริย9  โดยเครื่องทรงสามารถถอดออกได�  
ในยุคสมัยแรกสันนิษฐานวJาเป�นการสร�างรูปของพระโพธิสัตว9กJอนท่ีจะตรัสรู� ปะปนกันกับพระพุทธรูป
ของพระพุทธเจ�า ไมJมีการแยกความแตกตJางให�เห็นได�ชัดเจน พระพุทธรูปทรงเครื่ององค9แรกสุดท่ีพบ
ในศิลปะอินเดีย เป�นพระพุทธรูปองค9ท่ีแตกตJางไปจากพระพุทธรูปองค9อ่ืนตรงท่ีสวมกรองศอทับจีวร
หJมเฉียงเทJานั้น พบท่ีเมืองมคธในแคว�นพิหาร สันนิษฐานวJามีอายุอยูJในราวพุทธศตวรรษท่ี๑๔ - ๑๕ 
และนับต้ังแตJพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ เป�นต�นมา ก็ปรากฏวJามีการนิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ศิลปะอินเดียแบบปาละ จนปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะอินเดียอยูJเป�นจํานวนมาก 

คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดียนี้มีความเชื่อท่ีวJาพระพุทธเจ�าทรงเป�น 
โลกุตฺตร ผู�ทรงอยูJในภาวะเหนือมนุษย9แล�วยังยกฐานะของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าให�เทJาเทียมกับมหา
บุรุษหรือพระมหากษัตริย9 ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรของนิกายมหาสังฆิกะ ท่ียกยJองพระสัมมาสัม
พุทธเจ�าทรงมีฐานะเป�นจกฺรวรฺตินฺ(Cakkavatti) หรือจักรพรรดิของจักรวาล(Universal Emperor) 
ท่ีมาของแนวคิดเชJนนี้ เกิดข้ึนจากการท่ีพระพุทธศาสนาได�มีอิทธิพลและรุJงเรืองในดินแดนชมพูทวีป
เป�นอันมาก  ทําให�ชนผู�นับถือศาสนาพรหมณ9 ฮินดูเกิดศรัทธาเข�ามาบวชในพระพุททธศาสนา  แตJ
ด�วยคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงอุบัติมายังโลกมนุษย9เพียง ๘๐ ปeก็
เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ซ่ึงถือเป�นชJวงระยะเวลาอันสั้น  ตJางจากคติของพราหมณ9  ฮินดู ท่ีมี 

"ปรมาตมัน" อันเป�นคําสอนสําคัญท่ีเน�นหนักอยูJในคัมภีร9อุปนิษัท ปรมาตมันคือวิญญาณสากลหรือ
เป�นความจริงอันสูงสุด ท่ีเรียกวJา อันติมะสัจจะ บางทีก็เรียกวJา "พรหมัน" ปรมาตมันนั้นเป�นศูนย9รวม
ของวิญญาณยJอยท้ังหลายท่ีเรียกกันวJา อาตมัน หรือ ชีวาตมัน ดังนั้นคัมภีร9อุปนิษัทจึงสอนวJา อาตมัน
ก็คือพรหมัน ผู�ท่ีรู�จักและเข�าใจอาตมันจึงเทJากับรู�จักและเข�าใจพรหมมัน ผู�ท่ีรู�จักพรหมมันผู�นั้นจะ
เข�าถึงโมกษะ คือ ภาวะแหJงความหลุดพ�น คืออยูJรJวมกับพรหมันหรือปรมาตมัน อันเป�นวิญญาณสากล
ได�เป�นท่ีสถิต แตJชาวพุทธเชื่อวJาการปรินิพพานไปแล�วของพระผู�มีพระภาคเจ�านั้นคือเป�นสูญ  ทําให�
กลุJมนักบวชท่ีมาจากศาสนาพราหมณ9 ฮินดูเดิม พยายามท่ีจะสร�างแนวคิดโดยประยุกต9จากหลัก
ปรมาตมันดังกลJาว  ให�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�ามีความพิเศษ  สามารถมีพระกายตJางๆ มากมาย 
และมีพระไวยโรจนะเป�นเสมือนพลังงานศักด์ิสิทธิ์ท่ีสJงพระพุทธเจ�าลงมาอุบัติ ด�วยเหตุท่ีวJานี้  จึงทําให�
มีการยกยJองพระสัมมาสัมพุทธเจ�าให�ทรงมีฐานะเป�นจักรพรรดิของจักรวาล หรือ จกฺรวรฺตินฺ ทําให�เกิด



๒๐๙ 

คตินิยมการถวายเครื่องทรงกษัตริย9เพ่ือประดับตกแตJงพระพุทธรูปเพ่ือเป�นพุทธบูชา ดังปรากฏใน
คัมภีร9ลลิตวิสูตรของนิกายมหาสังฆิกะวJามีการถวายเครื่องทรงและเครื่องประดับทําด�วยทองแกJ
พระพุทธเจ�าแบบเดียวกับเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย9 อีกด�วย  แม�ใน ซ่ึงความเชื่อเชJนนี้จะ
เน�นหนักไปทางคติตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาฝhายนิกายมหายาน จนแผJอิทธิพลแนวคิดและคติ
เข�าสูJพมJาและเขมร ซ่ึงอาณาจักรเหลJานี้ได�รับอิทธิพลของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องมาจากคติ
ความเชื่อมาจากอินเดีย ท่ีใช�เป�นรูปเคารพของท้ังนิกายเถรวาทและนิกายมหายานแตJเน�นไปทางนิกาย
มหายานมากกวJา เนื่องจากในชJวงประวัติศาสตร9อินเดียสมัยราชวงศ9ปาละท่ีมีการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องจํานวนมาก นิกายมหายานมีอิทธิพลมาก และคติความเชื่อตามพุทธศาสนามหายานก็ได�
แพรJกระจายเข�ามาในดินแดนพมJาท่ีอยูJข�างเคียงมาตลอด พุทธรูปทรงเครื่องในชJวงแรก เป�นการรับ
อิทธิพลศาสนาพุทธมหายานจากอินเดียรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีสร�างยJอมหมายถึง พระพุทธเจ�าผู�
อยูJในภาวะเหนือมนุษย9 และจกฺรวรฺตินฺจึงมีประเพณีการสร�างพระโพธิสัตว9สวมมงกุฎ มีเครื่องทรงตาม
แบบกษัตริย9 ตJอมาก็ได�ทดลองนําลักษณะดังกลJาวมาใช�กับพระพุทธรูป ด�วยการสวมเครื่องทรงอยJาง
วิจิตรงดงามให�กับองค9พระพุทธรูป  คติความเชื่อนี้เม่ือเข�าสูJอาณาจักรขอมหรือเขมรได�มีการ
ผสมผสานกับคติความเชื่อพราหมณ9 ฮินดู และคติความเชื่อเรื่องผีท่ีมีมาแตJเดิมในดินแดน เกิดคติการ
สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องของเขมรครั้งแรก ปรากฏในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ ณ ปราสาทหินพิมาย 
ซ่ึงอยูJในดินแดนของประเทศไทยปNจจุบัน ตามคติของนิกายมหายาน ซ่ึงได�รับอิทธิพลความเชื่อมาจาก
การผสมผสานระหวJางศาสนาพุทธนิกายมหายาน กับลัทธิเทวราชาของเขมร ซ่ึงเจริญรJวมกันมาโดย
ตลอด ด�วยความเชื่อเดิมของลัทธิเทวราชานี้ มีความคล�ายคลึงกับแนวความคิดเรื่องจกฺรวรฺตินฺ ในคติ
พุทธศาสนามหายาน ซ่ึงเชื่อวJา พระมหากษัตริย9มีความเป�นจักรพรรดิราช ซ่ึงมีบุญบารมีแผJไปท่ัวท้ัง
ชมพูทวีป และอีก ๓ ทวีปใหญJ  จากลัทธิเทวราชนี้เองท่ีทําให�พระมหากษัตริย9ทรงกลายเป�นเทพเจ�าผู�
ยิ่งใหญJ และจะต�องมีการสร�างศาสนสถานเพ่ืออุทิศให�พระองค9 โดยจะเป�นศูนย9กลางของจักรวาล 
พระมหากษัตริย9จะทรงเข�าไปรJวมกับรูปสลักท่ีศักด์ิสิทธิ์ เพ่ือให�ติดตJอกับโลกของพระเจ�า กJอให�เกิด
ลัทธิการบูชาบุคคล มีการสร�างศาสนสถานหรือประติมากรรมแทนตัวบุคคลท้ังท่ีอุทิศให�กับบุคคลท่ี
ตายไปแล�ว หรือผู�ท่ีมีชีวิตอยูJ เม่ือศาสนาพุทธได�เข�าไปมีบทบาทเก่ียวพันกับลัทธิเทวราชาและมี
ความสําคัญมากข้ึน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก ลัทธิเทวราชาเป�นพุทธราชา ในรัชสมัยของพระเจ�า
ชัยวรมันท่ี ๗ แนวคิดเรื่องเทวราชาได�เปลี่ยนแปลงไปเข�าสูJการเป�นพุทธราชามากข้ึน เกิดการ
ผสมผสานกันทางศาสนา ท้ังพระพุทธศาสนา และ ศาสนาพราหมณ9มาโดยตลอด ดังปรากฏเป�น
หลักฐานจารึก ประติมากรรม และสถาปNตยกรรม ทําให�อาจเชื่อได�วJาเกิดการพัฒนารูปแบบของ
พระพุทธรูปท่ีแตกตJางจากพระพุทธรูปในสมัยกJอน คือจะมีเครื่องศิราภรณ9เพ่ิมข้ึน โดยเครื่องศิราภรณ9
เหลJานี้จะมีลักษณะเหมือนศิราภรณ9ของเทวรูปในสมัยเดียวกัน ทําให�พระพุทธรูปทรงเครื่องมีความ
เป�นตัวแทนของกษัตริย9 ซ่ึงรับกับลัทธิการบูชาบุคคล ในลัทธิเทวราชา เป�นท่ีมาของการกJอกําเนิดคติ
การสร�างรูปแทนตัวบุคคล  อันสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณของบรรพชนท่ีฝNงรากลึก
มาแตJครั้งโบราณ แนวความคิดของผู�สร�างท่ีต�องการให�ประติมากรรมนั้นระลึกถึงบุคคลท่ีกลายเป�น
ต�นแบบสืบมา  ได�เข�ามามีอิทธิพลในดินแดนท่ีเป�นประเทศไทย นับต้ังแตJสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๘ 
หรือท่ีเรียกกันวJาสมัยลพบุรี ซ่ึงตกอยูJได�อิทธิพลของเขมรท้ังทางการเมืองและทางวัฒนธรรม หลักฐาน
เก่ียวกับการระลึกถึงบุคคลเริ่มปรากฏในสมัยนี้  จารึกในวัฒนธรรมเขมรเป�นหลักฐานทางลายลักษณ9



๒๑๐ 

อักษรแหลJงสําคัญท่ีให�ข�อมูลเก่ียวกับการระลึกถึงบุคคลท่ีเป�นกษัตริย9และเชื้อพระวงศ9 การระลึกถึง
บุคคลในจารึกเขมรจํานวนหลายหลักมีลักษณะการระลึกถึงบุคคลคล�ายกัน ลักษณะเหลJานี้เผยให�เห็น
ความสัมพันธ9 ระหวJางบุคคลกับเทพเจ�าในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ ลักษณะแรกคือการกลJาวยก
ยJองกษัตริย9และเชื้อพระวงศ9 โดยบรรยายวJามีคุณสมบัติท่ีเปรียบได�กับเทพเจ�าในศาสนาฮินดูและ
พระพุทธเจ�า ลักษณะการระลึกถึงบุคคลประการตJอมาเม่ือกษัตริย9สวรรคตแล�วและได�รับการจารึก 
พระนามอีกอยJางหนึ่งท่ีเป�นพระนามของเทพเจ�า พระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายานจึงมีพระนามหลังสวรรคตวJา บรมมหาสุคตบท ซ่ึงหมายถึงพระพุทธเจ�า เม่ืออิทธิพลของ
อาณาจักรขอมหรือเขมรได�แผJเข�ามาสูJอาณาจักรลพบุรีซ่ึงเป�นบริเวณท่ีเป�นดินแดนของประเทศไทยใน
ปNจจุบัน ก็รับเอาคติความเชื่อเก่ียวกับการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแนวคิดและคติดังกลJาวเข�า
มา และเริ่มเป�นคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยสืบมาจนถึงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ 

(๒) หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ 

หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  เริ่มมีบทบาทมากข้ึนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต�  หลายอาณาจักรเริ่มรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา  เข�ามา
เผยแผJ  แตJกระนั้นก็มิได�ทําให�คติความเชื่อท่ีหยั่งรากลึกในดินแดนนี้ลดน�อยถอยลงไป  แตJกลับมีการ
ผสมผสาน ประยุกต9แนวคิด คติ  ตลอดจนประเพณีทางพระพุทธศาสนาข้ึนเป�นเอกลักษณ9  หลาย
อาณาจักรท่ีเคยปรากฏการนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  และมีการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องมากJอน  เม่ือมีการรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกาเข�ามา  ก็มีการประยุกต9
แนวคิด  หลักการ  ตลอดจนประเพณีเดิมท่ีเคยถือปฏิบัติ  เกิดการเรียกขาน  นิกายเถรวาทแบบพุกาม  
เป�นต�น  หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นี้  อาจกลJาวได�วJา  หลายอาณาจักรท่ีมีการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง คือ พ้ืนท่ีซ่ึงเป�นดินแดนของประเทศไทยในปNจจุบัน  เชJน อาณาจักรเขมรบางสJวนก็
กลายเป�นอาณาจักรลพบุรี  อาณาจักรพุกามบางสJวนก็กลายเป�นอาณาจักรล�านนา เป�นต�น     

คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในดินแดนล�านนา ซ่ึงเป�นภูมิภาคตอนเหนือของไทยใน
ปNจจุบัน สืบเนื่องมาจากอิทธิพลความเชื่อหลากหลายท่ีสืบตJอกันมาเป�นระยะเวลานานของดินแดน
ภาคเหนือท่ีมีผลตJอความเชื่อในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในดินแดนนี้ สามารถกลJาวโดยรวมได�
วJา พระพุทธรูปทรงเครื่องตามความเชื่อของชาวล�านนา หมายถึงพระพุทธเจ�าผู�ในสภาวะเหนือมนุษย9
อาจแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย9ตJางๆ ตามความเชื่อในลิทธิตันตระ เชJนท่ีพระองค9ทรงเนรมิตพระวรกาย
เป�นพระราชาธิราช เพ่ือปราบพระยาชมพูบดี ซ่ึงความเชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนนี้ของพระพุทธเจ�า
แพรJหลายมากในดินแดนล�านนา เชJนเดียวกับในดินแดนพมJา นอกจากนี้พระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ล�านนาจะหมายถึงพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ�าหรือพระพุทธเจ�าองค9ปNจจุบันแล�ว  ยังหมายถึงพระ
อนาคตพุทธเจ�า ได�แกJพระศรีอาริยเมตไตรย  ผู�ซ่ึงจะลงมาตรัสรู�ตJอจากสมัยของพระพุทธเจ�าองค9
ปNจจุบันได�สิ้นสุดลง  ชาวล�านนามีความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย9วJาสืบเนื่องมาจาก  ตํานานพระมาลัย
มากดังปรากฏหลักฐานยืนยันความเชื่อนี้อยูJมากมาย เชJนจารึกจํานวนมากต้ังแตJในสมัยพญาติโลกราช 
มักแสดงความเชื่อของชาวล�านนาวJาการทําบุญในพุทธศาสนา วJาสามารถตJออายุพระพุทธศาสนาให�
ยืนยาวจนครบกําหนด ๕,๐๐๐ ปeได� และหลังจากนั้นพระศรีอาริย9จะเสด็จลงมาจากดุสิตสวรรค9เพ่ือ
ตรัสรู�เป�นพระสัมมาสัมพุทธเจ�าและโปรดสัตว9ตJอไป ในจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องซ่ึงสร�างเม่ือ 



๒๑๑ 

พุทธศักราช ๒๐๘๓ ได�กลJาวถึงผู�สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่ององค9นี้วJาเป�นหญิง ๓ คน ได�ต้ังความ
ปรารถนาขอพบกันทุกชาติจนกวJาจะพบพระนิพพาน และผู�หนึ่งขอเป�นเหมือนนางวิสาขา และได�รับ
โสดาปติมรรค ในสํานักพระศรีอริยเมตไตรยด�วย 

นอกจากนี้ ยังปรากฏคติการสร�างพระพุทธรูปแทนตัวซ่ึงถือเป�น “รูปสมมติ” ตามอุดมคติ
แบบไทยประเพณี เพราะถึงอยJางไรพระพุทธรูปก็สร�างข้ึนด�วยแนวคิดเชิงอุดมคติยJอมไมJมีความ
ละม�ายคล�ายคลึงกับผู�สร�างหรือผู�อุทิศให�ตามข�อเท็จจริงเชิงกายภาพอยูJแล�ว แตJกระนั้นก็ตาม การจะ
นับเป�นพระพุทธรูปแทนตัวหรือไมJนั้นผู�เขียนเห็นวJาคงต�องดูท่ี “เจตนา” ของผู�สร�างเป�นหลัก เพราะ
ไมJวJาพระพุทธรูปองค9นั้นจะมีความสูงเทJาไร (ซ่ึงก็ไมJจําเป�นต�องสูงเทJาบุคคลนั้นเสมอไป) เป�น
พระพุทธรูปยืนหรือประทับเป�นปางใด ทรงเครื่องหรือไมJ สร�างโดยเจ�านาย ขุนทาง หรือไพรJก็ดี หาก
เจตนาของผู�สร�างต�องการให�พระพุทธรูปองค9นั้นเป�นรูป “สมมติ” แทนตนเองหรือผู�ท่ีตนอุทิศให�แล�วก็
ยJอมเป�นพระพุทธรูปแทนตัวหรือพระพุทธรูปฉลองพระองค9ได�เหมือนกัน ดังปรากฏการสร�าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค9ซ่ึงเป�นพระพุทธรูป “เทJาตัว” หรือท่ีล�านนาเรียกวJา “พระเจ�าคJาคิง” 
ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ9 เอกสารทางพุทธศาสนาสําคัญของล�านนา กลJาวถึง พญาแก�วหรือพระ
เมืองแก�ว (พุทธศักราช ๒๐๓๘-๖๘) กษัตริย9ล�านนาทรงสร�างพระพุทธรูปด�วยทองคําบริสุทธิ์น้ําหนัก
เทJากับพระองค9เม่ือพุทธศักราช ๒๐๕๔ “เป�นพระพุทธรูปนั่ง สJวนสูงมีขนาดเทJากับพระมหากษัตริย9” 

คตินิยมเหลJานี้ได�แผJไปถึงดินแดนของอาณาจักรล�านช�างซ่ึงรJวมสมัยสลับกันแผJอิทธิพล
การปกครองกับอาณาจักรล�านนาด�วย 

ในยุคท่ีกรุงสุโขทัยเป�นราชธานีของอาณาจักร  แม�ไมJปรากฏการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในยุคสมัย  แตJก็ปรากฏคติความเชื่อเรื่องพระเจ�าจักรพรรดิราช ดังปรากฏในวรรณคดีทาง
พระพุทธศาสนา เรื่องไตรภูมิพระรJวง ท่ีกลJาวไว�อยJางชัดเจน 

เม่ือกรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจลงและกรุงศรีอยุธยากลายเป�นราชธานีสําคัญ คติการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องได�กลับมามีบทบาทอีกครั้งซ่ึงคติท่ีเกิดข้ึนในครั้งกรุงศรีอยุธยานี้ นับวJาเป�นคติ
สําคัญท่ีกลายมาเป�นคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยปNจจุบันเลยทีเดียว 

 คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีปรากฏในกรุงศรีอยุธยา สามารถสรุปได�วJา 
๑) คติเรื่องพระพุทธเจ�าทรงเป�นจกฺรวรฺตินฺ ตามความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายาน

ทําให�นิยมสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องกันมากในสมัยอยุธยาตอนต�น หรือกJอนหน�านั้นข้ึนไป 
๒) คติพระศรีอาริยเมตไตรย  
พระศรีอาริยเมตไตรยท่ีสันนิษฐานวJาอาจเป�น พระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีสร�างในศิลปะ

อยุธยานั้น คงจะหมายถึงพระเมตไตรยโพธิสัตว9อนาคตพุทธเจ�าคติเดียวกับท่ีพบในศิลปะอินเดียต้ังแตJ
สมัยคันธาระ นับถือกันมากท้ังในพุทธศาสนามหายานและหินยาน พระเมตไตรยโดยปกติมีลักษณะ
ทางประติมานวิทยาเฉพาะองค9 คือ พระหัตถ9ขวามักถือดอกบัว และมีรูปสถูปประดับบนด�านหน�า
มงกุฎ หรือมวยผม ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต�นับถือพระศรีอาริยเมตไตรยามาก โดยถือวJา
เป�นพระโพธิสัตว9องค9หนึ่งท่ีจะมาตรัสรู�เป�นพระสัมมาสัมพุทธเจ�าองค9ตJอไป หลังจากทีพระศรีศากยมุนี
พระพุทธเจ�าองค9ปNจจุบันปรินิพพานได� ๕,๐๐๐ ปe เรื่องราวของพระศรีอาริยเมตไตรยคงเป�นท่ีเชื่อถือ
ศรัทธากันมากในดินแดนแถบนี้  

 



๒๑๒ 

 
๓) คติตามตํานานพระพุทธเจ�าทรงปราบพระยาชมพูบดี  
ชมพูบดีสูตร คือ คัมภีร9นอกพระไตรปoฎกท่ีกลJาวถึงเหตุการณ9เม่ือครั้งพระพุทธเจ�าทรง

แสดงพุทธาภินิหารด�วยการเนรมิตพระองค9เป�นพระเจ�าจักรพรรดิเพ่ือทรงทรมานพระเจ�าชมพูบดี ให�
ละทิฐิมานะลงขณะประทับอยูJ ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห9 พระเจ�าชมพูบดีนี้ เสวยราชย9ครองเมือง 
ปNญจาละมหานคร  ทรงเป�นกษัตริย9ผู�มีพระบรมเดชานุภาพและฤทธานุภาพเป�นอันมากครั้งหนึ่งได�ไป
รุกรานพระเจ�าพิมพิสารด�วยความริษยาวJามีปราสาทท่ีงดงามและทรงใช�วิษศรไปร�อยกรรณพระเจ�าพิม
พิสารแตJไมJเป�นผล  ด�วยมีบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงคุ�มครองอยูJ เม่ือความทราบถึงสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงพิจารณาวJา  พระเจ�าชมพูบดีกอปรด�วยพระปNญญาญาณและ 
บุญบารมี  อาจสําเร็จอรหัตผลได�  จึงทรงแสดงปาฏิหาริย9ด�วยการเนรมิตพระองค9เป�นพระเจ�า
จักรพรรดิ พร�อมแสดงพุทธาภินิหารด�วยประการตJางๆ  เพ่ือทรมานพระเจ�าชมพูบดีให�ละทิฐิมานะ  
แล�วยินยอมน�อมรับฟNงพระสัทธรรมแหJงสมเด็จพระบรมศาสดา จนในท่ีสุดพระเจ�าชมพูบดีได�ทรงละ
ทิฐิมานะจนสิ้น ทรงสละราชสมบัติออกผนวชกับสมเด็จพระบรมศาสดาด�วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

ชมพูบดีสูตรนี้ มีอิทธิพลอยJางยิ่งตJอการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  โดยเฉพาะใน
สังคมไทย  ท่ีเชื่อถือกันวJาเป�นต�นตํานานของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง จึงเป�นท่ีมาของการเรียก
พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้วJา ปางโปรดพระเจ�าชมพูบดี  

๔) คติการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค9 
 การสร�างพระพุทธรูปแทนตัวถือเป�น “รูปสมมติ” ตามอุดมคติแบบไทยประเพณี เพราะ

ถึงอยJางไรพระพุทธรูปก็สร�างข้ึนด�วยแนวคิดเชิงอุดมคติยJอมไมJมีความละม�ายคล�ายคลึงกับผู�สร�างหรือ
ผู�อุทิศให�ตามข�อเท็จจริงเชิงกายภาพอยูJแล�ว แตJกระนั้นก็ตาม การจะนับเป�นพระพุทธรูปแทนตัว
หรือไมJนั้นก็คงต�องดูท่ี “เจตนา” ของผู�สร�างเป�นหลัก เพราะไมJวJาพระพุทธรูปองค9นั้นจะมีความสูง
เทJาไร (ซ่ึงก็ไมJจําเป�นต�องสูงเทJาบุคคลนั้นเสมอไป) เป�นพระพุทธรูปยืนหรือประทับเป�นปางใด 
ทรงเครื่องหรือไมJ สร�างโดยเจ�านาย ขุนทาง หรือไพรJก็ดี หากเจตนาของผู�สร�างต�องการให�พระพุทธรูป
องค9นั้นเป�นรูป “สมมติ” แทนตนเองหรือผู� ท่ีตนอุทิศให�แล�วก็ยJอมเป�นพระพุทธรูปแทนตัวหรือ
พระพุทธรูปฉลองพระองค9ได�เหมือนกัน  

คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ได�สืบมาจนถึงกรุงธนบุรี และ
กรุงรัตนโกสินทร9 และมีอิทธิพลอยJางมากตJอความเชื่อของสังคมไทย แม�ตJอมาในยุคสมัยปNจจุบันการ
สร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องจะลดน�อยลงในราชสํานักแตJก็กลับมานิยมกันในหมูJราษฎรท่ัวไป เกิดคติ
แนวคิดตามคําสอนของพระเถระมากมาย แตJคําสอนเหลJานั้น ก็ยังอยูJภายใต�แนวคิดของเรื่อง 
จกฺรวรฺตินฺ และ คัมภีร9มหาชมพูบดี นั่นเอง   

ดังนั้น เม่ือศึกษาในบริบทของพระพุทธรูปซ่ึงเป�นรูปแทนองค9พระพุทธเจ�าแล�ว จึงสรุปได�
วJา คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย ได�แกJ คติจกฺรวรฺตินฺ คติชมพูบดี และคติรูปแทนตัว 

 

 

  



๒๑๓ 

๕.๑.๒ ศึกษาวิเคราะห1คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย 

เม่ือได�ศึกษาวิเคราะห9คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยแล�ว จะพบวJานิกาย
ในการนับถือพระพุทธศาสนามีอิทธิพลอยJางยิ่งตJอการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  
ในชJวงกJอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ พระพุทธศาสนานิกายมหายานจะมีอิทธิพลเป�นอยJางมากตJอการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่อง  ตJอมาภายหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป�นต�นมา เม่ือพระพุทธศาสนานิกาย 
เถรวาท โดยเฉพาะจากลังกา  ได�เข�ามามีบทบาทตJอการนับถือพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้แล�ว  
แนวคิดการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีมีมาแตJเดิมก็แปรเปลี่ยนไป  ผสมผสานกับแนวคิด และคติ
ความเชื่ออ่ืนๆ ท่ีมีมาแตJเดิม  เชJน ความเชื่อเรื่อผีบรรพบุรุษ  ความเชื่อเก่ียวกับศาสนาพรหามณ9 ฮินดู 
สามารถสรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ 

(๑) ก*อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ 

คติและแนวคิดของพระพุทธศาสนานิกายมหายานมีอิทธิพลเป�นอยJางมากตJอการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ดังปรากฏคติตJางๆ ดังนี้ 

๑) คติพระพุทธเจ�าทรงเป2นจกฺรวรฺตินฺ 

จกฺรวรฺตินฺ(Cakkavatti) คือ จักรพรรดิของจักรวาล(Universal Emperor) หมายถึง ความ
เป�นจักรพรรดิราช หรือหมายถึงพระราชาของพระราชา แนวคิดนี้นับถือวJาพระพุทธเจ�าทรงมีความ
เป�นจักรพรรดิท้ังทางโลกคือมีความเหนือผู�เป�นใหญJท้ังมวลในทางโลกเปรียบเสมือนพระเจ�าจักรพรรดิ
ราช และในทางธรรมคือเป�นธรรมจักรพรรดิ  ด�วยคติความเชื่อท่ีวJาพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงอยูJเหนือ
ธรรมชาติ และยกยJองให�ทรงเป�นมหาบุรุษหรือโลกุตฺตร ประกอบด�วยตรีกายคือ ธรรมกาย สัมโภคกาย 
และนิรมาณกาย  คือ ผู�พ�นจากกิเลสท้ังปวง พระสรีระของพระองค9 การดํารงพระชนม9อยูJ และพระ
อานุภาพของพระองค9นั้นไมJมีท่ีสิ้นสุด มีญาณรู�ความลับ และรู�ความไมJเกิดอีก กลJาวโดยสรุปได�วJาพระ
สัมมาสัมพุทธเจ�าทรงอยูJในภาวะเหนือมนุษย9(Transcendental Buddha) คติเชJนวJานี้ ทําให�เกิดคติ
นิยมการถวายเครื่องทรงกษัตริย9เพ่ือประดับตกแตJงพระพุทธรูปเพ่ือเป�นพุทธบูชา 

๒) คติการสร�างรูปเคารพพระโพธิสัตว1   

ด�วยความเชื่อท่ีวJาพระโพธิสัตว9คือผู�ท่ีปรารถนาท่ีจะบังเกิดมาตรัสรู�อนุตตสัมมาสัมโพธิ
ญาณในอนาคต  ตามคติของพระพุทธศาสนาเชื่อวJา สวรรค9ชั้นนี้อยูJสูงกวJาชั้นยามาไป ๑๖๘,๐๐๐ 
โยชน9 มีปราสาทแก�ว ปราสาททอง ล�อมรอบด�วยกําแพงแก�ว มีสวน สระบัวสวยงามยิ่งกวJาสวรรค9ชั้นท่ี
อยูJต่ํากวJา เป�นท่ีประทับของพระโพธิสัตว9ท้ังหลายและวJาท่ีพระอัครสาวก ดังปรากฏในไตรภูมิพระรJวง
ในเวลาตJอมา 

๓) คติการสร�างรูปเทพธรรมบาล  

คติการสร�างเทพธรรมบาลนี้  สืบเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ9 ฮินดู ท่ีมีอยูJเดิม  
เม่ือพระพุทธศาสนาได�มีอิทธิพลเหนือศาสนาพราหม9 ฮินดู เทพเจ�าท่ีศาสนิกเคยนับถืออยูJเดิม จึงกลาย
มาเป�นเทพธรรมบาลผู�รักษา พระพุทธศาสนาแทน   

 



๒๑๔ 

๔) คติตามลัทธิเทวราชา  

ลัทธิเทวราชานี้จะยกยJองพระราชาให�ทรงเป�นสมมติเทพ มีต�นกําเนิดแนวคิดมาจาก
ศาสนาพรห9ม ฮินดู ปรากฏชัดในอาณาจักรเขมร โดยถือวJาพระมหากษัตริย9คือเป�นสJวนหนึ่งของพระ
เป�นเจ�า  เม่ือผนวกเข�ากับความเชื่อเรื่องผี และวิญญาณบรรพบุรุษ พระมหาษัตริย9จึงทรงสร�างศิวลึงค9
ข้ึนเป�นท่ีสถิตของธรรมะของพระองค9 ซ่ึงรJวมในอาตมันของพระอิศวร ศิวลึงค9อันศักด์ิสิทธิ์นี้จะเป�น
เสมือนหลักของเมือง ลัทธิเทวราชานี้ มีความคล�ายคลึงกับแนวความคิดเรื่องจกฺรวรฺตินฺ ในคติพุทธ
ศาสนามหายาน ซ่ึงเชื่อวJา พระมหากษัตริย9มีความเป�นจักรพรรดิราช ซ่ึงมีบุญบารมีแผJไปท่ัวท้ังชมพู
ทวีป และอีก ๓ ทวีปใหญJ 

(๒) หลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙  

พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป�นต�นมา พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  เริ่มมีบทบาทมากข้ึนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�  หลายอาณาจักรเริ่มรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา  
ท่ีเข�ามาเผยแผJ  อยJางไรก็ตามคติความเชื่อเดิมท่ีมีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานิกายมหายานได�
หยั่งรากลึกในดินแดนนี้  ก็ได�รับการผสมผสาน ประยุกต9แนวคิด คติ  ตลอดจนประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาข้ึนจนกลายเป�นเอกลักษณ9เฉพาะ  คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องหลังพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๙ เป�นต�นมา มีดังนี้ 

๑) คติพระพุทธเจ�าทรงเป2นจกฺรวรฺตินฺ 

คติเชJนวJานี้เป�นคติท่ีมีมาแตJเดิมกJอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นับเป�นคติแรกเริ่มของการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในพระพุทธศาสนา  โดยเป�นแนวคดตามพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  คตินี้ 
ได�ฝNงรากลึกไปในความเชื่อแม�พระพุทธศาสนานิกายมหายานจะถูกลดอิทธิพลทางความเชื่อลง แตJก็
ปรากฏวJา คตินี้ได�ผนวกรวมกับคติท่ีปรากฏในชั้นหลังได�อยJางกลมกลืน 

 ๒) คติว*าด�วยพระเจ�าจักรพรรดิราช 

คติเชJนวJานี้สืบเนื่องจากการผสมผสานระหวJางคติพระเจ�าจักรพรรดิในศาสนาพรหามณ9 
ฮินดู กับคติจกฺรวรฺตินฺซ่ึงมีมาแตJเดิม  แล�วมาปรากฏชัดในสมัยกรุงสุโขทัย  เม่ือมีการพระราชนิพนธ9
ไตรภูมิพระรJวง  และได�กลJาวถึงพระเจ�าจักรพรรดิราช สมบัติของพระเจ�าจักรพรรดิ    

๓) คติพระศรีอาริยเมตไตรย 

พระศรีอาริยเมตไตรย คือพระโพธิสัตว9ท่ีจะเสด็จมาตรัสรู�เป�นพระพุทธเจ�าตJอจากพระ
สมณโคตม  ตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท เชื่อวJาพระศรีอาริยเมตไตรย ประทับ
อยูJ ณ สวรรค9ชั้นดุสิต เพ่ือรอเวลา การเสด็จจุติมาตรัสรู�  คติการสร�างพระศรีอาริยเมตไตรย 
ทรงเครื่องนี้ ปรากฏชัดเจนมากในสมัยท่ีกรุงศรีอยุธยาเป�นราชธานี  

๔) คติการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค1 

 คติการสร�างพระพุทธรูปฉลองพระองค9นี้  สืบเนื่องมาต้ังแตJคติการสร�างพระพุทธรูปแทน
ตัวตามแนวคิดเทวราชา ของอาณาจักรเขมร กJอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ คติเชJนนี้ เริ่มมีอิทธิพลตJอ



๒๑๕ 

แนวคิดในราชสํานักอยุธยาเป�นอยJางมาก  การสร�างพระพุทธรูปแทนตัวถือเป�น “รูปสมมติ” ตามอุดม
คติแบบไทยประเพณี เพราะถึงอยJางไรพระพุทธรูปก็สร�างข้ึนด�วยแนวคิดเชิงอุดมคติยJอมไมJมีความ
ละม�ายคล�ายคลึงกับผู�สร�างหรือผู�อุทิศให�ตามข�อเท็จจริงเชิงกายภาพอยูJแล�ว แตJกระนั้นก็ตาม การจะ
นับเป�นพระพุทธรูปแทนตัวหรือไมJนั้นผู�เขียนเห็นวJาคงต�องดูท่ี “เจตนา” ของผู�สร�างเป�นหลัก หาก
เจตนาของผู�สร�างต�องการให�พระพุทธรูปองค9นั้นเป�นรูป “สมมติ” แทนตนเองหรือผู�ท่ีตนอุทิศให�แล�วก็
ยJอมเป�นพระพุทธรูปแทนตัวหรือพระพุทธรูปฉลองพระองค9ได�เหมือนกัน ตัวอยJางเกJาแกJของการสร�าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค9ซ่ึงเป�นพระพุทธรูป “เทJาตัว”  

๕) คติตามคัมภีร1ชมพูบดีสูตร 

คตินี้สืบเนื่องจาก  คัมภีร9หนึ่งซ่ึงเรียกกันวJา ชมพูบดีสูตร เป�นพระสูตรนอกนิบาต ซ่ึงถูก
นับเนื่องอยูJในหมวดสุตตสังคหะคือหนังสือในหมวดสุตตันตปoฎก เนื่องจากพระสูตรเรื่องชมพูบดีสูตร
ข้ึนต�นด�วยคําวJา “เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยังภะคะวา” ซ่ึงเป�นคําข้ึนต�นของพระสูตรเชJนเดียวกับ 
มาลัยสูตร หรือ ปุณโณวาทสูตร ดังนั้นจึงถูกจัดเข�าไปในกลุJมสุตตันตปoฎกแม�จะพระสูตรนอกนิบาตก็
ตาม  ซ่ึงแตJเดิมมาเคยสันนิษฐานวJามีต�นเค�าเรื่องมาจากคัมภีร9ฝhายมหายานและนํามาแตJงเป�นภาษา
บาลีในภายหลัง คัมภีร9นี้ได�รับความนิยมอยJางมาก โดยเฉพาะอยJางยิ่งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร9 

ดังท่ีได�นํามาวิเคราะห9นี้  เป�นคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีเกิดข้ึนและเข�ามามี
อิทธิพลตJอการสร�างพระพุทธรูปในสังคมไทย  โดยแบJงแยกการวิเคราะห9เป�นสองยุคสมัย  คือกJอน
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงพระพุทธศาสนานิกายมหายานจะมีอิทธิพลตJอแนวคิดการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องเป�นอยJางมาก และหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงแนวคิดของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  
เข�ามามีบทบาทและอิทธิพลตJอการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องสืบมา  ท้ังนี้ก็มิได�ทําลายแนวคิดตาม
คติเดิมลง  แตJกลับผสมผสานกJอให�เกิดมุมมองใหมJในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในยุคสมัยตJอมา    

แม�วJาคติหลักในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นจะมีไมJก่ีแนวคิด  แตJก็สามารถสรุปได�
วJาคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยนั้น  มีคติการสร�าง ดังนี้ 

(๑) คติพระพุทธเจ�าทรงเป�นจกฺรวรฺตินฺ 
(๒) คติตามคัมภีร9ชมพูบดีสูตร 
(๓) คติพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค9 
(๔) คติการสร�างรูปพระโพธิสัตว9 (รวมท้ังพระศรีอาริยเมตไตรยด�วย) และ 
(๕) คติการสร�างรูปเทพธรรมบาล 

ซ่ึงหากมองในมิติของการสร�างพระพุทธรูปซ่ึงหมายถึงรูปของพระพุทธเจ�าแล�ว  ยJอมมี
เพียงสามคติแรกเทJานั้น  ซ่ึงคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท้ังปวงนี้  กJอให�เกิดแนวคิดคตินิยมท่ี
สามารถนําเข�าไปผนวกกับหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาได�อีกประการหนึ่งคือ คติการบูชา อีก
ด�วย 

เม่ือได�วิเคราะห9คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  อันมีท่ีมาจากหลายหลัก
และแนวคิดแล�ว  สามารถสรุปได�วJา รูปแบบการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีถูกต�องตามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา จึงไมJจํากัดวJาจะต�องเป�นปางใดปางหนึ่ง  เพราะการทรงเครื่องของพระพุทธเจ�า



๒๑๖ 

นั้น  ไมJวJาจะเป�นแนวคิดหรือหลักการใด  นิกายไหน  ล�วนมีรากลึกเพ่ือแสดงความเป�นผู�ทรง
สัพพัญuุตญาณอันประเสริฐท้ังสิ้น   

กลJาวโดยสรุปคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย  สามารถสรุปเป�นคติหลัก
ได� ๓ คติ คือ 

๑. คติจกฺรวรฺตินฺ 
๒. คติชมพูบดี 
๓. คติพระพุทธรูปแทนตัวบุคคลหรือพระพุทธรูปฉลองพระองค9 

โดยมีคติการบูชาเป�นคติท่ีผนวกอยูJในทุกคติมาโดยตลอด ปรากฏแผนภาพอธิบายได� ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒ : อธิบายคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย 

 

 

คติจกฺรวรฺตินฺ 

คติชมพูบดี คติพระฉลอง

พระองค1 
คติการบูชา 

การสร�างพระพุทธรูป
ทรงเคร่ืองในสังคมไทย 

เถรวาท  

         ผี  

 มหายาน  



๒๑๗ 

ท้ังนี้รูปแบบของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย ก็ไมJจํากัดวJาจะต�องเป�นปาง
หรืออิริยาบถใด  หากแตJการทรงเครื่องนั้น จะต�องทรงเครื่องประดับอยJางพระมหากษัตริย9หรือ
เรียกวJา เครื่องถนิมพิมพาภรณ9 หรือ เครื่องทรงบรมราชภูษิตาภรณ9 อันหมายถึงเครื่องทรงอยJาง
พระมหากษัตริย9ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การทรงเครื่องอยJางกษัตริย9เชJนนี้  แสดงให�เห็นวJา  
การสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องยJอมเป�นท่ีนิยมในหมูJประเทศท่ีมีหรือเคยมีการปกครองในระบบ
กษัตริย9เป�นสําคัญ  ท้ังนี้เครื่องทรงนั้นอาจจะมากชิ้น น�อยชิ้น สุดแตJประติมากรหรือผู�สร�างจะรังสรรค9
ข้ึนมา  โดยอาจมีอิทธิพลจากคติการบูชาสอดแทรกเข�ามาด�วย 

๕.๑.๓ ประยุกต1หลักพุทธธรรมท่ีแฝงอยู*ในพระพุทธรูปทรงเครื่องจากคัมภีร1
พระพุทธศาสนา ในเชิงปรัชญา ด�านสุนทรียศาสตร1 และด�านจริยศาสตร1  

เม่ือนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต9ในเชิงปรัชญา แล�วจะพบวJา  ในด�านสุนทรียศาสตร9ซ่ึง
กลJาวถึงความงามของพระพุทธรูปทรงเครื่อง จะพบวJาเม่ือศึกษาความงามของเครื่องทรงและพุทธ
ลักษณะท้ังปวงนั้น หากบุคคลได�สัมผัสถึงความงามของพระพุทธรูปทรงเครื่องแล�ว  ยJอมเกิดความสุข 
และมีความปeติใจ  เกิดศรัทธา  หากพิจารณาให�เข�าถึงหลักพุทธธรรมแล�ว  ยJอมสามารถสัมผัสได�ถึง
ความเป�นจักรพรรดิในทางโลก และทางธรรมของพระพุทธเจ�า  ผJานรูปลักษณ9พระพุทธปฏิมาท่ีงดงาม
ตามมหาปุริสลักษณะ ประกอบด�วยอสีตยานุพยัญนะ แหJงความเป�นมหาบุรุษผู�ประเสริฐสูงสุดอยูJแล�ว 
ยิ่งนําเครื่องทรงบรมราชภูษิตาภรณ9อันวิจิตรอลังการ มาประดับประดาพระพุทธรูป ยิ่งทําให�บุคคลผู�
พบเห็นมีความชื่นชม ในความงดงามท่ีได�สัมผัส  นํามาซ่ึงความศรัทธา ปสาทะ ท่ีจะเคารพกราบไหว� 
เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ�า  มีการบูชาท้ังอามิสและปฏิบัติ  โดยเฉพาะการปฏิบัติ  ไมJวJาจะเป�น
การดูแล บํารุงรักษาพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น หรืออาวาสวิหาร ศาสนสถาน ตลอดถึงการธํารงรักษา
พระพุทธศาสนา จนถึงข้ันมีจิตศรัทธาสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องถวายไว�ในพระพุทธศาสนาให�เป�นท่ี
สักการะบูชา อันจะเป�นการสืบอายุพระพุทธศาสนาได�อีกประการหนึ่ง  นอกจากนี้ ในปNจจุบันยังเกิด
ความเชื่อวJาหากบูชาพระพุทธรูปทรงเครื่องแล�วยJอมจะบันดาลอานิสงส9ให�ผู�สักการะมีความเจริญด�วย
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ประดุจดังพระเจ�าจักรพรรดิ จึงมีการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องให�มีความงาม
ด�วยเครื่องทรงอันวิจิตรอลังการอยJางแพรJหลาย เพ่ือดึงดูดความศรัทธาจากความงามนั้น  นํามาซ่ึง
ความเฟvwองฟูในการจัดการทJองเท่ียวเชิงพุทธ และเศรษฐกิจตามมา   เม่ือบูชาแล�วก็ยJอมหวังใน
อานิสงส9ทางโลกิยสุข  ยิ่งกวJานั้น ความงามแหJงพระพุทธรูปทรงเครื่องยังสามารถดึงดูดให�บุคคลเกิด
จิตศรัทธาท่ีจะน�อมเข�ามาปฏิบัติภาวนา  หลักพุทธธรรมท่ีสามารถประยุกต9ได�จากความงามนั้นคือ 
หลักพุทธธรรมท่ีวJาด�วยศรัทธา ๔ โดยเฉพาะ หลักตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อในการตรัสรู�ของ
พระพุทธเจ�า  เม่ือมีความศรัทธาในพระพุทธเจ�าแล�ว ยJอมเกิดความซาบซ้ึงในพระคุณของพระพุทธเจ�า 
ตามหลักพุทธนวหรคุณ นํามาซ่ึงการบูชา ตามหลักการบูชาในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงประกอบด�วย
อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา เม่ือนํามาประยุกต9กับแนวทางในดําเนินชีวิตในสังคมไทยปNจจุบันแล�วยJอม
ทําให�บุคคลมีความสุข สงบ สามารถเข�าถึงพุทธธรรมได�โดยงJาย การถวายอามิสบูชา ก็ยJอมนับเป�นบุญ 
อันเป�นชื่อของความสุข การปฏิบัติบูชา ตามแนวพุทธธรรมท่ีสมเด็จพระบรมศาสเทรงสั่งสอนอันเป�น
หลักในทางจริยศาสตร9เป�นลําดับตJอมา   



๒๑๘ 

ดังนั้น เครื่องทรงท้ังปวงท่ีเราเห็นได�ด�วยประสาทสัมผัสทางกายภาพนั้น  แท�จริงแล�วก็คือ
ความบริสุทธิ์สะอาด กอปรด�วยพระกรุณา ซ่ึงเป�นพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ�าท่ีทรงเปewยมล�น
ตJอสรรพสัตว9 ทรงสั่งสมบารมีมานับชาติไมJถ�วนด�วยความเพียร  ทรงประกอบด�วยพระปNญญาญาณ
เป�นยอดสัพพัญuูทรงเป�นครูของเทวดาและมนุษย9ท้ังหลาย  เครื่องทรงท้ังหลายจึงเป�นเพียง
เครื่องหมายแหJงสัญลักษณ9แทนสัพพัญuุตญาณอันหาประมาณมิได�  หาใชJการเอากิเลสไปสวมใสJ
ให�กับพระบรมศาสดาซ่ึงเป�นนักบวช  แตJผู�เคารพศรัทธาเม่ือนมัสการบูชายJอมพึงพิจารณาให�เกิด
ปNญญาญาณ  ในเชิงปรัชญาประกอบด�วยด�านสุนทรียศาสตร9  คือความงามแหJงเครื่องทรงท่ีปรากฏ  
แฝงด�วยพุทธธรรม หากน�อมนํามาปฏิบัติ ยJอมเข�าถึงความดี คือแนวทางตามหลักจริยศาสตร9ได� 

สJวนในด�านจริยศาสตร9  ซ่ึงกลJาวถึงความดีแล�ว  ความดีท่ีแผJออกจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องนั้น  คือความเป�นพระพุทธเจ�าท่ีแสดงออกผJานพระพุทธรูปทรงเครื่องอันเป�นสัญลักษณ9  
สะท�อนพุทธพจน9ท่ีกลJาวโดยสรุปวJา ความเป�นพระอริยบุคคลประเสริฐกวJาความเป�นใหญJท้ังปวง ยJอม
หมายความรวมถึงความเป�นพระพุทธเจ�านั้นอยูJเหนือความเป�นพระเจ�าจักรพรรดิด�วย  เม่ือเป�นเชJนนี้ 
บุคคลผู�ได�พบเห็น ได�สัมผัส  พระพุทธรูปทรงเครื่องยJอมมีความเกรงขามในพลังแหJงพุทธานุภาพท่ี
ปรากฏผJานเครื่องทรงอันวิจิตรอลังการ  เม่ือน�อมจิตเข�ามานมัสการ  ยJอมเกิดสัมมาทิฐิ ท่ีจะ
กระตือรือร�นในการกระทําความดี ละเว�นความชั่ว  และมุJงท่ีจะทําความเพียรชําระจิตใจให�บริสุทธิ์
ตามพุทธโอวาทท่ีทรงสอน  เม่ือพิจารณาเครื่องทรงอันงดงามอลังการนั้น ยJอมแฝงความเป�น
พระมหากษัตริย9 หรือพระเจ�าจักรพรรดิ  ซ่ึงสมเด็จพระบรมศาสดา ได�รับการยกยJองในฐานะท่ีทรง
เป�นจักรพรรดิท้ังทางโลกและทางธรรม  พุทธธรรมท่ีปรากฏในเชิงจริยศาสตร9นี้ คือ หลักกุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ อันเป�นแนวทางของการกระทําความดี หลักทศพิธราชธรรมและหลักจักรวรรดิวัตร อัน
เป�นคุณธรรมของผู�ปกครอง  เม่ือบุคคลน�อมนําพุทธธรรมท่ีแฝงไว�ไปปฏิบัติตามยJอมบังเกิดประโยชน9
มหาศาล ไมJวJาจะเป�นการครองตน ครองคน และครองงาน อันจะทําให�สามารถอยูJรJวมกันในสังคมได�
อยJางผาสุกสวัสดีจนอาจจะถึงการบรรลุโลกุตตรสุข คือ นิพพาน สมตามปณิธานของการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องอยJางแท�จริง  

พระพุทธรูปทรงเครื่อง จึงมิได�เป�นเพียงประติมากรรมท่ีเป�นสัญลักษณ9แทนองค9สมเด็จ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ�าเทJานั้น  ในทางปรัชญาพระพุทธรูปทรงเครื่องยังสามารถทําหน�าท่ี
แสดงธรรมแทนสมเด็จพระบรมศาสดาแม�จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล�วนานปe ให�บุคคลผู�พบเห็น
เกิดความศรัทธา  น�อมกายและจิตบูชาท้ังอามิสและการปฏิบัติตนให�เข�าถึงพุทธธรรมเก่ียวกับการเป�น
จักรพรรดิท้ังทางโลกและทางธรรม ยJอมเป�นการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาเป�นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต โดยการครองตนตามหลักกุศลกรรมบถ แล�วนําหลักพุทธธรรมของผู�ปกครองคือ 
ทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรมาปฏิบัติ ถือเป�นการครองคนและครองงาน  ยJอมสามารถบรรลุ
ความสําเร็จท้ังทางโลกและทางธรรมได�ในท่ีสุด  นํามาความผาสุกรJมเย็นมาสูJสังคมอยJางยั่งยืน ปรากฏ
แผนภาพดังนี้ 

 

  



๒๑๙ 

๑. ศรัทธา  
(ตถาคตโพธิสัทธา) 
๒. พุทธคุณ 

๓. บูชา 

   

 
 

แผนภาพท่ี ๓ 
การนําพุทธธรรมท่ีประยุกต1ได�จาก 

พระพุทธรูปทรงเครื่องในเชิงปรัชญามาบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
๕.๒ ข�อเสนอแนะ 

๕.๒.๑ ข�อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช� 

๑) การวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายประวัติความเป�นมาและพัฒนาการในการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องนับต้ังแตJการบังเกิดมีข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศอินเดีย  จนได�เผยแผJแนวคิดไปยัง
อาณาจักรตJางๆ โดยเฉพาะท่ีมีอิทธิพลตJอการนําคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องเข�ามาสูJดินแดนท่ี
เป�นประเทศไทยในปNจจุบันมีประวัติและพัฒนาการสืบตJอมาจนปรากฏเป�นท่ีนิยมในสังคมไทย  
ผลการวิจัยยJอมสามารถนําไปใช�อธิบายประวัติศาสตร9พระพุทธศาสนาในแงJมุมของการเผยแผJ
พระพุทธศาสนาผJานการสร�างประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ได� 

๒) จากการศึกษาวิเคราะห9คติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยตJางๆ ทําให�
พบวJารูปแบบการนับถือพระพุทธศาสนาในสังคมไทย มีการผสมผสานแนวคิดเชื่อมโยงระหวJางคติตาม
นิกายมหายาน  เถรวาท และความเชื่อเรื่องผีมาแตJเดิมท่ีมีมาในภูมิภาค  และในบางครั้งยังปรากฏ
ความเชื่อตามศาสนาพราหมณ9 ฮินดูแฝงอยูJในขนบประเพณี วัฒนธรรม การนับถือศาสนา อีกด�วย  
ท้ังนี้การปกครองก็เป�นตัวแปรสําคัญประการหนึ่งสําหรับเรื่องนี้ 

๓) การวิจัยครั้งนี้ ทําให�สามารถอธิบายคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
สังคมไทยท่ีแท�จริง  ผJานพัฒนาการจนปรากฏอยูJถึงปNจจุบัน  แม�จะมีแนวคิดเกิดข้ึนใหมJๆ ในชJวงพุทธ
ศตวรรษปNจจุบันแตJก็ยังคงอยูJในกรอบแนวคิดด้ังเดิมของการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น 

๔) การวิจัยครั้งนี้ได�ประยุกต9หลักพุทธธรรมจากพระพุทธรูปทรงเครื่องผJานแนวคิด
เชิงปรัชญา ท้ังทางด�านสุนทรียศาสตร9 และด�านจริยศาสตร9  ทําให�เห็นหลักความเป�นพระเจ�า
จักรพรรดิทางโลกและทางธรรมท่ีแสดงออกผJานพระพุทธรูปทรงเครื่องตามคติการสร�างในสังคมไทย 
ซ่ึงสามารถนํามาบูรณาการเป�นแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคมได� 

 

พระพุทธรูปทรงเครื่อง 

สุนทรียศาสตร1 จริยศาสตร1 

งาม ดี 

๑.กุศลกรรมบถ 

๒. จักรวรรดิวัตร 

๓. ทศพิธราชธรรม 

สังคมไทย 

แนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 



๒๒๐ 

๕.๒.๒ ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต*อไป 
๑) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได�ค�นพบแนวคิดอันเป�นคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง

โดยจําเพาะเจาะจงบริบทในสังคมไทย การศึกษาครั้งตJอไปสามารถศึกษาคติการสร�างพระพุทธรูปทรง
เครื่องในพระพุทธศาสนารวมท้ังอิทธิพลท่ีแผJขยายเข�าไปในภูมิภาคอ่ืน  

๒) สามารถศึกษาเฉพาะแนวคิดคติใดคติหนึ่งเพ่ือทําวิจัยในเชิงลึกถึงประวัติความ
เป�นมาตลอดจนพัฒนาการได�  

๓) สามารถศึกษาเชิงลึกถึงคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง โดยจําเพาะเจาะจงใน
ยุคสมัยใดสมัยหนึ่งหรืออาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งได� 

๔) สามารถนําคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามคัมภีร9ชมพูบดีสูตร ไปศึกษา
ค�นคว�าหาท่ีมาและหลักฐานในเชิงลึกท่ีแท�จริงของคัมภีร9ดังกลJาว  เพ่ือหาข�อสรุปมาอธิบายเก่ียวกับ
ความเป�นมาของคัมภีร9นี้ได�อยJางชัดเจนยิ่งข้ึน  

๕) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกาคติการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย 
สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปตJอยอดสําหรับการศึกษาเชิงลึกในแงJมุมของพุทธศิลปxการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในแตJละยุคสมัย เพ่ือวิเคราะห9ให�เห็นหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏ 

 



บรรณานุกรม 
 
๑.  ภาษาไทย: 

 ก. ข�อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

__________ . อรรถกถาภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ�วิญญาณ, ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔. 

__________ . อรรถกถาภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 
ข. ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑)  หนังสือ: 

กรมการศาสนา. ประวัติพุทธรูปปางต-างๆ. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๒๕. 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ธรรมบรรณาคาร, 

๒๕๑๗. 
กรมศิลปากร.  เครื่องทองสมัยอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: รุ.งศิลป/การพิมพ�, ๒๕๔๘. 
__________ .ประชุมจารึกภาคท่ี ๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 
__________ .พระราชพงศาวดารกรุงเก-า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ. พระนคร: คลังวิทยา, 

๒๕๑๕. 
__________ .พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. ๒ เล-ม .พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 
ขวัญทอง สอนศิริ. พุทธนาคบริรักษ9 ๔๘ พรรษา สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพมหานคร: เพชรเกษม

การพิมพ�,  ๒๕๔๗. 
ไขศรี  ศรีอรุณ. พระพุทธรูปปางต-างๆ ในสยามประเทศ. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๖.  
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร�ไทยและจัดพิมพ�เอกสารทางประวัติศาสตร� และโบราณคดี. ประชุม

หมายรับส่ัง ภาค ๔. ม.ป.ท., จ.ศ. ๑๑๘๖-๑๒๐๓.  
คณะสงฆ�วัดพระเชตุพน. ตําราพระพุทธรูปปางต-างๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจ�า  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับบลิชชิ่ง, 
๒๕๕๐. 

คุรุสภา. กฎหมายตราสามดวง เล-ม ๕ พระราชกําหนดใหม-. กรุงเทพมหานคร: ศึกษาภัณฑ�พาณิชย�, 
๒๕๐๕. 

จรูญ  โกมุทรัตนานนท�.  สุนทรียศาสตร9: ป?ญหาเบ้ืองต�นในปรัชญาศิลปะและความงาม. พิมพ�ครั้งท่ี 
๒. ปทุมธานี:  มหาวิทยาลัยรังสิต,  ๒๕๔๐. 

ชัยมงคล. พระพุทธมงคล วัน เดือน ปC บูชามีโชคลาภแก-ชีวิต. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๔๖. 



๒๒๒ 
 

ชาญวิทย� เกษตรศิริ. “กบฏไพร.สมัยอยุธยากับแนวความคิดผูDมีบุญ-พระศรีอาริย�-พระมาลัย”. วารสาร
ธรรมศาสตร9. ปFท่ี ๙ . ฉบับท่ี ๑. (กรกฏาคม-กันยายน, ๒๕๒๒). 

ชิน อยู.ดี. คนก-อนประวัติศาสตร9ในประเทศไทย. พระนคร: กรมศิลปากร. ๒๕๑๖. 
เชษฐ�  ติงสัญชลี. พระพุทธรูปอินเดีย. กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๕๔. 
ณัฐพล  อยู.รุ. ง เรืองศักด์ิ . ประวัติศาสตร9ผ-านพระเครื่อง คติความเช่ือและพุทธพาณิชย9 . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 
ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา. ตํานานพุทธเจดีย9. กรุงเทพมหานคร: ไทยพิทยา, ๒๔๙๐. 
__________ . เรื่องประดิษฐานพระสงฆ9สยามวงศ9ในลังกาทวีป. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�การ 

ศาสนา, ๒๕๐๓. 
__________ . เรื่องท�าวมหาชมพู. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๔. 
ตรีโลกนาถ ปาวา. ปาฐกถาเรื่อง หินทูธรรม ในอารยธรรมอินเดีย. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, 

๒๕๑๕. 
ธนากิต. ประวัติพระพุทธรูปปางต-างๆ. กรุงเทพมหานคร: ปQรามิด, ๒๕๔๐ 
ธนิต  อยู.โพธิ์. ตํานานพระบรมสารีริกธาตุ. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๒๙ 
น. ณ ปากน้ํา (นามปากกา). ถาม – ตอบศิลปะไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ฟQสิกส�เซ็นเตอร�, 

๒๕๔๙. 
__________ . ศิลปะโบราณในสยาม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�เมืองโบราณ, ๒๕๓๗. 
__________ . สยามศิลปะ จิตรกรรมและสถูปเจดีย9. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�เมืองโบราณ, 

๒๕๓๘.  
นิธิ เอียวศรีวงศ� และ อาคม พัตฒิยะ. ศรีรามเทพนคร. กรุงเทพมหานคร: ศิลปะวัฒนธรรม, ๒๕๒๗. 
นิยะดา  เหล.าสุนทร. ท�าวมหาชมพู: ต�นตํานานพระพุทธรูปทรงเครื่อง. นนทบุรี: สํานักพิมพ�

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 
นิพนธ� สุขสวัสด์ิ. วรรณคดีไทยเก่ียวกับประวัติศาสตร9. พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร�มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๕๒๐. 
บรรจบ  บรรณรุจิ. อสีติมหาสาวก. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�พรบุญ, ๒๕๓๘. 
บุญเตือน ศรีวรพจน�, บรรณาธิการ. คําฉันท9สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ�าหลวงประสาท

ทอง. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๔๓. 
__________ .ชําระต�นฉบับ, อภินิหารบรรพบุรุษและปฐมวงศ9. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๕. 
บุญมี  แท.นแกDว.  พุทธปรัชญาเถรวาท .กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�,  ๒๕๔๕. 
ปวงคํา ตุDยเขียว. รายช่ือวัดวาอารามในนครพิงค9เชียงใหม-. เชียงใหม.: สงวนการพิมพ�, ๒๕๐๕. 
ปUญญา  เทพสิงห�. ศิลปะเอเชีย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทแอคทีฟ พริ้นท� จํากัด, ๒๕๔๘. 
ปFเตอร� สกิลลิ่ง และศานติ ภักดีคํา. “สยามบาลีวรรณกรรม: คัมภีร�บาลี”, ศัพท9สงเคราะห9.

กรุงเทพมหานคร: Fragile Palm Leaves Foudation, ๒๕๔๕. 
ผาสุข อินทราวุธ. พุทธศาสนาและประติมานวิทยา. นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐. 
__________ .พุทธปฏิมาฝJายมหายาน . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�อักษรสมัย, ๒๕๔๓. 



๒๒๓ 
 

พระธรรมกิตติวงศ�  (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน9 ชุด คํา วัด , 
กรุงเทพมหานคร: วัดราชโอรสาราม, ๒๕๔๘. 

พระธรรมธัชมุนี (ประยูร สนฺตงฺกุโร). พุทธศาสนาประวัติสมัยรัตนโกสินทร9และราชวงศ9จักรี ๒๐๐ ปC. 
กรุงเทพมหานคร: สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลDาเจDาอยู.หัว. พระราชกรัณยานุสร. ม.ป.ท.: โรงพิมพ�ไทย, ๒๔๖๓. 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลDาเจDาอยู.หัว. โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

พระพุทธเลิศหล�านภาลัย. พิมพ�ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ไทยเขษม, 
๒๕๑๖. 

พระพรหมคุณาภรณ� .พจนานุกรมพุทธศาสตร9  ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ� 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

__________  .พจนานุกรมพุทธศาสตร9  ฉบับประมวลศัพท9. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

__________ . พระไตรป�ฎกส่ิงท่ีชาวพุทธต�องรู�.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อาร�. พริ้นต้ิงแมส
โปรดักส� จํากัด, ๒๕๔๕. 

พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารี).ตํานานพระพุทธรูปปางต-างๆ. ชลบุรี: ยุวพุทธิกสมาคม
ชลบุรี. ๒๕๕๒. 

พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร9วิสุทธิมรรค. สมเด็จพระพุฒาจารย� (อาจ  อาสภมหาเถร) แปลและเรียบ
เรียง. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ�พริ้นต้ิง, ๒๕๔๖. 

พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ. ตํานานมูลศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�พระจันทร�, 
๒๕๑๘. 

พระมหาสมจินต�  สมฺมาปhฺโญ. เจดีย9ในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗ 
พระยาโบราณราชธานินทร� (พร เดชะคุปต�). อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยากับคําวินิจฉัยของพระ

ยาโบราณราชธานินทร9 ฉบับชําระครั้งท่ี ๒ และภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา. นนทบุรี: 
ตDนฉบับ, ๒๕๕๐. 

พระยาประชากิจกรจักร. พงศาวดารโยนก. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา,๒๕๐๗. 
พระยามานวราชเสวี(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา). ชุมนมบทความทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: 

สมาคมสังคมศาสตร�แห.งประเทศไทย, ๒๕๑๔. 
พระรัตนปUญญาเถร. ชินกาลมาลีปกรณ9 แสง  มนวิทูร ร.ต.ท. เปรียญ แปลและเรียบเรียง. 

กรุงเทพมหานคร: ศิวพร, ๒๕๐๑. 
พระราชพรหมยาน. มรดกของพ-อ. อุทัยธานี: วัดท.าซุง. ม.ป.ท. 
พระราชพุทธิวิเทศ. พระพุทธรูปบูชาประจําวัน. กรุงเทพมหานคร: ลานอโศก เพรส กรุiป. 
พระราชวรมุนี. ไตรภูมิพระร-วง-อิทธิพลต-อสังคมไทย. พิมพ�ครั้งท่ี ๒; กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมล

คีมทอง, ๒๕๒๙. 
พระสิริมังคลาจารย�. คัมภีร9มงคลทีปนี แปลโดย พระครูศิริปUญญามุนี (อ.อน). พระนคร: เลี่ยงเซียง 

จงเจริญ. ม.ป.ท. 
 



๒๒๔ 
 

พิชญา  สุ.มจินดา. ถอดรหัสพระจอมเกล�า. กรุงเทพมหานคร: ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๕๗. 
__________  . “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค�ในพระบรมมหาราชวัง: ความรูD ท่ีตDอง

เปลี่ยนแปลง ความขัดแยDงท่ีตDองวิเคราะห�”, ประวัติศาสตร9ศิลปะท่ีต�องจารึก. 
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร�, ๒๕๕๐. 

พินัย  ศักด์ิเสนีย�.  ของดีจากห้ิงพระ. กรุงเทพมหานคร:  โพธิ์สามตDนการพิมพ�. ม.ป.ท. 
พิทูร มะลิวัลย�. นําเท่ียวโลกพระศรีอาริย9. กรุงเทพมหานคร: วัดมหาธาตุ. ๒๕๑๔. 
พิริยะ ไกรฤกษ�. ศิลปวัตถุสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแห-งชาติหริภุญไชย. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร�

การพิมพ�, ๒๕๒๒. 
ภัทรพร  สิริกาญจน. หนังสือโครงการส-งเสริมและเผยแพร-งานวิจัยเนื่องในวาระหนึ่งทศวรรษพุทธ

ศาสนศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. , ๒๕๕๑. 
ภิกษุวิศวภัทร. พระพุทธเจ�าและพระธรรมสูตรฝJายมหายาน. กรุงเทพมหานคร: หม่ืนคุณธรรมสถาน, 

๒๕๔๙. 
ภูธร ภูมะธน. ศาสนาพราหมณ9ในจังหวัดลพบุรีในยุคสมัยทวารวดี. (ราวพุทธ-ศตวรรษท่ี ๑๑-๑๕). 

สมบัติไทย, ตุลาคม ๒๕๒๔.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.. ตํานานมูลศาสนาฉบับวัดปJาแดงภาคบริวรรตลําดับท่ี ๙. เชียงใหม.: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม., ๒๕๑๙. 
มาดแลนด�  จี โต . ประวัติ เ มืองพระนครของขอม . แปลโดยหม.อมเจD าสุภัทรดิศ  ดิศกุล. 

กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๖. 
มี มหาดเล็ก. กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู-หัว . 

กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๗. 
ยอร�ช เซเดส�. ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค9ในบริเวณเมืองพระนคร ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี ๔. 

สุภรณ� อัศวโสภณ, แปล. 
ระพีพรรณ ใจภักดี. ปางพระพุทธรูป หัวข�อธรรมในคํากลอน. กรุงเทพมหานคร: แสงแดดเพ่ือเด็ก, 

๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล-ม ๑. กรุงเทพมหานคร:

อมรินทร� พริ้นต้ิงแอนพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๕๐. 
__________  . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔, กรุงเทพมหานคร:  

นานมีบุiคส�พับลิเคชั่นส�, ๒๕๕๖. 
__________  .  ศิลปกรรมไทย :  พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือนไทยภาคกลาง . 

พิมพ�ครั้งท่ี  ๒ . กรุงเทพมหานคร: หDางหุDนส.วนจํากัด อรุณการพิมพ�, ๒๕๔๑. 
ลัลลนา ศิริเจริญ. คู-มือลิลิตยวนพ-าย. กรุงเทพมหานคร: อักษรวิทยา, ๒๕๑๘. 
วรรณวิภา สุเนต�ตา.  ชัยวรมันท่ี ๗  :  มหาราชองค9สุดท�ายของอาณาจักรกัมพูชา ผู�เนรมิต

สถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม. กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๘. 
วาสนา  บุญสม. ศิลปวัฒนธรรมไทยสายใยจากอดีต. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ปQรามิด, ๒๕๔๘. 
วิบูลย�  ลี้สุวรรณ.  ศิลปะกับชีวิต . กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอสพีเอฟ พริ้นต้ิง กรุiป จํากัด, ๒๕๔๒. 



๒๒๕ 
 

ศักด์ิชัย  สายสิงห�. พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือของคนไทย. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปาก,ร ๒๕๕๖. 

__________  . ศิลปะสุโขทัย:  บทวิเคราะห9หลักฐานโบราณคดี  จารึกและศิลปกรรม . 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๔๗. 

ศานติ ภักดีคํา. “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องทDาวมหาชมพู พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร”, เมืองโบราณ, 
ปFท่ี ๓๒, ฉบับท่ี ๓,  (กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๔๙). 

ศิริ เปรมจิตต�. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�บํารุงนุกูลกิจ, ๒๕๒๒. 
ศิลป/ชัย ชิ้นประเสริฐ, “พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดในประเทศไทย”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 

ภาคตDน ,(ปFการศึกษา ๒๕๒๙). 
ส.เสรีธรรม. พระพุทธรูปประจําชีวิต. กรุงเทพมหานคร: ภูมิปUญญา, ๒๕๕๐. 
สงวน โชติสุขรัตน�. ประชุมตํานานล�านนาไทย เล-ม ๒. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร�, ๒๕๑๕. 
สถิต  วงศ�สวรรค�. ปรัชญาเบ้ืองต�น . กรุงเทพมหานคร: บริษัทอักษรพิทยา, ๒๕๔๐. 
สมพร  อยู.โพธิ์. พระพุทธรูปปางต-างๆ. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๔ 
สมพร  ไชยภูมิธรรม. ปางพระพุทธรูป. กรุงเทพมหานคร: ตDนธรรม, ๒๕๔๓ 
สมเกียรติ โล.ห�เพชรัตน�. วิเคราะห9ประวัติการนับถือศาสนาพุทธและศิลปะ พระพุทธรูปในเอเชีย. 

กรุงเทพมหานคร: อมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับบลิชชิ่ง, ๒๕๔๖. 
สมไชย  รากโพธิ. พระพุทธคุณสังวรรณนา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธปรัชญา, 

๒๕๕๘. 
สมหมาย เปรมจิตต� ปริวรรต. ตํานานมูลศาสนาวัดปJาแดง . เชียงใหม. : คณะสังคมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม., ๒๕๑๙. 
สันติ เล็กสุขุม, ศ.ดร.จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี ๓: ความคิดเปล่ียน การแสดงออกก็เปล่ียนตาม. 

กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘. 
__________ . เจดีย9ความเปRนมาและคําศัพท9เรียกองค9ประกอบเจดีย9ในประเทศไทย. พิมพ�ครั้งท่ี 

๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มติชน, ๒๕๕๒.  
__________ . วิวัฒนาการของช้ินประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร�การพิมพ�, ๒๕๒๒. 
สิริวัฒน�  คําวันสา . พุทธศาสนาอินเดีย. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพสยามการพิมพ�. ๒๕๒๓. 
สุภัทรดิศ  ดิศกุล ม.จ. “จารึกใหม.ท่ีศรีเทพ”. แถลงงานประวัติศาสตร9และโบราณคดี . ปFท่ี ๑๒ เล.ม 

๒. (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๒๑). 
__________ . ประติมากรรมขอม. กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ�, ๒๕๑๕. 
__________ . ประวัติศาสตร9เอเชียอาคเนย9ถึง พ.ศ.๒๐๐๐ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�สํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๒. 
__________ . “วิวัฒนาการของประติมากรรมสมัยทวารวดี”. โบราณคดี. ปFท่ี ๕. ฉบับท่ี ๒,.(ตุลาคม, 

๒๕๑๖). 
__________ . ศิลปะขอมเล-ม ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๑๔. 
__________ . ศิลปะอินเดีย. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: องค�การคDาของคุรุสภา, ๒๕๑๙.  
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__________ . ศิลปะในประเทศไทย.พิมพ�ครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร�, ๒๕๔๖. 

__________ . “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค�ของพระเจDาชัยวรมันท่ี ๗”. ศิลปากร. ปFท่ี ๑๐. ฉบับท่ี 
๒. (กรกฎาคม, ๒๕๐๙).  

สุภาพร มากแจDง. พระมาลัยกลอนสวด,(สํานวนวัดศีรษะกระบือ): การตรวจสอบชําระและการศึกษา
เปรียบเทียบ. ม.ป.ท.: ศูนย�ส.งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาลัยครูธนบุรี, ๒๕๒๔. 

สุมาลี มหณรงค�ชัย. พระชินพุทธะท้ังห�า . กรุงเทพมหานคร: ศูนย�ไทยธิเบต, ๒๕๔๗. 
สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ หม.อมราชวงศ�. รูปพระเจ�าชัยวรมันท่ี ๗ จากเมืองซายฟองในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว. ใน กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชัยวรมัน. กรุงเทพมหานคร: 
มติชน, ๒๕๔๓. 

__________ . ศิลปะจาม และศิลปะพม-าโดยสังเขป. นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๐. 

เสฐียรพงษ�  วรรณปก. วาระสุดท�ายของพระพุทธองค9 บันทึกอย-างละเอียดในมหาปรินิพพานสูตร. 
กรุงเทพมหานคร: บ.พีเอ ลีฟวิ่ง จํากัด, ๒๕๓๘. 

__________ . พระพุทธจริยาวัตร ๖๐ ปาง. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
เสถียร  โพธินันทะ. กระแสพุทธธรรมฝJายมหายาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย

, ๒๕๔๓. 
__________ .ชุมนุมพระสูตรมหายาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�บรรณาคาร, ๒๕๑๖. 
__________ .ประวัติศาสตร9พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
__________ . ประวัติศาสตร9พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร:  

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. 
แสง มนวิทูร, แปล. คัมภีร9ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัติฝJายมหายาน. ม.ป.ท.: กรมศิลปากร, 

๒๕๑๒. 
สํานักนายกรัฐมนตรี. คําให�การขุนหลวงวัดประดู-ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง. กรุงเทพมหานคร 

: คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร�และจัดพิมพ�เอกสารทางประวัติศาสตร�และ
โบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔. 

__________ .ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม-. พระนคร: สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๑๔. 
__________ . หมายรับส่ังรัชกาลท่ี ๓ เรื่องสมโภชพระพุทธรูปทองคําถมและมีพระธรรมเทศนา

สังคยนาในพระราชพิธีสารท,  ประชุมหมายรับสั่ง ภาค ๔ ตอนท่ี ๑ สมัยรัตนโกสินทร� 
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลDาเจDาอยู.หัว จ.ศ.๑๑๘๖-๑๒๐๓ .กรุงเทพมหานคร: 
คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ�เอกสารทางประวัติศาสตร� สํานักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๒๕. 

หม.อง ทิน อ.อง. ประวัติศาสตร9พม-า. กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราสังคมศาสตร�และมนุษย�ศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๑๙. 

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ�. พระพุทธรูปสมัยต-างๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๓๑. 
__________ . “เรื่องพระทรงเครื่อง”, เรื่องโบราณคดี. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๓๑. 
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หอสมุดแห.งชาติ. จารึกในประเทศไทย, เล-ม ๕ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ภาพพิมพ�, ๒๕๒๙. 
อนุวิทย� เจริญศุถกูล. แบบโครงสร�างและระเบียบการก-ออิฐ สถาป?ตยกรรม สกุลช-างเขมรและ 

ศรีวิชัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๒๔. 
อุดม  เชยกีวงศ�. ประวัติเจดีย9และโบราณสถาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ภูมิปUญญา, ๒๔๔๗. 
เอเดรียน  สนอดกราส. สัญลักษณ9แห-งพระสถูป .  ภัทรพร  สิริกาญจน และคณะแปล. 

กรุงเทพมหานคร: อมรินทร�วิชาการ, ๒๕๔๑. 
 
(๒)  วิทยานิพนธ9/รายงานวิจัย: 

กุมารี  ทองเผือก. “ลักษณะลวดลายและกรรมวิธีทําเครื่องทรงของพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัย
รัตนโกสินทร�ตอนตDน”.วิทยานิพนธ9ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓.  

จตุพร วรวัชรพงศ�. “ท่ีมาของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมท่ีพบในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ9
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

ประโยชน�  ส.งกลิ่น. “พระสัมมาสัมพุทธเจDา : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดในพระพุทธศาสนาเถร
วาทและมหายาน”. วิทยานิพนธ9อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐. 

พระชุติพนธ�  อานนฺโท (นามสมุทร). “อิทธิพลของเจดีย�ในพระพุทธศาสนาท่ีมีผลต.อสังคมไทย”.
วิทยานิพนธ9พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒ 

พระมหาสมชาย ธีรปภาโส (บุญเกลี้ยง). “การศึกษาวิเคราะห�ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุใน
สังคมไทย”. วิทยานิพนธ9พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระมหาอุดม  ปhฺญาโภ. “การศึกษาวิเคราะห�พุทธศิลป/เชิงสุนทรียศาสตร� : กรณีศึกษาเฉพาะ
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา”. วิทยานิพนธ9มหาบัณฑิต สาขาปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พิบูลย�  ลิ้มพานิชย�. “อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต.อการสรDางเจดีย�ในสมัยสุโขทัย”. วิทยานิพนธ9
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๔๙. 

เพ็ญสุภา สุขคตะ. “การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร”. วิทยานิพนธ9ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร9ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร9ศิลปะ. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓. 

ภรดี พันธุภากร. “การศึกษาศิลปะแบวารวดีในจังหวัดลําพูน”. วิทยานิพนธ9ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙. 

ยุพิน เข็มมุกข�. “สถาบันสงฆ�กับการเมืองและสังคมลDานนา”. วิทยานิพนธ9ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑, 
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วรพร ภู.พงศ�พันธุ�. “ภาพลักษณ�สถาบันกษัตริย�ในกฎมณเฑียรบาล ในกฎมณเฑียรบาล ฉบับเฉลิม 
พระเกียรติ”. ผลงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
๒๕๔๘. 

ศศิ  ยุกตะนันทน� . “คตินิยมการสรDางพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา”. วิทยานิพนธ9ศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒. 

ศักด์ิชัย สายสิงห�. “พระพุทธรูปหินทรายสกุลช.างพะเยา”. วิทยานิพนธ9 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒. 

สาโรชน� บัวพันธุ�งาม. “การศึกษาเชิงวิเคราะห�คัมภีร�อวทาน-ศตกะ”. วิทยานิพนธ9ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 

อินทิรา  นวสัมฤทธิ์ . “รูปแบบการปฏิบัติต.อพระพุทธเจDาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท”. 
วิทยานิพนธ9พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ 

 

(๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส9:  

ธรรมศึกษา.com. สมบัติของอุบาสก ๕ : คิหิปฏิบัติ, [ออนไลน�]. แหล.งท่ีมา: http://www.xn--
12c9b1aha5ai6e7a.com/2013/06/sombatkhongubasok-5.html [๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๖]. 

นาวาเอกทองยDอย  แสงสินชัย. #บาลีวันละคํา (๑,๑๓๘) เจดีย9, [ออนไลน�], Available from  
https://www.facebook.com/tsangsinchai, ๗ July ๒๐๑๕. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เป�ดแล�ว ‘โบสถ9กลางน้ํา’ หลวงพ-อป?ญญานันทะ ข.าว
มหาวิทยาลัย . [ออนไลน�]. แหล.งท่ีมา:  http://www.mcu.ac.th [๓๐ ตุลาคม 
๒๐๑๒]. 

รองศาสตราจารย� ดนั ย   ไชยโยธา .  พจนานุ กรมพุทธศาสน9 .  [ออนไลน� ]. แหล. ง ท่ี มา : 
http://www.kanlayanatam.com/sara/sara12.htm [๑ มกราคม ๒๕๕๖].  
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รายนามผู�ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 
แบบสัมภาษณ� ชุดที่ ๑ 

เพ่ือประกอบการวิจัย เร่ือง “คตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสังคมไทย” 

แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีมีต)อ
คตินิยมในการสร+างพระพุทธพุทธรูปทรงเครื่อง  ผู+วิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากท)านกรุณาให+ข+อมูล
ตามความเป/นจริง  ข+อมูลท่ีได+จะถูกนํามาใช+ในการศึกษาเท)านั้น  ไม)มีผลกระทบต)อท)านแต)ประการใด 

แบบสัมภาษณ�นี้แบ/งออกเป0น ๒ ส/วน ประกอบด�วย 
ส)วนท่ี ๑ ข+อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู+ให+สัมภาษณ 
ส)วนท่ี ๒ อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีมีต)อคตินิยมในการสร+างพระพุทธรูป

ทรงเครื่อง 

ส/วนท่ี ๑  ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ� 

๑. ชื่อ...................................................นามสกุล........................................................... 

ฉายา........................................... 

๒. ท่ีอยู).......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

๓. โทรศัพท/อีเมล.......................................................................................................... 

ส/วนท่ี ๒ อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีมีต/อคตินิยมในการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง 

๑. ในคัมภีรหรือคําสอนทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีการกล)าวถึงพระพุทธเจ+า พระ
โพธิสัตว หรือเทพเจ+าองคใดบ+างท่ีมีการประดับประดาด+วยเครื่องทรงอาภรณ  หรือกล)าวถึง
อานิสงสแห)งการถวายถวายเครื่องประดับประดาเพ่ือเป/นการบูชาหรือไม)อย)างไร หากมี ได+
กล)าวถึงในเรื่องดังกล)าวไว+ประการใดบ+าง 

๒. มีคัมภีร คําสอน หรือบทสวดใดหรือไม)ท่ีมีการกล)าวถึง “ชมพูบดี” หรือ “มหาชมพู” หากมี
หมายถึงผู+ใด และมีความสําคัญอย)างไรในพระพุทธศาสนา 

๓. ในคัมภีรหรือคําสอนของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได+กล)าวถึงพระเวทโพธิสัตวไว+
อย)างไรและท)านคิดว)าพระเวทโพธิสัตว พระสกันทะโพธิสัตว พระขันธกุมาร และพระยาชมพู
บดี มีความสัมพันธกันหรือไม) อย)างไร 



๒๓๔ 

๔. มีคัมภีร คําสอนใดหรือไม)ท่ีมีการกล)าวถึงเรื่องราวท่ีพระพุทธเจ+าโปรดพระราชาท่ีทรงมีทิฏฐิ
ว)ามีพระราชอํานาจ พระราชทรัพยเหนือผู+อ่ืน ด+วยการเนรมิตรพระวรกายให+ทรงเครื่องอย)าง
กษัตริยเพ่ือให+พระราชาพระองคนั้นทรงลดทิฏฐิมานะ  

๕. ท)านคิดว)ามีคัมภีร พระสูตร คําสอนหรือคตินิยมใดหรือไม)ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  
ท่ีมีอิทธิพลต)อการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

๖. ท)านมีความคิดเห็นหรือข+อเสนอแนะอ่ืนใด สําหรับเรื่องดังกล)าวหรือไม) อย)างไร 
............................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 

 
แบบสัมภาษณ� ชุดที่ ๒ 

เพ่ือประกอบการวิจัย เร่ือง “คตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสังคมไทย” 

แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ ฮินดูท่ีมีต)อคตินิยมใน
การสร+างพระพุทธพุทธรูปทรงเครื่อง  ผู+วิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากท)านกรุณาให+ข+อมูลตามความ
เป/นจริง  ข+อมูลท่ีได+จะถูกนํามาใช+ในการศึกษาเท)านั้น  ไม)มีผลกระทบต)อท)านแต)ประการใด 

แบบสัมภาษณ�นี้แบ/งออกเป0น ๒ ส/วน ประกอบด�วย 
ส)วนท่ี ๑ ข+อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู+ให+สัมภาษณ 
ส)วนท่ี ๒ อิทธิพลของศาสนาพราหมณ ฮินดูท่ีมีต)อคตินิยมในการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ส/วนท่ี ๑  ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ� 

๑. ชื่อ...................................................นามสกุล........................................................... 

ฉายา........................................... 

๒. ท่ีอยู).......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

๓. โทรศัพท/อีเมล.......................................................................................................... 

ส/วนท่ี ๒ อิทธิพลของศาสนาพราหมณ� ฮินดูท่ีมีต/อคตินิยมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

๑. ในคัมภีรหรือคําสอนของศาสนาพราหมณ ฮินดู มีการกล)าวถึงเทพเจ+าท่ีมีการประดับประดา
ด+วยเครื่องทรงอาภรณ  หรือกล)าวถึงอานิสงสแห)งการถวายถวายเครื่องประดับประดาเพ่ือ
เป/นการบูชาหรือไม)อย)างไร หากมี ได+กล)าวถึงในเรื่องดังกล)าวไว+ประการใดบ+าง 

๒. ในคัมภีรหรือคําสอนของศาสนาพราหมณ ฮินดู ได+กล)าวถึงพระขันธกุมารไว+อย)างไร 
๗. หากกล)าวคําว)า “ชมพูบดี” หรือ “มหาชมพู” ท)านคิดว)าหมายถึงผู+ใด  และท)านคิดว)าพระ

เวทโพธิสัตว พระสกันทะโพธิสัตว พระขันธกุมาร และพระยาชมพูบดี เป/นองคเดียวกัน
หรือไม) อย)างไร 

๘. ท)านคิดว)ามีคตินิยมใดหรือไม)ในศาสนาพราหมณ ฮินดู  ท่ีมีอิทธิพลต)อการสร+างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง 

๙. ท)านมีความคิดเห็นหรือข+อเสนอแนะอ่ืนใด สําหรับเรื่องดังกล)าวหรือไม) อย)างไร 
............................................................... 

 



๒๓๖ 

 

แบบสัมภาษณ� ชุดที่ ๓ 
เพ่ือประกอบการวิจัย เร่ือง “คตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสังคมไทย” 

แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรศิลปะท่ีมีต)อคตินิยมใน
การสร+างพระพุทธพุทธรูปทรงเครื่อง  ผู+วิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากท)านกรุณาให+ข+อมูลตามความ
เป/นจริง  ข+อมูลท่ีได+จะถูกนํามาใช+ในการศึกษาเท)านั้น  ไม)มีผลกระทบต)อท)านแต)ประการใด 

แบบสัมภาษณ�นี้แบ/งออกเป0น ๒ ส/วน ประกอบด�วย 
ส)วนท่ี ๑ ข+อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู+ให+สัมภาษณ 
ส)วนท่ี ๒ อิทธิพลของพัฒนาการทางด+านประวัติศาสตรศิลปะท่ีมีต)อคตินิยมในการสร+าง

พระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ส/วนท่ี ๑  ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ� 

๑. ชื่อ...................................................นามสกุล........................................................... 

ฉายา........................................... 

๒. ท่ีอยู).......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

๓. โทรศัพท/อีเมล.......................................................................................................... 

ส/วนท่ี ๒ อิทธิพลของพัฒนาการทางด�านประวัติศาสตร�ศิลปะท่ีมีต/อคตินิยมในการสร�าง
พระพุทธรูปทรงเครื่อง 

๑. การทรงเครื่องพระพุทธรูป หรือรูปเคารพในทางพระพุทธศาสนาเริ่มมีมาต้ังแต)ยุคใด สมัยใด 
มีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร มีพัฒนาการและคตินิยมในแต)ละยุคสมัยเป/นเช)นไร 

๒. การสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยมีพัฒนาการและคตินิยมในแต)ละยุคสมัยเป/นเช)น
ไร เหมือนหรือแตกต)างกันอย)างไร เพราะเหตุใด 

๔. คัมภีรมหาชมพูบดีสูตรมีอิทธิพลต)อการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องมากน+อยเพียงใด 
๕. ท)านคิดว)าคติการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยยุคปGจจุบันเป/นเช)นไร 
๖. ท)านคิดว)าพระพุทธรูปทรงเครื่องท่ีถูกต+องเหมาะสมกับหลักการทางพระพุทธศาสนาควรเป/น

เช)นไร  เพราะอะไร 
๗. ท)านมีความคิดเห็นหรือข+อเสนอแนะอ่ืนใด สําหรับเรื่องดังกล)าวหรือไม) อย)างไร 

............................................................... 



๒๓๗ 

 
แบบสัมภาษณ� ชุดที่ ๔ 

เพ่ือประกอบการวิจัย เร่ือง “คตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสังคมไทย” 

แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดของพระราชพรหมยาน (หลวงพ)อฤาษีลิงดํา) 
ท่ีมีอิทธิพลต)อคตินิยมในการสร+างพระพุทธพุทธรูปทรงเครื่องในปGจจุบัน  ผู+วิจัยจึงขอความอนุเคราะห
จากท)านกรุณาให+ข+อมูลตามความเป/นจริง  ข+อมูลท่ีได+จะถูกนํามาใช+ในการศึกษาเท)านั้น  ไม)มี
ผลกระทบต)อท)านแต)ประการใด 

แบบสัมภาษณ�นี้แบ/งออกเป0น ๒ ส/วน ประกอบด�วย 
ส)วนท่ี ๑ ข+อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู+ให+สัมภาษณ 
ส)วนท่ี ๒ อิทธิพลของแนวคิดของพระราชพรหมยาน (หลวงพ)อฤาษีลิงดํา) ท่ีมีต)อคตินิยมใน

การสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ส/วนท่ี ๑  ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ� 

๑. ชื่อ...................................................นามสกุล........................................................... 

ฉายา........................................... 

๒. ท่ีอยู).......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

๓. โทรศัพท/อีเมล.......................................................................................................... 

ส/วนท่ี ๒ อิทธิพลของแนวคิดพระราชพรหมยานท่ีมีต/อคตินิยมในการสร�างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

๑. แนวคิดหรือคําสอนของพระราชพรหมยานท่ีมีอิทธิพลต)อคตินิยมในการสร+างพระพุทธพุทธ
รูปทรงเครื่องในปGจจุบันเป/นเช)นใด และปรากฏในคําสอนหรือคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
ใดบ+าง  

๒. ท)านมีความคิดเห็นหรือข+อเสนอแนะอ่ืนใด สําหรับเรื่องดังกล)าวหรือไม) อย)างไร 
............................................................... 

 
 
 
 
 



๒๓๘ 

 
แบบสัมภาษณ� ชุดที่ ๕ 

เพ่ือประกอบการวิจัย เร่ือง “คตินิยมการสร�างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสังคมไทย” 

แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดของพระพรหมปGญโญ (หลวงปูKดู)) ท่ีมีอิทธิพล
ต)อคตินิยมในการสร+างพระพุทธพุทธรูปทรงเครื่องในปGจจุบัน  ผู+วิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากท)าน
กรุณาให+ข+อมูลตามความเป/นจริง  ข+อมูลท่ีได+จะถูกนํามาใช+ในการศึกษาเท)านั้น  ไม)มีผลกระทบต)อ
ท)านแต)ประการใด 

แบบสัมภาษณ�นี้แบ/งออกเป0น ๒ ส/วน ประกอบด�วย 
ส)วนท่ี ๑ ข+อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู+ให+สัมภาษณ 
ส)วนท่ี ๒ อิทธิพลของแนวคิดหรือคําสอนของพระพรหมปGญโญ (หลวงปูKดู)) ท่ีมีต)อคตินิยมใน

การสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ส/วนท่ี ๑  ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ� 

๑. ชื่อ...................................................นามสกุล........................................................... 

ฉายา........................................... 

๒. ท่ีอยู).......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

๓. โทรศัพท/อีเมล.......................................................................................................... 

ส/วนท่ี ๒ อิทธิพลของพระพรหมป:ญโญ (หลวงปู>ดู/) ท่ีมีต/อคตินิยมในการสร�างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง 

๑. แนวคิดหรือคําสอนของพระพรหมปGญโญ (หลวงปูKดู)) ท่ีมีอิทธิพลต)อคตินิยมในการสร+างพระ
พุทธพุทธรูปทรงเครื่ องในปGจจุ บัน เป/นเช)นใด  ปรากฏในคัมภีรหรือ คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาใดบ+าง 

๒. ท)านมีความคิดเห็นหรือข+อเสนอแนะอ่ืนใด สําหรับเรื่องดังกล)าวหรือไม) อย)างไร 
 

............................................................... 

 
 
 



๒๓๙ 

 
รายนามผู�ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 
๑. ผู�ช/วยศาสตราจารย� ดร.ประพันธ�  ศุภษร 

   ผู+อํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต ผศ.ดร. 

 อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๓. อาจารย� ดร.ตวงเพชร  สมศรี 

 อาจารยประจําโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาชาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 

 
 
 
 



๒๔๑ 

 
 
 
 



๒๔๒ 

 
 
 
 



๒๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายนามผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
หนังสือขอสมัภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
สรุปความคิดเห็นผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 

รายนามผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
๑. กลุ/มพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 

๑. พระคณาจารย�สมณานัมธรรมวุฒาจารย� (ณรงค�  ติ่นเรียน) 
       ผู+ช)วยเจ+าคณะใหญ)อนัมนิกายฝKายซ+าย, เจ+าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร 

๒. พระวิศวภัทร สือกว/างตู� (มณีป:ทมเกตุ) 
   ประธานมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน  
๓. นายเศรษฐพงษ�  จงสงวน 

        ผู+ทรงคุณวุฒิด+านจีนศึกษาและพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 

๒. กลุ/มศาสนาพราหมณ� ฮินดู 

 ๑. อาจารย�คมกฤช  อุ/ยเต็กเค/ง 
อาจารยประจําภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓. กลุ/มประวัติศาสตร�ศิลปะ 

 ๑. รองศาสตราจารย� ดร.เชษฐ�  ติงสัญชลี 
  อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๒. ผู�ช/วยศาสตราจารย�พิชญา  สุ/มจินดา 
  อาจารยประจําภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลปS มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

๔. กลุ/มคติตามแนวพระราชพรหมยาน 

 ๑. พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปFฺโญ) ดร. 
  เจ+าอาวาสวัดท)าขนุน  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 

๕. กลุ/มคติตามแนวพระพรหมป:ญโญ (หลวงปู>ดู/) 

 ๑. นายเมธา  พรพิพัฒน�ไพศาล 
  ศิษยผู+อุปGฏฐาก ผู+เขียนหนังสือ เรื่องจริงจากประสบการณ หลวงปูKดู)  พรหมปGญโญ 
   

 



๒๔๕ 

 

 



๒๔๖ 



๒๔๗ 

 

 

 



๒๔๘ 



๒๔๙ 



๒๕๐ 



๒๕๑ 



๒๕๒ 

 

 

 



๒๕๓ 

บันทึกข�อมูลการสัมภาษณ� 

๑. กลุ/มพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 

๑. พระคณาจารย�สมณานัมธรรมวุฒาจารย� (ณรงค�  ติ่นเรียน)๑ 

ถาม : ในคัมภีรหรือคําสอนทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีการกล)าวถึงพระพุทธเจ+า 
พระโพธิสัตว หรือเทพเจ+าองคใดบ+างท่ีมีการประดับประดาด+วยเครื่องทรงอาภรณ  หรือกล)าวถึง
อานิสงสแห)งการถวายถวายเครื่องประดับประดาเพ่ือเป/นการบูชาหรือไม)อย)างไร หากมี ได+กล)าวถึงใน
เรื่องดังกล)าวไว+ประการใดบ+าง และมีคัมภีร คําสอน หรือบทสวดใดหรือไม)ท่ีมีการกล)าวถึง “ชมพูบดี” 
หรือ “มหาชมพู” หากมีหมายถึงผู+ใด และมีความสําคัญอย)างไรในพระพุทธศาสนา 

ตอบ :  ในมุมมองของพระญวนในไทย เนื่องจากพระญวน  ได+อพยพจากภัยสงครามจาก
ประเทศเวียตนาม  เม่ือได+เข+ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทย และต้ังนิกาย ชื่อว)า 
อนัมนิกาย  บรรดาคัมภีรต)างๆก็ได+รับความเสียหายจากภัยสงคราม  การสืบทอดบทสวดต)างๆ จึงมี
เพียงการท)องจํา  แต)ก็ไม)ได+เรียนรู+คําแปลความหมายเท)าใดนัก  ฝKายท่ีบันทึกคัมภีรจึงเป/นฝKายจีน
นิกาย    

ถาม : ในคัมภีรหรือคําสอนของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได+กล)าวถึงพระเวท
โพธิสัตวไว+อย)างไรและท)านคิดว)าพระเวทโพธิสัตว พระสกันทะโพธิสัตว พระขันธกุมาร และพระยา
ชมพูบดี มีความสัมพันธกันหรือไม) อย)างไร มีคัมภีร คําสอนใดหรือไม)ท่ีมีการกล)าวถึงเรื่องราวท่ี
พระพุทธเจ+าโปรดพระราชาท่ีทรงมีทิฏฐิว)ามีพระราชอํานาจ พระราชทรัพยเหนือผู+อ่ืน ด+วยการ
เนรมิตรพระวรกายให+ทรงเครื่องอย)างกษัตริยเพ่ือให+พระราชาพระองคนั้นทรงลดทิฏฐิมานะ 

ตอบ :  สําหรับการเรียกขานเทพธรรมบาล ซ่ึงคนญวนเรียกกันว)า หยีด+า ว)า ท+าวมหาชมพู 
นั้น โดยนัยยะแล+ว คือ สกันทะโพธิสัตว หรือ พระเวทโพธิสัตว ตามท่ีปรากฏในพระสูตรหรือวัดวาของ
จีนนิกายและมหายานท่ัวไป  การท่ีพระญวนในไทยเรียกขานเทพธรรมบาลนี้ว)าท+าวมหาชมพูนี้  
เพ่ือให+เกิดความเข+าใจง)ายในหมู)ชาวไทย  แต)แท+จริงแล+ว เป/นคนละองคกันกับพระเจ+าชมพูบดี ท่ี
ปรากฏในคัมภีรชมพูบดีสูตรของเถรวาท  การเรียกขานเช)นนี้ ก็เหมือนกับท่ี พระญวนเรียกพระกษิติ
ครรภโพธิสัตว ว)า พระมาลัย เพ่ือความเข+าใจง)ายของคนไทย  เนื่องจากพระท้ังสองรูปนี้สามารถไป
ท)องนรกได+  แต)แท+จริงแล+วเป/นคนละองคกัน  เหมือนกับท+าวมหาชมพูในคัมภีรชมพูบดีสูตร  ก็มีความ
ยิ่งใหญ)  จึงนํามาเรียกขาน พระเวทโพธิสัตว ให+คนไทยเข+าใจง)ายข้ึนเท)านั้น ว)าเทพท้ังสององคนี้มี
ความยิ่งใหญ)เหมือนกัน  แต)แท+จริงแล+วเป/นคนละองคกันนั่นเอง 

ถาม : ท)านคิดว)ามีคัมภีร พระสูตร คําสอนหรือคตินิยมใดหรือไม)ในพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน  ท่ีมีอิทธิพลต)อการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ตอบ : การสืบทอดคําสอนของพระญวน ใช+วิธีมุขปาฐะ อีกท้ังการบันทึกคัมภีร เป/น
ภาษาจีนเสียส)วนใหญ)  พระญวน ในยุคเก)าไม)มีความรู+ในภาษาจีน จึงไม)ค)อยได+เข+าถึงความในพระสูตร
เท)าใดนัก  ท้ังนี้จะเคยชินกับบทสวดท่ีสืบทอดกันมามากกว)า 
      

                                                           

๑ สัมภาษณ พระคณาจารยสมณานัมธรรมวุฒาจารย (ณรงค  ต่ินเรียน) เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๒๕๔ 

๒. พระวิศวภัทร สือกว/างตู� (มณีป:ทมเกตุ)๒ 

ถาม : ในคัมภีรหรือคําสอนทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีการกล)าวถึงพระพุทธเจ+า 
พระโพธิสัตว หรือเทพเจ+าองคใดบ+างท่ีมีการประดับประดาด+วยเครื่องทรงอาภรณ  หรือกล)าวถึง
อานิสงสแห)งการถวายถวายเครื่องประดับประดาเพ่ือเป/นการบูชาหรือไม)อย)างไร หากมี ได+กล)าวถึงใน
เรื่องดังกล)าวไว+ประการใดบ+าง  

ตอบ : มีคัมภีรชื่ออวตังสะ ท่ีบรรยายว)าพระสัมโภคกายพุทธเจ+า งดงามอลังการ พระสูตร
ฝKายวัชรยานหลายเล)ม ท่ีกล)าวว)า พระพุทธเจ+าทรงเบญจมาลา และเครื่องวิภูษิตลังการ อานิสงสแห)ง
การถวายสักการะด+วยสิ่งของต)างๆ มีอยู)แทบเกือบทุกสูตรของมหายาน  อานิสงสแห)งการถวาย
เครื่องประดับ ในพระสูตรมหายานเรียกว)า เครื่องอลังการ มีเกือบทุกสูตรท่ีกล)าวว)า บูชา พระพุทธเจ+า 
พระโพธิสัตว ด+วยเครื่องอลังการ ซ่ึงจะมีอานิสงสมากมาย แต)น+อยมากหรืออาจไม)มีการกล)าวถึง
อานิสงสการถวายเครื่องประดับโดยเฉพาะ ส)วนใหญ)ก็กล)าวรวมๆ พร+อมกับ เครื่องบูชาอ่ืนๆ เช)น ของ
หอม ผลไม+ อาภรณ เภษัช เป/นต+น 

ถาม : มีคัมภีร คําสอน หรือบทสวดใดหรือไม)ท่ีมีการกล)าวถึง “ชมพูบดี” หรือ “มหา
ชมพู” หากมีหมายถึงผู+ใด และมีความสําคัญอย)างไรในพระพุทธศาสนา 

ตอบ : ไม)ปรากฏ 
ถาม : ในคัมภีรหรือคําสอนของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได+กล)าวถึงพระเวท

โพธิสัตวไว+อย)างไรและท)านคิดว)าพระเวทโพธิสัตว พระสกันทะโพธิสัตว พระขันธกุมาร และพระยา
ชมพูบดี มีความสัมพันธกันหรือไม) อย)างไร 

ตอบ : ในคัมภีรปGจจุบันสมัยภัทรกัลปSสหัสพุทธนามสูตร ได+ระบุว)าพระเวทโพธิสัตวจะมา
ตรัสรู+เป/นพระพุทธเจ+าองคสุดท+ายในกัปปSปGจจุบันคือภัทรกัปปปS มีพระนามเม่ือตรัสรู+แล+วว)า พระรุจิ
พุทธเจ+า  แต)ไม)มีคัมภีรใดกล)าวว)าพระเวทโพธิสัตวคือพระเจ+าชมพูบดีตามฝKายเถรวาท  การเรียกขนา
น)าจะเกิดจากพระญวนในไทย เพ่ือให+เกิดความเข+าใจง)ายข้ึน 

ถาม : ท)านคิดว)ามีคัมภีร พระสูตร คําสอนหรือคตินิยมใดหรือไม)ในพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน  ท่ีมีอิทธิพลต)อการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ตอบ : ในสุวรรณประภาสสูตร มีพรรณนาว)า เทพธรรมบาลบางองค ทรงเครื่องอย)างไร จึง
ส)งผลต)อการสร+างรูปเคารพในจีน 

ถาม : ท)านมีความคิดเห็นหรือข+อเสนอแนะอ่ืนใด สําหรับเรื่องดังกล)าวหรือไม) อย)างไร 
ตอบ :  ขอให+ทําความเข+าใจว)า พระไวโรจนะ  ซ่ึงทางมหายานนับว)าเป/นพระธยานิพุทธะ ๑ 

ใน ๕ องค ทรงเป/นประธานของพระพุทธะท้ัง ๕ นั้น พระไวโรจนะ มิใช)พระพุทธเจ+าองคปฐม แต)ทรง
เป/นธยานิพุทธท่ีสถิต ณ พุทธเกษตร อันอาจจะกล)าวได+ว)าเป/นต+นธรรมต+นธาตุของพระพุทธเจ+าท้ังปวง
ก็ว)าได+  แต)มิใช)พระพุทธเจ+าท่ีอุบัติลงมายังมนุษยโลก ดังเช)นสมเด็จองคปฐม 

 

 

                                                           

๒ สัมภาษณ พระวิศวภัทร สือกว)างตู+ (มณีปGทมเกตุ) เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๐. 



๒๕๕ 

๓. นายเศรษฐพงษ�  จงสงวน 

ถาม : ในคัมภีรหรือคําสอนทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีการกล)าวถึงพระพุทธเจ+า 
พระโพธิสัตว หรือเทพเจ+าองคใดบ+างท่ีมีการประดับประดาด+วยเครื่องทรงอาภรณ  หรือกล)าวถึง
อานิสงสแห)งการถวายถวายเครื่องประดับประดาเพ่ือเป/นการบูชาหรือไม)อย)างไร หากมี ได+กล)าวถึงใน
เรื่องดังกล)าวไว+ประการใดบ+างและในคัมภีรหรือคําสอนของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได+กล)าวถึง
พระเวทโพธิสัตวไว+อย)างไรและท)านคิดว)าพระเวทโพธิสัตว พระสกันทะโพธิสัตว พระขันธกุมาร และ
พระยาชมพูบดี มีความสัมพันธกันหรือไม) อย)างไร 

ตอบ : ตามคัมภีรของมหายานนั้น  อุ)ยท+อผ)อสัก ก็ คือพระเวทโพธิสัตว หรือ สกันทะ
โพธิสัตว  สําหรับการนําอุ)ยท+อผ)อสัก มาเรียกว)า ท+าวมหาชมพูนั้น เข+าใจว)าบรรดาพระญวนในไทยไป
เรียกกันเอง แต)แท+จริงแล+วไม)มีคัมภีรใดยืนยันว)าเป/นองคเดียวกัน 

ถาม : มีคัมภีร คําสอน หรือบทสวดใดหรือไม)ท่ีมีการกล)าวถึง “ชมพูบดี” หรือ “มหา
ชมพู” หากมีหมายถึงผู+ใด และมีความสําคัญอย)างไรในพระพุทธศาสนา x]tมีคัมภีร คําสอนใดหรือไม)ท่ี
มีการกล)าวถึงเรื่องราวท่ีพระพุทธเจ+าโปรดพระราชาท่ีทรงมีทิฏฐิว)ามีพระราชอํานาจ พระราชทรัพย
เหนือผู+อ่ืน ด+วยการเนรมิตรพระวรกายให+ทรงเครื่องอย)างกษัตริยเพ่ือให+พระราชาพระองคนั้นทรง
ลดทิฏฐิมานะ  

ตอบ : เรื่องชมพูบดีมีความเด)นชัดมากในสมัยอยุธยา  โดยส)วนตัวเข+าใจว)าน)าจะมีท่ีมา
จากพวกคัมภีรชาดก ท่ีไม)ใช)ท้ังมหายานและเถรวาท  เนื่องจากเถรวาทในไทยนั้นมิใช)เถรวาทด้ังเดิม  
ดังนั้นก็อาจเป/นไปได+ท่ีจะรับอิทธิพลมาจากคัมภีรอ่ืนๆ เช)นคัมภีรภาษาสันสกฤตเป/นต+น  และน)าจะมี
ท่ีมาจากคัมภีรจําพวกอวทาน ศตกะ ท่ีกล)าวถึงชาดกต)างๆ ท้ังนี้ เถรวาทท่ีไทยรับมาจากลังกานั้น  ใน
ลังกาเองก็มีการแยกนิกายเป/นคณะอภัยคีรีและมหาวิหาร  แต)ยังเป/นนิกายเถรวาท มีลักษณะต)างกัน
คือ คณะมหาวิหาร ฝKายอนุรักษนิยม ไม)มีการเปลี่ยนแปลงแก+ไขพระธรรมวินัยใดๆ และยังตําหนิ
รังเกียจภิกษุต)างนิกายว)าเป/นอลัชชี คณะอภัยคีรีวิหาร เป/นคณะท่ีเปYดกว+าง ยอมรับเอาความคิดเห็น
ต)างนิกาย ไม)รังเกียจภิกษุต)างนิกาย  โดยเฉพาะคณะอภัยคีรีนี้เอง จึงมีความเป/นไปได+ว)าอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาในครั้งอดีตก)อนท่ีจะมีการแยกนิกายมหายานและเถรวาทชัดเจน  สมัยนั้นยังมีนิกาย
หนึ่งชื่อ สรวาสติวาท อาจจะมีคัมภีรเรื่องราวชาดกท่ีเรียกว)า อวทาน ศตกะ กล)าวถึงเรื่องในลักษณะ
เช)นนี้  ร)องรอยของนิกายสรวาสติวาท เช)นในพม)า พระภิกษุจะห)มจีวรสีออกแดง ในเขมรก็เช)นกัน 
ปรากฏว)ามีการนับถือพระพุทธศาสนาหลายนิกาย 

ตามบันทึกของพระถังซัมจั๋ง  ในสมัยราชวงศหรรษวรรธนะ ซ่ึงเป/นยุคสมัยคุปตะตอน
ปลายของอินเดีย ได+ระบุว)ามีการถวายมงกุฏอันมีค)าแด)พระพุทธรูป พุทธศิลปSเช)นนี้ ได+แผ)ขยายไปมาก 
ในยุคปาละ จากอินเดียเข+าสู)เบงกอล อารกัน ยะไข)(เป/นดินแดนท่ีสืบวงศามาจากอินเดีย)  ทิเบต
(ปรากฏพระทรงเครื่องอย)างชัดเจน) พม)า พุกาม(ปรากฏพระทรงเครื่องอย)างแพร)หลาย) 

ถาม : ท)านคิดว)ามีคัมภีร พระสูตร คําสอนหรือคตินิยมใดหรือไม)ในพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน  ท่ีมีอิทธิพลต)อการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ตอบ : สําหรับแนวคิดการทรงเครื่องในคติของมหายานนั้น  คือการยกย)องพระพุทธเจ+า
ทรงเป/นพระเจ+าจักรพรรดิ  ทรงตรัสรู+ธรรมอันสูงสุด  จึงมีคติการบูชาด+วยการประดับประดาเครื่อง
ทรงอันมีค)าแด)พระพุทธรูป    



๒๕๖ 

๒. กลุ/มศาสนาพราหมณ� ฮินดู 

 ๑. อาจารย�คมกฤช  อุ/ยเต็กเค/ง๓ 

ถาม : ในคัมภีรหรือคําสอนของศาสนาพราหมณ ฮินดู มีการกล)าวถึงเทพเจ+าท่ีมีการ
ประดับประดาด+วยเครื่องทรงอาภรณ  หรือกล)าวถึงอานิสงสแห)งการถวายถวายเครื่องประดับประดา
เพ่ือเป/นการบูชาหรือไม)อย)างไร หากมี ได+กล)าวถึงในเรื่องดังกล)าวไว+ประการใดบ+าง 

ตอบ : สําหรับการบูชาในคติพราหมณ ฮินดูนั้น  ด+วยความเชื่อท่ีว)าพระผู+เป/นเจ+ามีความ
สูงส)ง  ดังนั้น  การปฏิบัติต)อพระเป/นเจ+า  ก็ปฏิบัติเหมือนเช)นพระมหากษัตริย  จึงมีการนิยมนําเครื่อง
ทรงกษัตริย เครื่องราชูปโภค มาถวายพระผู+เป/นเจ+า  แต)จะถวายในลักษณะการต้ังบูชาประกอบ
อิสริยยศ  มากกว)าการนําไปประดับประดาท่ีเทวรูป  คติเช)นนี้  จึงเป/นท่ีมาของการถวายเครื่องราช
กกุธภัณฑ  สําหรับพระพุทธรูปในล+านนา ในสมัยต)อๆ มา 

ถาม : หากกล)าวคําว)า “ชมพูบดี” หรือ “มหาชมพู” ท)านคิดว)าหมายถึงผู+ใด  และท)านคิด
ว)าพระเวทโพธิสัตว พระสกันทะโพธิสัตว พระขันธกุมาร และพระยาชมพูบดี เป/นองคเดียวกันหรือไม) 
อย)างไร 

ตอบ : เรื่องของพระเจ+าชมพูบดีนั้นตามคัมภีรกล)าวว)ามีอาวุธคือวิษศร  ซ่ึงตามหลักประติ
มานวิทยาแล+ว  เทพเจ+าผู+ศรเป/นอาวุธมี ๒ องคคือ พระอิศวร หรือพระรุทร กับพระกามเทพ  ซ่ึงหาก
จะเทียบเคียงเทพเจ+าแล+ว  ท+าวมหาชมพูน)าจะหมายถึงพระอิศวรหรือพระรุทรมากกว)า 

ถาม : ท)านคิดว)ามีคตินิยมใดหรือไม)ในศาสนาพราหมณ ฮินดู  ท่ีมีอิทธิพลต)อการสร+าง
พระพุทธรูปทรงเครื่อง 

ตอบ : การเข+าครอบงําศาสนสถานซ่ึงเป/นของศาสนาพราหมณ ฮินดูท่ีมีอยู)เดิม จึงมิใช)
การทําลาย แต)เป/นการเปลี่ยนองคประธานของศาสนสถาน ตามหลักจักรวาลวิทยา คือเปลี่ยนพระผู+
เป/นเจ+าผู+เป[นศูนยกลางจักรวาล  มาเป/นพระพุทธเจ+า ดังปรากฏพระพุทธรูปหลายองคประทับอยู)บน
แท)นฐานโยนี โดยมีเทวรูปท้ังหลายทําหน+าท่ีเป/นธรรมบาล หลายองคถูกยกย)องให+เป/นพระโพธิสัตว  
สาเหตุท่ีพุทธศาสนาไม)นิยมทําลายศาสนสถาน เพราะต+องการท่ีจะดึงศรัทธาของศาสนิกเดิมไว+  โดย
เม่ือเข+ามายังศาสนสถานก็ยังพบรูปเคารพของเทพเจ+าท่ีตนเคารพนับถือ เพียงแต)เปลี่ยนสถานะจาก
มหาเทพ กลายเป/นธรรมบาลในท่ีสุด จึงปรากฏเทวรูปมากมายในฐานะธรรมบาล  ในศาสนสถาน
หลายแห)ง 

นอกจากนี้ในคติของฮินดู ยังมีการปฏิบัติกับเทวรูปพระเป/นเจ+า มีการปรนนิบัติดูแล ซ่ึงคติ
นี้มีอิทธิพลต)อพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป/นอย)างมาก ดังปรากฏการปรนนิบัติถวายการล+างพระ
พักตรพระมหามัยมุนี  พระพุทธรูปทรงเครื่ององคใหญ) ของอาณาจักรพุกาม ในประเทศเมียนมาร 

สําหรับคติการสร+างรูปแทนบุคคล  ปรากฏชัดในอาณาจักรขอม  เม่ือศาสนาฮินดูมีความ
รุ)งเรือง ก็มีการสร+างศิวลึงค แทนตัวบุคคล  ซ่ึงมีอิทธิพลต)อมาในการสร+างพระพุทธรูปฉลองพระองค
สืบมาจนมาถึงดินแดนของไทยในปGจจุบัน  แนวคิดนี้เกิดจากความเชื่อเรื่องผีเป/นพ้ืนฐานนั่นเอง 
  

                                                           

๓ สัมภาษณ อาจารยคมกฤช  อุ)ยเตก็เค)ง  เมื่อวันท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๐. 



๒๕๗ 

๓. กลุ/มประวัติศาสตร�ศิลปะ๔ 

 ๑. รองศาสตราจารย� ดร.เชษฐ�  ติงสัญชลี 

ถาม : การทรงเครื่องพระพุทธรูป หรือรูปเคารพในทางพระพุทธศาสนาเริ่มมีมาต้ังแต)ยุค
ใด สมัยใด มีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร มีพัฒนาการและคตินิยมในแต)ละยุคสมัยเป/นเช)นไร และการสร+าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยมีพัฒนาการและคตินิยมในแต)ละยุคสมัยเป/นเช)นไร เหมือนหรือ
แตกต)างกันอย)างไร เพราะเหตุใด ท้ังนี้คัมภีรมหาชมพูบดีสูตรมีอิทธิพลต)อการสร+างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องมากน+อยเพียงใด 

ตอบ : การศึกษาพัฒนาการของการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น  ควรแยกเป/นช)วง
ก)อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ และหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เนื่องจากว)าคติในการสร+างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องได+แปรเปลี่ยนไปอันเกิดจากอิทธิพลของนิกายทางพระพุทธศาสนา  โดยก)อนพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙ พระพุทธศาสนานิกายมหายานเก่ียวกับความเชื่อท่ีว)าพระพุทธเจ+าทรงมีพระสถานะอยู)เหนือ
มนุษยธรรมดาจะมีอิทธิพลเป/นอย)างมากในการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง  และหลังพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙ คติเก่ียวกับเรื่องชมพูบดี ซ่ึงถูกยอมรับว)าเป/นคติความเชื่อตามแนวของนิกายเถรวาท ได+เข+ามามี
อิทธิพลแทนท่ี การศึกษาในบริบทของประวัติศาสตรศิลปS  ต+องศึกษาถึงอิทธิพลของสังคมท่ีมีต)อการ
สร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องในแต)ละยุคสมัยด+วย  สะท+อนแนวคิด คติ การสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ในแต)ละยุคสมัยนั้นๆ 

ถาม : ท)านคิดว)าคติการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยยุคปGจจุบันเป/นเช)นไร 
ตอบ : พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในไทย  แม+จะกล)าวว)ามาจากดินแดนลังกา  แต)

อิทธิพล คติความเชื่อ ท่ีมีอยู)เดิม  ก็ได+ผสมผสานให+พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในไทยไม)ได+เหมือน
ในลังกาเสียทีเดียว  เช)น เถรวาท แบบล+านนา เถรวาทแบบพุกาม และเถรวาทท่ีสังคมไทยนับถือใน
ปGจจุบัน ก็ยังอิทธิพลของนิกายตันตระ พิธีกรรมต)างๆ เข+ามาผนวก  เพราะพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาทท่ีแท+จริงนั้น ไม)มีพิธีรีตอง  ดังเช)นท่ีคนไทยคุ+นเคย ดังนั้น บริบทของสังคมในแต)ละยุคสมัย จึงมี
อิทธิพลต)อแนวคิด คติ ความเชื่อในการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องด+วย 

ถาม  : ท) าน คิดว) าพระพุทธรูปทรงเครื่ อ ง ท่ี ถูกต+ อง เหมาะสมกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาควรเป/นเช)นไร  เพราะอะไร 

ตอบ : การจะนําคัมภีรมาตัดสินความถูกต+องของการสร+างพระพุทธรูป หรือพุทธศิลปSนั้น  
น)าจะเป/นเรื่องยาก เพราะประติมากรท่ีสร+างพระพุทธรูปนั้น น+อยคนนักท่ีจะมีองคความรู+ ในด+าน
คัมภีร หรืออาจะจะแทบไม)มีเอาเสียเลย  ดังนั้น  การสร+างพระพุทธรูปของประติมากร  จึงรังสรรค
จากจินตนาการประกอบกับองคความรู+เก่ียวกับศิลปะท่ีประติมากรหรือศิลปYนผู+นั้นมีอยู)เท)านั้น 
     
 
 

                                                           

๔ สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ  ติงสัญชลี และ ผู+ช)วยศาสตราจารยพิชญา  สุ)มจินดา  เมื่อ
วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๕๘ 

 ๒. ผู�ช/วยศาสตราจารย�พิชญา  สุ/มจินดา 

ถาม : ท)านคิดว)าคติการสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทยเป/นเช)นไร 
ตอบ : คติการสร+างพระพุทธรูปพระพุทธรูปฉลองพระองคในสังคมไทยนั้น  รับอิทธิพล

ความเชื่อมาจากเรื่องผีท่ีเรามีความเชื่อมาแต)เดิมในภูมิภาคนี้  
การสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค  ของพระมหากษัตริยหรือเจ+านายในราช

สํานักนั้น  ส)วนมากมิได+สร+างภายหลังจากท่ีสวรรคตหรือสิ้นพระชนมตามท่ีเข+าใจกันว)านําเครื่องทอง
จากทีหุ+มพระโกศหรือเครื่องราชูปโภคมาสร+างตามท่ีเข+าใจกัน  แต)เป/นการท่ีพระมหากษัตริยหรือ
เจ+านายในราชสํานัก  ทรงสร+างพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค  เพ่ือให+เป/นรูปแทนตัว ในขณะท่ี
ทรงดํารงพระชนมชีพอยู)  และเม่ือเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนมแล+ว  ดวงพระวิญญาณก็จะไปสถิต
ในพระพุทธรูปนั้น  เปรียบเป/นเครื่องหมายหรือรูปแทนพระองคของเจ+านายพระองคนั้น  ด+วยเหตุผล
อีกประการหนึ่งคือ คนไทยในอดีตไม)นิยมสร+างรูปเหมือนตนเอง  พระพุทธรูปแทนตัว จึงเป/นสิ่งแทน
ตัวท่ีผู+สร+างมุ)งหมายให+อนุชนได+กราบไหว+แทนตน  ภายหลังได+ถึงแก)กรรมไปแล+ว 

แต)กระนั้น ก็มีพระพุทธรูปท่ีสร+างอุทิศให+กับพระมหากษัตริยหรือเจ+านายชั้นสูงบาง
พระองคภายหลังจากเสด็จสวรรคต หรือสิ้นพระชนมแล+ว   

พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองคในพระบรมมหาราชวัง  จึงเป/นรูปแทนตัวตามคติผี  
ท่ีผู+สร+างส)วนมากจะสร+างในสมัยท่ียังดํารงพระชนมชีพอยู)  และมุ)งหมายท่ีจะไปสถิตในพระพุทธรูปนั้น
เม่ือเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนม  และยังมีความมุ)งหมายแสดงพระสถานะท่ีสูงส)งโดยชอบธรรม  
จากสามัญสู)ความเป/นพระมหากษัตริยอีกด+วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 

๔. กลุ/มคติตามแนวพระราชพรหมยาน 

 ๑. พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปFฺโญ) ดร.๕ 

ถาม : พระพุทธรูปในปGจจุบันถ+าอ+างอิงเรื่องท+าวชมพูบดี คือ การยกเรื่องพระเจ+า
จักรพรรดิมาเป/นหลักการ พระพุทธเจ+าทุกพระองคสามารถทรงเครื่องได+หมดไหมครับ  

ตอบ : ถ+าว)าโดยท่ัวไปแล+วเป/นเรื่องท่ีต+องใช+ความรู+พิเศษ โดยความเคยชินของเรา มักจะ
คิดว)าพระพุทธเจ+าคือพระ แต)เวลาท่ีท)านแสดงออกมาเต็มบุญญาบารมี ในโลกเรานับถือว)าผู+ใดมี
อํานาจมากท่ีสุด ก็จะแสดงออกในลักษณะอย)างนั้น เพ่ือให+คนอ่ืนเห็นและเชื่อถือศรัทธา คราวนี้ในโลก
เราผู+ท่ีนับถือว)ามีอํานาจมากท่ีสุด ก็คือพระเจ+าจักรพรรดิราช ซ่ึงปกครองทวีปท้ัง ๔  ในความเชื่อของ
คนยุคนั้น เขาว)าพระเจ+าจักรพรรดิราชจะมีเครื่องทรงลักษณะไหน พระพุทธเจ+าท)านก็จะแสดงออกให+
เห็นในลักษณะอย)างนั้น ต+องบอกว)าเป/นส)วนหนึ่งของสัพพัญ\ูวิสัยท่ีพระองคท)านทราบ ในเม่ือทราบ
โดยสัพพัญ\ุตตาญาณ ถึงเวลาพระองคท)านก็แสดงออกให+เป/นไปตามนั้น 

ถาม : แล+วคติเรื่องสมเด็จองคปฐมท่ีทรงเครื่อง ก็เป/นหลักเรื่องของสัพพัญ\ุตญาณใช)ไหม
ครับ  

ตอบ : เรื่องของสมเด็จองคปฐมทรงเครื่องนั้น เราต+องเข+าใจว)าการทรงเครื่องไม)ได+มีแต)
พระในเมืองไทย ไม)ว)าจะเป/นของจีน ของทิเบต หรือของทางด+านพม)าก็ตาม จะมีพระทรงเครื่อง
ด+วยกันท้ังนั้น  

ตรงจุดนี้เราพอท่ีจะสรุปได+ว)า บุคคลท)านท่ีมีความสามารถพิเศษ คือ มีทิพจักขุญาณก็ดี 
สามารถรู+เห็นเรื่องท้ังหลายเหล)านี้ก็ดี ท)านสามารถรู+เห็นได+เหมือนๆ กัน ว)าพระพุทธเจ+าท)านมีเครื่อง
ทรง ในเม่ือรู+เห็นได+เหมือน ๆ กัน แล+วทําไมเครื่องทรงจึงไม)คล+ายคลึงกัน ? เหตุเพราะว)าติดอุปาทาน
เก)าๆ ว)า บุคคลท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดท่ีตนเองพบมา ท)านทรงเครื่องแบบไหน พระองคท)านก็แสดงออก
ให+เป/นลักษณะนั้น  

ดังนั้น...พระพุทธรูปพม)าก็ทรงเครื่องแบบกษัตริยพม)า พระพุทธรูปทิเบตก็ทรงเครื่องแบบ
กษัตริยทิเบต พระพุทธรูปไทยก็ทรงเครื่องแบบกษัตริยไทย สมเด็จองคปฐมท่ีทรงเครื่องลักษณะนั้น 
เราจะเห็นว)าถ+าพระมหากษัตริยของเราทําพิธีบรมราชาภิเษก ก็จะทรงเครื่องใกล+เคียงแบบนั้น 

ถาม : คตินี้องคพระวิสุทธิเทพและพระศรีอาริยก็จะอยู)ในลักษณะเดียวกัน  
ตอบ : ลักษณะเดียวกัน 
ถาม : เป/นการสื่อภาพออกมาให+ตาเนื้อได+เห็น  
ตอบ : ถูก...แต)อันนี้ต+องข้ึนอยู)กับความเชื่อ คือต+องมีศรัทธาด+วย ถ+าเราจะเอาประเภท

เอกสารหรือรูปภาพเป/นหลักฐานอ+างอิง จะหาได+ยาก 
ถาม : สมัยหลวงพ)อฤๅษีท)านมีการสร+างเป/นพระทรงเครื่องไหมครับ นอกจากพระวิสุทธิ

เทพและพระศรีอาริยครับ  
ตอบ : เท)าท่ีทราบมาก็ยังไม)มี 
ถาม : สมเด็จองคปฐมท่ีท)านสร+างก็ไม)ได+ทรงเครื่องใช)ไหมครับ  

                                                           

๕ สัมภาษณ พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมมฺป\ฺโญ) ดร. เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๒๖๐ 

ตอบ : ไม)ได+ทรงเครื่อง ท)านทําในลักษณะของพระพุทธชินราช ถ+าเราสังเกตจะเห็นว)า 
พระพุทธชินราชจะมีซุ+มเรือนแก+ว ความจริงซุ+มเรือนแก+วก็คือฉัพพรรณรังสี ท่ีเปล)งออกมาจากองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ+า ซ่ึงในปฐมสมโพธิกถากล)าวว)า มีลักษณะเหมือนกับเปลวไฟ  

คราวนี้บรรดาช)างยุคโบราณของเราก็จินตนาการถึงเปลวไฟว)า ถ+าแผ)ออกมาจะมีลักษณะ
อย)างนี้ ก็เหมือนอย)างกับเราจุดกองไฟข้ึนมากองหนึ่ง ลักษณะเปลวจะเป/นอย)างไร ช)างก็ทําออกมา
ตามจินตนาการ จึงกลายเป/นเรือนแก+วของพระพุทธชินราชไป 

ถาม : พระพุทธรูปท่ีเราเรียกว)า สมเด็จองคปฐมปางนิพพาน กับพระวิสุทธิเทพ เหมือนกัน
ไหมครับ  

ตอบ : เหมือนกัน ตามความเชื่อของสายเถรวาทของเรา บุคคลท่ีอยู)บนพระนิพพานก็คือ 
พระอรหันต พระปGจเจกพุทธเจ+า และพระพุทธเจ+า ในเม่ือท)านท้ังหลายเหล)านี้อยู)ข+างบน ในความรู+สึก
เราก็คือ พระควรท่ีจะเป/นพระ แต)สิ่งท่ีทํามาก็คือการสร+างบุญสร+างบารมี ลักษณะท่ีปรากฏเต็มบุญ
เต็มบารมีนั้นเป/นแบบใด บุคคลท่ีสามารถเข+าถึงตรงนั้นก็จะรู+เห็นได+ว)า ต)างจากความคิดของเราท่ัว ๆ 
ไปว)า ท)านเป/นพระก็ควรจะครองตัวเป/นพระ  

ผู+ท่ีไปพบเห็นจะเห็นว)า ท)านมีเครื่องทรงเหมือนกัน แต)เป/นเครื่องทรงในลักษณะท่ีมีความ
อลังการ หรือเหนือกว)าในระดับของพรหมเทวดาท่ัวไป 

ถาม : ท)านมีความเห็นอะไรเพ่ิมเติมไหมครับเก่ียวกับพระทรงเครื่องในปGจจจุบันนี้ ? 
ตอบ : ในเรื่องของพระทรงเครื่องนี้ ส)วนท่ีอยากออกความเห็นอย)างหนึ่ง คือ นอกจากเรา

เชื่อว)าท)านท่ีรู+จริงพบเห็นมาแล+ว หรือเกิดจากศรัทธาในตัวบุคคลท่ีมีอํานาจในโลกของเรา ว)าอยู)ในชุด
แบบไหนท่ีแสดงออกซ่ึงอํานาจแล+วทําตาม อีกส)วนหนึ่งคืออยากจะเชื่อว)า เครื่องทรงนั้นเกิดจากการ
สร+างเพ่ือเป/นพุทธบูชา ก็คือฉวยโอกาสถวายสิ่งนี้บูชาพระ จึงทําเสียเต็มท่ี แบบเดียวกับพระแก+วมรกต
ของเรา ท่ีมีเครื่องทรงต)างหากถึง ๓ ชุด 

ถาม : เป/นการผสมกันว)า เป/นการแสดงความเป/นทิพยด+วย และผู+สร+างก็ได+ถวายเป/นพุทธ
บูชาไปด+วย  

ตอบ : ถูก...นี่คือส)วนท่ีอยากจะเพ่ิมให+ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๑ 

๕. กลุ/มคติตามแนวพระพรหมป:ญโญ (หลวงปู>ดู/) 

 ๑. นายเมธา  พรพิพัฒน�ไพศาล๖ 

ถาม : แนวคิดหรือคําสอนของพระพรหมปGญโญ (หลวงปูKดู)) ท่ีมีอิทธิพลต)อคตินิยมในการ
สร+างพระพุทธพุทธรูปทรงเครื่องในปGจจุ บันเป/นเช)นใด  ปรากฏในคัมภีรหรือคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาใดบ+าง 

ตอบ : เท)าท่ีทราบในสมัยท่ีหลวงปูKดู)มีชีวิตอยู)  ไม)มีการสร+างพระพุทธรูปท่ีเรียกว)าพระ
จักรพรรดิหรือพระทรงเครื่องเป/นการเฉพาะ  สันนิษฐานว)า  ต+นเค+าท่ีนําไปสู)การสร+างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในหมู)ศิษยรุ)นหลังต)อมานั้น มาจาก  บทบูชาพระท่ีหลวงปูKดู)  ได+มอบให+กับนาวาเอกสําเภา  
คมสันต  ซ่ึงเป/นศิษยท)านหนึ่งเม่ือคราวสร+างพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย  ปางมารวิชัย  โดยหลวงปูKดู) ได+
เมตตามอบคาถาเป/นบทสักการะพระรัตนตรัย ความว)า  “นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ 
มณีนพรัตน สีสะหัสสะ สุธรรมา  พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา  
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย  อะหังวันทามิ 
สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ”  บทคาถานี้  ในสมัยท่ีหลวงปูKดู)ยังมีชีวิตอยู) เรียกว)าคาถาบูชา
พระ หรือบทบูชาพระ ทางวัดสะแกพิมพแจกให+กับผู+มีจิตศรัทธาจนถึงปGจจุบัน    

บทสวดบูชานี้  อาจจะเป/นแรงบันดาลใจให+  ศิษยานุศิษยรุ)นหลัง นิยมสร+างพระพุทธ
ปฏิมาทรงเครื่องเป/นอย)างมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

๖ สัมภาษณนายเมธา  พรพิพัฒนไพศาล  เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๒๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 

 
พระคณาจารย�สมณานัมธรรมวุฒาจารย� (ณรงค�  ติ่นเรียน) 

ผู+ช)วยเจ+าคณะใหญ)อนัมนิกายฝKายซ+าย, เจ+าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร 

 
พระวิศวภัทร สือกว/างตู� (มณีป:ทมเกตุ) 

ประธานมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน  



๒๖๔ 

 

 
อาจารย�เศรษฐพงษ�  จงสงวน 

ผู+ทรงคุณวุฒิด+านจีนศึกษาและพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
 

 
อาจารย�คมกฤช  อุ/ยเต็กเค/ง 

อาจารยประจําภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



๒๖๕ 

 

 

 

รองศาสตราจารย� ดร.เชษฐ�  ติงสัญชลี 
อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู�ช/วยศาสตราจารย�พิชญา  สุ/มจินดา 
อาจารยประจําภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลปS มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 

 

 

 



๒๖๖ 

 

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปFฺโญ) ดร. 
เจ+าอาวาสวัดท)าขนุน  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

นายเมธา  พรพิพัฒน�ไพศาล 
ศิษยผู+อุปGฏฐาก ผู+เขียนหนังสือ เรื่องจริงจากประสบการณ หลวงปูKดู)  พรหมปGญโญ 



๒๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาคผนวก จ 

  
มหาชมพูปติสตูร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๘ 



๒๖๙ 

มหาชมพูปติสูตร๗ 

 เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน ตทา ชมฺพูปติราชานาม 
อโหสิ ตสสฺ ปฏิสนฺธิกาเล อฏKฐารสหตฺถุพฺเพโพ สุวณฺณถมฺโภ อุฏKฐหิ ตสฺส คพฺภโต นิกขมนกาเล  
ปถวิตเล นิธิกุมฺภาทโย อุฎฐหึสุ รุกฺขโต จ ปน นิธิโย ปตึสุ อุทกตลโต สพฺพนิธิโย อุคฺคนฺตฺวา ปสวนฺ
ติ เวปุลฺล เทฺว มณิโชติรตนานิ อาคนฺตฺวา ตสฺส ชมฺพุปติสฺส เหฎKฐาปาเท สมฺปติจฺฉึสุ. 

 
  “ เอตํ  สุตฺตํ ”  อันว)าสูตรนี้  เม  เมาะ  มยา  อันข+าพระพุทธเจ+า  “ อานนฺทตฺ

เถเรน ”  ผู+ชื่อว)าอานนทเถร  “ สุตํ ”  หากได+ฟGงมา  “ ภควโต  สมฺมุขา ”  จําเพราะพระภักตรสมเด็จ
พระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ+า  “ เอกํ  สมยํ ”  ในสมัยครั้งหนึ่ง  สมเด็จพระบรมดลกนารถศาสดา
จารยสําเร็จอิริยาบถวิหารอยู)ในเวฬุวนารามใกล+กรุงราชคฤหมหานคร  “ ตทา  ชมพูปติราชา  อโหสิ 
”  ครั้งนั้นยังมีกษัตริยพระองคหนึ่งทรงพระนามชื่อว)าชมพูบดี  เสวยราชสมบัติอยู)ในเมืองปGญจาล
ราษฐ  พระยาชมพูบดีนี้  แรกเริ่มเดิมทีเธอจะปฏิสนธิในครรภพระมารดานั้น เสาทองอันใหญ)สูงได+  
๑๘  ศอกก็บังเกิดข้ึนภายในพระนคร  “ นิกฺขมนกาเล ”  กาลเม่ือเดิมประสูตรจากครรภพระมารดา
ขุมทองอันอยู)ในแผ)นดิน  ก็ผุดข้ึนมาจากแผ)นดิน  ขุมทองอันอยู)บนปลายไม+  ก็ตกลงมาสู)พ้ืนแผ)น
พสุธา  “ อุทกตลโต  สพฺพนิธิโย  อุคฺคนฺตฺวา ”  ขุมทองอันอยู)ในน้ํา ก็ผุดข้ึนมาจากน้ําลอยไปสู)ท)า
เมืองปGญจาลราษฐ  “ วิปุลฺลปพฺพตา  ทฺว  มณิโชติรตนานิ ” ฉลองพระบาทอันแล+วด+วยแก+วมณีโชติ
ท้ังคู)  ก็ลอยมาแต)ภูเขาวิบุลยบรรพตแล+วก็มาสอดสรวมเข+าในพระบาทพระเจ+าชมพูบดี ในขณะเม่ือ
ประสูติจากครรภพระมารดาฯ “ ตทา พฺราหฺมณา ทิสฺวา ”  ครั้งนั้นเนรมิตกะพราหมณท้ังหลายเห็น
อัศจรรย  จึงพยากรณทํานายว)า  “ อยํ  กุมาโร ”  พระราชกุมารพระองคนี้  มีบุญญาภิสมภารยิ่งนัก  
จะได+เสวยสมบัติเป/นพระยาเอกราช  เป/นใหญ)ในสกลชมพูทวีปแลนาคพิภพ  “ วิปุลฺลมณิยํ  ฐตฺวา ”  
พระราชกุมารนี้จะสอดสรวมฉลองพระบาทแก+วมณีอันมาแต)เขาวิบุลยบรรพตแล+วก็เสด็จเท่ียวไปใน
นภาไลยประเทศอากาศ  สูงแต)แผ)นดินข้ึนไป  ประมาณได+โยชนหนึ่ง  เนรมิตกะพราหมณท้ังหลายก็
ทํานายพระราชกุมารฉะนี้แล+ว ก็ถวายพระนามพระราชกุมารนั้นชื่อว)า  ชมพูบดีราชกุมารฯ 

“ โสชมฺพูปติ  กุมาโร ”  เจ+าชมพูบดีราชกุมารนั้น  เม่ือทรงพระวัมฯการจําเริญข้ึนแล+ว  
แลประพาศเล)นตามกุมารัชฌาไศรยนั้น  “ อุสํ  คเหตฺวา ”  ทรงซ่ึงธนูศรแล+วก็ยิงไในอากาศ  ยิงไปใน
น้ํายิงไปในแผ)นดิน  “ โสฬสวสฺสานิ  สิปฺปd  สิกฺขติ ”  เจ+าชมพูบดีราชกุมารนั้นเรียนศิลปะสารทธนูอยู)
ถึง  ๑๖  พรรษา  แรกเรียนนั้นยิงลูกธนูไปไกลได+โยชนหนึ่ง  ครั้นล)วงเข+าสองปeยิงไปได+สองโยชน  ล)วง
เข+า ๓ ๔ ๕ ๖ ปe  ยิงธนูไปไกลได+  ๓ ๔ ๕ ๖  โยชน  ครั้นล)วงเข+า  ๗  ปe  ยิงไปไกลได+  ๗  โยชน  ถ+า
ยิงลงไปในแผ)นดินนั้น  ลูกธนูเดินเป/นทางไปไกลได+โยชนหนึ่ง   ถ+ายิงไปในนาคพิภพ  ก็อาจยังนาค
พิภพให+ยับย)อยเป/นจุณวิจุณไป  มีอุประมาดุจดังว)าเท)าในกํามือ  ถ+ายิงไปในน้ําน้ําก็เดือดเป/นควันพลุ)ง
ข้ึนมามีอุประมาดังควันเพลิง  ลูกธนูอันเดินทางไปในน้ํานั้นไปไกลได+โยชนหนึ่ง 

                                                           

๗ อักขรวิธิพิมพตามต+นฉบับ เรื่องท+าวมหาชมพู  ฉบับพิมพครั้งท่ี ๒  หลวงภัณฑลักษณวิจารณ พิมพ
ในการกุศล เมื่อปeระกา พ.ศ. ๒๔๖๔.  



๒๗๐ 

“ อุสํ  ทูตํ  กตฺวา  เปเสสิ ”  เจ+าชมพูบดีราชกุมารนั้น  เม่ือได+ผ)านพิภพแล+ว  ก็ตรัสใช+ให+
ลูกธนูนั้นเป/นราชทูตเท่ียวไปในสกลชมพูทวีป  ให+ไปหาท+าวพระยาท้ังปวงในสกลชมพูทวีปนั้นมาสู)ท่ี
เฝ[า  ถ+าท+าวพระยาองคใดแขงขัดอยู)มิได+มาสู)ท่ีเฝ[า  ลูกธนูนั้นก็ร+อยพระกรรณแห)งพระยาองคนั้น  แล+ว
ก็นําพระยาองคนั้นมาสู)สํานักแห)งเจ+าชมพูบดี  ตกว)าท+าวพระยาสามนตในสกลชมพูทวีปเกรงกลัวพระ
เดชพระคุณ  สมเด็จพระเจ+าชมพูบดียิ่งนัก 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีนี้มีพระอรรคมาเหษีทรงพระนามชื่อว)า  กาญจนราชเทวี “ ปณฺณร
สี  ทิวเส ”  อยู)มาวันหนึ่งเป/นวันเพ็ญอุโบสถพระจันทรส)องแสงสว)างกระจ)างแจ+งในนภาไลยประเทศ
อากาศ  สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีราชทอดพระเนตรเห็นปริมณฑลพระจันทร อันข้ึนมาในอากาศแล+วแล
เดินเข+าไปใกล+ดาวนักขัตฤกษนั้น  จึงทรงพระปริวิตกว)าดวงจันทรนี้เป/นใหญ)กว)าดาว  มีอุประมาดังตัว
เราเป/นใหญ)กว)าพระยาท้ังร+อยเอ็ดพระองค ๆ  นั้น  มีอุประมาดังว)าหมู)ดาวนักขัตฤกษ  พระจันทร
เทพบุตรเดินเข+าไปใกล+ดาวนักขัตฤกษนั้นโดยทางอากาศแลมีฉันใดอาตมาก็จะเข+าไปสู)สํานักแห)งพระ
ยาท้ังร+อยเอ็ดพระองคโดยทางนภาไลยประเทศเวหาส  ให+เหมือนดังปริมณฑลพระจันทรอันเข+าไปสู)ท่ี
ใกล+แห)งดาวนักขัตฤกษนั้น  สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี  ทรงพระดําริหฉะนั้นแล+ว  ก็สรวมสอดฉลองพระ
บาทแก+วมณีโชติ  อันมาแต)เขาวิบุลยบรรพตนั้นแล+ว  ก็เหาะไปโดยทางครรคณะอุลยประเทศ  เท่ียว
ไปทอดพระเนตรดูพระยาท้ังร+อยเอ็จ ดูบ+าน ดูเมืองแห)งพระยาร+อยเอ็ดพระองคแล+ว  ก็นิวัตนาการ
กลับมาโดยทางนภาไลยประเทศอากาศ  เสด็จมาถึงเมืองราชคฤหทอดพระเนตรเห็นยอดกุฎาคาร
ปราสาท  สมเด็จพระเจ+าพิมพิสาร  ก็ทรงพระดําริหว)า  “ อยํ  ปาสาโท ”  ปราสาทนี้สูงนัก  ใครหนอ
เป/นเจ+าของปราสาทอันนี้  ดําริหฉะนี้แล+วก็ทรงพระพิโรธ  ยกพระบาทข้ึนถีบเอายอดปรางคปราสาท
ของสมเด็จพระเจ+าพิมพิสาร ในกาลครั้งนี้  

“ พุทฺธอุปาสกสฺส  เตเชน ”  ด+วยอํานาจพระบารมีของพระเจ+าพิมพิสาร  เป/นพุทธอุบาสก  
คุณนั้นก็คุ+มครองรักษายอดปรางคปราสาทนั้นก็มิได+กัมปนาทหวาดหวั่นไหวจลาจล พระบาทแลพระ
ชาณุของพระเจ+าชมพูบดีนั้นก็แตกทําลายโลหิตไหลอาบท้ังพระบาทได+ความลําบากเวทนา “ กิลมนฺโต  
กุชฺฌนฺโต ”  พระยาชมพูบดีนั้นก็เร)งทรงพระพิโรธ  จึงฟาดฟGน ยอดปรางคปราสาทนั้น  ด+วยพระแสง
ขรรคสําหรับราชาภิเศก  “ พุทฺธานุภาเวน ”  ด+วยอานุภาพคุณแห)งสมเด็จพระพุทธเจ+าคุ+มครองรักษา
กรุงพิมพิสาร  เทพยดาก็บันดาลให+ยอดปรางคปราสาทนั้นเป/นเหล็กเพ็ชร  เม่ือพระยาชมพูบดีฟาดฟGน
ในครั้งนั้นพระแสงขรรคแห)งพระยาชมพูบดี ก็บิ่นย)อยยับไปสิ้นท้ังนั้น 

“ โส  กุชฺฌนฺโต ”  พระยาชมพูบดีนั้น  ขัดแค+นพระไทยนักทรงพระดําริหว)า แล+วก็แล+วไป
เถิด  ถ+ากูไปถึงท่ีอยู)แห)งกูแล+ว  กูจะให+วิษศรมาร+อยกรรณของพระยาผู+เป/นเจ+าของปราสาทนี้  นําไปสู)
สํานักนิ์ของกู  “ อิติจินฺเตตฺวา ”  ครั้นทรงพระดําริหฉะนี้แล+ว  พระยาชมพูบดี ก็เหาะไปสู)ท่ีอยู)แห)ง
พระองค  ครั้นถึงจึงลงในท่ีเฉพาะหน+าแห)งอํามาตยราชเสนาท้ังปวง  แล+วก็กวัดแกว)งพระแสงขรรค ฯ 

“ อเมจฺจา  ตํ  ทิสฺวา ”  อํามาตยท้ังหลายเห็นพระเจ+าชมพูบดีกระทําการดังนั้นก็กราบทูล
ว)า  ขอพระราชทานเหตุอะไรพระองคจึงกระทําอาการดังนี้ ฯ  “ อมฺห  กุชฌิตฺถ ”  พระองคทรงพระ
พิโรธแก)กระหม)อมฉันท้ังปวงนี้ฤาประการใด  กราบทูลพลางทางหมอบลงด+วยอุระเกรงกลัวพระบางมี
พระเจ+าชมพูบดีนั้น  มีอุประมาดังมฤคชาติอันกลัวแก)สิงหนาทของพระยาไกรสรราชสีห 



๒๗๑ 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีจึงมีพระโองการตรัสว)า  “ อยํ  ตุมฺหน  กุชฺฌามิ ” เราหา ข้ึงโกรธ
แก)ท)านท้ังปวงไม)  เราโกรธแก)ผู+อ่ืน  ตรัสฉะนี้แล+วก็ยกข้ึนซ่ึงวิษศรย+อมด+วยพิษนาค วางศรนั้นไว+เหนือ
พ้ืนแห)งพระหัตถ  แล+วก็มีพระโองการตรัสว)า  ดูกรวิษศร  ท)านจงไปสู)เมืองราชคฤหมหานคร 
ข+างบุรพทิศตะวันออกร+อยกรรณแห)งพระยาเจ+าเมืองนั้นนํามาสู)สํานักนิ์แห)งเราบัดนี้ตรัสแล+วก็สละ 
วิษศรนั้นไป ฯ 

“ สโร  อากาสํ  คนฺตฺวา ”  วิษศรนั้นก็เหาะลอยข้ึนไปในอากาศเวหาส  มีอุประมาดัง 
พระยาครุธ  อันยกข้ึนซ่ึงนาคกระทําอาการดุจดังว)ามีจิตรวิญญาณ  แผดร+องก+องสําเนียงสนั่น  ดุจ
หนึ่งว)าเสียงไกรสรราชสีห  “ พิมฺพิสารสีสํ  ภินฺทามิ  อุรํ  ผาเลมิ ”  กูนี้เป/นราชทูลแห)งสมเด็จพระเจ+า
ชมพูบดีราช  กูจะทําลายเสียซ่ึงสีสะแห)งพระยาพิมพิสาร  กูจะผ)าเสียซ่ึงอุระแห)งพระพิมพิสาร ใครๆ 
อย)ามาอยู)ขวางหน+ากู  เสียงวิษศรร+องอ้ืออึงคะนึงมาในอากาศเวหาส ด+วยประการฉะนี้ 

“ ตทา  พิมฺพิสารราชา ”  พระเจ+าพิมพิสาร ครั้นได+ทรงสวนาการเสียงวิษศรร+อง     อ้ือ
อึงคนึงมาในเวลาปGจจุบัน  มาถึงยอดปรางคปราสาทแล+วแลพระหึมครึมคร่ํา  ขู)คํารนอยู)   ณ ยอด
ปรางคปราสาทดังนั้น  “ ภีตตสิโต  หุตฺวา ”  สดุ+งตกพระทัยนักเสด็จออกจากพระนคร  แต)ภายใน
อรุณ  เข+าไปสู)สํานักนิ์สมเด็จพระมหากรุณาเสด็จอยู)ในเวฬุวันมหาวิหาร  ถวายนมัสการสมเด็จ พระ
พุทธองคเจ+าแล+ว  ก็กราบทูลถามว)า  “ ภนฺเต  ภควา ” ข+าแต)พระสรรเพ็ชญพุทธองค  กระหม)อมฉัน
ได+ยินเสียงคุกคามอ้ืออึงคนึงอยู)ในท่ียอดปรางคปราสาท  จะเป/นเสียงอันใดพระพุทธเจ+าข+า ฯ  จึงมี
พระพุทธฎีกาตรัสว)า  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  เสียงร+องอ้ืออึงอยู)ท่ียอดปราสาทนั้น  คือเสียงวิษศร
แห)งพระยาชมพูบดีอันเสวยสมบัติในเมืองปGญจาลราษฐ  ข้ึงโกรธ  แก)พระองค  ใช+ให+วิษศรมาจะให+
ร+อยกรรณแห)งบพิตรนําไปสู)ท่ีเฝ[าแห)งตน ฯ 

“ ภิตตสิโต  หุตฺวา ”  สมเด็จพระเจ+าพิมพิสารได+ทรงฟGง  ก็ยิ่งสดุ+งตกพระทัย สทกสท+าน
ยิ่งข้ึนกว)าเก)า  จึงกราบทูลว)าพระพุทธเจ+าข+า  กระหม)อมฉันนี้คิดอ)านเป/นประการใด  จึงจะพ+นภัย 
ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  พระองคอย)าโศกเศร+าไปเลย  ตถาคตจะช)วย  เม่ือสมเด็จพระมหากรุณามี
พระพุทธฎีกาตรัสจํานรรจาอยู)ด+วยกรุงพิมพิสารด+วยประการนี้ ฯ 

ฝKายวิษศรนั้น  ก็ยิ่งร+องก+องสนั่นดุจหนึ่งว)าเสียงฟ[าผ)า ว)ากูนี้เป/นทูตพระเจ+าชมพูบดี  จะ
ตัดเอาสีสะพระยาพิมพิสาร  จะผูกพันธเอาตัวพระยาพิมพิสารบัดเด๋ียวนี้  “ สพฺเพ  นาครา ”  ฝKาย
ชาวพระนครท้ังปวง  ได+ฟGงเสียงวิษศรร+องกึกก+องดังนั้น  ต)างคนต)างก็บังเกิดโลมหังสนังขนพองสยองส
ดุ+งตกใจกลัว “ สโรพิมฺพิสารราชานํ  อลภิตฺวา ”  วิษศรนั้น  เม่ือเข+าไปค+นคว+าหา พระเจ+าพิมพิสารณ
ภายในปรางคปราสาทมิได+พบได+ปะพระเจ+าพิมพิสารณภายในปราสาทนั้นแล+ว  วิษศรนั้นก็ทําลายเสีย
ซ่ึงกัมภูฉัตรของพระเจ+าพิมพิสารให+หักกระจัดกระจาย  แล+วก็บ)ายหน+าเฉพาะต)อเวฬุวันมหาวิหารร+อง
ก+องสนั่นมา  “ ทูรโต  อาคตํ  สรํ  ทิสฺวา ”  สมเด็จพระมหากรุณา  เม่ือทอดพระเนตรเห็นวิษศรร+อง
ก+องมาแต)ไกล  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสแก)พระเจ+าพิมพิสารว)า  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  วิษศรมานี่
แล+ว  วิษศรตามพระองคมานี่แล+ว 

สมเด็จพระเจ+าพิมพสารทอดพระเนตรเล็งแลไป  เห็นวิษศรครั้งนั้น “ สณฺฐาเรตุ  อสกฺโกนฺ
โต ”  มิอาจดํารงทรงพระกายอยู)ใต+เป/นปรกติ  พระกายนั้นหวั่นไหว  กราบทูลพระกรุณาว)า  “ ภนฺเต  



๒๗๒ 

ภควา ”  ข+าแต)สมเด็จพระพุทธองคพระพุทธเจ+าข+า  ได+ทรงพระกรุณาโปรดเถิด  ประทานชีวิตแก)
กระหม)อมฉันด+วย  สมเด็จพระเจ+าพิมพิสารกราบทูลพลางทางซบพระเศียรลงแทบพระบาทยุคล
สมเด็จพระมหากรุณา  “ ภควา ”  องคสมเด็จพระบรมโลกนารถศาสดาผู+ทรงสวัสดิโสภาคเป/นอันงาม
เม่ือจะป[องกันเสียซ่ึงไภยแห)งสมเด็จพระเจ+าพิมพิสารครั้งนั้น “ เอกํ  จกฺกํ  มาเปตฺวา ”  พระองคจึง
นิมิตรจักรอันหนึ่ง  ประกอบด+วยศักดาเดชานุภาพเป/นอันมากแล+วก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว)า  ดูกรจักร  
ท)านจงไปมนีมนา  “ นิวาเรหิ ”  ท)านจงป[องกัน ก้ันกางห+ามปรามเสีย  ซ่ึงวิษศรแห)งพระยาชมพูบดี  
อย)าให+เข+ามาได+ในสถานท่ีนี้  ตรัสฉะนี้แล+วพระพุทธองคก็ท้ิงจักรนั้นไป 

“ พุทฺธจกฺโก  เวหาสํ  คนฺตฺวา ”  พุทธจักรนั้นก็กระทําอิทธิฤทธิ์ไปในอากาศเวหาส  
กระทําการดุจมีจิตรวิญญาณ  ร+องก+องด+วยศรัพทสําเนียงเสียงเป/นอันดังว)า “ ชมฺพูปติสีสํฉินฺทามิ ” 

กูจะตัดสีสะพระยาชมพูบดีเสียบัดนี้  กูจะทําวิษศรของพระยาชมพูบดี  ให+เป/นเถ+าไปบัด
เด๋ียวนี้ “ อิติ  รวนฺโต ”  พุทธจักรร+องฉะนี้แล+วก็ไล)ทุบวิษศรของพระยาชมพูบดี  เสียงพุทธจักรไล)ทุบ
ตีวิษศร ณ ครั้งนั้นดังสนั่น  มีอุประมาดุจดังว)าเสียงฟ[าฟาด  ข+างอากาศนั้นเป/นหมอกเป/นควันไป                
มีอุประมาดุจเพลิงไหม+ท่ัวท้ังสกลโลกธาตุ  “ สโร  ปราชิโต  หุตฺวา ”  วิษศรนั้น  มิอาจต)อสู+                 
พุทธจักรนั้นได+ก็ถึงซ่ึงปราไชยพ)ายแพ+หนีไป  พุทธจักรนั้นก็ประชิดไล)ติดตามวิษศรไป  กราบเท)าถึง
เมืองอุดรปGญจาลธานี  วิษศรนั้นหนีเข+าอยู)ในยอดบราลีปรางคปราสาทแล+ว  พุทธจักรจึงกลับมา 

“ ชมพูปติ  ตํ  ทิสฺวา ”  พระยาชมพูบดีเห็นวิษศรแพ+แต)อํานาจจักร หนีมา ณ ครั้งนั้น  
เสียน้ําพระทัยนัก  ประหนึ่งอสรพิษอันบุทคลถอนเข้ียวเสียแล+ว  ท+าวเธอจึงสอดฉลอง พระบาทแก+ว
มณีโชติอันมาแต)เขาวิบุลยบรรพตนั้นแล+วขว+างไป  จึงตรัสว)าดูกรฉลองพระบาท   ท)านจงไปอย)าช+า ไป
ผูกพันธท+าวพระยาพิมพิสารได+แล+ว จงนํามายังสํานักนิ์เรา เม่ือพระเจ+าชมพูบดีตรัสสั่งฉะนี้  ฉลองพระ
บาทแก+วมณีโชติท้ังคู)นั้นก็กลับกลายเป/นนาคราชท้ังสอง  แต)ละตัว ๆ   มีสีสะได+ร+อยหนึ่ง  นาคราชท้ัง
สองนั้นเลิกพังพานได+ละโกฏิ ๆ  แล+วก็พ)นพิษเป/นควันกลุ+มกลบตลบไปประหนึ่งควันเพลิงในนรก  “ 
นาคราภิมุขา ”  เฉพาะหน+าสู)เมืองราชคฤห  บัดเด๋ียวใจก็บรรลุถึงพระนครราชคฤห 

ครั้นถึงจึงเข+าไปในพระราชวังข้ึนสู)ปรางคปราสาทเข+าไปสู)ท่ีต้ังแห)งราชบัลลังก  มิได+พบ
พระเจ+าพิมพิสารณสถานท่ีนั้นนาคราชท้ังสองนั้น  จึงทําลายเสียซ่ึงบัลลังกให+หัก กระจัดกระจาย
เรี่ยรายแล+ว  ก็บ)ายหน+าเฉพาะต)อเวฬุวันมหาวิหาร  แล)นออกไปด+วยกําลังอันเร็ว  “ ภควา  อาคเต  
ทิสฺวา ”  สมเด็จพระผู+มีพระพุทธฎีกาตรัสแก)พระเจ+าพิมพิสารว)าดูกรบพิตร  พระราชสมภาร นาคราช
ท้ังสองอันมาโน)นเป/นฆ)าศึกแก)พระองค  มาเพ่ือประทุษฐร+ายแก)พระองคในกาลบัดนี้ 

“ เต  ทิสฺวา ”  พระเจ+าพิมพิสาร  ทอดพระเนตรไปเห็นนาคราชท้ังสองกระทําอิทธิฤทธิ์
ติดตามออกมาครั้งนั้น  ก็สดุ+งตกพระทัยหมอบลงด+วยอุระแทบใกล+พระบาทสมเด็จพระบรมโลกนารถ
ศาสดา “ ภควา ” สมเด็จพระผู+มีพระภาคก็ตรัสเล+าโลมว)า  “ มาภายิมหาราช ”  ดูกรบพิตรพระราช
สมภาร  พระองคอย)ากลัว  พระองคอย)าตกพระทัย  ตรัสฉะนั้นแล+วสมเด็จพระมหากรุณาก็กระทํา  
อิทธิฤทธิ์นฤมิตรซ่ึงพระยาครุธ  อันใหญ)หลวง  ทรงมหิทธิศักดามีเศียร  ได+พ+นเศียรมีปeกได+แสนปeก  
ครั้นแล+วพระพุทธองคก็ปล)อยไป 



๒๗๓ 

“ โส  อากาเสน  อุปติตฺวา ”  พระยาครุฑนั้นก็บินข้ึนยังอากาศเวหาสมิเสียงปeก อันดัง
ประหนึ่งเสียงสายฟ[าฟาด  บินโผผาถาแถกไปดุจเพลิงประไลยกัลปS  บันลือด+วยสําเนียงเสียงสนั่นว)า  
กูจะทําลายเสียซ่ึงสีสะแห)งนาคราชท้ังสอง  จะเป/นอาหารแห)งกูบัดนี้  ร+องกึกก+องดังนี้แล+ว  พระยา
ครุธก็โผลง  เพ่ือจะโฉบฉาบคาบค้ันเอานาคราชท้ังสองไปกินเป/นอาหารฯ  นาคราชท้ังสอง มิอาจต)อสู+
อิทธิฤทธิ์แห)งพระยาครุธนั้นได+  สดุ+งตกใจกลัวนักมิอาจทรงกายอยู)ได+  ก็ชําแรกแทรก  ลงไปในพ้ืน
แผ)นดินแล+วก็ประลาศหนีไปสู)สํานักนิ์แห)งพระเจ+าชมพูบดี 

พระเจ+าชมพูบดีเห็นฉลองพระบาทแห)งอาตมา  พ)ายแพ+หนีมาณครั้งนั้นเศร+า เสียน้ําตา
พระทัยนัก  มีอุประมาดุจดังว)าแขนขวาแขนซ+ายเท+าซ+ายขวานั้น  ขาดไปสิ้นแล+ว สอดพระทัยยิ่งนัก  
เหตุว)าเห็นฤทธิ์ของตนมิได+ประสิทธิ์เหมือนแต)ก)อน ๆ ฯ 

“ กรุณาธิโก ”  ฝKายองคสมเด็จพระมหากรุณา  ผู+เป/นท่ีเฉลิมแห)งนักปราชท้ังหลายใน
มณฑลแห)งไตรภพ  พระพุทธองคทรงอาวัชนาการพิจารณาเห็นว)า  พระเจ+าชมพูบดีนั้น                       
มีวาสนาปGญญาบารมีแก)กล+า  จะได+สําเร็จแก)พระอรหรรตผล  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกสมเด็จอมริ
นทราลงมาจากดาวดึงษพิภพแล+ว มีพระพุทธฎีกาดํารัสสั่งว)า  ดูกรสมเด็จอัมรินทราธิราช  บพิตรจง
แปลงเพศเป/นราชทูตแล+วจงไปยังสํานักนิ์ของพระเจ+าชมพูบดีว)าแก)พระเจ+าชมพูบดี  ว)า  บัดนี้สมเด็จ
พระเจ+าราชาธิราชตรัสใช+ให+เรามาหาตัวบพิตรไปยังท่ีเฝ[า  ถ+าบพิตรไปยังท่ีเฝ[าสมเด็จพระเจ+า
ราชาธิราชแล+ว  ชีวิตของบพิตรก็จะรอดอยู)คืนคง  ถ+าบพิตรขัดแขงอยู)ไม)ไป ชีวิตรของบพิตรก็จะ
พินาศประไลย  ด+วยอํานาจของสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชเป/นอันแท+ ดูกรสมเด็จอัมรินทราธิราช  
บพิตรจงไปว)าแก)พระเจ+าชมพูบดีดังตถาคตตรัสฉะนี้ 

สมเด็จอัมรินทราธิราช  รับพระพุทธฎีกาแล+ว  ก็นฤมิตรเพศเป/นราชทูตไปยังเมืองปGญจาล
ราษฏ  เปล)งรัศมีโอภาษสว)างท่ัวไปท้ังพระนคร  มีอุประมาดังสุริยเทพบุตรเม่ือแรกอุทัยประดิษฐานอยู)
เฉพาะพระภักตรพระเจ+าชมพูบดี และอํามาตยแสนหนึ่ง  อันอย)ในท่ีเฝ[าของพระเจ+าชมพูบดีนั้นแล+วก็
มีเทวบัญชาตรัสว)า  ดูกรชมพูบดีทําไมท)านนี้สําคัญว)าตัวใหญ)ลือ  ไม)มีผู+เสมอแล+วลือ  ท)านจึงมิได+
ตกแต)งเครื่องราชบรรณาการไปถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชเจ+านายของเรา  ดูกร
พระยาชมพูบดี   ตัวของท)านนี้เป/นพระยาอันเศร+าหมอง มีอุประมาดังพรานเนื้อเท่ียวฆ)าเนื้อในปKา  “ 
กสฺมา  อคนฺตวา ”  เหตุอะไรฤาท)านจึงมิได+ไปสู)ท่ีเฝ[าสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชมาต้ังเนื้อต้ังตัวว)าตัว
เป/นใหญ)อยู)ฉะนี้  ด+วยเหตุผลอันใดนี่แน)พระยาชมพูบดี  “ อหํ  ทูโต ”  ตัวของเรานี้เป/นราชทูลแห)ง
สมเด็จพระเจ+าราชาธิราช  สมเด็จพระเจ+าราชาธิราชใช+ให+เรามาหาตัวท)าน  ท)านเร)งไปสู)ท่ีเฝ[าอย)าช+า  
ถ+าท)านมิไปพระเจ+าราชาธิราชจะทรงพระพิโรธ 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีได+ทรงฟGงเทวบัญชาดังนั้นมีพระทัยกัมปนาทหวาดหวั่นไหวทรง
พระดําริหว)า  บุทคลผู+นี้รูปโฉมงามนักงามหนา  รัศมีศรีสรรก็รุ)งเรือง  มีอุประมาดุจ พระสุริยเทพบุตร
เม่ือแรกอุทัย  บุทคลผู+นี้เห็นทีจะประเสริฐกว)าเราเป/นแท+  ทรงพระดําริหฉะนี้แล+ว  เม่ือจะตอบแก)
ราชทูตโดยอันควรแก)อัชฌาไศรยแห)งพระองคจึงมีโองการตรัสว)า  ดูกรราชทูต อันธรรมดาบุทคลท่ีเขา
เป/นราชทูต  จําทูลพระราชสาสนเห็นปานดังตัวท)านฉะนี้เขาย)อม จะประพฤติอ)อนน+อม  ประกอบด+วย
ปGญญาฉลาดในการท่ีจะกระทําปฏิสัณฐาร  เขายกอัญชลีกรประนมถวายบังคมแล+ว เขาจึงกราบทูล
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แจ+งประพฤติข)าวสาสนท่ีตนนํามา  อันนี้แลธรรดาประเพณีของราชทูต  ก็ตัวของท)านนี้  ต้ังตัวว)าเป/น
ราชทูตแล+ว  เหตุไฉนจึงไม)รู+จักซ่ึงวัตรประติบัติ  สําหรับราชทูตเล)าฯ 

ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  วัตรประติบัติสํารับราชทูลนั้น  เรารู+แจ+งอยู)แล+ว แต)ทว)าท่ีควร
จะเคารพนั้นมีอยู)  ซ่ึงจะไปเท่ียวไหว+เท่ียวเคารพท่ัวไปนั้นหาควรแก)ราชทูต ไม)อันธรรมดาเป/นราชทูต
แล+วเขาก็ดูการเห็นควรจะเคารพเขาจึงเคารพ เห็นควรจะไหว+เขาจึงไหว+ แลพระยาอันมียศศักด์ิน+อย
เป/นพระยาบ+านนอกฤทธิ์เดชมิได+ประสิทธิ์  เห็นปานดังบพิตรฉะนี้ หาควรท่ีเราจะกระทําเคารพนบ
นอบไม)  หาควรท่ีเราจะปฏิสัณฐารไม)  เหตุฉะนี้เราจึงไม)ถวายบังคมพระองคท)าน 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีได+ทรงฟGงราชทูตตอบดังนั้น  ก็ทรงพระพิโรธว)า  เรานี้                 
เป/นใหญ)ในสกลชมพูทวีป  หาผู+จะเสมอมิได+เหตุไฉนท)านจึงมาว)ากล)าวฉะนี้  พระเจ+าชมพูบดีลุกข้ึน    
จากอาศนแล+ว  พระหัตถฉวยเอาวิษศรขว+างไปจะให+ร+อยกรรณแห)งราชทูต  ในกาลครั้งนั้น                  
“ ราชทูโต  เอกํ  มาเปตฺวา ”  ฝKายว)าราชทูตนั้นก็กระทําอิทธิฤทธิ์นฤมิตรจักรอันหนึ่ง แล+วก็             
ขว+างมา  จักรนั้นก็ตีสกัดน)าวิษศรนั้นไว+  เสียงวิษศรกับเสียงจักรตีรันกันครั้งนั้น  ดังสนั่นมีอุประมาดุจ
สายฟ[าฟาดได+ร+อยที  อานุภาพแห)งจักรนั้นกล+าหาญเชี่ยวชาญยิ่งนัก 

วิษศรมิอาจทนทานแก)อานุภาพจักรนั้นได+  ก็ถึงแก)ปราไชยพ)ายแพ+หนีเข+าอยู) ใน            
พุ)มไม+อันหนึ่ง  จักรนั้นก็เปล)งรัศมีเป/นเปลวไฟไล)ติดตามเผาซ่ึงพุ)มไม+อันนั้น  วิษศรมิอาจทนทานใน
สถานท่ีนั้นได+ออกจากพุ)มไม+แล+วก็ชําแรกแทรกลงไปในแผ)นดิน  จักรก็ไล)เผาติดตามไปในแผ)นดิน  วิ
ษศรนั้นมิอาจอยู)ในแผ)นดินได+  ก็หนีไปในน้ํา  จักรก็ไล)เผาติดตามไปในน้ํา  วิษศรหนีไปในอากาศจักร
ก็ติดตามไปในอากาศ  วิษศรหนีเข+าไปในภูเขา  จักรก็ติดตามไปในภูเขา  วิษศรหนีไป                     ใน
สถานท่ีใด ๆ  ท่ีอันนั้นก็ไหม+เป/นเถ+าเป/นจุณไปด+วยอานุภาพจักรนั้น  เม่ือหนีจักรไปในท่ีท้ังปวงมิได+พ+น
แล+วภายหลังก็กลับเข+าแล)งของพระเจ+าชมพูบดี ๆ  เห็นจักรไล)ติดตามใกล+เข+ามา  ก็มิอาจทรงแล)งธนู
ไว+ได+ท้ิงแล)งธนูลงเสีย  แล+วก็วิ่งหนีออกไปไกลจากประเทศท่ีนั้น  จักรนั้นติดตามวิษศรมาทันก็ทุบต)อย
วิษศร  เผาวิษศรเพลิงไหม+ช)วงโชติข้ึนในปรางคปราสาท  อํามาตยท้ังหลาย แสนหนึ่งนั้น  ต)างคนต)าง
ก็แล)นหนีเปลวอัคคีอันบังเกิดด+วยอํานาจจักรนั้น  สว)างไปท่ัวท้ังพระนคร 

“ สพฺเพ  ชนา ”  มหาชนท้ังปวงนั้น ต)างคนต)างก็ร+องด+วยศรัพทสําเนียงเสียงอันดัง  
สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีจึงมีพระราชโองการตรัสว)า  ดูกรราชทูต  ท)านนี้หยาบข+ากล+าแขงนักหนา  เจ+า
ใช+ให+หาตัวต)างหาก  เหตุไรท)านจึงมาเผาพระนครของเรา  “ มหาราช ”  ข+าแต)บพิตรพระราชสมภาร  
เหตุไฉนพระองคจึงมาตรัสฉะนี้เล)า  พระองคสิถือว)าพระองคเป/นใหญ)แล+ว  เหตุไฉนพระองคจึงย)อ
ท+อสดุ+งตกพระทัยกลัวแก)สงครามเล)า  ถ+าฤทธิ์ของพระองคมีพระองคก็เร)งสําแดงไป  ข+าพเจ+าจะขอดู
ฤทธิ์ของพระองค  ฝKายข+าพเจ+านี้เล)าก็จะสําแดงฤทธิ์ให+พระองคเห็นเราอย)า ย)อท+อกัน  จึงมีพระ
โองการตรัสว)า  ดูกรราชทูต  ฤทธิ์ของท)านนั้นเราเห็นแล+ว  ท)านจงดับ  เปลวเพลิงเสียเถิด  สมเด็จอัม
รินทราตรัสรับว)า  สาธุแล+วก็ใช+ให+จักรนั้นดับเปลวเพลิงก็ดับลงทันใด  ปรางคปราสาทแลสรรพสิ่งท้ัง
ปวงบรรดาท่ีเพลิงไหม+นั้น  ก็คงคืนดีเป/นปรกติด+วยอานุภาพของสมเด็จอัมรินทรา  สมเด็จพระเจ+า
ชมพูบดี  เม่ือแพ+ฤทธิ์ราชทูตครั้นนั้น  บังเกิดทุกขโทมนัส เป/นกําลังนักหนา  ทรงพระดําริหฉะนี้แล+ว  
ก็ยิ่งสลดรทดพระทัยนั้นนักหนา  ฝKายสมเด็จอัมรินทรา  ผู+แปลงเพศเป/นราชทูต  จึงมีเทวบัญชาตรัส
ว)า  ดูกรชมพูบดีเชิญบพิตรมาเถิดมาเราจะไปยังท่ีเฝ[าพระเจ+าราชาธิราชด+วยกัน 
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ดูกรราชทูตเราหาไปไม)  เจ+าของท)านประเสริฐกว)าเราฤา เป/นใหญ)กว)าเราอีกฤา  ดูกรชมพู
บดีสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชเจ+าของเรานี้  ประเสริฐกว)าท+าวพระยาท้ังปวง  มีอุประมาดังพระยา
ไกรสรสิงหราชอันประเสริฐกว)าหมู)มฤคชาติท้ังปวง  อันบพิตรจะต้ังอหังการมมังการอยู)ฉะนี้หาได+ไม)  
ถ+าบพิตรขัดแขงอยู)มิได+ไปน)าท่ีแลพระนครจะไหม+ยับยุ)ยเป/นผุยผงด+วยอานุภาพจักรแห)งเรานี่แน)บพิตร  
พระนครของบพิตรนี้  น+อยนักน+อยหนา  นี่หากว)าชนท้ังปวงยังมิได+เห็นพระมหานครแห)งสมเด็จพระ
เจ+าราชาธิราช  ถ+าชนท้ังปวงได+เห็นพระนครอันประเสริฐ  เป/นท่ีอยู)แห)งสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชนั้น
แล+ว  ใครเลยเขาจะอยู)ในพระนครอันนี้เชิญบพิตรมาเถิด  มาเราจะไปเชยชมพระนครอันใหญ)  ท่ีอยู)
สมเด็จพระเจ+าราชาธิราชนั้นด+วยกัน 

พระยาชมพูบดีจึงตรัสว)า  ดูกรราชทูตท)านอย)าพักว)าพักกล)าวเราเลย  เราหาไปไม)  เรานี้
เป/นใหญ)ในสกลชมพูทวีปไม)มีผู+เสมอ  เราจะไปนั้นต+องการอะไร  สมเด็จอัมรินทราธิราช  จึงคุกคามว)า  
ดูกรพระยาผู+เศร+าหมอง  พระยาประเทศราช  ท)านอย)าต้ังตัวเป/นใหญ)นักเลย ลุกข้ึนไว ๆ  ไปเร็ว ๆ 
เถิด  ถ+าท)านขัดแขงมิไปสิท)าน จะได+ความละอายบัดเด๋ียวนี้แลหาช+าไม) ตรัสแล+วก็ท้ิงจักรนั้นไปด+วย
ฉับพลัน  จักรนั้นก็เข+าติดพันพระบาทแห)งพระเจ+าชมพูบดีราชแล+ว ก็ร+องด+วยศรัพทสําเนียงเสียงอันดัง
ว)า  “ อุฎgเฐหิ  อุฏgเฐหิ ”  ท)านจงลุกข้ึน ๆ ร+องฉะนี้แล+ว  จักรนั้นก็คร)าเท+าแห)งพระเจ+าชมพูบดีออกมา
จนพระเจ+าชมพูบดีตกลงจากพระแท)นทองในกาล ครั้นนั้น 

พระเจ+าชมพูบดีได+ความละอายแก) อํามาตย ท้ังหลายแสนหนึ่ งนั้นเป/นพ+นวิไสย                    
มิอาจต)อสู+ได+  ก็ซบพระเศียรทรุดนั่งลงในสถานท่ีนั้น ๆ  จักรนั้นก็ลากไปมิให+นั่งอยู)ได+อํามาตยราช
เสวกท้ังปวงนั้น  ช)วยกันเข+าช)วยพระมหากษัตริย  บางคนจับพระหัตถ  บางคนจับพระบาท                 
บางคนจับท)ามกลางพระองค  ช)วยกันยื้อยุดฉุดพระมหากษัตริยไว+  ก็มิอาจฉุดไว+ได+  จักรนั้นลากพระ
เจ+าชมพูบดีออกไปจากปรางคปราสาท  กําหนดแต)บัลลังกท่ีเสด็จนั่งนั้นออกไปไกลได+อุศภหนึ่ง  คือ
เส+นหนึ่งกับ  ๑๕  วา 

พระเจ+าชมพูบดีได+ความลําบากเวทนานักหนา  ผิวหนังในทีอันจักรคร)านั้นขาด  โลหิตไหล
อาบลงโทรมพระบาท  มิอาจขึงขังต้ังอิศระอยู)ได+  จึงตรัสแก)สมเด็จอัมรินทราว)า ท)านจงรอท)าเราสัก
วันหนึ่งเถิด  เราจะขอทุเลาอยู)จัดแจงรี้พลสักวันหนึ่งก)อน  เวลารุ)งพรุ)งนี้เช+าเราจึงจะไปยังสํานักนิ์ของ
พระเจ+าราชาธิราช  ดูกรบพิตรพระองคจะทุเลาอยู)สักวันหนึ่ง  เราก็จะยอมให+อยู)  แต)ทว)าบพิตรอย)า
ลวงเรา  เวลาพรุ)งนี้เช+าบพิตรไปให+ได+  ถ+าบพิตรมิได+ไป  ทําให+เราต+องกลับมาหาท)านเล)าใช+  เราจะให+
จักรของเราตัดพระบาทแห)งบพิตรเสียในเวลาพรุ)งนี้เช+า ตรัสคุกคามฉะนี้แล+วสมเด็จอัมรินทราธิราชก็
กลับมากราบทูล  แจ+งประพฤติเหตุท้ังปวงแก)สมเด็จพระมหากรุณา 

ครั้นนั้นสมเด็จพระผู+มีพระภาคทรงพระดําริหว)า  แท+จริงสมัยอันพระตถาคตทรมานพระ
เจ+าชมพูบดีนี้  เป/นมหาสมัยสมควรท่ีพระตถาคตจะให+เทวบุตร  เทวธิดา  อินทร  พรหม  แลคนธรรพ  
สุบรรณ  นาคท้ังหลายมาประชุมให+พร+อมเพรียงกัน  ทรงดําริหฉะนี้แล+ว  ก็มีพระพุทธฏีกาตรัสเรียก
พระยากาฬนาคราชให+ข้ึนมาท้ังบุตรภรรยาท้ังปวงแล+ว  ก็มีพระพุทธฏีกาตรัสสั่งว)าดูกรพระยากาฬ
นาคราช  ท)านจงไปนิมิตรแม)น้ําอันใหญ)แล+ว  จงต้ังตลาดทางน้ําทางบกในประเทศมรรคาท่ีท+าวชมพู
บดีจะมาสู)สํานักนิ์แห)งพระตถาคตในกาลครั้งนี้ ฯ 



๒๗๖ 

พระยากาฬนาคราชรับพระพุทธฎีกาแล+วก็ไปนิมิต  ซ่ึงแม)น้ําอันใหญ)ในประเทศ             
ท่ีใกล+มรรคา  ท่ีสมเด็จพระเจ+าชมพูบดีราชจะเสด็จมานั้น  “ สหสฺสนาวํ  มาเปตฺวา ” แล+วก็นฤมิตรซ่ึง
เรือท้ังหลายพันหนึ่ งงามวิจิตรบรรจงต)าง ๆ เป/นต+นว)าเรือเ งินพายทองพายเงิน  เรือทอง                  
เรือแก+วมณี  พายแก+วมุดา  เรือแก+ววิเชียร  พายแก+วอินทนิล  เรือแก+วอินทนิลพายแก+ววิเชียร   เรือ
แก+ว เจ็ดประการพายแก+วเจ็ดประการ  สินค+าในเรือนั้น  แต)ล+วนแล+วไปด+วยเครื่องทิพย                     
ทุกสิ่งสรรพ  มีครบในท+องตลาดนั้น  นางนาคกัญญาท้ังหลายท่ีจําแลงกายเป/นแม)ค+าลงค+าขายในเรือ
นั้นเล)าแต)ละคน ๆ  รูปโฉมงามยิ่งหนัก 

พระนางวิมลาราชเทวีผู+เป/นพระอัคมเหสี  พระยากาฬนาคราชนั้น  เป/นแม)ค+าใหญ)ได+
จัดแจงตลาดข+างท+องน้ํา  ฝKายข+างตลาดบกนั้น  พระยากาฬนาคราชได+จัดแจงร+านตลาด  ท้ังหลายนั้น  
ต้ังสองฟากข+างมรรคา  ท่ีสมเด็จพระเจ+าชมพูบดีราชเสด็จมานั้น  สิ่งของในร+าน ตลาดน้ําสารพันจะมี
ทุกสิ่งทุกประการ  แต)ล+วนแล+วไปด+วยเครื่องทิพยเห็นแล+วใครเลยจะมิปลื้มอกปลื้มใจ  ใครเลยจะมี
พิศวงงงงวย จะดูร+านตลาดเล)าก็งามวิจิตรไปด+วยแก+วแลทอง  จะดูของท่ีร+านเล)าก็ควรจะจับเอาซ่ึง
น้ําใจ  จะดูแม)ค+าท่ีนั่งร+านนั้นเล)าแต)ล+วนเทพธิดามีนางสุชาดาเป/นต+น   งามดังหนึ่งจะทําขวัญตา ฯ 

“ ภควา ”  ฝKายองคสมเด็จพระผู+มีพระภาคยเจ+ากระทําอิทธิฤทธิ์  บันดาลให+             เวฬุ
วันมหาวิหารนั้น  เป/นพระนครอันใหญ)หลวงประกอบด+วย  กําแพงถึงเจ็ดชั้น  กําแพงเพ็ชรชั้นในนั้น
แล+วไปด+วยทองสูงได+  ๑๘  ศอก  พ้ืนภูมิภาคนั้นแล+วไปด+วยแก+วผลึก  กําแพงถัดออกมาชั้นสองนั้น
แล+วไปด+วยแก+วผลึก  พ้ืนภูมิภาคนั้นแล+วไปด+วยทอง  กําแพงถัดออกมาชั้น  ๓  นั้นแล+วไปด+วยแก+วมณี  
พ้ืนภูมิภาคนั้นแล+วไปด+วยแก+วแดง  กําแพงถัดออกมาชั้น  ๔  นั้นแล+วไปด+วย แก+วลาย  พ้ืนภูมิภาคนั้น
แล+วไปด+วยแก+ววิเชียร  กําแพงถัดออกมาชั้นห+านั้นแล+วไปด+วยเหล็ก   พ้ืนภูมิภาคนั้นแล+วไปด+วย
ทองแดง   กําแพงถัดออกมาชั้นหกนั้นแล+วไปด+วยทองแดง  พ้ืนภูมิภาคนั้นแล+วไปด+วยทองเหลือง  
กําแพงถัดออกมาชั้นเจ็ดนั้นแล+วไปด+วยทองเหลือง  พ้ืนภูมิภาคนั้นแล+วไปด+วยหิงคุชาติ  สมเด็จพระ
บรมโลกนารถ  ตรัสเรียกพระยาครุฑกับท้ังบุตรภรรยามาแล+ว  ก็ให+พระยาครุธนั้นถือเพศเป/นนาย
ช)างทองต้ังโรงทองภายนอกพระนคร  แล+วให+ตีสิ่งของรูปพรรณต)าง ๆ นั้น  ได+สําเร็จทุกสิ่งทุกประการ 
ฯ 

“ ฉทฺทนฺตคณา  อสิติสหสฺสนาคา ”  ครั้นนั้นหมู)ช+างท้ังหลายอันเกิดในตระกูลฉัตทันต
คณนาได+แปดหม่ืน  ก็เหาะมาแต)พระหิมพานตมาประดิษฐานอยู)ในโรงช+างอันเป/นมงคล  อันสมเด็จ
พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ+านฤมิตรไว+ ฯ 

“ พลาหกาทโย  อสฺสา ”  อันว)าม+าท้ังหลายมีม+าพลาหกเป/นต+นนั้นเล)า  ก็เหาะมาแต)ปKา
พระหิมพานตมาอยู)ในโรงม+าอันเป/นมงคล  “ กรวิภาทโย  สกุณา ”  นกท้ังหลายมีนกการเวกเป/นต+นก็
มาร่ําร+องถวายเสียงไพเราะเสนาะสนั่น  ใช)แต)เท)านั้น  “ สุวคณา ”  หมู)นกแขกเต+าท้ังหลาย  ก็คาบ
เอาดวงดอกบุบผาชาติ อันมีกลิ่นหอมต)าง ๆ  มาเรี่ยรายโปรยปรายลงไว+ให+หอมฟุ[งขจรตระหลบ กลบ
กลุ+มไปท่ัวท้ังพระนครภารา 



๒๗๗ 

“ กินฺนรีกินุนรา ”  ฝูงกินรีกินรคนธรรพท้ังหลาย  ก็ชวนกันมาขับร+องรําฟ[อนประโคมแตร
สังขเครื่องทิพยดุริยางคดนตรีอันมีองคต)าง ๆ  เสียงคระครึกกึกก+อง ควรจะนํามา  ซ่ึงความชื่นชม
โสมนัศยินดีปรีดา  

“ ภคฺวา ”  สมเด็จพระผู+มีพระภาคยเจ+า  เม่ือพระองคนฤมิตรพระนครแล+ว จึงนฤมิตรวิ
มานทองนับได+ถึงแสนวิมาน  แลพระมหาปราสาทอันสมเด็จพระศาสดาเสด็จอยู)นั้น  ประดิษฐานอยู)
ในท)ามกลางแห)งวิมานท้ังปวง  พระมหาปราสาทนั้นสูงกว)า  มีพ้ืนนั้นนับได+ถึงพันชั้นแล+วไปด+วยแก+ว
เจ็ดประการ  แวดล+อมไปด+วยระเบียบแห)งแก+วไพรฑูริยระเบียบพรวนแลกระดึง  ระเบียบเสวตรฉัตร
ชั้นใหญ)ชั้นน+อย  ประดับไปเป/นท)องเป/นแถวเป/นหลั่นเป/นชั้น 

ฝKายสมเด็จพระพุทธองคเจ+านั้นนฤมิตรพระบวรกายเป/นบรมกษัตริยทรงพระรูปพระ
โฉมงามดุจดังว)าท+าวมหาพรหมเสด็จสถิตยอยู)เหนือรัตนบัลลังกภายในพระมหาปราสาท  มีนางราช
กัลยาอันทรงรูปโฉมอันอุดมนั้นเฝ[าอยู)เบ้ืองซ+ายเบ้ืองขวาเบ้ืองพระปฤษฎางคนั้น ท+าวมหาพรหมถือ
ทิพยเสวตรฉัตร ลําดับท+าวมหาพรหมออกไปนั้น  ถึงหมู)คนธรรพท้ังหลาย แสนหนึ่ง  อันเป/นชาว
พนักงานดุริยางคดนตรี  ใช)จะมีแต)แสนเดียวเท)านั้นหามิได+คนธรรพท้ังหลายอันถือเพศเป/นชาว
ดุริยางคดนตรี  จับประจําการอยู)ข+างหน+าก็แสนหนึ่ง 

“ ตโต  ปรํ ”  ถัดนั้นจึงถึงพระราหุลผู+มีอายุ  พระราหุลนั้นเอาเพศเป/นขุนคลังผู+ใหญ)  มี
อาการดุจดังว)าขุนคลังแก+วแห)งสมเด็จบรมจักรพัตราธิราช  พระมหากปYลเถร  กับท้ังบริวารนั้น  เอา
เพศเป/นชาวพนักงานรักษาพระราชทรัพยท้ังปวง “ ตโต  ปรํ ”  เบ้ืองน)าแต)นั้น  จึงถึงสาวกหม่ืนหก
พันเอาเพศเป/นพระยาประเทศราชนั่งสั่งสนทนากันอยู)โดยอันควรแก)อัชฌาไศรยของตน “ ตโต  ปรํ ”  
เบ้ืองน)าแต)นั้น  จึงถึงพระอาทิตยแลพระจันทร  อันถือเพศเป/นนายทวาร  เฝ[าพระทวารเบ้ืองซ+าย
เบ้ืองขวา 

“ เหฎgฐาโสปาเณ ”  ในท่ีใกล+เชิงพระอัฒจันทเบ้ืองตํ่านั้น นางเทพธิดาท้ังหลายอันเป/น 
อรรคมเหษีแห)งอากาศ  จารินี เทวบุตรท้ังปวงนั้น  ถือเพศเป/นนางช)างเก็บช)างปGกช)างหูก               
ช)างสดึง  กระทําการหูกการสดึงการเก็บ  การปGกการร+อยการกรองเป/นเหล)า ๆ กัน ตกว)านางท้ังหลาย
นั้น  กระทําการอยู)เหนือพ้ืนอันแล+วไปด+วยแก+วผลึกภายในกําแพงทอง 

“ ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ ”  สองกราบข+างกําแพงแก+วผลึก  ท่ีอยู)ถัดออกมาชั้นสองนั้นเล)า  มีเสนา
กุญชรพิทักษรักษาอยู)นั้น  คณนาได+แสนหนึ่ง  เสนากุญชรท้ังหลายอยู)ในพ้ืนอันแล+วไปด+วยทอง 

“ ทฺวีสุ   ปสฺเสสุ ”  สองกราบข+างกําแพงแก+วมณีท่ีอยู) ถัดออกมาชั้นสามนั้นเล)า               
มีเสนาม+าสินธพชาติรักษาอยู)ได+แสนหนึ่งเสนาม+าท้ังหลายนั้น  อยู)ในพ้ืนอันแล+วไปด+วยแก+วแดง             
“ ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ ”  สองกราบข+างกําแพงแก+วลาย  ท่ีอยู)ชั้นสี่นั้นเล)ามีเสนารถท้ังหลายพิทักษ            
รักษาอยู)  ชั้นนั้นก็คณนาได+แสนหนึ่ง  ตกว)าเสนารถท้ังหลายอยู)ในพ้ืนอันแล+วไปด+วยแก+ววิเชียร 

“ ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ ”  สองกราบข+างกําแพงแห)งชั้นห+านั้นเล)ามีเสนาขมังธนูเฝ[าอยู)ได+แสนหนึ่ง  
เสนาขมังธนูเหล)านี้  อยู)ในพ้ืนอันแล+วไปด+วยทองแดง  “ ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ ”  สองกราบข+างกําแพง
ทองแดงชั้นหกนั้นเล)า  ก็มีเสนารักษาอยู)แสนหนึ่ง  เสนาท้ังหลายเหล)านั้นแต)ล+วนห)มเกราะถือสาตรา
ยืนอยู)เหนือพ้ืนอันแล+วไปด+วยทองเหลือง  ถัดออกมาชั้นเจ็ดนั้นถึงกําแพงทองเหลืองสองกราบข+าง



๒๗๘ 

กําแพงทองเหลืองนั้น  มีเสนาดาบโล)หเฝ[าอยู)เหนือพ้ืนอันแล+วไปด+วยทองเหลือง   ถัดออกมาชั้นเจ็ด
นั้น  ถึงกําแพงทองเหลืองสองกราบข+างกําแพงทองเหลืองนั้น  มีเสนาดาษโล)  เฝ[าอยู)เหนือพ้ืนแล+วไป
ด+วยหิงคุชาตินั้น  ก็คณนาได+แสนหนึ่งเหมือนกันภายนอกกําแพงเป/น  คํารบเจ็ดนั้น  ก็มีเสนาพิทักษ
รักษาอยู)เป/นอันมากกว)ามาก 

“ ทกฺขิณปสฺเส  สาริบุตฺตตฺเถโร ”  พระสารีบุตรเถรเจ+าผู+มีอายุนั้น  ถือเพศเป/นเสนาบดี
ผู+ใหญ)  มีบริวารแวดล+อมนั้นแสนหม่ืนประดิษฐานอยู)ในข+างเบ้ืองขวาแห)งมรรคาหนทางท่ีพระเจ+าชมพู
บดีเสด็จมานั้น 

“ วามปสฺเส  โมคฺคลฺลาโน ”  พระมหาโมคคัลลานเถรเจ+านี้อยู)ในเบ้ืองซ+าย พระโมคคัล
ลานนั้น  ก็ถือเพศเป/นเสนาบดีผู+ใหญ)  มีบริวารแวดล+อมนั้นก็คณนาได+แสนหนึ่งเหมือนกัน “ ตสฺส   
พหิ ”  ภายนอกพระอรรคสาวกท้ังสองออกไปนั้น  จึงถึงหมู)พรหมท้ังหลาย  อันถือเพศ  เป/นช)างทอง  
กิริยาว)าหมู)พรหมกับครุธนั้นถือเพศเป/นนายช)างทองเหมือนกัน  ข+างพระยาครุธนั้นเป/นช)างทองโรง
นอกข+างหมู)พรหมท้ังปวงนั้น  เป/นช)างทองโรงใน  โรงทองแห)งพรหมท้ังหลายแต)ละโรง ๆ  นั้นประดับ
ประดาวิจิตรบรรจงหนักหนา  “ ตโต  ปรํ ”  เบ้ืองน)า  แต)โรงทองออกไปนั้น  ถึงร+านตลาดนางสุชาดา
กับนางฟ[าบริวารท้ังปวงนั้น  ถือเพศเป/นแม)ค+านั่งร+านตลาดขายเครื่องทองเป/นท)องเป/นแถวเรียบเรียง
เคียงกันไป  แต)ล+วนร+านตลาดขาย เครื่องทอง  ตกว)าตลาดขายทองนั้น  แต)ล+วนพวกพ+องของนางสุชา
ตา  เบ้ืองน)าแต)ตลาดขายทองนั้น  ถึงตลาดขายเงิน  นางฟ[าท้ังหลายแต)บรรดาท่ีเป/นบริวารนางสุธรร
มา  มีนางสุธรรมาเป/นประธานนั้นถือเพศเป/นแม)ค+านั่งร+านขายเครื่องเงินเป/นท)องแถวเรียบเรียงเคียง
กันไปท้ังสองข+างกราบมรรคา 

“ ตโต  ปรํ ”  เบ้ืองน)าแต)นั้นจึงถึงร+านตลาดปKาช+า  แม)ค+าท้ังหลายนั้นแต)ล+วนนางฟ[าอัน
เป/นบริวารนางสุจิตรา  นั่งขายผ+าเรียบเรียงเคียงกันไปสองกราบข+างมรรคา  ผ+าท้ังหลายนั้นแต)ล+วนผ+า
ทิพยวิจิตรต)าง ๆ เป/นอย)าง ๆ ประหลาด ๆ กัน  นางสุจิตรานั้นเป/นแม)ค+าผ+าอันใหญ)กว)าแม)ค+าผ+าท้ัง
ปวงตกว)าตลาดปKาช+านั้น  เป/นตลาดของนางสุจิตรา 

“ ตโต  ปรํ ”  เบ้ืองน)าแต)นั้น  ตลาดขายผลไม+  ชั้นใหญ)ชั้นน+อยสารพัดจะมีทุกสิ่งทุกอัน  
ผลาผลไม+ท้ังหลายนั้น  แต)ล+วนแล+วไปด+วยทิพย  ตลาดขายผลไม+นั้น  เป/นตลาดของนางสุนันทาแม)ค+า
ขายผลไม+ท้ังปวงนั้น  แต)ล+วนนางฟ[าเป/นบริวารของนางสุนันทา  นางสุนันทานั้นเป/นแม)ค+าผลไม+อัน
ใหญ)กว)าแม)ค+าผลไม+สิ้นท้ังปวง “ ตโต  ปรํ ”  เบ้ืองน)าแต)นั้นจึงถึงตลาดปKาดอกไม+  เป/นท)องแถวไปท้ัง
ซ+ายขวา  ท่ีขายดอกไม+นั้น  แต)ล+วนนางฟ[าของพระสุริยเทพบุตร 

“ ตโต  ปรํ  ”  เ บ้ืองน)าแต)นั้น  จึ ง ถึงร+านตลาดขายเข+าสาร  ต้ัง เป/นท)องแถว                 
เรียบเรียงเคียงกันไปแต)ล+วนร+านขายเข+าสาร  แล+วแม)ค+าขายเข+าสารท้ังปวงนั้น  คือนางฟ[าท่ีเป/น
บริวารของพระจันทรกับนางเทวธิดาท่ีเป/นอรรคมเหษีของพระจันทรนั้น  เบ้ืองน)าแต)นั้นจึงถึง              
ร+านตลาดขายข+าวสุกเป/นท)องแถวไปแต)ล+วนขายข+าวสุก  แม)ค+าขายข+าวสุกนั้น  แต)ล+วนนางฟ[า               
อันเป/นบริวารของคนธรรพ  กับนางเทวธิดาอันเป/นอรรคมเหสีของคนธรรพเทพบุตรนั้น 



๒๗๙ 

เบ้ืองน)าแต)นั้นถึงตลาดขายปลา  ต้ังเป/นแถวติดเนื่องกันไปสองกราบข+างมรรคา  แม)ค+า
ขายเนื้อขายปลาท้ังปวงนั้น  แต)ล+วนนางกินรีบริวารของพระยากินร  กับนางกินรีท่ีเป/นอรรคมเหษีของ
พระยากินรนั้น 

ภายนอกร+านตลาดออกไปนั้น  ฝูงนาคท้ังหลายชายหญิงถือเพศเป/นคนตักน้ําแล+วก็เดินไป
เดินมา  ข้ึนน้ําลงท)าตักน้ําอาบสับสนอยู)ใกล+มรรคาท่ีพระยาชมพูบดีเสด็จมานั้น ภายนอกไปจากฝูง
นาคท้ังหลายท่ีถือเพศเป/นคนตักน้ํานั้น  สมเด็จพระมหากรุณานฤมิตรซ่ึงสวนอุทยานแลสระโบกขรณี
อันประกอบด+วยภูมิประเทศอันเสมอ  ประกอบด+วยพฤกษาประทุมชาติอันแล+วไปด+วยแก+วแลทอง  
ทรงดอกทรงผลวิจิตรบรรจงต)าง ๆ สระโบกขรณีนั้นเล)า มีน้ําอันใสสอาดดาษไปด+วยดอกดวงประทุม
ชาติมีพรรณห+าประการ  บ+างตูมบ+างบานสล+างสลอน  หอมฟุ[งขจรตะหลบเอาใจ ท้ังสิ่งสรรพท้ังปวง
นั้นงามไม)มีท่ีจะติเลย แต)ล+วนงามเลิศประเสริฐทุกสิ่งทุกประการ ด+วยอํานาจอนุภาพพระฤทธิ์พระเดช
แห)งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ+านั้นฯ 

ในกาลครั้งนั้น เม่ือเวลารุ)งเช+า สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีบรมกษัตริยพระองคมีพระยาร+อย
เอ็จแลอํามาตยท้ังหลายแสนหนึ่งแวดล+อมแล+ว ก็เสด็จออกจากพระนครกับด+วยจตุรงคพลเสนาท้ังปวง 
เม่ือพระองคเสด็จมาสู)สํานักนิ์พระเจ+าราชาธิราชในครั้งนั้นจึงทรงพระวิปริตกว)าถ+าอาตมาจะไปโดยนภ
ไลยประเทศอากาศสําแดงฤทิธิ์ไปแต)ต+นมือบัดนี้ เม่ือไปถึงสํานักนิ์พระเจ+าราชาธิราชแล+ว ก็จะสําแดง
ฤทธิ์ได+น+อยไป อิทธิฤทธิ์จะไม)เจริญเม่ือปลายมือถ+าอาตมาไปโดยพ้ืนแผ)นพสุธา อาตมาไม)สําแดงฤทธิ์
แต)ต+นมือเลย ไปถึงสํานักนิ์พระเจ+าราชาธิราชแล+ว จึงสําแดงฤทธิ์ทีเดียว อย)างนี้เห็นว)าฤทธิ์ของอาตมา
จะจําเริญเม่ือปลายมือ พระองคดําริหฉนี้แล+วสมเด็จพระเจ+าชมพูบดี ก็เสด็จตอช+างพระท่ีนั่งเสด็จไป
โดยพ้ืนแผ)นพสุธา ตามมรรคาโดยอนุกรมลําดับ 

“เอวํ จินฺเตสิ” สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี จึงทรงพระดําริหสืบต)อไปเล)าว)า เม่ืออาตมาสําแดง
ฤทธิ์ในสํานักนิ์พระเจ+าราชาธิราชนั้น อาตมามีไชยชนะแล+ว ก็อาจสามารถจพรบกับพระจันรพระ
อาทิตยได+ ถ+าแลอาตมาสําแดงฤทธิ์นั้นแพ+แก)พระเจ+าราชาธิราชแล+ว ก็จะถวายพระยาท้ังร+อยเอ็จนี้ แก)
พระเจ+าราชาธิราช เม่ือพระเจ+าชมพูบดีทรงพระดําริหฉะนี้แล+ว แลเสด็จมาณครั้งนั้นสมเด็จพระมหา
กรุณาธิคุณก็พิจารณาเห็นด+วยทิพจักษุ 

“มาฆสามเณรํ ปกฺโกสิตฺวา” พระพุทธองคจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกมาฆสามเณรเข+า
มาแล+ว ก็มีพระพุทธฎีกาตรัสสั่งว)าดูกรสามเณร หนทางท่ีพระยาชมพูบดีจะมาสู)สํานักนิ์ตถาคตนี้ไกล
ถึง ๖๐ โยชน ท)านจงไปย)นทางเขาให+ใกล+ให+พระยาชมพูบดีมาถึงเร็วพลัน เจ+ามาฆสามเณรรับพุทธ
ฎีกาแล+ว ก็ไปย)นหนทางนั้นเข+าให+ใกล+บันดาลให+หนทางนั้นราบคาบเสมอ ปราศจากหลักตอแลเสี้ยน
หนมท้ังปวง ด+วยอานุภาพอิทธิฤทธิ์ของอาตมา 

“ราชา ตํ มคฺคํ ปาโตว คนฺตฺวา” สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีเสด็จออกจากพระนครแต)อรุโณ
ไทย เสด็จมายังมิทันถึงเวลาแดดข้ึนกล+า ก็บรรลุถึงประเทศท่ีใกล+ถึงพระนครภารา ท่ีสมเด็จพระมหา



๒๘๐ 

กรุณาเจ+านฤมิตรนั้น ฝKายสมเด็จพระพุทธองคเจ+าเม่ือรู+แจ+งว)าพระเจ+าชมพูบดีมาถึงประเทศใกล+แดน
พระนครแล+ว จึงมีพระพุทธฏีกาตรัสเรียกเจ+ามาฆสามเณรมาสั่งอิกเล)าว)า ดูกรมาฆสามเณรท)านจง
แปลงเพศเป/นราชทูตแล+วจงเข+าไปว)ากล)าว ให+พระยาชมพูบดีลงจากหลังช+างพระท่ีนั่ง เจ+ามาฆ
สามเณรรับพระพุทธฎีกาแล+วก็กระทําอิทธิฤทธิ์ไปด+วยฉับเฉียว ประมาณลัดมือเดียวก็บรรลุถึงสํานักนิ์
ของพระเจ+าชมพูบดี ครั้นถึงจึงสําแดงกายเป/นราชราชทูตแล+ว ไปประดิษฐานอยู)ตรงน)าช+างพระท่ีนั่ง
แล+วก็ร+องว)า “มหาราช” ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เชิญบพิตรลงจากช+างพระท่ีนั่งดําเนินเข+ามาจึงจะ
ควร อันบพิตรทรงช+างเข+ามาถึงเชิงพระนครสมเด็จพระเจ+าอยู)หัวบรมนารถพระเจ+าราชาธิราชนี้หาควร
ไม) บพิตรเร)งลงจากฅอช+าง 

“ชมพูปติราชา” สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีได+ทรงฟGงก็โทมนัส ทรงพระพิโรธตรัสบังคับพวก
พลนิกายท้ังปวงว)า เหวยสูชาวเจ+าท้ังปวงเร็วๆอย)าช+า จับเอาตัวราชทูตผู+นี้ให+จงได+ฆ)าเสียให+ถึงแก)ความ
ตาย โยธาท้ังหลายก็กลุ+มรุมกันเข+ามาจับตัวสามเณรเจ+าสามเณรก็กระทําอิทธิฤทธิ์ นฤมิตรกายใหญ)
หลวง น)าพิฦกพึงกลัวยิ่งนัก กระทืบพ้ืนแผ)นพสุธา ให+กัมปนาทหวาดหวั่นไหวแล+วก็แล)นเข+าไปจับหาง
ช+างพระท่ีนั่ง ไสช+างพระท่ีนั่งให+ล+มกลิ้งไปในสถานท่ีนั้น พวกพลนิกายท้ังหลายนั้น ต)างคนต)างสดุ+ง
ตกใจกลัว ต)างคนต)างก็แล)นหนี มิอาจเข+าต)อสู+สามเณรได+ 

พระยาชมพูบดีนั้น ก็สดุ+งตกพระไทย มิอาจทรงช+างพระท่ีนั่งต)อไปได+ จึงสรวมสอดฉลอง 
พระบาทแก+วมณีแล+วพระหัตถก็ทรงวิษศรเสด็จดําเนิรไปตามมรรคา มีพระยาร+อยเอ็จพระองค
แวดล+อม อํามาตยแสนหนึ่งนั้นติดตามเสด็จไปในเบ้ืองหลังพวกพลนิกายท้ังปวงนั้น เจ+าสามเณรให+
ยับยั้งอยู)ภายนอกแดน 

พระเจ+าชมพูบดีเสด็จดําเนิรตามเข+ามาตามมรรคาถนนหลวง ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นนาง
นาคท้ังหลายอันทรงรูปโฉมมีพรรณอันอุดม ท่ีถือเพศเปนแม)ค+า ลงเรือเงิน เรือทอง เรือแก+ว พายไป
พายมาซ้ือเข+าขายของในท+องตลาดน้ํา อันเปนตลาดของนางวิมลาผู+เปนอรรคมเหษีพระยากาฬ
นาคราชนั้น ฝKายนางวิมลาราชเทวีนั้น เม่ือแลเห็นพระเจ+าชมพูบดีดําเนิรมาจุวชชึงร+องว)า “มหาราช” 
ดูกรบพิตรยับยั้งก)อน พระองคเดิรทางเหน็ดเหนื่อยมา ถ+าอยากน้ําก็เชิญมาเสวบยน้ําให+เสียสบายก)อน
เถิดจึงค)อยไปพระเจ+าชมพูบดีได+ทรงฟGงนางวิมลาร+องเรียก ทอดพระเนตรไปดูนางวิมลาแล+ว ก็บังเกิด
พิศวงงงงวยไปด+วยรูปโฉมแห)งนางวิมลาดําริหว)า นางคนนี้รูปร)งกระไรเลยงามนักงามหนางามเลิศ
ประเสริฐยิ่งนัก ดําริหนี้แล+วฯ 

“ปุรโต คนฺตฺวา” พระเจ+าชมพูบดีเสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้นก็ได+ทอดพระเนตรเห็นโรงทอง
ของพระยาครุธ ก็มีพระไทยกระหนกทรงดําริหว)า เครื่องประดับประดาอาภรณของเขาในโรงทองนี้ 
ดีกว)าเครื่องประดับของเรานี้อิก พระเจ+าชมพูบดียืนอยู)ชมเชยเครื่องประดับประดาอาภรณของในโรง
ทองของพระยาครุฑแล+วเสด็จไป เบ้ืองน)าแต)นั้น ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นช+างท้ังหลายแปดหม่ืน แต)พ้ืน



๒๘๑ 

ตระกูลฉัททันต อันเทวบุตรท้ังหลายถือเพศเปนนายช+างแล+วแลขับข่ีนํามาเพ่ือจะให+อาบน้ํา พระเจ+า
ชมพูบดีเห็นแล+วก็บังเกิดพิศวงงงงวยยืนยับยั้งอยู)เชยชมช+างท้ังหลายแล+วก็ตรัสแก)พระยาร+อยเอ็จ
พระองคว)า ท)านท้ังปวงแลดูเอาเถิด ช+างเหล)านี้ประเสริฐกว)าช+างของเรานักหนา “ตโต คนฺตวา” ชม
ช+างแล+วเสด็จไปเบ้ืองน)านั้น ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นม+าท้ังหลายมีม+าพลาหกเปนต+นเปนประธานก็ทรง
ดําริหว)า ม+าท้ังหลายเหล)านี้ประเสริฐกว)าม+าของเรา ว)าเท)าดังนั้นแล+วก็เชยชมม+าท้ังปวง 

“ตโต คนฺตฺวา” เสด็จเบ้ือน)าแต)นั้น ก็ได+ทรงฟGงเสียงนกการเวกท้ังหลาย อันส)งเสียงร+อง
ก+องในอากาศเวหาส ไพเราะระรี่เรื่อยจะเจื้อยแจ+วจับน้ําพระหฤทัย สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีมิอาจดํา
เนิรไปได+ก็หยุดยืนอยู)ฟGงเสียงนกการเวก จึงตรัสว)าเสียงอันใดหนอไพเราะหนักหนา เพราะกว)าเสียงดุ
ริยดนตรีของเราร+อยเท)าพันเท)า 

“มาฆสามเณโร อาห” เจ+ามาฆสามเณรนั้นตักเตือนว)า “มหาราช” ดูกรบพิตรผู+ประเสริฐ
เชิญบพิตรเสด็จไปเร็วๆ เข+าเถิดอย)ายืนฟGงเสียงอยู)นักเลย พระเจ+าชมพูบดีแจ+งว)าเปนเสียงนกแล+วยิ่ง
พิศวงในน้ําพระไทย “ปุรโต คนฺตวา” เสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้นก็ได+ทอดพระเนตรเห็นนกแขกเต+า
ท้ังหลายอันคาบดอกพฤกษาชาติ เปนต+นว)าดอกจันทร มาแต)หิมวันตประเทศ บินตามกันมาเปนหมู)ๆ 

“ตโต คนฺตวา” เสด็จเบ้ืองหน+าแต)นั้น ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นกินรกินรีท้ังหลายอันต้ัง
สนามฟ[อนแล+วขับร+องรําฟ[อนแล)นโดยอันควรแก)อัชฌาไศรย เม่ือเท+าเธอเห็นโฉมนางกินรีท้ังหลายใน
ครั้งนั้น ก็บังเกิดความพิศวงทรงพระดําริหว)า นางท้ังหลายเหล)านี้รูปงามกว)าภรรยาของเราอิก ภรรยา
ของเรานี้ งามเหมือนนางเหล)านี้ไม)มี ท+าวเธอทอดพระเนตรเชยชมโฉมนางกินรีท้ังหลายแล+ว “ปรุ
โตคนฺตฺวา” เสด็จมาเบ้ืองน)าแต)นั้น ก็ได+ทรงฟGงเสียงดุริยางคดนตรีของคนธรรพท้ังหลายอันประชุมกัน
แล+วแลดีดสีตีเปKาบรรเลงเล)นโดยอันควรแก)ความปรารถนาแห)งตนๆ ท+าวเธอได+ทรงฟGงดุริยางคดนตรี 
ก็มีความรื่นเริงบันเทิงในพระหฤทัย ยิ่งฟGงก็ยิ่งเพราะยิ่งฟGงก็ยิ่งพิศวง มิใคร)จะเสด็จดําเนิรสืบต)อไปได+ 

เจ+ามาฆสามเณรนั้นตักเตือนว)า บพิตรอย)าอยู)ช+านักเชิฐเสด็จไปไวๆเร็วๆเข+าเถิด สมเด็จ
พระเจ+าชมพูบดีเสด็จมาเบ้ืองน)าแต)นั้น “จาตุมหาราชิเก ทิสฺวา” ก็ได)ทอดพระเนตรเห็นท+าวจาตุ
มหาราชท้ังหลาย อันต้ังกองรายกองชุ)มพิทักษรักษาอยูในทิศท้ังสี่แห)งพระนครภาราแต)พระองคๆ
สพรั่งพร+อมไปด+วยบริวารแสนหนึ่ง แต)ล+วนถือเครื่องสาตราวุธครบมือกัน พระเจ+าชมพูบดี
ทอดพระเนตรเห็นท+าวจาตุมหาราชครั้งนั้น สําคัญว)าพระเจ+าราชาธิราช มีพระไทยสดุ+งตกประหม)า 
ปรารภเพ่ือจะทรุดนั่งลงในสํานักนิ์แห)งท+าวจตุมหาราชนั้น 

เจ+ามาฆสามเณรจึงร+องห+ามว)า ดูกรบพิตร พระองคอย)านั่งนี้นายกองซุ)มพิทักษรักาประจํา
ทิศแห)งพระนครต)างหากมิใช)องคสมเด็จพระเจ+าราชธิราช พระเจ+าชมพูบดีได+ทรงฟGงก็บังเกิดพิศวงทรง
ดําริหว)า ดูแต)นายกองซุ)มรักษาประจําทิศ แห)งพระนครก็ยังมียศมีศักด์ิมีตระบะเดชถึงเพียงนี้แล+ว 



๒๘๒ 

สมเด็จพระเจ+าราชาธิราชนั้นจะประเสริฐยิ่งกว)าสักเพียงใดหนอ พระเจ+าชมพูบดีดําริหฉนี้แล+ว เสด็จไป
เบ้ืองหน+าแต)นั้น ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นสวนอุทยานและสระโบกขรณี อันเปนท่ีสนุกสบายดุจพรรณนา
มาแต)หลัง ทอดพระเนตรเชยชมสวนอุทยานแลสระโบกขรณีแล+วเสด็จไปเบ้ือหน+าแต)นั้นก็ได+
ทอดพระเนตรเห็นหมู)นาคท้ังหลายอันถือเพศเปนคนตักน้ําเดิรข้ึนเดิรลงเปนพวกๆกันแต)ล+วนหนุ)มๆ
สาวๆรูปร)างนี้ไม)ชั่วเลยแต)สักคน แต)ล+วนงามๆดีๆถือกละออมน้ํานั้นแต)ล+วนแล+วไปด+วยเงินแล+วไปด+วย
ทองแล+วไปด+วยแก+วพระเจ+าชมพูบดีทอดพระเนตรเชยชมฝูงสาวเหล)าตักน้ํานั้นแล+ว 

“ตโต คนฺตฺวา” เสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้น ก็บรรลุถึงตลาด เนื้อปลา ฝูงกินรกินรีท้ังหลายท่ี
นั่งร+านอยู)สองข+างมรรคานั้นต)างคนต)างร+องว)า ข+าแต)พระองคผู+เปนกษัตริย เชิญพระองคเสด็จมาซ้ือ
เนื้อปลาณร+านนี้ก)อนเถิด มาประเดิมเนื้อประเดิมปลาเสียก)อนเถิดจึงค)อยไป 

“ราชา ตํ ทิสฺวา” พระเจ+าชมพูบดีทอดพระเนตรดูนางกินรีท้ังหลายแล+ว ก็บังเกิดพิศวง
งงงวยหนักหนา ทรงดําริหว)าแท+จริงพระนครสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชนั้นมีของวิเศษมากกว)ามาก 
รูปร)างชาวเมืองนี้ไม)มีชั่วเลยแต)สักคน จนแต)แม)ค+าเนื้อแม)ค+าปลาเห็นปานฉะนี้ยังว)ามีรูปร)างงามกว)า
ภรรยาเราอิกเล)า “อิติ จินฺเตตวา” ทรงพระดําริหฉะนี้แล+ว เสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้นก็ได+ทอดพระเนตร
เห็นร+าน ตลาดท้ังหลายอันขายเข+าสุกเปนท)องท)องแถวไปท้ังสองกราบข+างมรรคา นางฟ[าบริวารแล
อรรคมเหสีแห)งคนธรรพเทวบุตรนั้น ร+องเรียกว)าดูกรบพิตรผู+เปนพระกษัตริยเชิญบพิตรเสด็จมาซ้ือ
โภชนาหารในร+านตลาด เสวยกับด+วยอํามาตยท้ังปวงให+อ่ิมหนําสําเร็จแล+วจึงค)อยเสด็จไป พระเจ+า
ชมพูบดีทอดพระเนตรเห็นนางท้ังหลายอันนั่งร+านขายเข+าสุกนั้นก็ทรงดําริหว)า นางท้ังหลายนี้รูปโฉม
กระไรเลยงามนักงามหนางามเลิศประเสริฐกว)านักสนมกรมชาวท่ี และพระอรรคมเหษีแห)งเราทรง
พระจินตนาการฉนี้แล+ว เด็จพระราชดําเนิรไปเบ้ืองน)าแต)นั้นก็บรรลุถึงตลาดเข+าสาร 

ฝKายว)าเทวธิดาอันเปนพระอรรคมเหสี พระจันทรเทวบุตรกับบริวารท่ีถือเพศเปนแม)ค+า
ขายเข+าสารนั้น ต)างองคต)างก็ร+องเรียกว)า “มหาราช” ข+าแต)บพิตรผู+ประเสริฐ เชิญบพิตรมาซ้ือเข+าสาร
เชิญบพิตรมาประเดิมเข+าสารก)อน ข+างโน+นก็ร+องเรียก ข+างนี้ก็ร+องเรียก สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีนั้น 
ขวยเขินละอายพระไทยเดิรแกว)งไปแกว)งมาถอยหลังถอยหน+า 

“ปุรโต คนฺตวา” เสด็จไปเบ้ืองหน+าแต)นั้น จึงบรรลุถึงตลาดปKาดอกไม+ นางเทวธิดาท่ีเปนพ
ระอรรคมเหสีพระสุริยเทวบุตรนั้นก็ร+องเย+ยว)า ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เชิญบพิตรมาท่ีร+านประดับ
ประดาดอกไม+ ทัดทรงดอกไม+ ท่ีร+านนี้ก)อนเถิดจิงค)อยเสด็จไป เชิญบพิตรมาซ้ือดอกไม+ประเดิมสักน+อย
หนึ่งเถิด 

“ราชา ตํ สุตฺวา” สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี ได+ยินนางเทวธิดาร+องเรียกหาครั้งนั้น ละอายก็
ละอาย พิศวงก็พิศวง ทรงพระดําริหว)า แท+จริงรูปร)างพระสนมกรมชาวท่ี แลพระอรรคมเหสีของเรานี้



๒๘๓ 

ถ+าเอามาเปรียบเทียบกับนางผู+นี้แล+ว มีครุวานาดุจดังว)าเจ+ากับข+าภรรยาของอาตมานี้ดุจดังว)าทาษีแห)ง
นางผู+นี้ ทรงพระดําริหฉะนี้แล+ว เสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้นจึงบรรลุถึงตลาดผลไม+ อันเปนตลาดนางสุนัน
ทา ๆ นั้นก็ร+องเรียกว)า ดูกรบพิตรพระยาประเทศราชพระองคอย)าเพ)อไปก)อน เชิญมาท่ีร+านเสวย
ผลไม+ท่ีร+านนี้ก)อนเถิดจึงค)อยไป อันผลาผลไม+เช)นนี้ในเมืองของพระองคหามีไม) เชิญมาซ้ือเสวยให+
สบายพระไทยก)อนเถิดจึงค)อยไป อันผลาผลไม+เช)นนี้ในเมืองของพระองคหามีไม) เชิญมาซ้ือเสวยให+
สบายพระไทยก)อนเถิด 

“ตํ สุตวา ลชฺชมาโน” พระเจ+าชมพูบดีได+ทรงฟGงนางสุนันทาร+องเย+ยดังนั้น ละอายพระไทย
นักหนาเดิรตรงไปมิโคร)จะได+ ให+ขวยเดิรซรวนไปซรวนมา เห็นรูปเข+าแล+วก็รัก รักก็รักอายก็อาย ท+าว
เธอเสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้น ก็บรรลุถึงตลาดผ+า นางสุจิตราผู+เปนใหญ)ในตลาดผ+านั้น จึงเรียกเล)าว)า 
“เอหิ วตฺถมูลํ ทตฺวา อลงฺกโรหิ”ดูกรบพิตร มาซ้ือผ+าท่ีร+านนี้ก)อนเถิด ผ+าดี ๆ เช)นนี้ บ+านนอเมืองนอก
หามีไม) บพิตรมาซ้ือเอาไปประดับพระองคเถิด 

“ราชา ตํ สฺตฺวา” สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี ได+ทรงฟGงนางสุจิตราร+องเรียกร+องหาดังนั้น ก็
บังเกิดมีจิตรประฏิพรรธรักใคร)ผูกพันธนักหนา ท+าวเธอมิอาจเดิรตรงพระองคไปได+ ก็เอียงข+างเดิร
ตะแคงข+างแซะไปแซะมาในกลางครั้งนั้น 

เม่ือไปบรรลุถึงตลาดขายเงินนั้นเล)า นางสุธรรมาอันเปนใหญ)ในตลาดขายเงินนั้นเล)าก็ร+อง
เรียกว)า ดูกรพระยาประเทศราชเชิญบพิตรมาท่ีร+าน ประดับประดาดอกไม+เงินเสียก)อนเถิดจึงค)อยไป 
ถึงมูลราคาจะหามิได+ เอาไปประดับเปล)า ๆ ก็เอาไปเถิด 

“ราชา ตํ ทิสฺวา” พระเจ+าชมพูบดีแลเห็งนางสุธรรมาก็มีจิตรประฏิพรรธรักใคร)นักหนา รัก
ก็รักอายก็อาย จิตรนั้นระส่ําระสายสิ้นสติสมปฤดี เดิรเอียงข+างแซะไปแซะมา ยกบาทนั้น ตํ่า ๆ สูง ๆ 
ไป 

“สุวณฺณํ ปณํ ปาปุณิ” เม่ือไปบรรลุถึงตลาดขายทองนั้นเล)า นางสุชาตาอันเปนใหญ)ใน
ตลาดขายทองนั้น จึงร+องเรียกว)าดูกรพระยาคนยากพระยาคนจน เชิญมาท่ีร+านประดับประดาดอกไม+
ทองท่ีร+านนี้ก)อนเถิดจึงค)อยไป สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี ทอดพระเนตรเห็นนางสุชาตาวันนั้น สิ้นสติไป
ด+วยรูปโฉมนางสุชาตา ท+าวเธอมิอาจเดิรตรงไปได+ก็ค)อย ๆ ถอยหลังเดิรตะเก+ตะกังไป 

ในกาลนั้นเจ+ามาฆสามเณรจึงว)า ดูกรบพิตร บพิตรเดิรให+ตรงไป อย)าถอยหลังเดิรดังนั้น 
สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีครั้งนั้น สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีครั้งนั้นสิ้นสติสัมปชัญญะ มีครุวนาดุจดังวานร
อันหลงแล+วแลสิ้นสติสมปฤดี ครั้นเจ+ามาฆสามเณรว)าข้ันดังนั้นรู+ตัวว)าถอยหลังเดริก็มีความอัประยศอด
อายนักหนา พระเสโทนั้นซึมซาบออกมาโทรมพระองค 



๒๘๔ 

เม่ือเสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้น ก็บรรลุถึงโรงทองแห)งท+าวมหาพรหม ท+าวมหาพรหมท้ังปวง
ร+องว)า ดูกรบพิตรผู+เปนพระยารักษาขอบจันธเสมาปลายแดนปลายด)าน เชิญบพิตรมานั่งเล)นท่ีโรงทอง
นี้แน) สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี แลเห็นหมู+พรหมท้ังปวงนั้นสําคัญว)าเปนพระเจ+าราชาธิราชมีพระไทยสดุ+ง
ตกประหม)าเหลียวหาท่ีจะนั่งลงในสถานท่ีนั้น เจ+ามาฆสามเณรก็ห+ามว)าอย)านั่ง นี่มิใช) พระเจ+า
ราชาธิราช เปนช)างทองต)างหาก เชิญเสด็จไปข)างน)าโน+น 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีเสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้นก็บรรลุถึงประเทศท่ีใกล+แห)งกําแพง
ทองเหลืองชั้นนอกก็ได+ทอดพระเนตรเห็นพระสาริบุตรเถรเจ+าผู+มีอายุอันถือเพศเปนนายเสนาบดีผู+ใหญ)
แวดล+อมไปด+วยบริวารแสนหนึ่ง นั่งอยู)ข+างเบ้ืองขาว แล+วก็เห็นพระมหาโมคคัลลานอันถือเพศเปน
เสนาบดีผู+ใหญ) แวดล+อมไปด+วยแสนหนึ่งนั่งอยู)ข+างเบ้ืองซ+าย เม่ือท+าวเธอได+ทอดพระเนตรเห็นพระ
อรรคสาวกท้ังสองนั้น บังเกิดความสดุ+งตกพระไทยนักหนา ดุจหนึ่งว)าพระอรรคสาวกท้ังสองนั้นจะ
ครอบงําจะย่ํายีให+บังเกิดความเกรงความกลัวนักหนา มีอุประมาดังว)าท)านท้ังสองนั้นจะมาท่ิมแทงฟาด
ฟGนตัดเสียซ่ึงชีวิตรแห)งอาตมา 

“กํสปาการํ ปวิสิตฺวา” เสด็จเข+าไปในกําแพงทองเหลืองดําเนิรไปเหนือพ้ืนอันแล+วไปด+วย
หิงคุชาตินั้น ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นเสนาดาบโล)ท้ังหลายแสนหนึ่ง อันพิทักษรักษาอยู)เบ้ืองซ+ายเบ้ือง
ขวา ทอดพระเนตรดูเสนาดาบโล)หท้ังหลายแล+ว ล)วงเสียซ่ึงกําแพงชั้นนอก เสด็จเข+าไปในกําแพง
ทองแดงอันเปนคํารบ ๒ ดําเนิรเหนือพ้ืนอันแล+วไปด+วยทองเหลือง ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นโยธา
ท้ังหลาย อันห)มเกราะถือสาตราวุธแล+วแลพิทักษรักษาในชั้นนั้น ทอดพระเนตรดูโยธาท้ังหลายนั้นแล+ว
ก็ตกประหม)า มีอุประมาดังว)าโยธาท้ังหลายนั้น จะลุกแล)นมาตัดเสียซ่ึงเศียรเกล+าของพระองคด+วย
สาตราวุธอันคมกล+า 

เม่ือเสด็จล)วงเข+าไปในกําแพงเหล็กเปนคํารบ ๓ ดําเนิรไปเหนือพ้ืนอันแล+วไปด+วยทองแดง 
ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นเสนาขมังธนูแสงหนึ่ง อันพิทักรักษาอยู)ในชั้นนั้น สดุ+งตกประหม)าคุกเข)าลงเดิร
เข+าไป ก็ถึงเหล)าคนธรรพท้ังหลายแสนหนึ่ง อันถือเพศเปนคนดุริยดนตรี แล+วแลขับร+องรําฟ[อน
ประโคมแตรสังขเครื่องดุริยดนตรี แล+วแลขับร+องรําฟ[อนประโคมแตรสังขเครื่องดุริยดนตรี มีประการ
ต)าง ๆ นานา 

“โอโลเกตฺวา” ทอดพระเนตรนายขมังธนูแล+ว ก็มีพระไทยประพรั่นหวั่นไหว อย)าง
ประหนึ่งว)าเสนาขมังธนูท้ังปวงนั้น จะม่ังหมายยิงพระปรัศของพระองค ท+าวเธอมิอาจสามารถจะเดิร
ตรงไปได+ก็เดิรระวังตะแคงข+างเข+าไปกราบท+าวถึงกําแพงแก+วลายเม่ือเข+าไปในกําแพงแก+วลาย ดําเนิร
ไปเหนือพ้ืนอันแล+วไปด+วยแก+ววิเชียร ก็ทอดพระเนตรเห็นเสนารถท้ังหลายแสนหนึ่งอันพิทักษรักษา
อยู)ในชั้นนั้น “โอโลเกตฺวา” ทอดพระเนตรดูเสนารถท้ังหลายนั้นแล+ว ก็มีพระไทยสดุ+งตกประหม)าอิก
เล)า 



๒๘๕ 

ครั้นล)วงเข+าไปเบ้ืองน)าถึงกําแพงแก+วมณี เข+าไปในกําแพงแก+วมณีแล+วก็เหยียบไปเหนือ
พ้ืนอันแล+วไปด+วยแก+วแดง ทอดพระเนตรเห็นเสนาม+าท้ังหลายแสนหนึ่งอันพิทักษรักษาอยู)ในชั้นนั้น ก็
มีพระไทยสดุ+งตกประหม)าอิกเล)า 

ครั้นล)วงเข+าไปถึงกําแพงแก+วผลึก เหยียบไปเหนือพ้ืนอันแล+วไปด+วยทองนั้น ก็ได+
ทอดพระเนตรเห็นเสนาช+างท้ังหลายแสนหนึ่ง อันพิทักษรักษาอยู)ในชั้นนั้นทอดพระเนตรดูเสนาช+าง
ท้ังหลายนั้นแล+ว ก็สดุ+งตกพระไทยอีกครั้งหนึ่งเล)า 

ครั้นล)วงเข+าไปถึงกําแพงทองแล+ว ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นพ้ืนอันแล+วไปด+วยแก+วผลึก ท+าว
เธอมิอาจย)างเหยียบดําเนิรสืบต)อไปได+ พระไทยสําคัญว)าเปนน้ํามิได+รู+แก+วผลึก ก็หยุดยั้งยืนอยู)ใน
สถานท่ีนั้น 

เจ+ามาฆสามเณรนั้นก็ร+องเรียกว)า “มหาราช” ดูกรบพิตรพระราชสมภารเชิญบพิตรเสด็จ
มาจงเร็วพลันอย)าได+ช+า สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีก็ถูกเขมนโจงกระเบนเหน็บรั้ง หมายในใจว)าจะลงข+าม
น้ํา เข+ามาฆสามเณรก็บอกว)า ท่ีนี้มิใช)แม)น้ําดอกนะบพิตร นี้พ้ืนแก+วผลึกต)างหาก อย)างโจงกระเบน
เหน็บรั้งเลย เดิรเฉยมากระนั้นเถิด หาจมลงไปไม) พุทธบริษัทท้ังหลาย ถือเพศเป/นอํามาตยราชเสนา
เดิรไปเดิรมาในสถานท่ีนั้น  ครั้นเห็นพระเจ+าชมพูบดีถกเขมนโจงกระเบนดังนั้น ต)างองคต)างก็แลดูข+าง
นี้ก็แลไปข+างโน+นก็แลมา พระเจ+าชมพูบดีได+ความอัปยศอดสูนั้นนักหนา พระเสโทนั้นไหลออกโทรมท่ัว
พระสกลกาย 

“ปุรโต คนฺตวา” ท+าวเธอเสด็จไปเบ้ืองน)าแต)นั้น ก็ทอดพระเนตรเห็นนางเทวธิดาท้ังหลาย
อันเปนพระอรรคมเหสีแห)งอากาศจารีเทวบุตร อันถือเพศเปนช)างหูก ช)างสดึง ช)างเก็บ ช)างปGก ช)าง
เย็บ ช)างร+อย แล+วแลประชุมกันเปนหมู) ๆ ในท่ีใกล+แห)งเชิงอัฒจันทพระมหาปราสาทนั้น นางเทวธิดา
ท้ังหลายนั้นครั้นเห็นพระเจ+าชมพูบดีเดิรเข+ามา ต)างองคต)างก็ร+องเย+ยว)า ดูกรพระยาชาวนาพระยา
ชาวนาพระยาชาวไร) มาเอาผ+ากาสิกพัตรไปนุ)งสักผืนหนึ่งก็เปนไร 

พระเจ+าชมพูบดีได+ทรงฟGงก็ทรงพระพิโรธ ทรงพระดําริหว)า ฉิฉะนางนี้เยาะเย+ยเราทีเดียว 
ถ+าเราชนะแก)พระเจ+าราชาธิราชแล+ว เราได+เสวยราชสมบัติในสถานท่ีนี้แล+ว เรากับนางเหล)านี้จะได+
เห็นกัน เม่ือไรหนอเราจะได+เสวยสมบัติ ทรงพระดําริหฉะนี้แล+ว เสด็จข้ึนสู)เชิงอัฒจรรย เข+าไปในทวาร
แห)งพระมหาปราสาท ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นพระจันทรพระอาทิตยถือเพศเปนนายพระทวารแล+วแล
นั่งอยู)ในเบ้ืองซ+ายเบ้ืองขวา ก็สดุ+งตกพระไทยสําคัญว)าเปนพระเจ+าราชาธิราช ซุดนั่งลงในสถานท่ีนั้น 
เจ+ามาฆสามเณรห+ามว)าอย)านั่ง นี่มิใช)องคพระเจ+าราชาธิราช เปนคนรักษาพระทวารต)างหาก ว)าพลาง
ทางพาพระยาชมพูบดีเสด็จเข+าสู)ปรางคปราสาท 



๒๘๖ 

“ราชาปวิสิตฺวา” สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี เสด็จเข+าไปในภายในทอดพระเนตรเห็นสาวก
หม่ืนหกพัน อันถือเพศเปนพระยาประเทศราชแล+วแลสั่งสนทนากันโดยอันควรแก)อัชฌาไศรยแห)งตน 
ๆ “เอเต ราชาธิราชา โหนฺติ นนูนาติ จินฺเตตฺวา” เม่ือท+าวเธอได+ทอดพระเนตรเห็นสาวกครั้งนั้นก็
สําคัญว)าพระเจ+าราชาธิราชปราถนาจะซุดนั่งลงในสถานท่ีนั้น เจ+ามาฆสามเณรก็บอกว)านี่เปนพระยา
ประเทศราชต)างหาก มิใช)สมเด็จพระเจ+าราชาธิราชเสด็จไปก)อนเถิด 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีเพ่ือเสด็จเข+าไปในระหว)างแห)งพระสาวกหม่ืนหกพัน มีพระไทย
ประพรั่นหวั่นไหวกลัวเกรงตบะเดชะแห)งพระสาวกท้ังหลายนักหนา พระเสโทนั้นไหลเปนเม็ด ๆ 
ออกมาโซมท่ัวท้ังพระองค เหลียวหาแต)ท่ีจะนั่งลงไปนั้นทีเดียว บัดเด๋ียวก็ซุดลงนั่งในท่ีนั้น ๆ เจ+ามาฆ
สามเณรนั้นคอยห+ามคอยปรามให+เดิรหนักไป สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีเข+าไปทอดพระเนตรเห็นพระ
กระบิลเถร อันถือเพศเปนนายธนบาล เปนเจ+าพนักงานรักษาพระราชทรัพยครั้งนั้นก็สําคัญว)าเปนพระ
เจ+าราชาธิราช ก็หยุดยืนเหลียวหาท่ีจะนั่งลงในสถานท่ีนั้น เจ+ามาฆสามเณรก็บอกว)าท)านคนนี้เปนนาย
พนักงานรักษาพระราชทรัพยต)างหากจะได+เป[นเองคสมเด็จพระเจ+าอยู)หัวบรมนารถพระเจ+าราชาธิราช
นั้นหามิได+  

พระเจ+าชมพูบดี เม่ือเสด็จพระราชดําเนิรสืบต)อเข+าไปถึงสํานักนิ์พระราหุล อันถือเพศเปน
ขุนคลัง ดุจดังว)าขุนคลังแก+วแห)งบรมจักรพัตราธิราชครั้งนั้น  ท+าวเธอก็สําคัญว)าเป/นพระเจ+าราชาธิราช  
ก็มีพระไทยสดุ+ง  ตกประหม)า ปรารถนาจะซุดลงนั่งเจ+ามาฆสามเณรก็ห+ามว)า บพิตรอย)าเพ)อนั่งก)อน นี่
เป/นขุนคลังต)างหาก จะเป/นองคสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชหามิได+ ว)าแล+วเจ+ามาฆสามเณร ก็พาพระเจ+า
ชมพูบดีเข+าไปถึงท่ีอยู)แห)งพระอนุรุทธเถร 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี เม่ือได+เห็นพระอนุรุทธเถร อันมีรูปทรงงามเปรียบดุจดังว)ารูป
พรหมก็บังเกิดสดุ+งตกประหม)าสําคัญว)าเป/นพระเจ+าราชาธิราช จะซุดลงนั่ งในสถานท่ีนั้น               
เจ+ามาฆสามเณรก็บอกว)ามิใช)พระองคสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชท)านผู+นี้ เป/นท่ีเสนาบดีผู+ใหญ)               
เอาใจใส)พิทักษรักษาพระราชมณเฑียรเชิญบพิตรเสด็จเข+าไปอิกก)อน 

พระเจ+าชมพูบดีก็เสด็จพระราชดําเนินสืบต)อไป ก็ได+ทอดพระเนตรเห็นพรหมท้ังหลาย  
๑๐  องค  ก็สําคัญว)าพระเจ+าราชาธิราช  จะทรุดลงนั่งในสํานักนิ์แห)งพรหมท้ังหลาย  ๑๐  องค  เจ+า
มาฆสามเณรก็ห+ามว)าอย)านั่ง เชิญบพิตรเข+าไปอีกก)อน  ท)านเหล)านี้เป/นเสนาบดีต)างหาก มิใช)องค
สมเด็จพระเจ+าราชาธิราช 

พระเจ+าชมพูบดีก็เสด็จเข+าไปในระหว)างพรหมท้ังหลายสองนั้น บางพระองคก็จับจงอยบ)า
แห)งพระยาชมพูบดีนั้นกดลงว)าบพิตรเป/นแต)ผู+รักษาไว+ซ่ึงขอบขันธเสมา เชิญบพิตรก+ม  พระกายลง ๆ 
อย)าเดินเท่ิง ๆ  เข+าไปใกล+จะถึงสํานักนิ์สมเด็จพระเจ+าราชาธิราชอยู)แล+ว 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีได+ฟGงว)าใกล+อยู)แล+วก็มีพระไทยสดุ+งตกประหม)า ก็คุกเข)า          ลง
เดินเข+าไปก็ถึงคนธรรพท้ังหลายแสนหนึ่ง อันถือเพศเป/นชาวดุริยดนตรี แล+วแลขับร+องรําฟ[อนประโคม



๒๘๗ 

แตรสังข  เครื่องดุริยางคดนตรีบํารุงบําเรอ สมเด็จพระมหากรุณา เม่ือเข+าไปพ+นคนธรรพแล+ว  สมเด็จ
พระเจ+าชมพูบดีก็ได+ทอดพระเนตรเห็นองคสมเด็จพระมหากรุณา อันทรงพระรูปปุริสลักษณะ แลพระ
อสีตยานุพยัญชนะแปดสิบประการ รุ)งเรืองไปด+วยฉัพพรรณรังสี  พระรัศมี หกประการอันเปล)งออก
จากพระสริรกายสว)างกระจ)างแจ+งงามประดุจดังว)าแก+วมณีโชติได+แสนดวง เสด็จอยู)เหนือรัตนบัลลังก
อันประเสริฐ มีท+าวมหาพรหมถือทิพเสวตรฉัตรกางก้ันอยู)ในทิศาภาคยข+างพระปฤษฎางค 

เม่ือท+าวเธอทอดพระเนตรเห็นองคสมเด็จพระมหากรุณาครั้งนั้นมิอาจดํารงทรง พระกาย
อยู)ได+ พระกายนั้นหวั่นไหวกลัวเกรงพระเดชพระคุณนั้นเป/นพ+นกําลัง 

“ มาณวํ  ปุจฺฉิ ”  มีพระโองการตรัสถามเจ+ามาฆสามเณรว)าดูกรมาณพนี้แลฤาคือองค
สมเด็จพระเจ+าราชาธิราช “ อาม ”  เออดูกรบพิตรนี้แลคือองคพระเจ+าอยู)หัวบรมนารถ  พระเจ+า
ราชาธิราชแล+ว  “ ภีโต  หุตฺวา ”  สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีได+ยินว)าพระเจ+าราชาธิราช มีความสดุ+งตก
พระทัยกลัวยิ่งนัก มีอุประมาดังว)าสุนักขจิ้งจอกอันกลัวแต)เสือโคร)ง  ท+าวเธอก็ซุดนั่งลงในสถานท่ีนั้น 
พระยาท้ังร+อยเอ็จแลอํามาตยแสนหนึ่งนั้นก็นั่งอยู)แต)ภายนอก 

ขณะนั้นองคสมเด็จพระมหากรุณา  ก็มีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกว)า ดูกรพระยาชมพูบดี 
ท)านอย)านั่งอยู)แต)เพียงนั้นเลย เข+ามาสู)สํานักนิ์ตถาคตเถิด  เข+ามาให+ใกล+ พระตถาคตเถิด ฯ 

แท+จริงพระยาชมพูบดี  ถ+าสมเด็จพระพุทธองคเจ+า มิได+ทรงพระกรุณาตรัสเรียกตรัสหา
ฉะนั้น  น)าท่ีท+าวเธอจะมีพระทัยเหือดแห+ง  จะถึงซ่ึงพินาศไปในสถานท่ีนั้น  นี่หากว)า พระพุทธองค
เจ+าตรัสเรียก พระยาชมพูบดี  จึงได+สติสมปฤดีค)อยคลายพระทัย  ผ)อนอัศสาสะประสาศออกได+
โดยสะดวกจึงคลานเข+าไปสู)สํานักนิ์แห)งพระมหากรุณาด+วยเข)าท้ังสองแล+ว “ ภควนฺตํ  นอภิวนฺทิตฺวา ”  
จะได+ถวายนมัสการสมเด็จพระมหากรุณานั้นหามิได+  นั่งในท่ีอันสมควรแล+ว  ก็ต้ังพระเนตรแลดูพระ
รูปพระโฉมพระศิริวิลาศสมเด็จพระมหากรุณา ดู ๆ แล+วก็ทรงพระปริวิตกว)าสมเด็จพระเจ+าราชาธิราช
นี้ มีถ+อยคําอันไพเราะยิ่งนัก เพราะท้ังถ+อยคําน้ําสุรเสียงรูปเล)าก็งาม  บริวารก็งามแล+วก็มีมาก น)าท่ีจะ
ประเสริฐกว)าเรา  น)าท่ีจะมีฤทธิ์กว)าเราเท่ียงแท+ 

เม่ือสมเด็จพระเจ+าชมพูบดีทรงพระปริวิตกฉะนี้  สมเด็จพระผู+มีพระภาคเจ+า ก็รู+แจ+งด+วยป
รจิตรวิชาญาณ  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว)า “ มหาราช ”  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  เหตุไฉนดังฤา
บพิตร  จึงคิดว)าพระตถาคตมีถ+อยคําอันไพเราะห มีรูปอันงาม มีบริวารเป/นอันมาก   มีอิทธิฤทธิ์ล้ําเลิศ
ประเสริฐ  เหตุใดจึงคิดดังนั้น 

เม่ือมีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้  พระเจ+าชมพูบดีได+ฟGงแล+วก็พิศวง มาดําริหว)า พระเจ+า
ราชาธิราชผู+นี้เธอรู+ในใจผู+อ่ืนด+วยอาตมาคิดแต)ในใจทีเดียว  เธอยังรู+จึงมีพระพุทธฎีกา ตรัสว)า ดูกร
บพิตรพระราชสมภารเหตุไฉนบพิตรจึงคิดว)าพระตถาคตรู+น้ําใจผู+อ่ืน  นี่แน)บพิตร  พระราชสมภารพระ
ตถาคตนี้ เป/นอรรคบุทคลอันเลิศในโลกนี้กับท้ังเทวโลก  หาผู+ใดจะเปรียบมิได+  อย)าว)าแต)บพิตรคิด
บัดนี้เลย  ถึงเม่ือบพิตรแรกจะมาสู)สํานักนิ์ตถาคตนั้น  ตถาคตก็รู+แจ+งเสียสิ้น  เม่ือบพิตรจะมาสู)สํานักนิ์
ตถาคตนั้น  เม่ือบพิตรทรงพระดําริหว)า  ถ+าอาตมาจะเหาะไปโดยอากาศเวหาส จะสําแดงฤทธิ์ไปแต)
ต+นมือบัดนี้  เม่ือไปถึงสํานักนิ์ของพระเจ+าราชาธิราชแล+ว จะสําแดงฤทธิ์ได+น+อยไป  อิทธิฤทธิ์ของ
อาตมาจะมิได+เจริญเม่ือปลายมือ  ถ+าอาตมาไปโดยพ้ืนแผ)นพสุธา  ครั้นไปถึงสํานักนิ์ของสมเด็จพระ



๒๘๘ 

เจ+าราชาธิราชแล+วจึงจะสําแดงฤทธิ์ทีเดียว ฤทธิ์นั้นจะสําแดงได+เป/น อันมาก  ฤทธิ์ของอาตมาเห็นจัก
เจริญเม่ือปลายมือ ถ+าอตมามิไชยชนะแก)พระเจ+าราชาธิราชแล+ว อาตมาก็อาจสามารถจะต)อยุทธสู+รบ
กับพระจันทรแลพระอาทิตยได+ ถ+าอาตมาพ)ายแพ+แก)พระเจ+าราชาธิราชแล+ว  อาตมาก็จะให+พระยาท้ัง
ร+อยเอ็จพระองค  จะยกพระยาท้ังร+อยเอ็จพระองค  ให+บพิตรทรงพระดําริหฉะนี้  จึงเสด็จมาสู)สํานักนิ์
พระตถาคต บัดนี้ก็มาถึงสํานักนิ์พระตถาคตแล+ว บพิตรสําแดงฤทธิ์ไปเถิด ตถาคตจะดูฤทธิ์แห)ง
พระองค 

“ ภนฺเต ”  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  ข+อซ่ีงพระองคจะให+ข+าพเจ+าสําแดงฤทธิ์บัดนี้ 
ข+าพเจ+าก็จักสําแดง  แต)ทว)าข+าพเจ+าจะขอถามหน)อยหนึ่งก)อน  ถ+าว)าพระองคแพ+ฤทธิ์แก)ข+าพเจ+านี้  
พระองคจักกระทําเป/นประการใด 

ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ถ+าพระองคชนะพระตถาคตแล+ว ตถาคตจะบังคมแก)พระองค  
ถ+าแลพระองคไม)ชนะพระองคแพ+แก)พระตถาคตเล)า  พระองคจะถวายบังคมแก) พระตถาคตฤา พระ
เจ+าชมพูบดีรับว)า “ อาม ”  เออข+าพเจ+าแพ+พระองคแล+ว  ข+าพเจ+าจะบังคมแก)พระองค  ตรัสฉะนี้แล+ว  
พระเจ+าชมพูบดีก็ลุกข้ึน  “ วิสสรํ  คเหตฺวา ”  พระองคจับเอาวิษศรแล+ว  ก็แผลงไปโดยสีหบัญชรช)อง
พระแกล 

สมเด็จพระมหากรุณา พระองคก็นฤมิตรจักรเพ็ชรอันหนึ่งให+ก้ันกางตีสกัดน)าวิษศรนั้นไว+ 
วิษศรก็มิอาจสามารถจะกระทําอิทธิฤทธิ์ต)อสู+จักรเพ็ชรนั้นได+  ก็กลับหลังหนีจักรเพ็ชรนั้นมา “ จกฺโก  
ธาวิตฺวา ”  จักรเพ็ชรนั้นไล)ทุบต)อยเผาลนวิษศรนั้นไปตราบท+าวถึงสํานักนิ์พระเจ+าชมพูบดี 

พระเจ+าชมพูบดีเห็นวิษศรแพ+อิทธิฤทธิ์จักรเพ็ชรกลับเข+ามาสู)สํานักนิ์แห)งตนในครั้งนั้น เสีย
น้ําพระทัยหนักหนา มีอุประมาดุจดังว)าแขนขวานั้นขาดเสียแล+ว ได+ความอัประยศอดอายแก)บริษัท
แห)งตน  แลพวกพลพุทธบริษัทแห)งสมเด็จพระพุทธเจ+าพระเสโทนั้นไหลโทรท่ัวพระองค 

“ ภควา ”  สมเด็จพระผู+มีพระภาคย  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว)า ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  
บพิตรอย)ากลัว  อย)าเสียน้ําพระทัยไปเลย  บพิตรรับจะแผลงศรก็เอาศรของพระตถาคต            นี่
แน)แผลงไปเถิด  มีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้แล+ว  พระองคก็นฤมิตรศรทิพยแล+ว  ก็มิอาจสามารถ  จะยก
ศรนั้นข้ึนได+ศรเท)านิ้วมือนั้นหนักมีอุประมาดังว)าเขาพระสุเมรุราช  พระเจ+าชมพูบดี ยกสักเท)าใด ๆ ก็
มิอาจสามารถจะยกข้ึนได+  พระเจ+าชมพูบดีได+ความอัประยศ อดสูนั้นนักหนา 

“ มหาการุณิโก ”  สมเด็จพระมหากรุณาจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสตักเดือนอีกเล)าว)าดูกร
บพิตรพระราชสมภาร บพิตรจะสําแดงฤทธิ์อีกก็เร)งสําแดงไป  พระเจ+าชมพูบดีจึงตอบว)า  ช+าแต)พระ
เจ+าราชาธิราช  พระองคอย)าพักตักเตือนไปเลย  พระองคจงคอยดูเถิด  ข+าพเจ+าจักสําแดงให+พระองค
เห็นบัดนี้  ว)าแล+วพระเจ+าชมพูบดีก็สรวมสอดฉลองพระบาทแก+วมณีเหาะข้ึนไปสู)อากาศเวหาส เสด็จ
ออกไปโดยสีหบัญชรช)องพระแกลปรางคปราสาท สมเด็จพระมหากรุณาเสด็จเข+าสู)เตโชกสิณสมาบัติ  
นฤมิตรเป/นเปลวเพลิงอันใหญ) มีอุประมาดังว)าเพลิงประไลยกัลป ให+บังเกิดเต็มไปท่ัวทิศานุทิศน+อย
ใหญ) ข+างโน+นข+างนี้ก็ไฟ ไหม+ไล)ล+อมเข+ามาโดยรอบ 

“ ชมพูปติ  ตํ  ทิสฺวา ”  พระเจ+าชมพูบดีแลเห็นเปลวเพลิงก็สดุ+งตกพระทัย  มิอาจ
สามารถจะเหาะผ)าเปลวเพลิงไปได+ ก็กลับหลังเข+ามานั่งอยู)ในสํานักนิ์ของสมเด็จพระมหากรุณา พระ



๒๘๙ 

เจ+าชมพูบดี จึงท้ิงฉลองพระบาทออกไปโดยสีหบัญชรช)องพระแกล  ให+ฉลองพระบาทนั้นสําแดงฤทธิ์ 
ฉลองพระบาทแก+วกลับกลายเป/นนาคราชท้ังสอง  มีสีสะได+ร+อยหนึ่ง มีพังพานได+โกฎิหนึ่ง พ)นฤทธิ์เป/น
ควันเพลิง  กระทําอย)างเคยกระทํามาแต)ก)อน 

สมเด็จพระมหากรุณาก็นฤมิตรศรเพ็ชรอันหนึ่ง ให+ไล)สังหารราญรอนนาคราช ท้ังสอง ๆ  
ก็มิอาจต)อฤทธิ์แห)งศรเพ็ชรนั้นได+  แพ+อํานาจแห)งศรเพ็ชรนั้นแล+ว ก็กลับกลายเป/นฉลองพระบาทคืน
ดังเก)า สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีก็สิ้นฤทธิ์สิ้นเดช มีอุประมาดังพระยาครุธอันมีปeกซ+ายแลปeกขวาอันหัก
แล+ว ถ+ามิดังนั้นมีอุประมาดังอสรพิษ อันบุทคลถอดถอนเข้ียวเสียแล+ว แต)ทว)าเอาไศรยด+วย เธอมีมานะ
ทิฐิอันกระด+างด้ือดึง ถึงแพ+แล+วก็ว)ายังไม)แพ+ ต้ังอิศระอยู)กระนั้น มิได+ถวายนมัสการ 

สมเด็จพระศาสดาจารย สมเด็จพระมหากรุณา จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว)า ดูกรบพิตรราช
สมภาร  เดิมสิ  เราได+ให+สัญญาแก)กันไว+  ว)าใครแพ+ผู+นั้นจงบังคม  มาบัดนี้ตถาคตชนะแก)พระองคแล+ว  
เหตุไฉนจึงไม)ถวายบังคมพระตถาคตเล)า  ไม)กระทําตามท่ีสัญญาว)าไว+แต)ก)อน  ข+าแต)พระเจ+า
ราชาธิราช ข+าพเจ+าแพ+บัดนี้นี่ แพ+แต)ในถ่ินถานแห)งพระองค  ถ+าอยู)ในถ่ินถานของข+าพเจ+าแล+ว ข+าพเจ+า
นี้ก็มีกําลังมากในท่ีอยู)ของข+าพเจ+า ถ+าสําแดงฤทธิ์ในท่ีอยู)ของข+าพเจ+าแล+ว ข+าพเจ+า หาแพ+ไม) มีพระ
พุทธฎีกาตรัสว)า  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  บพิตรว)ามีกําลังมากในท่ีอยู)แห)งตน  ถ+าสําแดงฤทธิ์ในท่ี
อยู)ของตนแล+วหาแพ+ไม)  ก็เหตุไรครั้งเม่ือตถาคตใช+ราชทูตไปสู)เมืองพระองคนั้น ทําไมพระองคจึงแพ+
แก)ราชทูตเล)า จักรราชทูตคร)าพระบาทแห)งพระองค จนพระองคตกลงจากเตียงทอง  แล+วคร)าออกมา
ไกลถึงเส+น  ๑๕  วา  เออนั่นเป/นไรพระองคจึงแพ+เล)า  พระองคอยู)ในถ่ินถานของพระองคทีเดียวว)า
กระไรจึงแพ+ฤทธิ์ราชทูตเล)า 

มีพระพุทธฎีการตรัสฉะนี้แล+ว  พระเจ+าชมพูบดีก็ว)าแชเชือนไปว)า ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช 
อันธรรมดาเป/นพระยาเอกราช เห็นปานดังตัวข+าพเจ+าฉะนี้  ถึงจะเสียชีวิตก็ดี ก็สู+ตาย  ท่ีจะได+ไหว+พระ
ยาองคอ่ืนนั้นหามิได+ มีพระพุทธฎีกาตรัสว)า ดูกรบพิตรพระราชสมภาร บุทคลผู+เป/นสับบุรุสนั้น ถึงจะ
เสียชีวิตก็มิให+เสียสัตยอุส)าหรักษาความสัตยไว+ให+จงได+ นี่แน)บพิตร อันธรรมดาเป/นกระบัตราธิราชนี้ 
ถ+าจะกระทําการสิ่งใด ๆ นั้น พินิจพิจารณาเสียก)อนเห็นปราศจากโทษแล+ว จึงกระทํา พระยาพระองค
ใดต้ังอยู)ในความสัตย พระยาพระองคนั้นมีสวรรคเป/นเบ้ืองน)า พระยาองคใดเจรจามุสาวาท พระยา
องคนั้นก็จะได+บังเกิดในนรกเป/นอันเท่ียงแท+ 

เม่ือสมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้ พระยาชมพูบดีได+ฟGงจึงถามว)า ข+าแต)
พระเจ+าราชาธิราช บุทคลอันกระทําทานนั้นได+ผลอยู)ฤา กระทําบาปนั้นได+บาปอยู)ฤา นรกมีอยู)ฤา ฤา
ว)าเปล)าดอกกระมัง มีพรพุทธฎีกาตรัสว)า ดูกรบพิตรพระราชสมภาร บุทคลท่ีกระทําทานนั้นได+ผลอยู) 
กระทําบาปนั้นได+บาปอยู)กระทําแล+วจะได+สูญไปเปล)านั้นหามิได+  สวรรคมีอยู)นรกก็มีอยู)เป/นแท+ พระ
ยาองคใดเจรจามุสาวาท เปลวเพลิงในนรกก็จะมาเบียดเบียนเผาผลาญ พระยาองคนั้นเห็นประจักษ
แจ+งในอัตภาพชาตินี้ 

พระยาชมพูบดีก็ทรงพระสรวลเป/นอันดัง ว)าข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  ข+าพเจ+า ยัง ไม)เชื่อ 
ไม)ฟGงคําของพระองคก)อน ถ+าไฟในนรกไม)มาเบียดเบียนเผาผลาญข+าพเจ+าบัดเด๋ียวนี้ พระองคเป/นมุสา
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ใหญ)ทีเดียวหาน+อยไม)เลย ดูกรบพิตรพระราชสมภาร บพิตรอย)าแคลงไปเลย ท่ีจะไม)มาเบียดเบียน
เหมือนถ+อยคําพระคถาคตมีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้แล+ว 

“ เตโชกสิณํ  สมาปชฺชิตฺวา ”  สมเด็จพระมหากรุณาเสด็จเข+าสู)เตโชกสิณสมาบัติ นฤมิตร
ให+เปลวเพลิงนรกบังเกิดข้ึนมาแต)พ้ืนแผ)นพสุธา เดิมนั้นควันพลุ)ง ๆ ข้ึนมาก)อน สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี
นั้นสงไสยว)า ควันอะไรหนอพลุ)ง ๆ ข้ึนมา “ อโธ โอโลเกตฺวา ”  ทอดพระเนตรดูไปในเบ้ืองตํ่าก็เห็น
เปลวเพลิงกระหนกตกพระทัยแล+วก็เปลวเพลิงนรกข้ึนมาเบียดเบียนเผาผลาญอาตมาจริงกระมัง แต)
ทรงพระดําริหฉะนี้ 

“ ธุมคฺคิ ”  ควันไฟนั้นก็พลุ)งข้ึนมาเข+าหู เข+าตา เข+าปาก เข+าจมูกสมเด็จพระเจ+าชมพูบดี
นั้นหายใจออกมิใคร)จะได+เลย แลดูคนนั้นคนนี้ ว)าคนอ่ืนอ่ืนนี้ จะเป/นเหมือนอาตมาฉะนี้  ฤาเป/น
ประการใดเม่ือทอดพระเนตรเลงแลดูไปข+างโน+นข+างนี้ก็เห็นเขาสบายอยู)หมด ขณะนั้นเปลวเพลิงนรก
อันบังเกิดข้ึนด+วยพุทธานุภาพนั้นกระทําเสียงคึก ๆ แล+วก็สว)างช)วงโชติข้ึนมา โดยรอบคอบแห)งพระ
เจ+าชมพูบดี พระเจ+าชมพูบดีก็สดุ+งตกพระทัยนักหนา ก็ร+องหาสมเด็จพระพุทธองคว)า “ ภนฺเต ”  ข+า
แต)สมเด็จพระเจ+าราชาธิราช พระเจ+าข+าเพลิงไหม+ข+าพเจ+าแล+ว  เพลิงนรกไหม+ข+าพเจ+าแล+ว 

“ ตทา ภควา ”  ในกาลครั้งนั้น สมเด็จพระผู+มีพระภาค ก็บันดาลให+พระองคนั้นอันตรธาน
หายไปกับท้ังบริวารท้ังปวง เปลวเพลิงนั้นก็หนักข้ึนปรากฏ  ดุจหนึ่งว)าไหม+ซ่ึงฝาแลปรางคปราสาทรุ)ง
โรจโชตนาการน)าพิฦกพึงกลัวนักหนา พระเจ+าชมพูบดีแลอํามาตยราชเสวก แต)บันดาท่ีตามเสด็จไป
นั้น ต)างคนต)างก็ร+องหาสมเด็จพระพุทธองคด+วยศรัพทสําเนียงเสียงเป/นอันดัง สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี
นั้นก็ร+องหาว)า พระเจ+าข+า ข+าแต)สมเด็จพระเจ+าราชาธิราช ข+าพเจ+าจะขอเอาพระคุณของพระองค ต้ัง
ไว+เหนือเศียรเกล+าของข+าพเจ+าแล+ว “ วนฺทิสฺสามิ ปาเท ตุมฺหากํ ”  ข+าพเจ+าจะขอถวายบังคมพระบาท
ของพระองคแล+ว 

สมเด็จพระผู+มีพระภาคเจ+าได+ทรงฟGงพระยาชมพูบดีร+องหาสมเด็จพระพุทธองคแสวงหา
พระคุณของพระองคเป/นท่ีพ่ึงดังนั้น  พระพุทธองคก็สําแดงพระกายให+ปรากฏ กับท้ังบริวารเปลวเพลิง
นั้นก็หายลงบัดเด๋ียวใจ พระเจ+าชมพูบดีก็ได+อัสสาสะประสาศลมระบายหายใจเข+าออกโดยสะดวก จึง
กราบทูลพระกรุณาว)า ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราชผู+เป/นพระยาอันอุดมล้ําเลิศประเสริฐ ข+าพระพุทธเจ+า
จะขอถวายบังคมแด)พระองคบัดนี้แล+ว 

“ อหํ อุตฺตโม อหํ เสฎgโฐ ” ข+าพเจ+าผู+เป/นพระยาอันอุดมล้ําเลิศประเสริฐใน              สกล
ชมพูทวีปนี้  จะขอถวายบังคมพระบาทของพระองคแล+ว “ สุวณฺณกทฺทลีวย  โอนมิตฺวา ”  กราบทูล
เท)านั้นแล+ว พระเจ+าชมพูบดีก็น+อมพระองคลง ดุจดังว)าลํากล+วยทองถวายนมัสการสมเด็จพระศาสดา
จารย  ด+วยเบญจางคประดิษฐ พระยาท้ังร+อยเอ็จพระองค แลอํามาตยราชเสวกท้ังปวงนั้น ก็ถวาย
บังคมสมเด็จพระมหากรุณาทิคุณเจ+าพร+อมเพรียงกัน 

“ ตโต  ปรํ ”  เบ้ืองน)าแต)นั้น พระพุทธองคก็โปรดประทานอัมฤตยรศไญยธรรมเทศนาว)า 
ดูกรบพิตรพระราชสมภาร บพิตรนี้มืดมนทอนธการลุ)มหลง มีอุประมาดุจดังบุรุษ  อันหลงมรรค 
มรรคา บพิตรจงอุส)าหต้ังพระทัยสดับพระสัทธรรมเทศนาเถิด พระสัทธรรมนี้แล  จะเป/นประทีปทอง
ส)องให+สว)างกล)าวคือ จะให+เห็นคุณแลโทษประโยชนแลมิใช)ประโยชน นี่แลบพิตรพระราชสมภาร “ 
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อยํ  กาโย ”  อันว)ารูปกายแห)งเราท)านท้ังหลายเกิดมาในโลกนี้ อันนักปราชญควรจะพึงเกลียดพึงชัง 
ควรจะพึงพินิจพิจารณาเอาเป/นอศุภกรรมฐาน  ว)ารูปกายนี้เป/นท่ีประชุมแห)งกระดูกเป/นกองแห)งเนื้อ 
เป/นกองแห)งหนัง เป/นกองแห)งเอ็น เป/นกองแห)งเลือด เป/นกองแห)งหนอง เป/นกองแห)งเสมหะ เป/น
ปฏิกูลพึงเกลียดนั้นนักหนา บรมบพิตรอย)าพึงลุ)มหลงอยู)ในรูปในกายนั้นเลย 

“ ทานํ  เทหิสีลํ  รกฺขาหิ ”  บพิตรจงอุส)าหขวนขวายบําเพ็ญทานรักษาศีลจําเริญภาวนา
สดับฟGงพระธรรมเทศนา ด่ืมกินซ่ึงรศแห)งพระสัทธรรมเถิด เราท)านท้ังหลายเวียนตาย  เวียนเกิด เวียน
ทุกขยากเวียนทนวิบากอยู)ในวัฏสงสารนี้ จะรู+จักว)าสักก่ีร+อยชาติ แต)หยาดน้ําตาท่ีร+องไห+ร่ําไรมาทุก
ชาติ ๆ น้ําตามิได+เหือดแห+ง มิได+สาบสูญไปประสมกันเข+าไว+ น้ําตาของบุทคล ผู+เดียวร+องไห+มาทุกชาติ 
ๆ นั้น ก็จะมากกว)าน้ําในมหาสมุทรนี้ได+แสนเท)าข้ึนชื่อว)าเวียนอยู)ในวัฏสงสาร ก็ย)อมอากูลไปด+วย
ความโศกเศร+าแสนโศกาไลยร่ําไรไห+สอ้ืน  มองมูลไปด+วยทุกขภัยอันตรายต)าง ๆ  

“ เอหิ  คมิสฺสาม ”  เชิญบพิตรมาเถิดเราจะไปด+วยกันยังทางอมตะมหานิพาน              
อันเป/นท่ีระงับทุกขโศกโรคภัยท้ังปวง อันจิตรสันดานแห)งสรรพสัตวโลกท้ังปวงนี้ ย)อมหวั่นไหว              
อยู)ด+วยเหตุ  ๔  ประการ คือหวั่นไหวอยู)ด+วยรักทรัพยสมบัตินั้นประการหนึ่ง หวั่นไหวอยู)ด+วยรัก
อวัยวะน+อยใหญ)ในกายแห)งตนนั้นประการหนึ่ง หวั่นไหวอยู)ด+วยรักชีวิตรของตนนั้นประการหนึ่ง 
หวั่นไหวอยู)ด+วยรักพงศ พันธุ  บุตรภรรยานั้นประการหนึ่ ง ประสมเป/น  ๔  ประการฉะนี้                         
๔ ประการฉะนี้   ก็อาไศรยแก)อภิชฌาแลตัณหา  แท+จริงกระแสแห)งอภิชฌากระแสตัณหา                
หมักหมมอยู)ในสันดาน แห)งสัตวท้ังปวงนี้มากกว)ามากนัก อภิชฌาตัณหานี้ถ+าปรากฏเป/นกระแส ดุจ
กระแสน้ํา ถ+าปรากฏฉะนั้นแล+ว ก็มากกว)ากระแสน้ําได+แสนเท)า อภิชฌาแลตัณหานี้ ถ+าบังเกิด                 
กล+าหาญอยู)ในสันดานบุทคลผู+ใดแล+ว ก็จะชักจะพาบุทคลผู+นั้นไปสู)อะบายภูมิ  เป/นอันเท่ียงแท+นักหนา 
เชิญบพิตรมาเถิดมาเราจะไปสู)โลกอุดรภูมิ  ตัดเสียซ่ึงกระแสแห)งอภิชฌาแลตัณหา 

“ กปฺปทาวคฺคิโต  มโนปชฺชา ” ดูกรบพิจรพระราชสมภารเพลิงอันกล+า คือ ราคะ โทษะ 
โมหะ  อันเผาผลาญอยู)ในสันดานแห)งสัตวท้ังปวงนี้ ร+อนยิ่งกว)าเพลิงประไลยกัลปท่ีสังหารแผ)นดินนี้อีก 
เชิญบพิตรมาเถิดมาไปอยู)ในเรือนแก+ว อันแล+วไปด+วยพระธรรมอันตถาคตตกแต)งไว+เป/นอันดีเป/นท่ี
ระงับเสียซ่ึงเพลิง ราคะ โทษะ โมหะ หมกมุ)นอยู)ในสันดาน ดูกรบพิตรพระราชสมภารสัตวเกิดมาใน
วัฏสงสารนี้ รักตัวยิ่งกว)ารักทรัพย แลสัตวท้ังหลายนั้นย)อมรักชีวิตยิ่งกว)ารัก อวัยะน+อยใหญ) นัยหนึ่ง
สัตวท้ังหลายนั้นรักบุตรชายบุตรหญิงยิ่งกว)าดวงเนตร ดวงเนตรนั้น รักอยู)แลแต)ทว)ามิรักเท)าบุตรชาย
บุตรหญิง แลสัตวท้ังหลายย)อมรักใคร)ภรรยายิ่งกว)ารักบุตรชายบุตรหญิง “ ภริยโต  อตฺตานํ ” อนึ่ง
สัตวท้ังหลายนั้น ย)อมรักใคร)ตัวเองยิ่งกว)ารักภรรยา เม่ือมีความรัก  ความใคร)เอ้ือเฟjkออาไลยหมกมุ)น
ลงอยู)ในจิตรสันดานแล+วสารพัดทุกขสารพัดภัย สารพัดโศกโสกาไลยท้ังปวง ก็บังเกิดมีแต)มูลคือความ
รัก ความรักมีเป/นเค+าเป/นมูลแล+ว ก็น)าท่ีจะให+มีทุกข มีภัย มีความโศกเศร+าสอ้ืนอาลัยท้ังปวง 

“ เอหิ  นิพฺพานปทํ  คมิสฺสามิ ”  เชิญบพิตรมาเถิดมาเราไปสู)คลองแห)งพระนฤพาน ระงับ
ดับเสียซ่ึงความรักความใคร)แลความเอ้ือเฟjkออาลัยท้ังปวง ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  สัตวท้ังหลายอัน
เวียนตายเวียนเกิดอยู)ในวัฏสงสารนี้ มีท่ีสุดเบ้ืองต+น  มิได+ปรากฏแต)เวียนเอาปฏิสนธิมาทุกชาติ ๆ นั้น  
หยาดกัลละต้ังข้ึนในท่ีปฏิสนธินั้น  ถ+าจะประสมเข+าไว+  มากกว)าหยาดแห)งน้ําค+างในนภาลัยประเทศ
เวหาส  อนึ่งพยาธิทุกขอันมีลักษณะให+ปKวยให+ไข+ ให+ลําบากกายลําบากจิตรนั้นเล)า บังเกิดแต)สัตวท้ัง



๒๙๒ 

ปวงนี้ก็มากนักมากหนา อนึ่งชราทุกขอันมีลักษณะย่ํายีให+อินทรียวิกลวิปริตตนั้นเล)า ก็บังเกิดแก)สัตว
ท้ังปวงนี้มากมายยิ่งนัก ถ+าจะว)ามากก็มากกว)าต+นไม+แลภูเขา ท่ีบังเกิดเหนือพ้ืนแผ)นพสุธานี้ได+แสนเท)า 
ตายแล+วท้ิงซากศพไว+ทุกชาติ ๆ ถ+าซากศพมิได+เปjlอยมิได+เน)า มิได+ทรุดมิได+โทรมไปประสมกันเข+า ได+
ซากศพของบุทคลผู+เดียวท้ิงไว+ทุกชาติ ๆ นั้น  ก็จะมากจะสูงใหญ) จะแน)นจะหนายิ่งกว)าพ้ืนแผ)นพสุธา
ได+แสนเท)า ดูกรบพิตรพระราชสมภารพระองคจงสละเสียซ่ึงธรรมชาติท้ังหลายห+าประการ คือ 
มาตุคามประการหนึ่ง ฆราวาศเย)าเรือนประการหนึ่ง อํานาจแห)งมัจุราชประการหนึ่ง กายแลจิตร
ประการหนึ่ง ปราปรเวทนิยกรรมประการหนึ่ง พระองคสละธรรมชาติห+าประการนี้เสียได+ด+วยอํานาจ
พระโลกุตรธรรมแล+ว  บพิตรก็ได+ชื่อว)าอยู)ในท่ีอันเกษม คืออมตะมหานฤพาน  อันเป/นเอกันตศุขล้ํา
เลิศกว)าศุขท้ังปวง 

นี่แน)บพิตรพระราชสมภาร “ อปายทุกฺขโต  มนุสฺสา  สุขา ”  มนุษยโลกนี้ประกอบด+วย
ทุกข  แต)ทว)าไม)มากเหมือนทุกขในอบายภูมิ ๆ นั้นมีมากกว)ามาก มนุษยโดยเป/นศุขแก)อบาย แต)ทว)า
ไม)เป/นศุขเท)าท่ีอยู)ของพระอินทร ท่ีอยู)ของพรินทรไม)เท)าท่ีอยู)ของพรหม ท่ีอยู)ของพรหมนั้นไม)เป/นศุข
เท)าท่ีอยู)คือพระนฤพานท่ีอยู)คือพระนิพพานนั้น  เป/นศุขกว)าพรหมมากกว)ามากนัก บพิตรพระราช
สมภาร จงยินดีท่ีจะไปยังอมตะมหานฤพาน ในกาลครั้งนั้นเม่ือสมเด็จพระมหากรุณาโปรดประทาน
พระธรรมเทศนาด+วยประการฉะนี้ พระเจ+าชมพูบดีได+ทรงฟGง ก็มีพระหฤทัยชื่นชมยินดีโสมนัศทรงพระ
ดําริหว)า สมเด็จพระเจ+าราชาธิราชนี้ “ญาณสมฺ  ปนฺโน ”  ประกอบไปด+วยพระปGญญาปรีชาอันล้ําเลิศ
ประเสริฐด+วยคุณานุภาพแห)งบพิตร  สมควรท่ีอาตมา  จะทําสักการบูชา “ อุณฺหิสํ  โอมุ\ฺจิตฺวา ”  
ทรงพระดําริหฉะนี้แล+ว  พระเจ+าชมพูบดีก็ถอดพระมหามงกุฎอันเป/นเครื่องราชาภิเศกแห)งพระองค
นั้นไปวางไว+แทบพระบาท  บูชาสมเด็จพระพุทธองคด+วยพระมหามงกุฎ  ฝKายอํามาตยแสนหนึ่งแล
พระยาร+อยเอ็จพระองคนั้น  ต)างองคต)างก็เปลื้องเครื่องประดับพระเศียรออกสักการบูชาแทบ
พระบาทสมเด็จพระบรมโลกนารถเจ+าทุกคน ๆ ฯ 

อันดับนั้น  สมเด็จพระผู+มีพระภาค  มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระธรรมเทศนาต)อไป  
“ มหาราช ”  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  สัตวท้ังหลายเกิดมาในมหรรณพภพสงสารนี้  มีสภาวะเป/น
อนิจจัง  เกิดมาแล+วก็ถึงซ่ึงดับสูญทําลายไป ๆ อายุแห)งสัตวท้ังหลายนี้ล)วงไป ๆ ทุกวันทุกเวลา  ข+าง
น)านั้นน+อยเข+า ๆ  ข+างหลังนั้นมากข้ึน ๆ  มีอุประมาดังสว)าหูกอันสัตรีภาพ  ทอข+างหลังนั้นจําเริญข้ึน 
ๆ  ข+างน)านั้นน+อยเข+า ๆ ทุกที ๆ ไป แลมีอุประมาฉันใด  อายุแห)งสัตวท้ังปวงท่ีล)วงไปนั้น ก็มากข้ึน ๆ 
ทุกวันทุกเวลาข+างน)านั้นน+อยเข+า ๆ ทุกวันไป  มีอุประไมยดังหูกนั้น  สัตวเกิดมาในวัฏสงสารนี้ มีตัวเอง
เป/นท่ีพ่ึงแก)ตัวเอง  ขณะเม่ือทําลายเบญขันธแล+วไปสู)ปรโลกนั้น  บุตรภรรยาคณาญาติมิตรสหาย  
บรรดาท่ีรักใคร)สนิทเสนหานั้น  ผู+ใดผู+หนึ่ง  มิอาจสามารถจะอนุพันธนาการติดตามไปช)วยทุกขของตน
ได+  จะได+ก็แต)กุศลแลอกุศลท่ีได+กระทําไว+ นั้นแล  จะติดตามตัวไป  กระทําไว+ดีก็ดีกระทําไว+ชั่วก็ชั่วใคร
จะตามไปช)วยได+  ตัวมีศรัทธาอุสาหะสร+างกุศล  กุศลนั้นก็จะได+เป/นท่ีพ่ึงแก)ตัวเอง  จะได+พ+นทุกขก็
เพราะกุศลท่ีตนได+กระทําไว+  อาไศรยเหตุฉะนี้แลจึงได+ชื่อว)าตัวเองเป/นท่ีพ่ึงแก)ตัวเอง สิ่งอ่ืน ๆ นอก
ออกไปกว)ากุศลแล+วแลจะได+เป/นท่ีพ่ึง ท่ีอาไศรยแห)งตนเหมือนด+วยกุศลนั้นหามิได+  กุศลนี้เป/นท่ีพ่ึงแก)
สัตวท้ังปวง บพิตรพระราชสมภาร  จงอุส)าหส่ําสมในกุศลเป/นต+นว)าให+ทานแลรักษาศีลนั้นเถิด  



๒๙๓ 

บุทคลอันอุสาหะบําเพ็ญทานนั้น  มีอุประมาดุจดังว)าบุทคลอันประดับด+วยเครื่องประดับ
อันงามสะอาด  บุทคลอันมิได+บําเพ็ญทานนั้น  มีอุประมาดังว)าบุทคลอันหาเครื่องประดับมิได+  ดูกร
บพิตรพระราชสมภาร  ตถาคตจะขอถามพระนครแห)งสมเด็จบพิตรนั้น มีประมาณใหญ)กว+างสักก่ี
โยชน  “ สฎgฐิโยชนิกํ  ภนฺเต ”  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  พระนครแห)งข+าพเจ+านี้  มีประมาณกว+าง
ใหญ)  ๖๐  โยชน  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  วงศกษัตริยในพระนครแห)งสมเด็จบพิตรนั้น  มี
ประมาณมากน+อยสักเท)าใด  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  วงศกระษัตริยในพระนครแห)งข+าพเจ+านี้ มี
ประมาณได+  ๑๐  โกฏิ  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร กาลบัดนี้ กระษัตริยท้ังปวงนั้นยังอยู)พร+อมเพรียง
กันฤาประการใด  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราชวงศกระษัตริย ท้ังปวงนั้น  หามิได+แล+ว ดูกรบพิตร 
กระษัตริยท้ังปวงอยู)ในสถานท่ีใดเล)า ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  วงศกระษัตริยท้ังปวงนั้น ถึงแก)
อนิจกรรมล)วงไปสิ้นแล+ว  ดูกรบพิตร วงศกระษัตริยท้ังหลายท่ีถึงอนิจกรรมล)วงไปนั้น  พาเอาทรัพย
สมบัติเครื่องราชกกุธภัณฑไปได+อยู)ฤา  ท)านเอาลูกรักเมียรักช+างม+าท่ีรักนั้นไปได+อยู)ฤา  ฤาเป/นประการ
ใด  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  วงศกระษัตริยท้ังหลาย  แต)บรรดาท่ีถึงอนิจกรรมล)วงไปนั้น  มิอาจ
สามารถจะพาทรัพยสมบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได+  ถึงบุตรภรรยายอดรักยอดใคร)ช+างม+าท่ียอดรักยอดใคร)
นั้นก็ดี  กระษัตริยท้ังหลายนั้นมิอาจสามารถจะชักจะพาเอาไปกับตนได+ “ เอกิกาวคจฺฉนฺติ ”  ถ+าจะไป
นั้นไปแต)ผู+เดียวแท+แท+  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  บพิตรจงพิจารณาปลงปGญญาให+เห็นธรรมสังเวชใน
ความตายนี้เถิด  มัจจุราชนี้จะได+เลือกหน+าว)าผู+ดีเข็ญใจนั้นหามิได+  ย)อมครอบงํากระทําให+อยู)ในอํานาจ
แห)งตนนั้นเสมอทุกคน ๆ ไป จะได+สังเกตว)าข+ายังหนุ)มยังสาวอยู)  ข+ายังไม)เจ็บไข+ข+ายังไม)ตายก)อนต)อ
แก)ชราอายุถึงเพียงนั้น ๆ แล+วข+าจึงจะตาย  จะสังเกตดังนั้นมิได+ “ โก ช\ฺญา ” คือ ใครนั้นจะรู+จัก
ความตาย  จะรู+จักสังเกตสังกัดผัดเพ้ียนพระยามัจจุราชได+ ว)าพรุ)งนี้เถิด ประรืนนี้เถิด ใครผัดเพ้ียน
ดังนั้นได+ถึงมีทรัพยสมบัติมากจะให+แก)พระยามัจจุราช  พระยามัจจุราชก็ไม)รับสินบน  ถึงว)าจะมีเสนา
รี้พลมากจะต)อยุทธกับ  พระยามัจจุราชก็มิอาจสามารถจะต)อยุทธได+ มีแต)พระยามัจจุราชนั้น จะ
ครอบงําย่ํายีจะหักจะรานผลาญชีวิตรให+ถึงพินาศฉิบหาย ฯ 

“ ภนฺเต ”  ข+าแต)พระเจ+าราชธิราช  พระองคนี้รู+ว)าสัตวท้ังปวงนี้จะตายเหมือนกันสิ้นทุก
รูปทุกนาม  ไม)พ+นจากความตายพระองคผู+ทรงฤทธิ์ทรงเดชเห็นปานดังนี้ จะถึงแก)ความตาย ฤาหามิได+
ประการใด  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว)า  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อันเกิดมาเป/นรูปธรรมแล+ว  อย)า
มหายเลยท่ีว)าจะพ+นจากความตาย  สัตวท้ังหลายถึงแก)ความตายฉันใดก็ดี ตถาคตนี้ก็เหมือนกันฯ  

ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  พระองคตรัสฉะนี้ จริงทีเดียว คํานี้เป/นคําสัตย นี่แน)ข+าแต)พระ
เจ+าราชาธิราช  ดังข+าพเจ+าจะขอถามบุทคลอันเกิดมาในโลกนี้  บางจําพวกก็เป/นคนเข็ญใจ               
ไร+ทรัพย  บางจําพวกก็บริบูรณด+วยสมบัติพัศถานไม)เหมือนกัน อาไศรยแก)เหตุผลเป/นประการใดพระ
เจ+าราชาธิราชรู+ฤาไม)  “ ชานามิ  มหาราช ”  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  พระตถาคตรู+แจ+งอยู)  สัตวท่ี
แปลกกันไม)เหมือนกันนั้น  ก็อาไศรยแก)กุศลแลอกุศลสองประการนี้แล จําแนกให+สัตวท้ังหลายต)างกัน  
จะว)าอ่ืนไกลไปไยเล)า ว)าแต)ญาติของบพิตรนี้เถิด  ญาติของบพิตรท่ีถึงอนิจกรรมล)วงไปท้ังหลายนั้น  
บางจําพวกท่ีประพฤติสุจริตต้ังอยู)ในสัตยในธรรมนั้น  ก็ได+ไปบังเกิดในสุคติภูมิเสวยรมยชมสมบัติอัน
โอฬาริกภาพ  บางจําพวกท่ีประพฤติมิได+ตั้งอยู)ในสัตยในธรรมนั้น  ครั้นทําลายเบ็ญจขันธแล+ว  ก็ได+ไป
บังเกิดในนรกทนทุกขเวทนา 



๒๙๔ 

“ ภนฺเต  ราชาธิราช ”  พระเจ+าข+า  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราชพระองคตรัสฉะนี้  ข+าพเจ+า
ยังสงสัยอยู)ยังไม)สิ้นสงสัยก)อน ถ+าข+าพเจ+าได+เห็นนรกแล+ว นั่นแลข+าพเจ+าจึงจะสิ้นสงสัย  ดูกรบพิตร
พระราชสมภาร  ญาติของบพิตรท่ีทนทุกขเวทนาอยู)ในนรกนั้นถ+าบพิตรได+เห็นแล+วนี้บพิตรจะดูไม)ได+  
“ภีโต  น  ภวิสฺสามิ ”  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  ข+าพเจ+าหากลัวไม)  พระองค อย)าปริวิตกเลย  ดูกร
บพิตรพระราชสมภาร ถ+าดังนั้นพระตถาคตจําสําแดงให+พระองคเห็นบัดนี้ ตรัสเท)านั้นแล+วพระพุทธ
องคเข+าสู)ปถวีกสิณบันดาลแผ)นดินให+แยกเป/นช)องลงไปตราบเท)าจนถึงอเวจี สําแดงนรกท้ังหลานให+
ปรากฏแล+ว  จุงมีพระพุทธฎีกาตรัสว)า  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  พระองคจงทอดพระเนตรดูพระ
ญาติพระวงศแห)งบพิตรบัดนี้ เถิด ฯ 

ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  ข+าพเจ+าแลลงไปหาเห็นญาติท้ังปวงไม)  เปลวเพลิงนี้            
หนักกว)าหนัก ข+าพเจ+าแลไม)เห็นญาติข+าพเจ+าเลย  สมเด็จพระมหากรุณา  ก็บันดาลให+เปลวเพลิงนั้น
ดับลงในทันใด  สําแดงญาติแห)งพระเจ+าชมพูบดีให+ปรากฏแล+วก็มีพระพุทธฎีกาตรัสชี้แจงออกไปว)า 
ดูกรบพิตรพระราชสมภารสัตวนรกผู+นั้น ๆ มิใช)อ่ืนไกล คือพระไอยกา  พระไอยกีของพระองคคนั้นคือ 
บิดา คือมารดา คนนั้นคือพ่ีน+องวงศาคณาญาติท้ังหลาย ตกว)าพระมหากรุณาเจ+าตรัสชี้แจงนั้นถ่ีถ+วน
ไปทุกสิ่ง ๆ สมเด็จพระมหาชมพูบดีก็หายสงสัยสนเท)ห ทอดพระเนตรเห็นญาติท้ังหลายเสวย
ทุกขเวทนามีประการต)าง ๆ  เป/นต+นว)านอนเหนือแผ)นดินเหล็กอันหนาได+  ๙  โยชนเปลวเพลิงเผา
ผลาญอยู)ท่ัวท้ังกรัชกาย ด้ิน ๆ รนทนทุกขเวทนาสาหัส บางจําพวกนายนิริยบาลแล)นไล)ติดตามทันแล+ว
ก็แทงด+วยหอกแหลนหลาวแลต)อยสีสะด+วยค+อนเหล็กอันใหญ) ตัตสีสะเสียด+วยดาบอันคมกล+าบางคาบ
ก็ตัดมือเท+า  กระทํากรรมกรณนั้นต)าง ๆ สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีเห็นฝูงญาติท้ังหลายเสวยทุกขเวทนา
ร+องไห+ร+องครางตายแล+วเกิดเล)าด+วยประการฉะนี้  ก็มีพระทัยสดุ+ง ตกประหม)ากราบทูลว)าพระเจ+าข+า 
ข+าแต)พระราชาธิราช ข+าพเจ+ากลัวแล+ว ข+าพเจ+าดูไม)ได+แล+ว “ นิรยํ  อนฺตรธาเปสิ ”  สมเด็จพระผู+มี
พระภาคบันดาลให+นรกนั้นอันตรธานหายไป 

พระเจ+าชมพูบดีจึงกราบทูลถามว)า  พระเจ+าข+าสัตวท้ังปวงทนทุกขเวทนาอยู)ในนรกนี้
อาไศรยกระทําอกุศลกรรมเป/นประการใด ดูกรบพิตรพระราชสมภาร สัตวท้ังหลายเหล)านี้                  
แต)ปางก)อนลุอํานาจคติท้ัง  ๔  ประการ คือลุอํานาจแก)ความรัก ลุอํานาจแก)โทโส ลุอํานาจแก)โมโห ลุ
อํานาจแก)ความกลัว เม่ือลุอํานาจแก)อคติท้ัง ๔ ประการฉะนี้แล+ว  กระทําอกุศลกรรมอันลามก นั้นต)าง 
ๆ เป/นต+น  ว)าปาณาติปาตา  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสา  ส+องเสพสุราเมรัย  กระทําโทษ
ประทุษฐร+ายแก)บิดามารดาปูKย)าตายยายผู+มีคุณแก)ตน  กระทําอกุศลกรรมหยาบช+า เห็นปานฉะนี้  
ครั้นทําลายเบญจขันธจากมนุษยแล+ว  จึงลงไปบังเกิดในนรก  ทนทุกขเวทนา สาหัสสากรรจด+วย
ประการฉะนี้ ฯ 

ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราช  ญาติข+าพเจ+าท่ีพระองคบอกว)าไปสวรรคนั้น  ข+าพเจ+า              
จะใคร)เห็นสักหน)อย  “ เต  ทสฺเสสิ ”  พระองคจงสําแดงญาติท้ังหลายอันได+ไปสวรรคให+ข+าพเจ+าเห็น
ประจักษแจ+งในกาลครั้งนี้  สมเด็จพระผู+มีพระภาค  กระทําอิทธิฤทธิ์บันดาลให+สมเด็จพระเจ+าชมพูบดี
นั้น แลเห็นชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงษยามาดุสิตานิมมานรดีประนิมิตตะวัสสวดี  สําแดงให+เห็นวิมาน
ทอง  วิมานแก+วมณี  วิมานแก+วประพาฬ  วิมานแก+วลายอันประดับประดาวิจิตรบรรจงต)าง ๆ สําแดง
ให+เห็นซ่ึงองคาพยพของเทพบุตรแลเทวธิดาท้ังหลาย  อันเสวยทิพยสมบัติสพรึบพร+อมไปด+วยทิพย



๒๙๕ 

แสนสุรางคนางฟ[าท้ังปวง แต)ละพิมาน ๆ นั้น มีนางฟ[าพันหนึ่งบ+างหม่ืนหนึ่งบ+างแสนหนึ่งบ+าง มากกว)า
หม่ืนกว)าแสนบ+าง วิมานท้ังปวงนั้น ท่ีสูงก่ึงคาพยุตรก็มี  ท่ีสูงคาพยุตรหนึ่งคือร+อยเส+นนั้นก็มี ท่ีสูง ๒ – 
๓ คาพยุตร สูงโยชน ๑ ๒ โยชน ๓ โยชน ๔ โยชน ๑๐๐ โยชน ๑๐๐๐ โยชน ก็มี ประกอบไปด+วยเสา
นั้น นับได+ละร+อยละพัน นับได+ละหม่ืนละแสน ห+อยย+อย ไปด+วยระเบียบแห)งพรวน  แลกระดึงไว+ด+วย
ฉัตรแลธง สว)างไปด+วยรัศมีแก+วรุ)งโรจโชตนาการอ้ืออึงไปด+วยเสียงทิพยบัญจางคดุริยดนตรีฆ+องกลอง
แตรสังขสนั่นเสนาะจับในน้ําใจ 

เม่ือพระพุทธองคสําแดงทิพยพิมานท้ังหลายด+วยประการฉะนี้แล+ว  พระพุทธองคก็ชี้แจง
ออกไปว)า ดูกรบพิตรพระราชสมภารพระองคจงทอดพระเนตรดูเทวบุตรเทวธิดาท้ังปวงเถิดเทวบุตร
องคนั้นอยู)ในวิมานอันนั้น  เทวบุตรองคโน+นเป/นญาติของพระองค ฝKายเทวธิดาท่ีอยู)ในวิมาอันนี้ 
เทวธิดาองคนั้นอยู)ในวิมานอันนั้น เทวธิดาองคโน+นอยู)ในวิมานอันโน+น เป/นญาติของพระองค  เม่ือ
สมเด็จพระมหากรุณาเจ+าชี้แจงออกไปด+วยประการฉะนี้แล+ว  พระเจ+าชมพูบดีทอดพระเนตรดูเทพยดา
ท้ังหลายแล+ว ก็มีปeติวัฒนาการผูกพันธรักใคร) จะใคร)ได+ซ่ึงทิพยสมบัติในชั้นฉกามาพจรสวรรค  จึง
กราบทูลถามว)าพระพุทธเจ+าข+า เทพยดาท้ังหลายนี้ แต)ปางก)อนได+กระทําการซ่ึงเป/นกุศลเป/นประการ
ใดจึงได+มาเสวยสมบัติอันเป/นทิพยเห็นสภาวปานนี้ “ มหาราช ”  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เทพยดา
ท้ังหลายนี้  แต)ปางก)อนได+กระทําการกุศลนั้นต)าง ๆ เทพยดาท่ีอยู)ในวิมานอันนั้น  แต)ปางก)อนได+สร+าง
กุฏีให+เป/นทาน แก)สมณะพราหมณาจารยผู+มีศีล  ท่ีอยู)ในวิมาน  อันโน+นแต)ปางก)อนได+ให+เพลิงเป/นทาน  
ท่ีอยู)ในวิมานอันนี้ แต)ปางก)อนได+กระทําเพดานก้ันพระพุทธรูป ท่ีเสวยสมบัติในวิมานนั้นแต)ปางก)อน
ได+สร+างพระพุทธรูป เทวดาวิมานนั้นได+สร+างพระเจดียวิหาร องคนั้นได+สร+างพระไตรปYฎก  เทวดาองค
นั้นเป/นอุบาสกในพระบวรพุทธสาสนา เทวดาวิมานนั้นได+สร+างศาลาโรงธรรมเทวดาวิมานนั้นได+ถวาย
ประทีป เทวดาวิมานนั้นได+ปลูกไม+พระศรีรัตนมหาโพธิ เทวดาวิมานนั้นได+ถวายผ+าบังสุกุล เทวดาองค
นั้นได+ถวายคิลานปGจจัย เทวดาวิมานนั้นได+ถวายเข+ายาคูแลเข+าสรวยเทวดาวิมานนั้นได+ถวายกฐินทาน 
เทวดาวิมานนั้นได+ถวายเครื่องต)าง ๆ เทวดาวิมานนั้นได+สดับตรับฟGงพระสัทธรรมเทศนา 

เม่ือสมเด็จพระมหากรุณาตรัสชี้แจงออกไปด+วยประการฉะนี้  พระเจ+าชมพูบดี             ได+
ทรงฟGงประจักษในน้ําพระทัย  จึงกราบทูลว)าข+าแต)พระเจ+าราชาธิราชผู+ประเสริฐ “ อหํ  ปวโร ”  
ข+าพเจ+านี้ประเสริฐในสกลชมพูทวีปอยู)แล+ว  ยังว)าไม)ประเสริฐเหมือนพระองค พระองคประเสริฐกว)า
ข+าพเจ+ามากมายนัก  พระพุทธเจ+าข+า  ดังข+าพเจ+าถาม ข+าพเจ+านี้ปรารถนาจะได+เป/นเทวดาเสวยสมบัติ
ในสวรรคเทวโลก  ทําไฉนข+าพเจ+าจึงจะได+สําเร็จมโนรถความปรารถนา 

“ สเจ  อิจฺฉสิ ”  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ถ+าพระองคปรารถนาแล+วจะได+สําเร็จเป/นไร
มี  ถ+าพระองคปรารถนา จงอุสาหะบําเพ็ญทานรักษาศีล อาจได+สวรรคสําเร็จดังมโนรถ ความ
ปรารถนา  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร “ ทานํ  สคฺคสฺส  โสปาณํ ”  ผลทานนี้ เป/นบันไดสําหรับท่ีจะ
เดินไปสู)สวรรคเทวโลก  “ ทานํ  เทติ  อิสฺสรํ ” ผลทานี้  ย)อมติดตามตกแต)งให+ถึงซ่ึงอิศรภาพเป/นใหญ)  
“ ทานํ  ปเวสนํ  สคฺคํ ”  ผลทานนี้ เป/นหนทางอันจะไปสู)ชั้นกามาพจรท้ังหก “ ทานํ  ทฺวารํ  วิวริตํ ”  
ผลทานนี้เป/นท่ีจะเปYดออกซ่ึงประตูแห)งฉกามาพจรเทวโลก  ทานนี้เป/นท่ีจะนําออกเสียซ่ึงความเข็ญใจ
เกิดมาในโลกนี้ท่ีจะเป/นผู+ดี มีโภคสมบัติมิได+เข็ญใจไร+ทรัพย มิได+ขาดทรัพยนั้น ก็อาไศรยแก)ผลทาน 
ผู+ใดอุสาหะบําเพ็ญทาน ผู+นั้นเกิดมาในอนาคตกาลจะมิได+เข็ญใจไร+ทรัพย มิรู+ขาดทรัพย ผลทานนี้เป/น



๒๙๖ 

ท่ีพ่ึงท่ีพํานักท่ีคุ+มครองรักษา  ซ่ึงมนุษยนิกรท้ังปวง  อันเท่ียวท)องในวัฏสงสารนี้ ย)อมได+พ่ึงพาอาไศรย
ซ่ึงผลทาน ผลทานนั้นติดตามอุปถัมภคํ้าชูติดตามทํานุบํารุงอภิบาลรักษา ผลทานนี้เป/นท่ีจะปลด
เปลื้องตนให+พ+นจากนรก  อุสาหะบําเพ็ญทานแล+วอาจสามารถจะยกตนให+พ+นจากนรกได+ ผลทานนี้
เป/นท่ีจะยังโภคสมบัติให+บังเกิดบริบูรณ 

บุทคลอันได+บําเพ็ญทานนั้น  ถ+าเกิดไปในอนาคตกาลภายภาคน)า จะมีโภคสมบัติอัน
บริบูรณพูนเกิดมิได+รู+บกพร)อง โภคสมบัติจะมิได+รู+ฉิบหาย ด+วยราชภัย โจรภัย อุทกภัย นั้นก็อาไศรยแก)
ผลทาน ถึงในปGตยุบันชาตนี้ก็ดี  ถ+ามีศรัทธาอุสาหะบําเพ็ญทานอยู)แล+ว ถึงว)าโจรจะมาฉกชิงก็ดี ได+รับ
ทานแล+วก็จะกลับรักกลับใคร) กลับเอ็นดูกรุณา จักมิได+มุ)งมองในท่ีจะฉกชิง เหตุฉะนี้แลจึงว)าผลทานนี้
เป/นท่ีรักษาไว+ซ่ึงโภคสมบัติ 

บุทคลผู+ใดบําเพ็ญซ่ึงทานบารมีนั้น  เกิดไปในอนาคตกาลภายภาคน)า จะมีอายุ         อัน
ถาวรวัฒนาการ เจริญอายุให+ยิ่งยงต้ังอยู)สิ้นกาลอันช+านาน จะมิได+เป/นคนอายุสั้น  อายุน+อย             “ 
อตฺตสฺสาตฺ ถํ   ททนฺ ติ  ”  บุทคลอันอุสาหะบําเพ็ญทานนั้น ได+ชื่ อว) าให+ ซ่ึ งประโยชนแก)ตน                       
“ อคฺคธมฺมสมา  หิตา ”  ได+ชื่อว)ากระทําให+ตนประกอบไปด+วยธรรมอันเลิศ “ เทวภูตา  มนุสฺสภาวํ  
อคฺคสุขํ  ปโมทเร ”  บุทคลอันอุสาหะบําเพ็ญทานนั้น จะเกิดเป/นเทวดาก็ดี จะเกิดเป/นมนุษยก็ดี    ก็
ย)อมจะมีความศุขนั้นมาก กายแลจิตรนั้นจะแดซ)มจะชื่นจะรื่นจะเริงอยู)ด+วยความศุข ๆ นั้นจะมีมาก
ด+วยอํานาจผลแห)งทานบารมี อันผลแห)งทานนี้ อาจสามารถจะให+สําเร็จความปรารถนาสิ้น              
ท้ังปวง มีอุประมาดังแก+วมณีโชติแห)งสมเด็จบรมจักรพัตราธิราช อันประกอบด+วยคุณอันล้ําเลิศ
ประเสริฐ ให+บังเกิดทรัพยสมบัติท้ังปวงดุจดังมโนรถความปรารถนา ถ+ามิดังนั้นผลทานนี้มีอุประ             
มาดุจดังว)าไม+กัลปพฤกษ  ให+สําเร็จความปรารถนาท้ังปวงแลมีอุประมาฉันใด ผลทานนี้ก็ให+สําเร็จ
สมบัติท้ังปวงดุจดังมโนรถความปรารถนา มีอุประไมยดังนั้น  ถ+ามิดังนั้น ผลทานนี้ มีอุประมาดุจดังว)า
ขุมทรัพย ๆ  นั้นเม่ือมีบริบูรณแล+ว  ก็อาจสามารถจะซ้ือจ)ายสารพัดข+าวของท้ังปวงให+สําเร็จมโนรถ
ความปรารถนาแลมีฉันใด ผลทานนี้เป/นขุมทรัพยอันวิเศษ จะตกแต)งสมบัติอันเป/น โลกิยแลโลกุตตร 
ให+บริบูรณสําเร็จดังมโนรถความปรารถนา เม่ือสมเด็จพระมหากรุณาสําแดงหนทางสวรรคด+วย
ประการฉะนี้ พระยาชมพูบดีได+ทรงฟGงก็โสมนัศยินดีในท่ีจะปฏิบัติให+สําเร็จสวรรค ฯ 

ฝKายองคสมเด็จพระมหากรุณา ปรารถนาจะยังพระยาชมพูบดีนั้นให+เหนื่อยหน)ายจาก
สวรรคสมบัติ  จะให+ชื่นชมโสมนัศยินดีในทางปฏิบัติอันจะให+สําเร็จพระอมตะมหานฤพาน            จึง
มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาสืบต)อไปว)า “ มหาราช ”  ดูกรบพิตรพระราช
สมภาร  “ อยํ  สมฺปตฺติ ”  อันว)าทิพยสมบัติในสวรรคอันเป/นท่ีปรารถนาท่ียินดีท่ีชอบเนื้อจําเริญ
พระทัยแห)งสมเด็จบรมบพิตรนี้จะได+เท่ียงได+แท+จะได+ม่ันคงหามิได+ ทิพยสมบัติท้ังปวงแต)ล+วนเป/น
อนิจจัง  เทพบุตรเทพธิดาท้ังหลายอันได+เสวยรมยชมสมบัติสวรรคเทวโลก มีรูปมีเสียงเป/นทิพย                   
มีกลิ่นมีรสเป/นทิพย มีสัมผัสถูกต+องเป/นทิพยนี้ จะยั่งจะยืนจะเท่ียงจะแท+อยู)หามิได+  ย)อมจะจุติปฏิสนธิ
เคลื่อนคลาดจากทิพยสมบัติ ปราศจากทิพยสมบัติอันโอฬาริกภาพเห็นสภาวปานฉะนี้  ท่ีจะเท่ียงแท+
อยู)ในทิพยสมบัตินั้นหามิได+  “ วยธมฺมา  นิโรธธมฺมา ”  ทิพยสมบัติท้ังปวงนี้ มีสภาวะรู+ฉิบหายประ
ไลยรู+ดับรู+สูญ 



๒๙๗ 

ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  อันว)าเบ็ญจกามคุณท้ัง  ๕  ประการ  คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
ถูกต+องนี้ย)อมลวงให+สัตวท้ังปวงลุ)มหลง  ลุอํานาจเจตนาจะเป/นผลเป/นประโยชนจะม่ันคงจะเท่ียงจะ
แท+นั้นหามิได+  บุทคลผู+ใดลุ)มหลงรักใคร)กําหนัดยินดีอยู)ในเบ็ญจกามคุณท้ัง  ๕  ประการฉะนี้ บุทคลผู+
นั้นก็จะเสวยซ่ึงความโสกความเศร+าทุกขภัยมีประการต)าง ๆ  

“ กามํ  นิสฺสาย  พหุทุกฺขา ”  ฝูงสัตวเกิดมาในโลกนี้ ถึงซ่ึงความทุกขความร+อนเป/นอัน
มากกว)ามากนั้น ก็อาไศรยแก)ลุ)มหลงอยู)ในกามคุณ  บุทคลอันรักใคร)ลุ)มหลงอยู)ในกามคุณนั้น  จะมี
โรคาพยาธิอาพาธปKวยไข+เป/นอันมาก อนึ่งจะมีข+าศึกศัตรูท้ังหลายมาพาลมอง ปองร+ายเป/นอันมากกว)า
มาก เกิดมาแล+วจะเป/นคนเจ+าเล)หเจ+ากล เป/นคนโกหกมายามากนั้น ก็อาไศรยแก)ลุ)มหลงด+วยกามคุณ  
บุทคลอันหลงด+วยกามคุณนั้น ย)อมจะมีสันดานอันกําเริบเอิกเกริก สันดานนั้นมิได+ระงับ ประกอบไป
ด+วยทุกขเป/นอันมาก จะนั่งก็เป/นทุกข  จะยืนก็เป/นทุกข  จะเดินก็เป/นทุกข จะนอนก็เป/นทุกข  จะกิน
ก็เป/นทุกข รู+เหตุผลอะไรสักหน)อยก็เป/นทุกขนี้เป/นหนักเป/นหนา  ข้ึนชื่อว)าหลงอยู)ด+วยกามคุณนี้ มิได+
ระงับทุกข ๆ มากกว)ามากนัก ดูกรบพิตรพระราชสมภาร อันว)าสัตวท้ังหลายบันดาลท่ีเกิดมาใน
วัฏสงสารเท่ียวท)องอยู)ในสงสารวัฏนี้  ถ+ามีสันดานนั้นลุ)มหลงด+วยกามคุณกําหนัดในกามคุณนั้นแล+วก็
ย)อมกระทําอกุศลกรรมอันลามกต)าง ๆ กรรมอันหยาบช+าสาหัสมิควรท่ีจะกระทําเลย ลุอํานาจกามคุณ
แล+วก็ย)อมกระทําได+ทุกสิ่งทุกประการ บางทีพ)อฆ)าลูกเสียก็มี  ลูกฆ)าพ)อเสียก็มี แม)ฆ)าลูกสาวก็มี ลูก
สาวฆ)าแม)เสียก็มี พ่ีฆ)าน+องเสียก็มี  น+องฆ)าพ่ีเสียก็มี ลุงฆ)าหลาน ๆ ฆ)าลุงเสียก็มี  ผัวฆ)าเมียเสียก็มี  
เมียฆ)าผังเสียก็มี  ข้ึนชื่อว)ากามคุณท้ังห+าประการนี้มีโทษมากกว)ามากนัก  บพิตรพระราชสมภารอย)า
พึงรักอย)าพึงใคร) อย)าชอบเนื้อจําเริญพระทัยในกามคุณนั้น  จงเหนื่อยจงหน)ายจงเกลียดจงอายแก)
กามคุณ อย)าได+ติดข+องอยู)ด+วยกามคุณเลย  จงสละเสียซ่ึงเอ้ือเฟjkออาลัยในกามคุณอันมีโทษมาก  เห็น
ปานดังพรรณนามาฉะนี้ 

“ มหาราชาธิราช ”  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราชผู+ประเสริฐ  “ กึ  กมฺมํกํ  รมณียํ ”  
พระพุทธเจ+าข+า สิ่งดังฤาท่ีสมควรข+าพเจ+าจะพึงรักใคร) สิ่งดังฤาท่ีสมควรข+าพเจ+าจะพึงปรารถนา  สิ่งดัง
ฤาท่ีสมควรข+าพเจ+าจะพึงชื่นชมยินดี  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว)า  ดูกรบพิตรพะราชสมภาร                 
“ นิพฺพานํ  เปมํ  นิพฺพานํ  รมณียํ ”  พระอมตะมหานฤพานนี้แล สมควรท่ีพระองคจะพึงรัก                  
พึงยินดี  สมควรท่ีพระองคจะพึงปรารถนา พระอมตะมหานฤพานนี้เป/นท่ีระงับกิเลศ เป/นท่ีระงับทุกข
ระงับความโศกโสกาลัย ระงับอุปทวะแลภัยอันตรายท้ังปวง พระนฤพานนี้เป/นศุขอันประเสริฐมีพระ
พุทธฎีกาตรัสฉะนี้แล+วก็โปรดประทานพระธรรมเทศนาสืบต)อไปว)า 

   “ สุโข  วิเวโก  ตุฎgฐสฺส      สุตธมฺมสสฺ  ปสฺสโต 

อพฺยาปชฺฌํ  สุขํ  โลเก    ปาณภูเตสุ  ส\ฺญโม 

สุขา  วิราคตา  โลเก    กามานํ  สมติกฺกโม 

อสฺมิมานสฺส  วินโย    เอตํเว  ปรมํ  สุขํ ”  

อธิบายว)า  ศุขวิเวกกล)าวคือ  พระนฤพานอันสงัดจากกิเลศนั้น  “ สุโข ”  เป/นศุขอันล้ํา
เลิศ  ย)อมบังเกิดแก)บุทคลอันพิจารณาเห็นพระสัทธรรมยินดีในพระสัทธรรมนั้น  “ อพฺยาปชฺฌํ ”  
ประการหนึ่งบุทคลอันมีสันดานปราศจากโทษหาพยาบาทฆาฎเวรมิได+นั้น  “ สุขํ ” ก็เป/นศุขอันล้ําเลิศ



๒๙๘ 

ประเสริฐ  “ ปาณภูเตสุ  ส\ฺญโม ”  ประการหนึ่งบุทคลท่ีสํารวมวาจาสํารวมน้ําใจ มิได+ฆ)าสัตวตัด
ชีวิตรมิได+เบียดเบียนแก)สัตวนั้น “ สุโข ”  ก็เป/นศุขอันวิเศษในโลกนี้     “ วิราคตา ”  ประการหนึ่ง
บุทคลอันกระทําให+แจ+งซ่ึงพระนฤพาน มีสันดานปราศจาคกระมิได+ยินดีด+วยราคดําริษณานั้น “ สุโข ” 
ก็เป/นศุขอันประเสริฐ  “ กามานํ  สมติกฺกโม  อสฺมิมานสฺส  วินโย ”  ประการหนึ่งว)าบุทคลอันได+อุปธิ
วิเวกคือพระนฤพานแล+วแลล)วงเสียซ่ึงกามคุณบันเทาเสียซ่ึงมานะระงับได+สิ้นเสร็จ  “ ปรมํสุขํ ”  ก็
เป/นศุขอันอุดมล้ําเลิศประเสริฐเท่ียงแท+นักหนา 

“ อชาติชรา ”  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  บุทคลอันได+สําเร็จแก)พระอมตะ             มหา
นฤพานนั้น  จะได+รู+เวียนตายเวียนเกิดเอากําเนิดสร+างรูปสร+างกายนั้นหามิได+  จะได+รู+แก)รู+ชรา มี
อินทรียอันวิกลวิปริตตามืดหูหนัก แก+มตอบ  ผิวหนังหดหู)เป/นเกลียวถอยกําลังวังชานั้นก็หามิได+  
บุทคลอันสําเร็จแก)พระนฤพานนั้น มิได+รู+ปKวยรู+ไข+ มิได+รู+ความโสกาอาลัยร่ําไรไห+สอ้ืนเลย 

 “ สนฺตํ  ปณีตํ ”  พระนฤพานนั้นละเอียดประณีตบรรจงปราศจากทุกขปราศจากภัย “อจลํ”  
พระนฤพานนั้นมิได+หวั่นไหวด+วยอํานาจแห)งราคกิเลศ  “ รมฺมํ ”  พระนฤพานนั้นเป/นอริยนิเวศนท่ีอยู)
แห)งพระอริยเจ+าท้ังหลายประกอบไปด+วยความศุขสนุกนิ์สบาย  “ พฺรหฺมสุขํ ”  ศุขในพระนฤพานนั้น
ล้ําเลิศประเสริฐมิได+รูแปรปรวน มิได+กลับกลายเหมือนศุขในสวรรค ศุขใน   พระนฤพานนั้นต้ังม่ัน
ยั่งยืนเป/นศุขละเยดเป/นศุขอันแท+  “ นิพฺพานํ  ปYยํ  กโรหิปY ”  บพิตรพระราชสมภาร  จงรักใคร)
ปรารถนาในนฤพานศุขนั้นเถิด 

เม่ือมีพระพุทธฎีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาฉะนี้แล+ว  พระยาชมพูบดีได+ทรงฟGงก็มีพระทัย
เลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก ท+าวเธอก็เปลื้องเครื่องราชกกุธภัณฑท้ังห+าออกกระทําสักการบูชาสมเด็จพระ
มหากรุณา พระยาท้ังร+อยเอ็จพระองคนั้นต)างองคต)างกระทําสักการบูชาสมเด็จพระมหากรุณาด+วย
เครื่องสักการบูชาเป/นอันมากกว)ามาก ฝKายพระยาชมพูบดีจึงกราบทูลถามสืบต)อไปเล)าว)า  “ ภนฺเต  
ราชาธิราช ”  ข+าแต)พระเจ+าราชาธิราชผู+ประเสริฐ  พระเจ+าข+า  ข+าพเจ+านี้ปรารถนาจะใคร)ได+ซ่ึงพระ
นฤพาน ทําไฉนข+าพเจ+าจึงจะได+พระนฤพานสําเร็จความปรารถนา 

ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  ถ+าพระองคจะปรารถนาพระนฤพานจงสละสมบัติออกทรง
บรรพชาเถิด  “ ปพฺพา  เชสฺสามิ ”  พระเจ+าข+า  ข+าพเจ+าก็จะใคร)ทรงบรรพชาทําไฉนจะได+บรรพชา
เล)า  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  บพิตรอย)าปริวิตกเลย  ตรัสเท)าดังนั้นแล+ว  พระองคคลายเสีย
ซ่ึงอิทธาภิสังขารพระนครอันใหญ)กว+างก็สูญหายกลับกลายเป/นเวฬุวันมหาวิหารข้ึนดังเก)า ส)วนพระ
พุทธองคนั้นกลับกลายเป/นสมเด็จพระพุทธเจ+าโดยปรกติฯ 

สมเด็จพระเจ+าชมพูบดีเม่ือเห็นสมเด็จพระพุทธองคอันยังเพศท่ีเป/นกระษัตริย  ให+อัตรธาน
หายกลับกลายเป/นสมเด็จพระพุทธเจ+า  ประดับด+วยทวตึงษมหาบุรุษลักษณะ แลพระอสีตยานุ
พยัญชนะรุ)งเรืองไดด+วยฉัพพรรณรังษีหกประการ ประดุจดังปริมณฑลพระจันทรเม่ือวันเพ็ญเดือนสิบ
สอง  พระยาชมพูบดีมีจิตรพิศวง  ทรงพระราชดําริหว)า  แท+จริงสมเด็จพระเจ+าราชาธิราชนี้ท)านมี
ศักดานุภาพควรจะอัศจรรยยิ่งนัก  ดูดูnเป/น คฤหัสถอยู)เม่ือตะก้ี บัดเด๋ียวนี้มา กลับกลายเป/นบรรพชิต
แล+วเล)า  ฤทธิ์เดชนี้มากแท+จริงแล+ว ทรงพระดําริหฉะนี้แล+วท+าวเธอก็ตั้ง พระเนตรแลดูพระองคสมเด็จ
พระมหากรุณาอยู)ในสถานท่ีนั้น 



๒๙๙ 

“ ภควา ”  สมเด็จพระผู+มีพระภาคย  ก็มีพระพุทธฎีกาตรัสสําแดงอานิสงสบรรพชาว)า  
ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  บุทคลอันได+ทรงบรรพชาในบวรพุทธสาสนาพระตถาคตนี้ ผลานิสงสนั้น
มากกว)ามากนัก แม+นบุทคลผู+มีฤทธิ์ไปเก็บเอาดอกไม+สิ้นท้ังปKาพระหิมวันตมากระทําสักการบูชา
สมเด็จพระพุทธเจ+านั้นนับได+ถึงพันพระองค บูชาไป ๆ ทุกวัน ๆ กว)าจะสิ้นชีวิตรของอาตมานั้นก็ดี
อานิสงสแห)งบูชานั้น ก็มิได+เท)าอานิสงสแห)งบุทคลท่ีทรงบรรพชาในพระบวรพุทธสาสนา  “ โกฏิ
พุทฺธานํ  ททนฺโตปY ”  แม+นถวายทานแก)สมเด็จพระพุทธเจ+า นับได+ถึงโกฏิพระองคก็ดีแลจะเอาผลนั้น
มาเปรียบด+วยอานิสงสแห)งบรรพชาในพระสาสนานั้นยิ่งกว)าผลท่ี   ถวายทานแก)สมเด็จพระพุทธองค  
นับได+ถึงโกฏิพระองคนั้นอิก  แม+จะสร+างพระพุทธรูปอันใหญ)เท)าห+องจักรวาฬ  อันนี้แล+วแลบูชาด+วย
แก+วเจ็ดประการสูงข้ึนไปเสมอเขาพระเมรุก็ดี เอาผลนั้น มาเปรียบด+วยผลแห)งบรรพชาก็เปรียบมิได+  
ผลแห)งบรรพชาในพระสาสนานี้มากนัก  แม+นผู+มีฤทธิ์  จะเอาเขาพระเมรุมาเป/นปากไก) เอาท+อง
อากาศมาเป/นใบลาน จะเอาแผ)นดินดาลมาเป/นแท)งหมึก เอาน้ําในมหาสมุทรเป/นน้ําละลายจะจาฤก
หมายซ่ึงผลแห)งบุทคลทรงบรรพชาในพระบวรพุทธสาสนานั้นจนสิ้นดินฟ[ามหาสมุทร  ก็ยังไม)สิ้นผล
แห)งบุทคลบรรพชาในบวรพุทธสาสนา 

“ ปพฺพชิตผลํ  อปริมาณํ ”  ผลแห)งทรงบรรพชาในบวรพุทธสาสนานี้จะนับ จะประมาณ
มิได+ อาไศรยเหตุฉะนี้  บรมบพิตรจงครองประเวณีสังฆรัตนะกล)าวคือทรงบรรพชาเป/นภิกษุภาวะ เพ่ือ
จะกระทําให+แจ+งซ่ึงพระอมตะมหานฤพานกาลครั้งนี้  “ เอหิ ”  เชิญบพิตรทรงพระภูษากาสาวพัตร  
อันเป/นธงไชยแห)งพระอรหรรตแล+วเชิญบพิตรเสด็จไปทรงนั่งให+สบายในภายในพระอมตะมหานฤพาน
นี้เถิด  นี่แน)บพิตรพระราชสมภาร  ธรรมชาติอันบุทคลหายาก ๔  ประการ  “ พุทฺธุปฺปาโท  ทุลฺลโภ ”  
คือสมเด็จพระพุทธเจ+าได+มาตรัสในโลกนี้แต)ละพระองค ๆ นั้น บุทคลจะได+พบได+เห็นเป/นอันยากนั้น
ประการ ๑  “ ธมฺโม  ทุลฺลโภ ”  พระสัทธรรมนี้ บุทคล จะได+พบจะได+เห็นจะได+สดับตรับฟGงนั้น ก็ได+
เป/นอันยากประการหนึ่ง  “ ปพพชิโต  ทุลฺลโภ ”  เกิดมาแล+วจะได+บวชได+เรียนในพระพุทธสาสนานี้  
ก็ได+เป/นอันยากประการหนึ่ง  “ สทฺธาสมปนฺโน  ทุลฺลโภ ”  เกิดมาแล+วจะเป/นคนดีมีศรัทธาเลื่อมใส
เชื่อถือในคุณพระรัตนไตรย  ยินดีในบวรพุทธสาสนานี้ก็ได+เป/นอันยากประการหนึ่ง เป/น ๔ ประการ
ฉะนี้  บพิตรพระราชสมภารได+ประสบพบเป/นพระธรรมชาตินี้หาได+ยากท้ัง  ๔  ประการ ดังนี้  เชิญ
บพิตรมาไปสู)พระนฤพานกับด+วย พระตถาคตเถิด 

“ สตฺถุ  ธมฺมกถํ  สุตฺวา ”  ฝKายสมเด็จพระเจ+าชมพูบดี เม่ือพระองคได+ทรงฟGงพระสัทธรรม
เทศนา ด+วยประการฉะนี้ ก็ทรงพระดําริหว)า แท+จริง พระเจ+าราชาธิราชนี้ รักใคร)อาตมามากมาย 
บ+านเมืองร)างกายของเรานี้เราจะถวายแก)พระเจ+าราชาธิราชในครั้งนี้แล+ว  พระเจ+าราชาธิราชนี้ ว)า
กล)าวแต)ล+วนจะให+เป/นประโยชนแก)เราสําแดงหนทางอันเลิศรักเรานี้มากมายนักหนา ทรงพระดําริห
ฉะนี้แล+ว ก็กราบทูลพระกรุณาว)า  “อหํ  อตฺตานํ  นิยฺยาเทมิ ”  ข+าพเจ+านี้จะมอบเวรร)างกายถวายแก)
พระองคบัดนี้แล+ว สมบัติในเมืองปGญจาลราฐนั้น  ข+าพเจ+าจะขอถวายแก)พระองค ตัวข+าพเจ+าก็จะบวช
ในสํานักนิ์แห)งพระองคบัดนี้แล+ว “ สพฺพ\ฺ\ุต  ญาเณน วิจาเรสิ ”  ขณะนั้นสมเด็จพระมหากรุณาก็
ทรงอาวัชชนาการพิจารณาดูอุปนิสสัยของพระยาชมพูบดี ด+วย พระสรรพพัญ\ุตญาณว)า  พระยา
ชมพูบดีนี้จะได+สําเร็จ  บาตรแลจีวรอันแล+วไปด+วยพระอิทธิฤทธิ์  ฤาว)าหามิได+เป/นประการใดพิจารณา
ไปก็แจ+งด+วยพระสรรพพัญ\ุตญาณว)า  “ อดีเตกาเล ”  ในอดีตกาลล)วงแล+วแต)หลัง  “ กสฺสปพุทฺธ



๓๐๐ 

กาเล ”  ครั้งสาสนาพระพุทธกัศศปสัมมาสัมพุทธเจ+านั้น  พระยาชมพูบดีเธอบังเกิดเป/นพ)อค+ากัมพล
ครั้งหนึ่งพานิชนั้นเอาผ+ากัมพลไปเท่ียวขายในประเทศเมืองอ่ืน ไปพบสมเด็จพระพุทธกัศศปอันเสด็จ
ไปทรงบาตร ก็มีจิตรปสันนาการเลื่อมใส จึงอาราธนาสมเด็จพระพุทธองคเจ+าให+นั่งเหนืออาศนะอันตน
ตกแห)งด+วยผ+ากัมพลแล+ว ก็ถวายทานบิณฑบาตรแด)สมเด็จพระพุทธกัศศป  ครั้นแล+วก็ถวายมีดเล)ม
หนึ่ง เข็มเล)มหนึ่ง ผ+ากัมพลผืนหนึ่งแด)สมเด็จพระพุทธเจ+า แล+วพานิชนั้นกระทําปนิธานความ
ปรารถนาว)า ข+าพเจ+ายังมิสําเร็จแก)พระอรหรรตกราบใด อันความยาก ความทุกข ความเข็ญใจแล+ว
อย)าได+มีแก)ตัวข+าพเจ+าเลย พานิชปรารถนาฉะนี้ สมเด็จพระพุทธกัศศปเจ+าก็กระทําอนุโมทนาว)า  ให+
ท)านสําเร็จความปรารถนาเถิด พานิชนั้นครั้นกลับมาเอนก็บอกภรรยาให+อนุโมทนา ภรรยานั้นก็
โสมนัศปรีดาอนุโมทนาทานแห)งสามีของตนแล+วก็ปรารถนาว)า ขอให+ข+าพเจ+าได+พระนิพพานกับด+วย
สามีนี้เถิด 

“ ปจฺจุสกาเล ”  เวลาใกล+รุ)งวันนั้น  สมเด็จอมรินทราธิราชก็ใช+ให+พระวิศุกรรม            ลง
มานฤมิตรปรางคปราสาทท้ัง ๔ ให+แก)พานิชผัวเมียในประเทศนั้น  เม่ือพานิชผัวเมียได+เสวยสมบัติอยู)
ในปรางคปราสาทท้ัง ๔ นั้น  เป/นผาศุกกราบเท)าสิ้นอายุแล+ว ก็ได+ข้ึนไปบังเกิดใน ดาวดึงษสวรรค 
เสวยทิพยสมบัติในวิมานทองสพรึบพร+อมด+วยแสนสุรางคนางเทพธิดา “ ยาวตายุกํ  ฐตฺวา ”  อยู)
ดาวดึงษนั้นกราบเท)าสิ้นอายุแล+ว  ก็จุติจากสวรรคลงมาบังเกิดเป/น พระยาชมพูบดีในครั้งนี้  ข+อซ่ึง
พระยาชมพูบดีได+ฉลองพระบาทแก+วมณีอันมีฤทธิ์เห็นปานดังนั้น  ด+วยอํานาจอานิสงสท่ีถวายมีดตัดไม+
สีฟGน ข+อซ่ึงได+วิษศรนั้น ด+วยผลานิสงสท่ีถวายเข็มตกว)า พระยาชมพูบดี  ถึงซ่ึงอิศรภาพในพ้ืนชมพู
ทวีปนี้ ด+วยผลานิสงสแห)งกุศลผลบุญอันตนได+บําเพ็ญมาโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ 

สมเด็จพระมหากรุณา  เม่ือพิจารณาเห็นว)าวาศนาบารมีของพระยาชมพูบดี สมควรแก)
เอหิภิกษุบรรพชา  “ หตฺถํ  ปสาเรตฺวา ”  สมเด็จพระพุทธองคเจ+า  จึงเหยียดออกซ่ึงพระหัตถเบ้ือง
ขวา  จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว)า  “ มหาราช  เอหิ  นิพฺพานาภิมุโข ”  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร  เชิญ
บพิตรมานี่เถิด  เชิญบพิตรผินพระภักตรเฉพาะสู)พระนฤพานบัดนี้เถิด  “ ตํ  สุตฺวา ”  สมเด็จพระเจ+า
ชมพูบดี  ได+ทรงฟGงพระพุทธฎีกาตรัสดังนั้น  ก็ได+ซ่ึงปYตีอันมีพรรณห+าประการ บังเกิดแต)พ้ืนพระบาท
กราบเท)าถึงพระเศียร  “ นิปติตฺวา ”  ท+าวเธอก็หมอบลงแทบพระบาทยุคลแห)งสมเด็จพระมหากรุณา 
งามเสมือนดังว)าลํากล+วยทองอันน+อมลงกราบทูลว)า  “ ภนฺเต  ภควา ”  ข+าแต)พระผู+ทรงพระภาคเป/น
อันงามพระพุทธเจ+าข+า  “ มํปพฺพพาเชหิ ”  พระพุทธองคได+ทรงพระกรุณาโปรดประทานบรรพชาแก)
ข+าพระองคบัดนี้เถิด  

สมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสว)า  “ สุวา  ขาเต  ธมฺเม  ทุกฺขสฺสนฺตํ    พฺร
หฺมจริยํ   จเรหิ  ”  ดูกรบพิตรพระราชสมภาร พระองคจงประพฤติ ซ่ึงสาสนพรหมจรรย                     
ในสาสนธรรม อันพระตถาคตตรัสเทศนาไว+  บพิตรจงกระทําให+สิ้นทุกขสิ้นภัยวันนี้บัดนี้เถิด ฯ 

ในกาลเม่ือสมเด็จพระมหากรุณามีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้อันว)าบริกขาร ท้ังแปดประการก็
ลอยมาสอดสรวมลงในกายของพระยาชมพูบดี ๆ ก็รับพระราชทานเอหิภิกษุบรรพชาในบวรพุทธ
สาสนาในกาลครั้งนั้น 



๓๐๑ 

“ ภควา  ราชานํ  ปพฺพาเชตฺวา ”  สมเด็จพระผู+มีพระภาคเจ+าเม่ือบรรพชา พระยาชมพู
บดีแล+ว  ก็บรรพชาพระยาท้ังร+อยเอ็จพระองคแลอํามาตยแสนหนึ่งในลําดับนั้น ครั้นแล+วพระพุทธองค
ก็ทรงพระอาวัชนาการว)า  กรรมฐานสิ่งใดหนอจะเป/นท่ีสบายแห)งพระยาชมพูบดี  พิจารณาไปก็เห็น
แจ+งว)าพระยาชมพูบดีนี้  แต)ชาติก)อนได+บําเพ็ญกสิณบริกรรมได+พิจารณาพระอนิจจังในกเฬวระทราก
ศพอันเนาท่ีลอยลงมาตามกระแสน้ํา  พระยาชมพูบดี  นี้มีวาสนาสมควรแก)อนิจกรรมฐาน  สมเด็จ
พระบรมโลกนารถศาสดาจารยพิจารณาเห็นฉะนี้แล+ว  ก็พระราชทานอนิจกรรมฐานว)า  “ ภิกฺขเว  
ป\ฺจกฺขนฺธา  อนิจฺจา  โหนฺติ  สํขตา  โหนฺติ  ปฎิจฺจสมุปฺปนฺนา  โหนฺติ ”  ดูกรสงฆท้ังปวง  “ 
ป\ฺจกฺขนฺธา ”  อันว)าเบ็ญจขันธท้ังห+าอันกุศลอกุศลกรรมประชุมตกแต)งอาไศรยกุศลอกุศลกรรม เป/น
ปGจจัยแล+วแลบังเกิดนั้น ย)อมมีสภาวะเป/นอนิจจังจะเท่ียงจะแท+นั้นหามิได+  “ ขยธมฺมา  วยธมฺมา ”  
เบ็ญจขันธท้ังห+านี้  มีสภาวะสิ้นสูญ ฉิบหายไปเป/นอันเร็วพลันมิได+ต้ังอยู)นาน  “ พุพฺพุฬกราสิวิย ”  มี
ครุวนาดุจดังว)าฟองน้ําอันบังเกิดด+วยกําลังเกลียวน้ํา  น้ํากระทบแล+วแลถึงซ่ึงแตกทําลายไปเป/นอันเร็ว
พลัน  ถ+ามิดังนั้น “ วิชฺชุปมา ”  มีอุประมาดังสายฟ[าแลบอันเร็วท่ีจะอันตรธานหาย  “ มายา  โหติ ”  
เบ็ญจขันธนี้ย)อมฬ)อลวงให+สัตวท้ังหลายลุ)มหลง  “ มริจิวิย ”  มีอุประมาดัจดังว)าพยับแดด อันฬ)อลวง 
ซ่ึงหมู)เนื้ออันธรรมดาว)าหมู)เนื้อแลเห็นพยับแดดเม่ือเวลาตะวันเท่ียงแลสําคัญว)าน้ําแล)นไปด+วยกําลัง
อันเร็วพลันครั้นมิได+กินน้ําสําเร็จความปรารถนาก็ถึงซ่ึงวิสัญญีภาพล+มกลิ้งอยู)กับท่ี  แลมีฉันใด  สัตว
ท้ังหลายอันหลงด+วยเบ็ญจขันธนั้น  ก็ถึงซ่ึงวิสัญญีภาวะล+มกลิ้งอยู)ในไตรยภพโลก  มิอาจยกตนออก
จากสังสารโอฆนี้ได+มีอุประไมยดังนั้น  ดูกรสงฆท้ังปวง  อย)าพึงประโยชนด+วยเบ็ญจขันธ  พิจารณาให+
เห็นว)าเบ็ญจขันธนี้หาแก)นสารมิได+  เป/นเครื่องเปjlอยเครื่องเน)าสุจิอสุภัง  เม่ือมีพระพุทธฎีกาตรัสบอก
พระกรรมฐาน  ด+วยประการฉะนี้  พระยาชมพูบดีเถรได+รับประทานฟGง  ก็บรรลุถึงพระอรหัสตัดกิเลศ
ธรรมท้ังปวงได+ขาดจากขันธสันดาน  “ สพฺเพราชาโนว  อมจฺจา ”  ฝKายพระยาร+อยเอ็จพระองคแล
อํามาตยแสนหนึ่ง  แต)บันดาลท่ีได+บรรพชาในครั้งนั้นเม่ือได+รับพระราชทาน ฟGงกรรมฐาน  ได+สําเร็จ
พระอรหัตพร+อมสิ้นด+วยกัน 

“ พลนิกายา  ชมฺพูปติตฺเถรํ  วนฺทิตฺวา ”  ฝKายพวกพลนิกายท้ังหลายก็ชวนกันเข+าไป
ถวายนมัศการพระชมพูบดีเถรอําลาเพ่ือจะกลับไปสู)บ+านเมืองแห)งตน  พระชมพูบดีเถร  ก็สั่งเนื้อความ
มาถึงพระราชบุตรแลพระอรรคมเหษีว)า  ท)านท้ังปวงจงบอกว)าเรานี้ประพฤติซ่ึงโลกุตตรประเวณี
เหมือนเรานี้เถิด  เม่ือพระชมพูบดีเถรสั่งเนื้อความฉะนี้  พวกพลนิกายท้ังหลายนั้น กลับมาถึงพระนคร
แล+ว  ก็กราบทูลแจ+งประพฤติข)าวสาสนนั้นแก)  นางกาญจนเทวี  แลเจ+าศิริคุตรราชกุมาร  นางกาญจน
เทวี  แลเจ+าศิริคุตร  ได+ฟGงประพฤติข)าวสาสน  ก็เสด็จออกนอกพระนครกับด+วยเสนางคนิกรท้ังหลาย
เป/นอันมากมาสู)สํานักนิ์พระชมพูบดีเถร  สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ+า  ก็ใช+เจ+ามาฆ
สามเณรให+ย)อมรรคาเข+าให+ใกล+ นางกาญจนเทวี  แลเจ+าศิริคุตรราชกุมารนั้น  มาวันเดียวก็บรรลุถึง
สํานักนิ์ของสมเด็จพระมหากรุณา  เม่ือเสด็จถึง  จึงลงจากสุวรรณสีวิกากาญจนยานมาศมีนาง
ท้ังหลายพันหนึ่ง  เป/นบริวารไปสู)สํานักนิ์สมเด็จพระมหากรุณา  ถวายนมัศการสมเด็จพระพุทธองค
แล+วก็กราบทูลถามว)า  พระพุทธเจ+าข+า  พระชมพูบดีเถรนี้อยู)ในสถานท่ีใด  ดูกรอุบาสิกาจงพิจารณาดู
ตามสําคัญแต)ก)อนนั้นเถิด  ครั้งนั้นพระชมพูบดีเถรนฤมิตรรูปนั้นถึงพันหนึ่ง  แล+วก็นั่งอยู)ในท)ามกลาง
แห)งรูปนฤมิตรท้ังปวงนั้น   นางกาญจนเทวีนั้นทอดพระเนตรแสวงไปในระหว)างแห)งรูปนฤมิตร  ก็มิ
รู+จักว)าองคไหนเป/นพระชมพูบดีเถร  เหตุว)ารูปนฤมิตรพันหนึ่งนั้น  มีวรรณสัณฐานเหมือนกันกับพระ



๓๐๒ 

ชมพูบดีเถร  สมเด็จพระมหากรุณาก็รู+แจ+งว)า นางกาญจนเทวีนั้นมิรู+จักพระองค  พระชมพูบดีเถรจึงมี
พระพุทธฎีกาตรัสว)า  ดูกรพระราชเทวี  “ ปกฺโกสาหิ ”  ท)านจงร+องเรียกพระชมพูบดีเถรตามเคยเรียก
แต)ก)อนนั้นเถิด  นางกาญจนเทวีก็ร+องเรียกตามเคยเรียกมาแต)ก)อน  เม่ือรู+จักองคแห)งพระชมพูบดีเถร
แล+ว  นางกาญจนเทวีก็เข+าไปใกล+ถวายนมัศการพระชมพูบดีเถรโดยสัจเคารพ  แล+วมาฟGงพระสัทธรรม
เทศนาในสํานักนิ์ของสมเด็จพระมหากรุณา  พระนางมีศรัทธา  จึงตัดมวยพระเกษแลปYlนแก+วบูชาพระ
สัทธรรมเทศนาแล+วก็ขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองคก็ส)งไปให+บวชในสํานักนิ์ของพระพิมพาเถรี
ภิกษุนี นางกาญจนเทวี  ก็ได+สําเร็จพระอรหัตรผลในขณะท่ีทรงบรรพชาปรากฎในบวรพุทธสาสนา  
ได+บัญญัตินามชื่อว)านายกาญจนเถรี  เจ+าศิริคุตรนั้นก็บรรพชา   ในสํานักนิ์แห)งพระชมพูบดีเถร  ก็ได+
สําเร็จพระอรหัส  “ สพฺเพ  ปริสา ”  บริษัทท้ังปวงอันเศษนั้น  ก็ได+ประดิษฐานอยู)ในอริยมรรค  ๔  มี
โสดาเป/นต+นเป/นประธาน  “ พลนิกายา ”  อันว)าพลนิกายท้ังหลายนั้น  ก็สมาทานเอาศีลห+าประการ
แล+วก็ชวนกันกลับมา 

เอวํก็มี   ด+วยประการฉะนี้ 

 

************************************* 
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ประวัติผู�วิจัย 
 
ช่ือ :  นายชัชวาล  อัชฌากุล 
วัน/เดือน/ปO เกิด :  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๒๔ 
สถานท่ีเกิด :  กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา :  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปeการศึกษา ๒๕๔๕ 
   ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขากฎหมายอาญา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปeการศึกษา ๒๕๔๙ 

ประสบการณ�การทํางาน :  - นิติกร  สํานักงานเทศบาลตําบลบางเตย   
อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 
- นิติกรชํานาญการ  

สถานท่ีทํางาน :  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปOท่ีเข�าศึกษา  :  ปeการศึกษา ๒๕๕๕ 
ปOท่ีสําเร็จการศึกษา :  ปeการศึกษา ๒๕๖๐ 
ท่ีอยู/ป:จจุบัน :  ๑๒๘  หมู)ท่ี ๑ ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด   

จังหวัดนนทบุรี 
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