
ง 

53107211: สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ 
คําสําคญั:  พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่/ ความศรัทธา/ พทุธพานิชย์ 

อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์: พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทย. อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. 309 หน้า. 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีมี้วัตถุประสงค์ศึกษาคติท่ีมา และแรงบันดาลใจการสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ในดนิแดนไทย  โดยรวบรวมการสร้างนบัเน่ืองจากอดีตถึงปัจจบุนั อนัแสดงผลตอ่
ศรัทธาการสร้างทัง้ในขณะสร้าง และหลงัสร้างเสร็จ ว่ามีการเรียกศรัทธาการบญุการบริจาค การ
นมสัการบูชาลกัษณะต่างๆ ท่ีส่งผลการใช้งานองค์พระในลกัษณะใดบ้าง ทัง้เหตุแห่งการสร้าง 
ผู้สร้าง คติการสร้าง พิธีกรรม พืน้ท่ีการสร้าง และการท่องเท่ียว ท่ีเป็นการเรียกศรัทธาการบุญต่อ
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้ในมมุมองของความศรัทธา และพทุธพานิชย์ 

การศกึษาแสดงให้เห็นวา่พทุธปฏิมามีผลกบัศรัทธาทกุยคุทกุสมยั ด้วยปรากฏคติการ
สร้าง หลกัฐานการสร้าง และการกล่าวถึงพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อย่างสืบเน่ืองในทุกอาณาจักร 
ด้วยเป็นการแสดงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรทัง้การปกครอง และการศาสนา ตลอดจนถึงอํานาจ
บารมีของผู้ สร้างทัง้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับเปล่ียนตามบริบทของสังคมชัดเจน
นบัตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขนาดการสร้างพุทธปฏิมาสามารถเรียก
ศรัทธาการสร้างได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ยงัสามารถเรียกศรัทธาการบุญ การบริจาค พิธีกรรม
ตา่งๆ ท่ีแปรผนัไปจากอดีต รวมถึงการเรียกศรัทธาการบญุจากการท่องเท่ียวท่ีสามารถเรียกปัจจยั
การบญุได้เป็นอย่างมาก โดยทัง้ท่ีมาจากความศรัทธาอย่างแท้จริง และการเรียกศรัทธาเกินพอดี
จนเป็นแนวทางของพทุธพานิชย์ 
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ALONGKRON  PAMUORNSUB: COLOSSAL BUDDHA  IMAGES IN THAILAND: 
BELIEVE OR BUSINESS. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. RUNGROJ  THAMRUNGRAENG. 
309 pp. 

The objective of this thesis is to study the principle of origin and the 
inspiration to construct Colossal Buddha images in Thailand by compile the construct 
from the past to present. This shows the result of believes in construct, while the 
construction building and after finished built that have called the believe of the merit, 
donation, worship, adoration in various styles that affect the usability of the lord in which 
way. From the reason of the construct, the constructor, the principle of construct, 
worship, the consturction area and the tour. All that to ask for merit believe to Colossal 
Buddha images in both viewpoints are the belief and the business. 

This study shows that the Colossal Buddha images affected to the belief in 
all ages appear the principle construct, the evidence of construct and citing the 
Colossal Buddha images ongoing in every Kingdom. This shows the prosperity of the 
Kingdom in the dominance and  the religious through the power and the prestige of the 
construction from the past to present by adjustment explicity according to the social 
context from B.E. 2500 to present. Which shows that the size of the construciton of the 
Buddha images be able to ask for the faith  as well, moreover be able to ask for the faith 
of the merit, donation and worship that all changes from the past. Including the merit 
and donation from the tour that can request greatly of merit factor by the truth faith and 
request more and more to becoming the process of the religious business.   
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

อนัดบัแรกขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูสําหรับทนุพฒันาอาจารย์แห่งมหาวิทยาลยับรูพา 
ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษา และเอือ้ประโยชน์เร่ืองเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือการศึกษาระดับ
มหาบณัฑิตในครัง้นี ้

วิทยานิพนธ์เล่มนีม้ิอาจจะสําเร็จลงได้หากขาดการช่วยเหลือ และแนะนําแนวทางของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง ผู้ดแูลเร่ืองต่างๆใน
การวิจยั ตรวจแก้ ปรับปรุงเลม่นิพนธ์จนสําเร็จลลุว่งลง 

ศาสตราจารย์  ดร .ศักดิ์ชัย   สายสิงห์  ผู้ แนะนําจุดประกายความคิดเ ร่ืองหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ให้คําปรึกษาตลอดจนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในช่วงระยะแรกของการเร่ิมเก็บข้อมลู  

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร. สนัติ  เล็กสขุมุ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี และ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร .  ประภัสสร์   ชูวิ เ ชียร  ตลอดจนถึงอาจารย์ท่านอ่ืนๆในภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะท่ีได้ประสิทธ์ประศาสตร์วิชาความรู้เร่ืองประวัติศาสตร์ศิลปะ จากท่ีเคยมี
ความรู้เพียงน้อยนิดจนทําให้เข้าใจเร่ืองประวตัศิาสตร์ศลิปะมากยิ่งขึน้ และยงัต้องฝึกฝนตนเองอีก
ตอ่ไป 

ขอขอบคณุมิตรภาพท่ีร่วมเดินทางช่วยเหลือกนัมาของน้องร่วมรหสั 53 ท่ีเคียงบา่เคียง
ไหลก่นัมาจนตลอดรอดฝ่ังทัง้ 7 คน กญัญาพชัร ปิยนนัท์ พิชิต ชนิสา อโนชา และพลอยชมพ ู 

ขอขอบคณุเพ่ือนผู้สละเวลาร่วมเดินทาง ทสันะ  ก้อนดี และประยกุต์  จนัทร์บรรจบ ท่ี
รอนแรมเดินทางเก็บข้อมลูท่ีมีระยะทางยาวไกลอย่างมากครัง้หนึ่งในชีวิต ตลอดจนถึงมิตรสหาย
ทกุท่านท่ีช่วยให้กําลงัใจ ให้การสนบัสนนุ บอกกลา่วตกัเตือนยามท่ีท้อใจ จนทําให้วิทยานิพนธ์เลม่
นีสํ้าเร็จลลุว่งลงได้ 

ขอขอบคณุครอบครัวประมวญทรัพย์ คณุแม่ และพ่ีสาว ท่ีช่วยดแูลตลอดมารวมถึง
คณุพอ่ ท่ีอาจมองดจูากท่ีใดท่ีหนึง่ ถึงแม้วา่ท่านจะไมอ่ยูด้่วยแตท่่านคงรับรู้ถึงความสําเร็จในครัง้นี ้
สดุท้ายขอขอบคณุความศรัทธาท่ีสร้างความเช่ือมัน่ท่ีทําให้ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีลงมือทําสําเร็จลลุว่งลง
ได้เสมอมา 
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