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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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

พระพทุธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนไทยมาอย่างช้านาน ด้วยปรากฏหลกัฐาน
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายตัง้แต่เม่ือแรกรับวฒันธรรมทางศาสนาครัง้ทวารวดี 
จวบจนถึงสมยัปัจจบุนั การสร้างศาสนสถานนบัตัง้แตโ่บราณกาลเป็นต้นมาล้วนเกิดขึน้จากความ
ศรัทธาท่ีมีตอ่บวรพทุธศาสนาและการสืบทอดพระพทุธศาสนาเป็นสําคญั 

พระพุทธรูปเป็นรูปเคารพแทนองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า อันถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์
ประเภทหนึ่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือเจตนาอุทิศต่อพระพุทธเจ้าโดยไม่กําหนดว่าจะต้องเป็นอย่างไร1 อนั
ได้รับความนิยมในการสร้างเป็นอย่างมากเพ่ือเป็นรูปเคารพแทนองค์สมเด็จสมัมาพระพุทธเจ้า 
แนวคิดและคติเม่ือแรกเร่ิมการสร้างนัน้เป็นการสร้างขึน้เพ่ือประดิษฐานเป็นประธานของวดั โบสถ์ 
วิหาร เม่ือมีการสถาปนาศาสนสถานในประการแรก ในอนัดบัรองลงมาอาจเก่ียวเน่ืองกบัการสืบ
ทอดพระพทุธศาสนา รําลกึถึงองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระธรรมท่ีทรงตรัสรู้และเผยแพร่
สัง่สอน2 

นอกจากการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือประดิษฐานในศาสนสถานแล้ว ยงัได้มีการสร้าง
พระพทุธรูปขนาดใหญ่ มีหลกัฐานอย่างชดัเจนในสมยัศิลปะคปุตะของอินเดีย อนัปรากฏเป็นภาพ
สลกัตามถํา้ เช่น ถํา้อชนัตาเป็นต้นในดินแดนไทยได้พบว่ามีการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่แล้ว
ตัง้แต่สมัยทวารวดี เช่น พระพุทธรูปศิลาขาวและพระพุทธรูปศิลาเขียวเป็นต้นจนมาถึงสมัย
อาณาจกัรในพทุธศตวรรษท่ี 19 ตัง้แตส่มยัสโุขทยัเป็นต้นมามีการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่เป็น
จํานวนมาก3 

                                                  
1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์มสภณพิพรรฒธนากร, 2469), 9. 
2 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความ

เช่ือของคนไทย (กรุงเทพฯ:  ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2556), 614. 

3 เร่ืองเดียวกนั, 598. 
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พระพทุธรูปขนาดใหญ่ เป็นสิ่งหนึ่งท่ีสะท้อนความศรัทธาอนัแสดงถึงความรุ่งเรือง ของบ้านเมือง 
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  อํานาจทางการเมือง พระพทุธรูปขนาดใหญ่เบือ้งต้นคงเป็นการ
แสดงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกั และอาจสะท้อนเร่ืองพระราชอํานาจของผู้สร้างเป็น
ประเดน็รอง ซึง่แสดงให้เห็นถึงบญุบารมี และอํานาจทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกนั 
ยิ่งบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น จะมีการสะท้อนความรุ่งเรืองออกมาในรูปงานพุทธศิลป์อย่าง
สม่ําเสมอในแต่ละยุคสมัยของดินแดนไทยในครัง้อดีต จนกลายมาเป็นคตินิยมการสร้าง
พระพุทธรูปถวายในพระพุทธศาสนาจากจารึกท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปส่วนใหญ่มกั
กล่าวถึงการทํานุบํารุงพุทธศาสนา เพ่ือสร้างบุญกุศลทัง้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลบัและกับตวั
ผู้สร้างอนัเป็นการสะสมบญุบารมีเพ่ือไปเกิดในชาติท่ีดีขึน้ ได้ไปอยู่ในยคุพระศรีอริยเมตไตรย และ
สดุท้ายเพ่ือถึงซึง่นิพพาน ซึง่เป็นคตท่ีิสืบตอ่มาถึงในยคุปัจจบุนั4 

ความนิยมในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เม่ือครัง้อดีต มีการสร้างสืบเน่ือง
นบัตัง้แต่ สมยัสโุขทยั อยธุยา ตลอดจนสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระพทุธรูปทัง้หมดได้สร้างเพ่ือ
ประดิษฐานไว้ในศาสนสถานดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น โดยผู้ ท่ีสร้างเกือบทัง้หมดจะเป็น
พระมหากษัตริย์และชนชัน้ปกครองสืบตอ่มาถึงในปัจจบุนัท่ีมีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อย่าง
แพร่หลายมากขึน้ และได้เกิดความผนัแปรของคตดิงักลา่ว อนัได้มีการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่
ในสวนสาธารณะสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ หรือตามสถานท่ีสําคญัของเมือง แนวความคิดดงักล่าวตาม
ประวตัิได้เร่ิมเกิดขึน้ในประเทศไทยตัง้แต่ราวปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา อาจจะมีแรงบนัดาลใจในการ
สร้างมาจากการสร้างพทุธมณฑล สมยัจอมพล ป.พิบลูสงคราม ได้จดัให้มีการฉลองพทุธศาสนา
ครบย่ีสิบห้าศตวรรษ และกําหนดให้มีการสร้างพุทธมณฑลขึน้ ท่ีอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม คือ พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสทุรรศน์ ประดิษฐานบริเวณพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม5จนมาถึงยคุสมยัหลงัการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้มี
การเปลี่ยนแปลง คติความเช่ือดัง้เดิมท่ีสร้างเพ่ือประดิษฐานในศาสนสถาน และเพ่ือสืบทอด
พระพุทธศาสนา เกิดความแปรเปล่ียนในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการท่ีผนวกความเช่ือในคติ
ท้องถ่ิน เช่น การสร้างพระพทุธรูปนาคปรกกบัคตินิยมท้องถ่ินริมแม่นํา้โขงของชาวอีสาน ทัง้ในฝ่ัง
ดินแดนไทย และดินแดนลาว โดยจะสร้างพระพทุธรูปนาคปรกขนาดคอ่นข้างใหญ่ประดิษฐานอยู
กลางแจ้งภายในวดั ซึ่งคติดงักล่าวน่าจะเก่ียวข้องกบัคตินิยมท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากความเช่ือท้องถ่ิน

                                                  
4 เร่ืองเดียวกนั, 619. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 604. 
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เร่ืองพญานาคท่ีเก่ียวข้องกับแม่นํา้โขง เช่น เร่ืองบัง้ไฟพญานาค6 ซึ่งถือเป็นการปรับเปล่ียนคติ
ความเช่ือดัง้เดิมในการสร้างพระพทุธรูปนบัตัง้แต่ครัง้อดีตตลอดจนถึงกลุ่มผู้สร้างท่ีปรับเปลี่ยนไป
จากลุม่ผู้สร้างจากกลุม่ชนชัน้ปกครองท่ีมีอํานาจบารมี กลายมาเป็นการสร้างจากศรัทธามหาชน 

จากความศรัทธาของมหาชนดงักล่าวทําให้เกิดผลประโยชน์ท่ีแฝงเร้นอยู่ในการสร้าง
พระพทุธรูปขนาดใหญ่โดยใช้พระพทุธศาสนาเป็นฉากหน้า ด้วยการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่
สามารถเรียกศรัทธาจากมหาชนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของพทุธพานิชย์การสร้างศรัทธา
ประชาชนในการร่วมบริจาค ขณะทําการก่อสร้าง และการหวงัผลภายหลงัการสร้างท่ีจะมีศรัทธา
จากพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้บูชา ในความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปเพ่ือมีรายได้เข้าวดัจากผู้
บริจาคปัจจยั รวมทัง้การสร้างเพ่ือหวงัผลประโยชน์ทางการเมือง7 

ปัญหาเชิงพทุธพานิชย์ไม่เพียงเกิดจากสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ในปัจจบุนัเท่านัน้ 
พระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีสร้างไว้เม่ือครัง้อดีตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีถกูนํามาใช้เพ่ือการเรียกศรัทธาใน
การบริจาค ยกตวัอยา่งกรณีหลวงพอ่โต วดัพนญัเชิง ท่ีมีพิธีการห่มผ้าให้องค์พระโดยใช้การทําบญุ
ถวายผ้าเพ่ือห่มคลมุรอบองค์พระพทุธรูป พิธีดงักลา่วถือได้ว่าเป็นพิธีท่ีเรียกศรัทธาจากการทําบญุ
ของพทุธศาสนิกชนได้เป็นจํานวนมาก ถึงแม้ว่าประเพณีถวายผ้าองค์พระจะไม่ใช่พิธีแปลกใหม่แต่
ประการใด แต่ด้วยความถ่ีของการทําพิธีท่ีมีอยู่หลายรอบในหนึ่งวนั และในแต่ละครัง้มีผู้ศรัทธา
ทําบุญบริจาคร่วมพิธีจํานวนมาก ถึงแม้ว่าผู้มาทําบุญจะมีจิตศรัทธาท่ีบริสุทธ์ิก็จริงอยู่ แต่ด้วย
จํานวนครัง้ท่ีมากเกินไปอาจดไูมเ่หมาะสมนกั 

จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในปัจจุบนั และพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ในครัง้อดีตเชิงพุทธพานิชย์ บางกรณียังเกิดขึน้ทัศนะอุจาดท่ีเกิดจากการสร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ทัง้ในการสร้างท่ีไม่สําเร็จตามวตัถปุระสงค์  การสร้างท่ีไม่คํานึงถึงความ
เหมาะสมทางสถานท่ี และการขาดความงามทางด้านทศัน์ศิลป์8 จากปัญหาดงักลา่วตามความเป็น
จริงได้มีการออกระเบียบการสร้างระบุไว้ใน “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้าง
อนสุาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพทุธรูปสําคญั พ.ศ. 2520”9  ในระเบียบดงักลา่วได้ระบถุึง พระโต 

                                                  
6 เร่ืองเดียวกนั, 603. 
7 เร่ืองเดียวกนั, 21. 
8 เร่ืองเดียวกนั, 22. 
9 สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษากฤษฏีกา เล่มที่ 94 ภาค 2 

(กรุงเทพฯ: สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2520), 606. 
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อยู่ในรายนามท่ี 26 ของ “บญัชีรายนามพระพทุธรูปสําคญัแนบท้ายระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ
ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคญั พ.ศ.2520”10 ระเบียบ
ดงักล่าวได้กล่าวถึงระเบียบการขออนญุาตสร้าง รูปแบบและพืน้ท่ีในการสร้าง ผู้ขออนญุาตสร้าง 
รวมถึงงบประมาณในการก่อสร้าง11 ซึง่เป็นระเบียบท่ีออกมาเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้จากการ
สร้างและจําลองพระพุทธรูปสําคัญอันรวมถึงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในเร่ืองความเหมาะสม
เก่ียวกบัรูปลกัษณ์และสถานท่ีตัง้12 ด้วยการจําลองพระพทุธรูปสําคญั ถ้าจําลองเป็นพระพทุธรูป
ขนาดใหญ่ ปัญหาท่ีมีก็คือ ต้องเลือกสถานท่ีประดษิฐานให้เหมาะสมกบัพระพทุธรูปสําคญัอนัเป็น
ปชูนียวตัถท่ีุมีคา่ทัง้ในด้านประวตัิศาสตร์และศิลปกรรมนัน้ เพ่ือความปลอดภยัแก่พระพทุธรูปเอง 
สะดวกแก่การดแูลรักษา และการเข้าสกัการบชูาของประชาชนทัว่ไป13 

ปัญหาท่ีเกิดจากการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปรากฏให้เห็นในหลายด้าน ทัง้ใน
ด้านความเหมาะสมทางด้านศลิปกรรม ฝีมือทางเชิงช่าง การจําลองแบบท่ีถกูต้อง ความเหมาะสม
ทางรูปแบบศิลปะของพระพทุธรูปกบัท้องถ่ินท่ีมีการสร้าง ตลอดจนถึงความเหมาะสมในสถานท่ี
ประดิษฐาน ซึ่งพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในหลายแห่งนิยมสร้างในพืน้ท่ีสาธารณะท่ีมีลกัษณะเป็น

                                                  
10 สว่นของรายนามดงักลา่วคําว่า “พระโต” น่าจะมีความหมายถึงพระพทุธรูปขนาดใหญ่

ด้วยรายช่ือทัง้หมดระบุช่ือของพระพุทธรูปสําคญัไว้ 60 รายนาม ต่างก็เป็นรายนามพระพุทธรูป
สําคญัและมีการระบุพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีสร้างในอดีตไว้รายองค์ ยกตวัอย่างเช่น รายนามท่ี 
39. พระพทุธไตรรัตนนายก (วดักลัยาณมิตร) รายนามท่ี 52. พระพทุธไตรรัตนนายก (วดัพนญัเชิง) 
ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่พระโตในรายนามท่ี 26. น่าจะหมายถึงพระพทุธรูปขนาดใหญ่ ด้วยการไม่ระบวุ่าเป็น
พระพทุธรูปขนาดใหญ่องค์ไหน ได้ชีใ้ห้เห็นว่าการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่จึงรวมอยู่ในบญัชี
รายช่ือท่ีต้องขออนุญาตก่อสร้างด้วย ดูใน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, “บญัชีรายนาม
พระพุทธรูปสําคญัแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ
และการจําลองพระพทุธรูปสําคญั พ.ศ. 2520,” ราชกิจจานุเบกษากฤษฏีกา เล่มที่ 94 ภาค 2, 
2. 

11 ดใูน สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษากฤษฏีกา เล่มที่ 94 ภาค 2, 
609-613. 

12 เร่ืองเดียวกนั, 606. 
13 ฉวีงาม มาเจริญ, “การก่อสร้างอนสุาวรีย์แห่งชาตแิละการจําลองพระพทุธรูปสําคญั,” 

ศิลปากร 28, 2 (พฤษภาคม 2527): 46.  
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หมดุเมือง (Land Mark) ด้วยลกัษณะท่ีใหญ่โตของพระพทุธรูปสามารถเห็นได้เดน่ชดัในระยะไกล 
ยิ่งสร้างไว้บนท่ีภมูิทศัน์ท่ีเป็นท่ีสงูยิ่งมองเห็นได้เดน่ชดัขึน้ สอดคล้องกบัพระวินิจฉยัของสมเดจ็กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ในเร่ืองการสร้างพระโต ท่ีการสร้างแต่ครัง้โบราณย่อมสร้างกลางแจ้ง
อย่างเดียวกบัพระเจดีย์ การสร้างวิหารปกคลมุพระโตเป็นความคิดท่ีเกิดมีในชัน้หลงั ยกตวัอย่าง
เช่น หลวงพ่อโต วดัพนัญเชิง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ท่ีไหล่เขามไหศวรรย์ 
จังหวัดเพชรบุรี เม่ือยังไม่มีวิหารมาบดบงัองค์พระคงเห็นพระพุทธรูปงามเด่นมาแต่ไกล14 จาก
ความเด่นชดัของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ดงักล่าว อาจส่งเสริมความสําคญัให้กบัพืน้ท่ีเพ่ือเอือ้ให้
เกิดการท่องเท่ียว การทําบญุไหว้พระ หรือสง่เสริมความศกัดิ์สิทธ์ิของพืน้ท่ี ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏใน
ภาคอีสาน ท่ีนิยมสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีวนอทุยาน 

นอกจากคติการสร้างท่ีแปรเปล่ียนไป ปัญหาในด้านต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว เทคนิคงานช่างและวัสดุในการก่อสร้าง ยังแสดงออกให้เห็นถึง
พัฒนาการทางเชิงช่างในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีพัฒนาการสอดรับกับเทคนิคแนวใหม่อยู่เสมอ 
เทคโนโลยีการสร้างพระพทุธรูปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจบุนัทําให้สามารถสร้างพระพทุธรูป
ขนาดใหญ่ให้มีขนาดใหญ่มาก และสามารถสร้างได้อย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศ15 
ตลอดจนถึงการให้ความสําคญักบัขนาดของพระพทุธรูปโดยตัง้ใจท่ีจะทําให้มีขนาดใหญ่ท่ีสดุทัง้
ในโลกและในประเทศไทย เช่น พระพุทธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ วดัม่วง อําเภอ
วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีขนาดหน้าตกักว้าง 63 เมตร สงู 92 เมตร16พระพทุธไสยาสน์ วดั
สะพานเลือก อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ขนาดองค์พระยาว 56 เมตร สงู 16 เมตร มีการอ้างถึง
ว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ ในอาคารหลงัคาคลมุ(วิหาร) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย17 จะเห็นได้ว่า
เทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีทนัสมยัได้ตอบรับกบัโจทย์ความต้องการสร้างพระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่
มากในปัจจุบนัได้เป็นอย่างดีจนเป็นท่ีมาของการสร้างสถิติเพ่ือเป็นจุดขายในการเรียกศรัทธา
ดงักลา่ว 

                                                  
14 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, เที่ยวเมืองพม่า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวฒันา, 

2514),  403-404. 
15 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศิลป์ไทย,” ลักษณะไทย, เล่ม 1 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2551),  231. 
16 เร่ืองเดียวกนั, 281. 
17 สมัภาษณ์ พระศภุนิตย์ ปญฺญจโย, พระลกูวดัสะพานเลือก, 26 มิถนุายน 2554. 
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ท้ายท่ีสดุแล้วพระพทุธรูปขนาดใหญ่ อนัเป็นตวัแทนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ใน
แรกสร้างคงเกิดจากจิตศรัทธาต่อบวรพทุธศาสนา แตเ่ม่ือการเวลาผนัแปรจดุมุ่งหมายในเบือ้งต้น
อาจมีการแปรเปล่ียนไป เป็นการเรียกศรัทธาการทําบุญท่ีมากเกินไปจนกลายเป็นลักษณะท่ี
เรียกว่าพทุธพานิชย์ ถึงแม้ว่ามมุมองของพทุธศาสนิกชนท่ีทําบญุด้วยศรัทธาบริสทุธ์ิอย่างแท้จริง
อาจไม่มองในเช่นนัน้ แตบ่างกรณีในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือเรียกศรัทธา ได้มีลกัษณะ
ท่ีส่ือไปในแนวทางแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ตามมาจากการสร้างพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่ ได้มีอยู่หลากหลายประเด็นท่ีควรทําการศึกษา จึงเป็นท่ีมาของการทําวิจัยในหัวข้อ
ดงักลา่ว 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

รวบรวมประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในดินแดนไทย
นบัตัง้แต่เร่ิมมีการสร้างตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัว่าท่ีมาของคติการสร้างพทุธปฎิมาขนาดใหญ่ใน
ครัง้อดีตมีความเป็นมาอยา่งไร เพ่ือวิเคราะห์การปรับเปล่ียนคติความเช่ือความศรัทธาในการสร้าง 
การแปรเปล่ียนทางด้านรูปแบบของศิลปะและเทคนิคการก่อสร้างของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ี
สร้างขึน้ในสมยัปัจจบุนั รวมถึงผลเสียด้านทศันียวิทยา ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีประดิษฐาน 
ถึงแม้วา่จะมีการกําหนด “ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ด้วยการก่อสร้างอนสุาวรีย์แห่งชาติและ
การจําลองพระพทุธรูปสําคญั พ.ศ.2520” ท่ีออกมาควบคมุการสร้างพระพทุธรูปสําคญัรวมถึงพทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ แต่ด้วยสงัคมท่ีปรับเปลี่ยนไปข้อกําหนดดงักล่าวไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสงัคม
ไปด้วย ข้อปฏิบตัิบางประการท่ีปรากฏอยู่ในระเบียบอาจมีความล้าหลงัไม่เหมาะกบัยุคสมยั ใน
การศกึษาครัง้นีจ้ึงมุ่งเน้นปัญหาท่ีเกิดในปัจจบุนัเป็นสําคญั ว่าปัญหาตา่งๆท่ีพบเกิดการเหตผุลใด 
ตลอดจนศกึษาผลประโยชน์แฝงในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในด้านพทุธพานิชย์ 

 
สมมุตฐิานของการศึกษา 

 แรกเร่ิมการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทย เบือ้งแรกคงสะท้อนถึงความ
ศรัทธาท่ีมีต่อบวรพทุธศาสนาและความรุ่งเรืองมัง่คัง่ของบ้านเมือง อนัเป็นการเก่ียวเน่ืองกบัพทุธ
ศาสนาเป็นสําคญั เม่ือกาลเวลาได้ผ่านไปคติการสร้างมีการแปรผนั การสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ 
บางครัง้ได้ถกูใช้เป็นการเรียกศรัทธาของพทุธศาสนิกชน ด้วยเหตสุญัลกัษณ์ทางพระพทุธศาสนา 
จงึเป็นท่ีมาของการนําพระพทุธศาสนามารับใช้ในเร่ืองของผลประโยชน์ ในด้านพทุธพานิชย์ตลอดจน
ผลท่ีเกิดขึน้ในการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ในการสร้างความสําคญัเชิงพืน้ท่ี ความหมายการ
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เป็นหมดุเมือง (Land Mark) การสร้างท่ีไม่เหมาะสมจนเกิดทศันะอจุาด การหาแสวงผลประโยชน์
ทัง้ในด้านการท่องเท่ียวและเรียกศรัทธาจากการไหว้พระทําบญุ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 ศกึษารวบรวมพระพทุธรูปขนาดใหญ่ในดินแดนไทยนบัตัง้แตท่ี่ปรากฏในสมยัสโุขทยั 
จนถึงสมยัปัจจบุนั โดยศกึษาและวิเคราะห์เหตใุนการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีปรับเปล่ียนใน
แต่ละยุคสมัย และผลในด้านต่างๆท่ีเกิดขึน้โดยอยู่ในขอบข่ายในเร่ืองของ ศรัทธาในการสร้าง 
เทคนิคการสร้าง ผลท่ีเกิดขึน้จากการสร้างท่ีเพิ่มความสําคญัของพืน้ท่ี ผลประโยชน์ในเร่ืองพทุธ
พานิชย์ 
 
ขัน้ตอนการศึกษา 

1. รวบรวมหลกัฐานทัง้ระดบัปฐมภมูิ และทตุิยภมูิ คติการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ 
เพ่ือศกึษา และสรุปคติการสร้าง ตลอดจนถึงข้อมลูการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสําคญัในอดีต
ตลอดจนถึงปัจจบุนั 

2. เก็บข้อมลูภาคสนามเก็บรวมรวมข้อมลูจากแหลง่ศลิปกรรม โดยถ่ายภาพ จดัหมวดหมู่
ภาพ และศกึษาข้อมลูศลิปกรรม 

3. ดําเนินการวิจยัโดยศกึษาข้อมลูทางด้านเอกสาร และศลิปกรรมท่ีได้จากการรวบรวม 
4. วิเคราะห์ผลท่ีได้รับจากการศึกษาทัง้ข้อมูลทางด้านเอกสาร และศิลปกรรม กับ

ข้อมลูทางด้านประวตัศิาสตร์ 
5. สรุปผลของการวิเคราะห์ และนําเสนอผลการศกึษาวิจยั 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

เข้าใจความเป็นมาของคติเม่ือแรกสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทยว่ามีแรง
บนัดาลใจในการสร้างมาจากคติใด มีความผนัแปรทางคติการสร้างตัง้แต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั
เคลื่อนคล้อยไปอย่างไร เพ่ือเข้าใจความแปรเปล่ียนจากคติและจุดมุ่งหมายในการสร้างจากอดีต
จนถึงปัจจบุนั เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของกลุม่ผู้สร้างในแตล่ะช่วงสมยั ว่าบอ่เกิดเร่ิมต้นจาก
ความศรัทธาเม่ือแรกสร้างมีความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด และมีการใช้ประโยชน์จากศรัทธา
แปรเปล่ียนมาเป็นพทุธพานิชย์ได้อยา่งไร 

ตลอดจนศึกษาเทคนิคงานช่างและวสัดใุนการก่อสร้างตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัว่ามี
พฒันาการทางเชิงช่างอย่างไร กลุ่มช่างเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทัง้องค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆท่ี
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เกิดขึน้ สามารถจดัการก่อสร้างโดยใช้เทคนิคท่ีมีในแต่ละสมยัเพ่ือสร้างองค์พระพทุธปฏิมาให้มี
ขนาดใหญ่อยา่งไร 
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บทที่ 2 
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ยุคแรกเร่ิมในดนิแดนไทยที่มา และคตใินการสร้าง 

 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ปรากฏหลกัฐานการสร้างในดินแดนไทยมาแต่ครัง้วฒันธรรม

ทวารวดี แตย่งัไมมี่การค้นพบหลกัฐานทางจารึก และลายลกัษณ์อกัษรท่ีกลา่วถึงท่ีมา และคติการ
สร้าง ของพทุธปฏิมาท่ีมีสดัส่วนขนาดใหญ่ในวฒันธรรมทวารวดี แต่ได้มีการค้นพบหลกัฐานด้าน
จารึกท่ีกล่าวถึงการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกบัคติการสร้างปรากฏในคําว่า “พระ
อฏัฐารส” ในสมยัสโุขทยั 

 
1. หลักฐานทางจารึกที่เช่ือมโยงกับคตกิารสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ 

หลกัฐานเก่าท่ีสดุเท่าท่ีสืบค้นได้ในปัจจบุนั ท่ีมีการตีความเช่ือมโยงถึงสดัสว่นความสงู
พระวรกายของพระพุทธเจ้า คงได้แก่จารึกสมยัสโุขทยัหลกัท่ี 1 ท่ีจารึกในปี พ.ศ.1835 (ตามปีท่ี
ปรากฏในจารึก) ท่ีมีการระบถุึง “พระอฏัฐารส” โดยมีการจารึกไว้ในด้านท่ี 2 ความวา่ 

... กลางเมืองสุโขทัยนีมี้พิหารมีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฎฐารสมีพระพุทธรูปมี
พระพทุธรูปอนัใหญ่มีพระพทุธรูปอนัรามมีพิหารอนัใหญ่มีพิหารอนัรามมีปู่ ครูนิส(สยัม)ุต มี
เถร มีมหาเถร เบือ้งตะวนัตก ..เมืองสโุขทยันี ้มีอรัญญิก พอ่ขนุรามคําแหงกระทําโอยทานแก่
มหาเถรสงัฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกตรัยหลวก กว่าปู่ ครูในเมืองนี ้ทุกคนลุกแต่ เมืองศรี
ธรรมราชมาในกลางอรัญญิก มีพิหารอนัหนึ่ง มนใหญ่สงูงามแก่กม มีพระอัฎารสอนัหนึ่ง 

ลกุยืน เบือ้งตะวนัออกเมืองสโุขทยันี ้มีพิหาร มีปู่ ครู...1 
คําวา่ “พระอฎัฐารส” มีการกลา่วถึงในหนงัสือ “เท่ียวเมืองพระร่วง”พระราชนิพนธ์ของ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ จ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี  6 โดยมีพระราชวิ นิจฉัยความว่า

                                                  
1 ฉ่ํา ทองคําวรรณ, ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1, พิมพ์ครัง้ท่ี 6 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

สํานกัทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2514), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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…แต่เม่ือในครัง้สโุขทยัจะเข้าใจกนัว่า พระพทุธเจ้าจะใหญ่โตสกัเท่าไหนก็ไม่พบใน
หนงัสือ ครัง้นัน้บอกไว้มีเค้าสนันิษฐานอย่างหนึ่งท่ีในสมยันัน้ชอบสร้างพระอฏัฐารส เป็น
พระยืนสงู 18 ศอกมีปรากฏหลายองค์ และชอบกลา่วถึงในศิลาจารึก จะนิยมกนัครัง้นัน้ว่า
เทา่พระองค์พระพทุธเจ้าดอกกระมงั...2 

“พระอฎัฐารส”3 ในพระราชวินิจฉยัของรัชกาลท่ี 6 จึงมีความหมายว่าเป็นพระพทุธรูป
อิริยาบถยืนท่ีมีพระวรกายสงู 18 ศอก ว่าเป็นสดัส่วนของพระวรกายท่ีเท่ากบั สดัส่วนพระวรกาย
ของพระพทุธเจ้าพระองค์จริง 

1.1 พระอัฏฐารส: พระพุทธเจ้าทรงมีความสูง 18 ศอก ตามคตพิระไตรปิฏก ขุ
ททกนิกาย พุทธวงศ์ และคาํภร์ีมธุรัตถวิลาสินี 

คําว่า “อฐัฎารส” หรือ “อฏฺฐารศ” ตามรากศพัท์ภาษาบาลี มาจากคําสงัขยาว่า 
อฏฺฐ +ทส โดยคําวา่ อฏฺฐ มีความหมายเทา่กบั 8 และ ทส มีความหมายเทา่กบั 10 เม่ือรวมกนัเป็น
คําว่า อฏฺฐารศ จึงมีความหมายเป็นจํานวนนบั 18 ตามรูปประโยคท่ีกล่าวว่า “...อมฺหากํ ภควา 
อฏฺฐรศหตฺถพฺุเพโธ...” ถอดความได้ว่า “สว่นพระผู้ มีพระภาคเจ้าของเราสงู 18 ศอก” คติความเช่ือ
ท่ีกล่าวว่าพระพทุธเจ้าทรงมีพระสรีระสงู 18 ศอก ระบุใน คมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี4 และปมาณเวมตั
ตะ พระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ 

พระไตรปิฏกขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ ระบุพระสรีระความสงูของพระพทุธเจ้าไว้ใน 
ปมาณเวมตัตะ คือ ความแตกตา่งกนัแห่งประมาณของพระสรีระความสงูของพระพทุธเจ้าพระองค์
ตา่งๆ ความวา่  

...พระพทุธเจ้าบางพระองค์สงู บางพระองค์ต่ํา จริงอย่างนัน้ พระพทุธเจ้าคือ พระที
ปังกร พระเรวต พระปิยทสัสี พระอตัถทสัสี พระธมัมทสัสี พระวิปัสสี มีพระสรีระสงู 80 ศอก

                                                  
2 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั, เที่ยวเมืองพระร่วง, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2521), 65-66. 
3 นอกจากแนวความคิดท่ีตีความว่า พระอฐัารศ คือพระยืนสงู 18 ศอกท่ีกลา่วมาแล้ว

นัน้ ยงัมีแนวความคดิอีกแนวทางหนึง่คือ ในต้นฉบบั พิทรู มลวิลัย์ อธิบายว่า พระอฐัารศ หมายถึง 
คุณสมบัติ 18 ประการของพระพุทธเจ้า ดูใน ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่  1 จารึกพ่อขุน

รามคาํแหง (กรุงเทพฯ: หอสมดุแห่งชาตกิรมศลิปากร, 2525), 68. 
4 มถุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี-ไทย) ภาค 1 ฉบับภมูิพโลภกิขุ (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิภมูิพลโลภิข,ุ 2525), 33-34, อ้างถึงใน บณุยกร วชิระเธียรชยั, “อฏฐารส คติความเช่ือ และ
การสร้างสรรค์งานพทุธปฏิมา,” หน้าจั่ว 7 (กนัยายน 2554-สงิหาคม 2555): 56. 
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...พระพทุธกกสุนัธะ พระโกนาคมนะ และพระกสัสปะ พระวรกายสงู 40 ศอก 30 ศอก 20 
ศอก ตามลําดบั ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสูง 18 ศอก...นีช่ื้อว่า ปมาณเวมตัตะ 
ของพระพทุธเจ้า 25 พระองค์...5 

ส่วนคมัภีร์มธุรัตถวิลาสินีเป็นคมัภีร์อรรถกถาพทุธวงศ์ท่ีแต่งขึน้โดยพระพทุธทตั
ตะเถระ (พ.ศ. 940-1000)6 ซึ่งเป็นคมัภีร์อรรถกถาจารย์รุ่นเดียวกบัพระพทุธโฆสาจารย์7 โดยเป็น
คมัภีร์ท่ีแปล เรียบเรียง และอธิบายความเพิ่มเติมจากคมัภีร์พทุธวงศ์ในพระสตุนัตปิฎก    ขทุทก
นิกาย เนือ้หาโดยภาพรวมเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาในอดีตชาติ พทุธประวตัิ รายละเอียดบาง
ประการเก่ียวกับวงศ์ของพระพุทธเจ้าทัง้ 25 พระองค์ และมีการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าอีก 4 
พระองค์ตามคติความเช่ือเก่ียวกับพระพุทธเจ้าทัง้ 29 พระองค์ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท มธุ
รัตถวิลาสินีเป็นคมัภีร์ท่ีอยู่ในชัน้อรรถกถา มิได้ปรากฏในคมัภีร์พุทธวงศ์ท่ีเป็นพระไตรปิฎกแต่
อยา่งใด  

คมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี เป็นหนึ่งในคมัภีร์ ท่ีถูกนํามาใช้อ้างถึงในงาน ไตรภูมิกถา 
หรือ ไตรภมูิพระร่วง8 ของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 พญาลิไท พระมหากษัตริย์ในสมยัสโุขทยั โดย
แต่งในราวปี พ.ศ.18889 เป็นหลกัฐานสิ่งหนึ่งท่ีสามารถยืนยนัได้ว่า คติท่ีกลา่วถึงสดัสว่นความสงู
รวมถึงรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวกับพุทธวงศ์ ย่อมมีปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมทางศาสนาในสมัย
สโุขทยัมาเป็นอย่างช้าแล้ว จึงอาจเป็นท่ีมาของการสร้างพทุธปฏิมาให้มีความสงู 18 ศอก ตามคติ
ความเช่ือในคมัภีร์มธุรัตถวิลาสนีิ  
                                                  

5 พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2525), 15-16. 

6 มถุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี-ไทย) ภาค 1 ฉบับภูมิพโลภกิขุ, 33-
34. 

7 ในช่วงเวลาดงักลา่วถือได้ว่าเป็นยคุทองของอรรถกถา เพราะได้ปรากฏอรรถกถาเกิดขึน้
อย่างมากมาย โดยอรรถกถาช่วงเวลาดงักล่าวได้แก่ พระพทุธโฆสาจารย์ พระพทุธทตัตะ พระธรรม
ปาละ พระอุปเสนะ และพระมหานามะ เป็นต้น ได้แต่งและแปลเรียบเรียงอรรถกถา หรืออรรถกถา
ภาษาสิงหล โดยเรียกอรรถกถาชดุใหม่นีว้่า อภินวรรณอรรถกถา หรืออรรถกถาใหม่ ดใูน ไกรวฒุิ 
มะโนรัตน์ และสทุน ติสนัเทียะ, วรรณคดีบาลี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, 2552), 51. 

8 กรมศลิปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทยั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หตัถศลิป์, 2528), 22. 
9 เร่ืองเดียวกนั, 7. 
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ข้อสงัเกตประการหนึ่งคือเร่ืองสดัส่วนความสงูของพระพทุธเจ้าและอดีตพทุธ มกั
ให้ความสําคญักบัเร่ืองสดัส่วนความสงูของพระพทุธเจ้าในแต่ละพระองค์เป็นอย่างมาก โดยมกั
กล่าวถึงสดัส่วนความสงูของพระวรกายในแต่ละพระองค์ว่ามีความต่างทางสรีระความสงูอย่างไร 
ดงัปรากฏอยู่ใน คมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี10 และตํานานมลูศาสนา11 การท่ีเน้นความสําคญัของความ
สงูของพระพทุธเจ้าในแตล่ะพระองค์นัน้อาจต้องการแสดงความให้เห็นแตกตา่งของแตล่ะพระองค์
ในเชิงสญัลกัษณ์ ท่ีสามารถจิตนาการออกมาในรูปธรรมได้วา่พระพทุธเจ้าในแตล่ะองค์ทรงมีความ
สงูเท่าไหร่และแตกต่างกนัอย่างไร จึงอาจจะเป็นท่ีมาของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกรรมทาง
พทุธศาสนาเพ่ือให้เข้าใจได้วา่พทุธสรีระจริงของพระพทุธเจ้าวา่มีความสงูเช่นไร 

1.2 พระอัฏฐารสในวรรณกรรมล้านนา 
“พระอฏัฐารส” ได้ปรากฏหลกัฐานทางวรรณกรรมสมยัล้านนาหลายตํานาน โดย

เป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงสดัส่วนความสงูท่ีเท่ากบัพระพทุธเจ้าพระองค์จริง เช่น ตํานานมลูศาสนา ท่ีแต่ง
ขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นท่ีแพร่หลายอยู่ในดินแดนล้านนา ได้มีการกล่าวถึงการสร้าง
พระพทุธรูปอิริยาบถยืนสงู 18 ศอกในสมยัหริภญุชยั หรือบางสํานวนกลา่ววา่มีการสร้างพระอฏัฐารส
สงูเลย 18 ศอก12  ตํานานวดัพระเจดีย์หลวงได้ระบไุว้ในปี พ.ศ.1955 ความว่า “...พระนางติโลก
จฑุาพระราชมารดาของพระเจ้าสามฝ่ังแกน ได้สร้างวิหารหลวงพร้อมทัง้หล่อพระอัฏฐารสพทุธ
ปฏิมาประธานและพระอคัรสาวกโมคคลัลาน์และพระสารีบตุร ประดษิฐานไว้ในวิหาร...”13 

ส่วนโคลงนิราศหริภญุชยั ซึ่งเดิมเป็นโคลงลาว เมืองเชียงใหม่ การกําหนดอายมีุ
กลา่วไว้ในโคลงบทแรกระบวุ่าแตง่ในปี “สนําสล”ู หรือ “ฉนําฉล”ู และ “เมิงเป้า” หมายถึง ปีฉลนูพ
ศก ซึ่งน่าจะเป็นปี พ.ศ.2180 (จ.ศ.999) หรือก่อนหน้านัน้ขึน้ไป  แต่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้

                                                  
10 พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที่ 2, 15-16. 
11 พระพทุธพกุาม และพระพทุธญาณ, ตาํนานมูลศาสนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจนัทร์, 

2518), 20-46. 
12 พระพทุธพกุาม และพระพทุธญาณ, ตาํนานมูลศาสนา (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2519), 

180. 
13 ธนจรรย์ สรุะมณี, วัดเจดย์ีหลวงวรวิหาร (เชียงใหม:่ ทัง้ฮัว้ซนิการพิมพ์, 2548), 33. 
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สันนิษฐานว่ามีการแต่งขึน้ในราวปี พ.ศ.206014 และได้มีการกล่าวถึงพระอัฏฐารส ปรากฏ
เนือ้ความอยูใ่นโคลงบทท่ี 17 ดงันี ้

อัสดารสแรกสร้าง      สงูประมาณ 
เทียมแทรกตนทรมา         เม่ือเนิน้ 
เหมือนพระวรโพธิญาณ        ยงัโลก นีน้อ 
ปดดําเนินนีเ้ทิน้        เท่ือนีน้มสัการ15 

นายประเสริฐ ณ นคร ได้ถอดความเป็นภาษาไทยไว้ว่า พระอฏัฐารสเพิ่งสร้างใหม่ๆ 
สงูประมาณเท่าพระพทุธองค์ เม่ือครัง้ทรงพระชนม์ชีพอยู่ดคูล้ายกบัว่าพระพทุธองค์ยงัดํารงอยู่ใน
โลกนี ้ขอให้เห็นทรงพระราชดําเนินมาทางนีเ้ถิด จะได้ถวายสกัการะในครัง้นี ้16 

จากหลกัฐานทางจารึกและลายลกัษณ์อกัษรในเบือ้งต้นเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่า 
คติท่ีเก่ียวเน่ืองกบั พระอฏัฐารส มีความแพร่หลายทัง้ในวฒันธรรมศาสนาสโุขทยั และวฒันธรรม
ศาสนาล้านนามาโดยตลอด เกิดจากความศรัทธาในการสร้างพุทธปฏิมาให้มีสดัส่วนความสูง
เท่ากบัพระพทุธเจ้าพระองค์จริงขนาดท่ียงัดํารงพระชนม์ชีพอยู ่

1.3 จารึกวัดป่ามะม่วง: พระสาํริดหล่อเท่าองค์พระพุทธเจ้า 
นอกจากหลกัฐานทางจารึก และลายลกัษณ์อกัษรท่ีกลา่วถึงพระอฏัฐารส ในคติท่ี

แสดงสดัส่วนความสงูของพระพทุธองค์ว่ามีความสงู 18 ศอกแล้ว ในสมยัสโุขทยั ยงัมีการระบถุึง 
“พระสําริดหลอ่เท่าองค์พระพทุธเจ้า” อนัปรากฏอยู่ในจารึกวดัป่ามะม่วง ทัง้จารึกภาษาเขมรและ
ภาษาไทย โดยมีการกลา่วถึงความว่า “...ฉลองพระพทุธรูปสําริดท่ีทรงหลอ่เท่าองค์พระพทุธพระผู้
เป็นเจ้า...”17 ข้อความในศิลาจารึกดงักล่าว พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงมีพระ
ราชวินิจฉยัไว้ในหนงัสือเท่ียวเมืองพระร่วง ความวา่  

 

                                                  
14 กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หตัถศิลป์, 2528), 

3-7. 
15 เร่ืองเดียวกนั, 15. 
16 ประเสริฐ ณ นคร, โคลงนิราศหริภุญชัย สอบกับต้นฉบับเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: 

พฒันาการศกึษา, 2546), 11. 
17 กรมศลิปากร, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย

เขษม, 2500), 58. 
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...ท่ีเรียกว่า “พระเท่าพระองค์” ในศิลาจารึก ข้าพเจ้าสนันิษฐานว่าความหมายว่าเท่า
พระองค์พระพุทธเจ้ามิใช่เท่าพระองค์ท่านผู้สร้างพระนัน้ เกิดแต่คิดวินิจฉัยกันว่าพระองค์
พระพทุธเจ้าจะโตสกัเท่าไหน ก็สร้างพระขนาดเท่าท่ีเช่ือในสมยันัน้.....แต่เม่ือในครัง้สโุขทยั
จะเข้าใจกันว่า พระพุทธเจ้าจะใหญ่โตสกัเท่าไหนก็ไม่พบในหนังสือ ครัง้นัน้บอกไว้มีเค้า
สนันิษฐานอย่างหนึ่งท่ีในสมัยนัน้ชอบสร้างพระอัฏฐารส เป็นพระยืนสงู 18 ศอกมีปรากฏ
หลายองค์ และชอบกลา่วถึงในศิลาจารึก จะนิยมกนัครัง้นัน้ว่าเท่าพระองค์พระพทุธเจ้าดอก
กระมงั ถ้าเช่นนัน้ไซร้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า “พทุธรูปเท่าพระองค์” ท่ีกล่าวถึงในศิลาจารึกน่าจะ
เป็นพระศรีศากยมนีุ คือพระโตท่ีเชิญลงมาไว้ในพระวิหารวดัสทุศัน์นัน่เอง เห็นเช่นนัน้ด้วยได้
ตรวจดพูบฐานตัง้พระศรีศากยมนีุเป็นพระประธานในวิหารหลวงทิศตะวนัออกพระมหาธาต ุ
ตรงกบัท่ีพรรณนาในศลิาจารึกไม่คลาดเคล่ือน...18 

จากข้อความในจารึกและพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วั ยอ่มแสดงให้เห็นวา่คตคิวามเช่ือในเร่ืองของสดัสว่นท่ีแท้จริงของพระพทุธองค์ น่าจะเป็น
แรงบนัดาลใจท่ีสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้เกิดการสร้างสรรค์พทุธปฏิมาท่ีมีขนาดใหญ่โดยยึดถือ
ตามคตสิดัสว่นพระวรกายท่ีแท้จริงของพระพทุธเจ้า 

1.4 ตาํนานพระเจ้าตนหลวง: วรรณกรรมประเภทตาํนานของล้านนาที่กล่าวถงึการ
สร้างพุทธปฏมิาขนาดใหญ่เท่ากับพระสรีระพระอดีตพุทธ 

พระเจ้าตนหลวง  (ภาพท่ี  1) เป็นพุทธปฏิมาปางมารวิชัยปูนปั ้นปิดทอง 
ประดษิฐานท่ีวดัศรีโคมคํา อําเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ถือกนัวา่เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสดุองค์
หนึ่งในดินแดนล้านนา ได้ปรากฏหลกัฐานการสร้างอยู่ในวรรณกรรมประเภทตํานานคือ “ตํานาน
พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอีย้งเมืองพะเยาปางเดิม” ตํานานดงักล่าวค้นพบท่ีวิหารพระเจ้าตนหลวงเม่ือ
ตอนบรูณะวิหารโดยครูบาศรีวิชยั ในปีพ.ศ. 2465 เป็นตํานานท่ีไมป่รากฏผู้แตง่ และได้มีการนํามา
เรียบเรียงใหม่โดยท้าวอตุตมะธาณีในปีเดียวกนั ตอ่มาได้มีการนํามาปริวรรตจากอกัษรล้านนามา
เป็นอกัษรไทยภาคกลางแต่ยงัคงรักษาคําเมืองไว้ โดยพระครูใบฏีกามนตรี ธฺมมเมธีในปี พ.ศ.
254319 เนือ้หาของตํานานเป็นการกลา่วถึง  

...พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่พญาอินทร์ และพญานาคว่าตอ่ไป ถ้าผู้ทานพลมูาเกิดเม่ือใด 
ให้พญานาคไปเอาทองคําท่ีเมืองนาคมาฝากไว้ท่ีสระหนอง ให้นาคเป็นชายผู้บอกทางนําผู้

                                                  
18 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง, 65-66. 
19 ท้าวอตุตมะธาณี, ตาํนานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอีย้งเมืองพะเยาปางเดมิ (เชียงใหม่: 

โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2533), 1-2. 
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1.5 สรุปคตกิารสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่จากจารึก และลายลักษณ์อักษร 
แม้ว่าหลกัฐานทางลายลกัษณ์อกัษรและการจารึก ไม่มีการบ่งชีถ้ึงคติการสร้าง

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่อย่างแน่ชดั แต่ด้วยหลกัฐานตามคติท่ีเก่ียวกบัสดัส่วนความสงูพระวรกาย
ของพระพุทธเจ้า เม่ือครัง้ยังดํารงพระชนม์ชีพอยู่ ท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี  อันเป็น
คมัภีร์ชัน้อรรถกถาผนวกกับหลกัฐานทางจารึกท่ีกล่าวถึงพระอัฏฐารสท่ีมีการตีความไว้ว่าเป็น 
พุทธปฏิมาอิริยาบถยืนสูง 18 ศอก สอดคล้องกับคติสดัส่วนความสูงของโคตมพระพุทธเจ้า ท่ี
ปรากฏในคมัภีร์ 

ความเช่ือมโยงดงักลา่ว ตลอดจนหลกัฐานทางศิลปกรรม ท่ีมีการสร้างพระอฏัฐา
รสในสมยัสโุขทัย จึงอาจตีความได้ว่าท่ีมาของแรงบนัดาลใจในการสร้างพุทธปฏิมาท่ีมีสรีระสูง
ใหญ่ น่าจะมีท่ีมาจากคมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี  ประกอบกบัหลกัฐานรอยพระพทุธบาทท่ีมีการสร้าง
ขนาดใหญ่ท่ีปรากฏหลกัฐานแต่ครัง้วฒันธรรมทวารวดี ด้วยต้องการสร้างพทุธปฏิมาท่ีมีสดัส่วน
พระสรีระท่ีมีความสงู เท่ากบัสดัส่วนความสงูของพระสรีระพระพทุธองค์เม่ือครัง้ยงัดํารงพระชนม์
ชีพอยู่ในโลก โดยอาจต้องการสร้างพทุธปฏิมาท่ียึดตามเกณฑ์ในคมัภีร์มหาบรุุษลกัษณะและอนุ
พยญัชนะ เพ่ือยืนยนัความถกูต้องในการสร้างพทุธปฏิมาแทนองค์พระพทุธเจ้า22 

หลกัฐานทางจารึกในสมยัสโุขทยั ท่ีระบุถึงลกัษณะท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสรีระของพระ
พทุธองค์ นอกจากพระอฏัฐารสแล้ว จารึกวดัป่ามะม่วงท่ีมีการจารึกถึง “...ฉลองพระพทุธรูปสําริด
ท่ีทรงหล่อเท่าองค์พระพทุธพระผู้ เป็นเจ้า...”23 ท่ีมีการสนันิษฐานว่าน่าจะหมายถึง “พระศรีศากย
มุนี” ซึ่งเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสอดคล้องกับคติปมาณเววัตตะ ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี  
เพียงแตเ่ป็นพทุธปฏิมาอิริยาบถนัง่ปางมารวิชยั มิใช่พทุธปฏิมาอิริยาบถยืนอยา่งพระอฏัฐารส 

ข้อน่าสัง เกตเ ก่ียวกับการแยกเ รียกพุทธปฏิมาทัง้  “พระอัฏฐารส”  และ 
“พระพทุธรูปหลอ่เท่าองค์พระพทุธเจ้า” ทัง้ท่ีน่าจะมีคติการสร้างจากคมัภีร์เลม่เดียวกนั ชวนให้คิด
ว่าการท่ีแยกเรียกพทุธปฏิมาอิริยาบถยืนว่าพระอฏัฐารสนัน้ ด้วยอาจต้องการแสดงลกัษณะความ
สงูของพระสรีระอย่างชดัเจนว่ามีความสงู 18 ศอกดงัปรากฏอยู่ในคมัภีร์จริง จึงจําเพาะต้องสร้าง
ในอิริยาบถ 

                                                  
22 บณุยกร วชิระเธียรชยั, “อฏฐารส คตคิวามเช่ือ และการสร้างสรรค์งานพทุธปฏิมา,” 58. 
23 กรมศลิปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 

303. 
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ยืนเท่านัน้โดยมิได้กําหนดปางแสดง24 อนัสอดคล้องกบัข้อความในศิลาจารึกหลกั
ท่ี 1 ด้านท่ี 2 ความวา่ “...มีพระอฎัารสอนัณ่ืง ลกุยืน...”25 

สว่นพทุธปฏิมาอิริยาบถนัง่เช่นพระศรีศากยมนีุ มิได้กําหนดให้เรียกว่าพระอฏัฐา
รส เพราะด้วยอิริยาบถนั่งจึงไม่อาจแสดงสดัส่วนความสูงได้อย่างชัดเจนว่ามีความสูง 18 ศอก 
ดงัท่ีกลา่วไว้ในคมัภีร์อนึ่งแล้วการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในสมยัสโุขทยั ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถ
ใดก็ตามที ตา่งมีแนวโน้มวา่น่าจะมีแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจากคติท่ีกลา่วถึงสดัสว่นความสงู
ของพระพทุธองค์เม่ือครัง้ยงัดํารงพระชนม์ชีพอยู่ จึงเป็นแนวความคิดท่ีนําไปใช้ในการสร้างพทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่เท่ากบัสรีระจริงของพทุธองค์  

การสร้างพทุธปฏิมาขนาดเท่าพระสรีระของพระพทุธเจ้าพระองค์จริงตามคติท่ีพบ
ในสมยัสโุขทยั เป็นการสะท้อนศรัทธาประการหนึ่งในวฒันธรรมศาสนาสโุขทยัได้เป็นอย่างดี ถึง
ศรัทธาท่ีมีต่อบวรพทุธศาสนาในการสร้างพทุธปฏิมาให้มีขนาดใหญ่ ด้วยมาดหมายให้คล้ายกับ
พระพทุธองค์ครัง้ยงัคงดํารงพระชนม์ชีพอยู่บนโลกนีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าคติการสร้างพระอฏัฐารส 
และการสร้างพทุธปฏิมาเท่าพระสรีระพระพทุธเจ้า หรืออดีตพทุธ มีความนิยมมากในศิลปะสโุขทยั 
และศลิปะล้านนา 

 
2. รอยพระพุทธบาท: หลักฐานที่แสดงคตคิวามเช่ือ เร่ืองพระสรีระของพระพุทธองค์ 

รอยพระพทุธบาทเป็นศาสนวตัถท่ีุแสดงเป็นรูปรอยพระบาทของพระพทุธเจ้าประทบัเป็น
ร่องรอยลกึลงไปบนพืน้ราบ ปรากฏหลกัฐานมาแต่ครัง้วฒันธรรมทวารวดี  รอยพระพทุธบาทคู่ท่ีเช่ือ
ว่าเก่าแก่ท่ีสุดในดินแดนไทย พบท่ีเมืองโบราณศรีมโหสถ วัดสระมรกต อําเภอโคกปีบ จังหวัด
ปราจีนบุรี กําหนดอายอุยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-1326 (ภาพท่ี 2) มีขนาดยาว 3.35 เมตร เป็น
รอยพระพทุธบาทคูส่ลกัเลียนแบบธรรมชาติ แสดงการโค้งเว้าของรอยพระพทุธบาท แสดงสดัสว่น

                                                  
24 พระอฏัฐารศในสมยัสโุขทยัและท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสโุขทยัพบว่ามีจํานวนทัง้สิน้ 6 องค์ 

ทุกองค์เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถยืน โดยส่วนใหญ่จะแสดงปางประทานอภัย มีเพียงองค์ท่ี
ประดิษฐาน ท่ีวดัมหาธาต ุสโุขทยั ด้านทิศใต้ ท่ีแสดงพระหตัถ์ทัง้สองข้างแนบไปตามลําพระองค์ 
อ้างจาก บณุยกร วชิระเธียรชยั, “อฏฐารส คตคิวามเช่ือ และการสร้างสรรค์งานพทุธปฏิมา,” 64-65. 

25 ฉ่ํา ทองคําวรรณ, ศิลาจารึกสุโขทยั หลักที่ 1, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
26 พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัตศิาสตร์ศิลปะ และโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2533), 180. 
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ปรากฏก็อาจเป็นได้การค้นพบหลกัฐานรอยพระพทุธบาทในสมยัทวารวดี ก็อาจเป็นร่องรอยหนึ่งท่ี
แสดงให้เห็นวา่คตเิร่ืองสดัสว่นพระวรกายพระพทุธเจ้าน่าจะเร่ิมมีมาแล้วแตค่รัง้วฒันธรรมทวารวดี  

เร่ืองการสร้างรอยพระพุทธบาท ได้มีพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชวินิจฉยัไว้ดงันี ้ 

...จะได้ระลึกถึงท่านท่ีเป็นเจ้าของพระบาท แต่เห็นฐานจะไม่พอจึงได้ทําได้แต่สามใน
กลางโบสถ์นัน้เป็นอ่างรอยพระบาทส่ีรอยเหยียบซ้อนกัน รอยใหญ่ซึ่งเป็นรอยตัง้ขอบ กว้าง 4 
ศอกคืบ 7 นิว้ ยาว 11 ศอก 6 นิว้ รอยท่ีสองเหยียบข้างต้นรอยใหญ่ชิดมาข้างขวาเสมอกนักว้าง 
3 ศอกคืบ ยาว 7 ศอก 3 นิว้ รอยท่ีสามเหยียบ ข้างซ้ายในรอยใหญ่ลกึลงไป กว้าง 2 ศอกคืบ 3 
นิว้ ยาว 6 ศอก 3 นิว้ก่ึง รอยเล็กท่ี 4 อยู่ในรอยท่ี 3 กว้างศอกคืบ 6 นิว้ ยาว 3 ศอกคืบ 6 นิว้ 
อธิบายว่าเป็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้า ซึ่งได้ตรัสแล้วภัทรกัลป์นี ้รอยท่ี 1 เป็นรอยพระ
พทุธกกุสนธ์ รอยท่ี 2 พระพทุธโกนาคมน์ รอยท่ี 3 พระพทุธกสป รอยท่ี 4 พระพทุธโคดม ท่ี 
เทียบรอยพระบาทดังนี ้ว่าตามตําราท่ีเขาคิดส่วนพระขนาดโตๆ ซึ่งเด๋ียวนีเ้ป็นอันใช้ไม่ได้ 
ด้วยรู้วา่พระพทุธเจ้าไม่โตเหมือนยกัษ์แล้ว...29 

จากท่ีทรงพระราชวินิจฉัยในเร่ืองพระพุทธบาทในเร่ืองความใหญ่โตของสรีระ
พระพทุธเจ้าทัง้ 4 พระองค์ ท่ีมีลกัษณะใหญ่โตตา่งกนัตามขนาดรอยพระพทุธบาท ทําให้เข้าใจได้
วา่คตท่ีิวา่พระพทุธเจ้ามีพระวรกายท่ีใหญ่โตนัน้เป็นท่ีรับรู้กนัในสมยัของพระองค์ ท่ีสอดคล้องกบัป
มาณเวมตัตะ พระไตรปิฏกขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ และคมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี ท่ีกลา่วว่าพระพทุธเจ้า
มีสรีระท่ีแตกต่างกนั การสร้างรอยพระพทุธบาทก็เป็นหลกัฐานบางประการท่ีเช่ือมโยงกบัคติการ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ กล่าวคือการสร้างพระพุทธรูปให้เท่ากับสรีระจริงของพระพุทธเจ้า
นัน้เอง 

 
3. กรอบแนวความคดิขนาดการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ 

จากหลกัฐานทางจารึก และลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนหลกัฐานประกอบอ่ืนๆในเร่ือง
คติความเช่ือเร่ืองพทุธสรีระของพระพทุธเจ้าศากยมนีุ และพระอดีตพทุธ สามารถจํากดักรอบเร่ือง
ขนาดพระสรีระอนัเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้ คือควรเป็นพทุธปฏิมา
ในข่ายของพทุธปฏิมาอิริยาบถยืนท่ีอยู่ในข่ายความสงู 18 ศอก ในคติพระอฏัฐารสหรือใกล้เคียง
กนัตลอดจนการสร้างท่ีมีความสงูกวา่ขึน้ไป ในสว่นนีร้วมถึงพทุธปฏิมาไสยาสน์ท่ีสามารถวดัขนาด

                                                  
29 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, “ระยะทางเสดจ็ประพาสมณฑลอยธุยา 

เม่ือปีขาล พ.ศ.2421,” ศิลปากร 6 (มีนาคม 2510): 16. 
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4.1 กลุ่มพระอัฏฐารสสมัยสุโขทยั 
“พระอฏัฐารส” มีการระบถุึงในศิลาจารึกสโุขทยัหลกัท่ี 1 ด้านท่ี 2 ความว่า “...ใน

กลางอรัญญิก มีพิหารอนัหนึ่ง มน ใหญ่สงูงามแก่กม มีพระอฎัารศอนัหนึ่ง ลกุยืน...”30 ตามพระ
ราชวินิจฉยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระราชวินิจฉยัว่าพระอฏัฐารสองค์ท่ี
กล่าวถึงในจารึก เป็นพระอฏัฐารส ท่ีประดิษฐานท่ีวดัสะพานหิน เมืองสโุขทยั31 และมีการตีความ
คําว่าพระอฏัฐารสออกเป็น 2 แนวคิด คือ คณุสมบตัิ 18 ประการของพระพทุธเจ้า32 และพุทธ
ปฏิมายืนสงู 18 ศอก 

กลุม่พระอฏัฐารสในเมืองสโุขทยั มีรูปแบบทางศิลปกรรมเป็นพทุธปฏิมาอิริยาบถ
ยืนก่ออิฐถือปนูลกัษณะงานประตมิากรรมกึ่งลอยตวั มีผนงัรองรับนํา้หนกัด้านหลงัองค์พระพทุธรูป 
มีผนงัทัง้สามด้าน ดัง้เดิมคงเป็นอาคารหลงัคาคลมุ ปรากฏหลกัฐานการสร้างทัง้หมด 3 องค์ คือ 
พระอฏัฐารสวดัมหาธาต ุเมืองเก่าสโุขทยั 2 องค์ประดิษฐานทางด้านทิศเหนือและใต้ของวดั และ
พระอฏัฐารส วดัสะพานหิน เมืองเก่าสุโขทยั พระอฏัฐารสในกลุ่มนีใ้นการศึกษาก่อนหน้านีโ้ดย
นายบุณยกร วชิระเธียรชยั ในวิทยานิพนธ์ “อฏฺฐารศ คติความเช่ือ และการสร้างสรรค์งานพุทธ
ปฏิมา” ได้มีการตรวจสอบความสงูว่ามีความสงูโดยเก็บข้อมลูภาคสนามเพ่ือตรวจสอบว่ามีการ
สร้างเท่ากบั 18 ศอกตามคติการสร้างหรือไม่33 และได้ทํารูปแบบเปรียบเทียบพระสรีระความสงู
ของพระอฏัฐารส34 (ภาพท่ี 4) ผลของการเก็บข้อมลูได้ผลดงัตอ่ไปนี ้

 

                                                  
30 ฉ่ํา ทองคําวรรณ,ศิลาจารึกสุโขทยั หลักที่ 1, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
31 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง, 34-35. 
32 กรมศิลปากร, ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคาํแหง, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2533), 68-69. 
33 บณุยกร วชิระเธียรชยั, “อฏฐารส คตคิวามเช่ือ และการสร้างสรรค์งานพทุธปฏิมา,” 56. 
34 การศกึษาในวิทยานิพนธ์ อฏฐารส คติความเช่ือ และการสร้างสรรค์งานพทุธปฏิมาได้

ทําการศกึษาพระอฏัฐารส เป็นจํานวน 6 องค์คือ องค์ ประดิษฐานท่ีเมืองเก่าสโุขทยัวดัมหาธาต ุ2 
องค์ วดัสะพานหิน 1 องค์ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ วดัวิหารทอง เมืองพิษณุโลก 2 องค์ และวัด
เจดีย์หลวงเมืองเชียงใหม่ 1 องค์ ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้ตัวอย่างการศึกษาเพียง 3 องค์ คือท่ี
ประดษิฐานท่ีวดัมหาธาต ุเมืองเก่าสโุขทยั 2 องค์ วดัสะพานหิน 1 องค์ ด้วยเป็นตวัอย่างการศกึษา
ท่ีอยูใ่นกลุม่เมืองเก่าสโุขทยัตามหลกัฐานท่ีกลา่วถึงพระอฏัฐารสในจารึกสโุขทยั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 ภาพ
ท่ีมา: บณุยก
7 (กนัยายน 
 

เป็นพทุธรูปอิ
สงูจากพระบ

เป็นพทุธรูปอิ
อษุณีษะได้ 9

 

                   

จากการบรูณ
ถึงใน บณุยก

พแสดงสดัสว่น
กร วชิระเธียรช
2554-สงิหาค

พระอฏัฐ
อิริยาบถยืนพ
บาทถึงอษุณีษ

พระอฏัฐ
อิริยาบถยืนป
9.60 เมตร คดิ

                   
35 ตวัเลขท่ีได้
ณะปฏิสงัขรณ์
กร วชิระเธียรช

36 บณุยกร วชิ

นความสงูของ
ชยั, “อฏฐารส
คม 2555): 66

ฐารสองค์ประ
พระหตัถ์ ทัง้ส
ษะได้ 10.20 เ
ฐารสองค์ประ
ปางประทานอ
ดเป็นหนึง่ศอ
 
 
 

              
ด้จากการเก็บ
ณ์ท่ีอาจมีการป
ชยั, “อฏฐารส
ชิระเธียรชยั, “

งพระอฏัฐารส 
ส คติความเชื
6. 

ะดิษฐานด้าน
สองข้างแนบพ
เมตร คดิเป็นห
ะดิษฐานด้าน
อภยัสร้างจาก
กมีคา่ประมา

บข้อมูลภาคส
ปัน้พอกในอดี
ส คตคิวามเช่ื
“อฏฐารส คตคิ

 3 องค์ท่ีวดัมห
ช่ือ และการส ้

ทิศเหนือวดัม
พระวรกาย ส ้
หนึง่ศอกมีคา่
นทิศใต้วดัมห
กวสัดกุ่ออิฐถื
าณ 53 ซม.36 

สนามอาจมีค
ดีต โดยสงัเกต
อ และการสร้
ความเช่ือ และ

หาธาต ุและวั
ร้างสรรค์งาน

มหาธาต ุเมือง
ร้างจากวสัดกุ
าประมาณ 57
หาธาต ุเมือง
ถือปนู วดัควา
 

ความคลาดเ
ตจากภาพถ่า
ร้างสรรค์งานพ
ะการสร้างสรร

ดัสะพานหิน 
นพทุธปฏิมา,”

งเก่าสโุขทยั(
ก่ออิฐถือปนู 
7 ซม.35 
เก่าสโุขทยั (ภ
ามสงูจากพร

คล่ือนอยู่บ้า
ายก่อนการบรู
พทุธปฏิมา,” 
รค์งานพทุธปฏิ
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สโุขทยั 
” หน้าจั่ว 

ภาพท่ี 5) 
 วดัความ

ภาพท่ี 6) 
ระบาทถึง

ง เป็นผล
รณะ อ้าง
 61. 
ฏิมา,” 61. 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5 พระ
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 6 พระ

 

ะอฏัฐารสประ

ะอฏัฐารสองค

ะดษิฐานด้าน

ค์ประดษิฐาน

นทิศเหนือวดัม

นด้านทิศใต้วดั

มหาธาต ุเมือ

ดมหาธาต ุเมื

งเก่าสโุขทยั 

องเก่าสโุขทยัย 
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สมุดกลาง



ปางประทาน
อษุณีษะได้ จึ
นลาฏและวดั
9.16 เมตร แ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 พระ
 

พทุธปฏิมา ไ
ศอกจะอยู่ใน
ความสูงไม่เ
ดังกล่าวน่า
บรูณปฏิสงัข

                   

พระอฏัฐ
นอภัยสร้างจ
จึงคํานวณหา
ดัขนาดความ
และ 10.2 เมต

ะอฏัฐารส วดั

จากการ
ได้วดัสดัสว่น
นค่าเฉล่ีย 51
เท่ากัน แต่ก็ส
าจะมีความ
ขรณ์ ตลอดจน

                   
37 เร่ืองเดียวก
38 เร่ืองเดียวก

ฐารส วดัสะพ
ากวัสดุก่ออิฐ
าช่วงยาว 1 ศ
มสูงโดยวดัจ
ตร ตามลําดบั

สะพานหิน เม

รเก็บข้อมลูใน
ความสงูของพ
1-57 ซม.38 จึ
สามารถค่าค
คลาดเคล่ือ
นถึงข้อมลูกา

              
กนั, 62. 
กนั. 

พานหิน (ภาพ
ฐถือปูน พระ
ศอก จากระย
ากฝ่าพระบา
บได้ความยาว

มืองเก่าสโุขทั

นวิทยานิพนธ์
พระอฏัฐารส
งแสดงผลให้
ค่าเฉลี่ยได้เท
อนอยู่ บ้างใ
ารศกึษาครัง้ด

พท่ี 7) เมืองเ
ะอัฏฐารส วัด
ยะความสงูท่ีว
าทถึงบริเวณ
ของ 1 ศอก มี

ทยั 

์ อฏฺฐารศ คติ
และนํามาหา
ห้เห็นว่าแม้พ
ท่ากับ 18 ศอ
ในหลายปร
ดงักล่าวทําให้

ก่าสโุขทยัเป็
ดสะพานหินไ
วดัจากฝ่าพร

ณหลงัพระเมา
มีคา่ประมาณ

ติความเช่ือ แ
าคา่เฉล่ียให้เท
ระอฏัฐารสใ
อก แต่การวัด
ะการ  ทัง้ ใน
ห้ชวนให้คิดว่

 

ปนพุทธรูปอิริ
ไม่สามารถวั
ระบาทถึงกึ่งก
าลี ได้ความสู
ณ 51-57 ซม.3

และการสร้างส
เท่ากบั 18 ศ
ในแต่ละองค์ม
ดหาค่าเฉลี่ย
นเ ร่ืองการซ
่า การสร้างพ
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ยาบถยืน
ัดบริเวณ
กลางพระ
สูงเท่ากับ 
37 

สรรค์งาน
อกโดย 1 
มีสดัส่วน
ความสูง
ซ่อมแซม
พระอฏัฐา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รสให้มีความสูง 18 ศอกนัน้ได้สร้างให้สงู 18 ศอกจริงตามคมัภีร์มธุรัตถวิลาสีนี หรือว่าเป็นการ
สร้างเชิงสญัลกัษณ์ว่า โดยใช้คําเรียกเฉพาะตามคติว่า “พระอฏัฐารส” ให้เข้าใจตรงกนัว่าเป็นพระ
อิริยาบถยืนสงู 18 ศอก โดยมิได้มุ่งหมายให้พระอฏัฐารสท่ีสร้างสงู 18 ศอกอย่างแท้จริง เพราะถ้า
มาดหมายการสร้างโดยกําหนดว่าต้องสงู 18 ศอกจริง พระพทุธรูปในกลุ่มนีน้่าจะมีความสงูท่ีไม่
คลาดเคล่ือนมากนกั 

4.2 กลุ่มพระส่ีอริิยาบถ ศิลปะสุโขทยั 
พระส่ีอิริยาบถ เป็นกลุ่มพระพทุธรูปนูนสงูประกอบไปด้วยอิริยาบถ นัง่ นอน ยืน 

เดิน ขนาดใหญ่ ประดิษฐานท่ีผนงัแกนส่ีเหล่ียม พระพทุธรูปลีลาประดิษฐานด้านตะวนัออกเสมอ 
พระพทุธรูปยืนท่ีผนงัตะวนัตก พระพทุธรูปนอนอยู่ด้านทิศเหนือ พระพทุธรูปนัง่อยู่ด้านทิศใต้ แต่
บางแห่งก็สลบัท่ีกนั นอกจากขนาดท่ีสงูใหญ่ของพทุธปฏิมาและแกนส่ีเหล่ียมแล้ว ตําแหน่งท่ีสร้าง
ก็สําคญัคือมีวิหารต่อเน่ืองไปทางทิศตะวนัออก แกนส่ีเหล่ียมนีจ้ึงแทนเจดีย์ประธานของวดั ดงัท่ี
วดัพระเชตพุน เมืองสโุขทยั39 

ลกัษณะงานสถาปัตยกรรมประดบัพุทธรูปพระส่ีอิริยาบถปรากฏหลกัฐานอยู่ 3 
แห่ง คือ วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัย พระเชตุพน เมืองสุโขทัย และวัดพระส่ีอิริยาบถ เมือง
กําแพงเพชร 

4.2.1 พระส่ีอริิยาบถ วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทยั 
พระส่ีอิริยาบถวดัพระพายหลวง เมืองสโุขทยั (ภาพท่ี 8) ด้วยรูปแบบการ

สร้างพระพุทธรูปหลายๆ ปางรวมกันเป็นกลุ่มท่ีในมณฑปแห่งนี ้อนัมีพระนอนอยู่ด้านหน้า พระ
ลีลาท่ีมณฑปและด้านข้างเป็นพระยืน เช่ือกนัว่าท่ีน่ีน่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างพระพทุธรูป
แบบส่ีอิริยาบถ40 และสนันิษฐานว่าการทําพระพุทธรูปลีลาวดัพระพายหลวงหมายถึงปางเสด็จ
จากดาวดึงส์ ด้วยยงัเห็นเค้าโครงประดบัเทวดาพนมมืออยู่ทัง้สองข้างของพระพทุธเจ้า และฐาน
ปรากฏร่องรอยของพระบาทของบคุคลทัง้สองข้างของพระพทุธเจ้า ดงันัน้การทําพระพทุธรูปลีลา
ตอนนีจ้งึน่าจะหมายถึงพทุธประวตัติอนเสดจ็จากดาวดงึส์ และเป็นตอนท่ีเสดจ็ถึงโลกมนษุย์แล้ว41 

 
 

                                                  
39 สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะสุโขทยั, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 89. 
40 เร่ืองเดียวกนั, 46. 
41 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, ศิลปะสุโขทยั: บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคด ีจารึกและ

ศิลปกรรม, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551),139. 
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ภาพท่ี 8 พระ
 

ประดิษฐานพ
กฏีุ” หรือ “กุ
พระพทุธปฏิม

ปรากฏในศิ
พระภิกษุจาก
ปัญหาสําคญั
อาจจะเป็นวั
สร้างพระพทุ
พระเชตพุน ใ

                   

ะสี่อิริยาบถวดั

นอ
พระพุทธรูปลี
ฏิของพระพทุ
มาทัง้ 4 ทิศ42

4.2.2 พ
พ

ลาจารึกวัดส
กวดัพระเชตพุ
ญคือวดัพระเ
วดัหนึ่งใกล้ๆก
ทธรูปลีลาตัง้แ
ในช่วงเวลาระ

                   
42 บณุยกร วชิ
43 เร่ืองเดียวก
44 สนัต ิเลก็ส

ดพระพายหล

อกจากนัน้แล้
ลีลา ยงัมีเค้า
ทธเจ้า” ดงัวดั
2 
ระส่ีอริิยาบถ
ระส่ีอิริยาบถ
สรศักด์ (พ.ศ
พนมาด้วย จึ
เชตุพนท่ีเรียก
กบัวดัสรศกัดิ์

แตค่ร่ึงหลงัพทุ
ะหวา่ง พ.ศ.1

              
ชิระเธียรชยั, “
กนั, 43. 
สขุมุ, ศิลปะสุ

ลวง เมืองสโุข

ล้วเม่ือพิจารณ
โครงของการ
ดมหาธาต ุเมื

ถ วัดพระเช
 วดัพระเชตุพ
ศ.1960) ได้ก
จึงทําให้กล่าว
กกันอยู่ในปัจ
ดิ์ก็เป็นไปได้4

ทธศตวรรษท่ี 
1835-พ.ศ.19

“อฏฐารส คตคิ

สุโขทยั, 90. 

ทยั 

ณาในสว่นแผ
รกําหนดพืน้ที
มืองสโุขทยั ก่อ

ตุพน เมืองส
พน เมืองสุโขท
กล่าวถึงการ
วได้ว่าวดัพระ
จจุบนันีเ้ป็นว
3 แต่หากพิจา
 19 ลงมาข้อส

95544 

ความเช่ือ และ

นผงัอาคาร ใ
ท่ีภายในท่ีมีล
อนคล่ีคลายม

สุโขทยั 
ทัย (ภาพท่ี 9
รฉลองวัดสร
ะเชตพุนนัน้มี
วดัเดียวกับท่ี
ารณาจากช่ว
สนันิษฐานกํา

ะการสร้างสรร

ในด้านทิศตะ
ลกัษณะของ 
มาเป็นแผ่นรับ

9) วัดพระเชตุ
รศักดิ์มีการอ
มาก่อนวดัสร
ท่ีกล่าวในจารึ
วงเวลาของค
าหนดอายกุา

รค์งานพทุธปฏิ

26 

ะวนัออกท่ี
 “มลูคนัธ
บนํา้หนกั

ตพุน มีช่ือ
อาราธนา
รศกัดิ์ แต่
รึกหรือไม ่
วามนิยม
รสร้างวดั

ฏิมา,” 69. 

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 พระ
 

สี่อิริยาบถ เมื
นิพนธ์ของพ
พระบรมโอรส
ด้านหนึง่ พร
วดัพระเชตพุ

อาจจะทําให้
พระเชตพุน ใ
นัน้อาจเป็นก
ไมดี่เท่าต้นแ

                   

   

ะสี่อิริยาบถ วั

4.2.3 พ
พ

มืองสโุขทยัเล็
ระบาทสมเด็
สาธิราชฯ ได้ท
ะลีลาด้านหนึ
นท่ีสโุขทยัเกื

จา
ห้สนันิษฐานไ
ในเร่ืองของง
การมองภาพใ
บบนกั 

                   
45 เร่ืองเดียวก
46 พระบาทส

วดัพระเชตพุน

ระส่ีอริิยาบถ
ระส่ีอิริยาบถ 
ล็กน้อย45และ
จพระมงกฎุเ
ทรงกลา่วถึง 
นึง่ และพระไส
อบจะไมผ่ิด แ
ากพระราชวินิ
ด้ว่า วดัพระสี
านช่างท่ีฝีมือ
ในเร่ืองของร

 

              
กนั, 86. 
มเดจ็พระมง

น เมืองสโุขทยั

ถ วัดพระส่ีอิ
 เมืองกําแพง
ะ ได้มีการกล่
เกล้าเจ้าอยู่หั
วดัพระสี่อิริย
สยาสน์ด้านห
แตเ่ลก็กวา่ฝีมื
นิจฉัยดงักล่า
ส่ีอิริยาบถ เมื
อทําเลวกว่าที
รายละเอียดป

กฎุเกล้าเจ้าอ

ย 

อริิยาบถ เมือ
เพชร (ภาพที
ล่าวถึงไว้ใน ห
หวั รัชกาลท่ี 
าบถ วา่วิหาร
หนึง่ พระนอน
มือทําเลวกวา่
าว ในเร่ืองขอ
มืองกําแพงเพ
ท่ีพระบาทสม
ปลีกย่อยท่ีงาน

อยูห่วั, เที่ยว

องกาํแพงเพ
ท่ี 10) น่าจะมี
หนงัสือเท่ียวเ

6 เม่ือครัง้ดํา
รมีสี่คหูา มีพร
นชํารุดจนไมเ่ป็
า46 
งขนาดและฝี
พชร น่าจะได้
มเด็จพระมงกุ
นช่างท่ีเคล่ือน

เมืองพระร่ว

พชร 

การสร้างหลงั
เมืองพระร่วง
ารงพระยศเป็
ระยืนด้านหนึ
ป็นรูป ลกัษณ

ฝีมืองานช่างที
้ รับรูปแบบม
กุฎเกล้าทรง วิ
นคล้อยกว่าอ

วง, 14. 

27 

งักวา่พระ
 พระราช
ป็นสมเด็จ
นึง่ พระนัง่
ณะเหมือน

ท่ีเลวกว่า 
าจาก วดั
วินิจฉยัไว้
อาจทําได้
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ส่วนขององค
อิริยาบถคือ น
ปนูท่ีเป็นอาค
พระส่ีอิริยาบ
เค้าโครงของ
ก่อนคล่ีคลาย
หรือ “กฏิุของ
เป็นการแสด

                   

9.64-10.32 
เธียรชยั, “อฏฐ

ระส่ีอิริยาบถ 

4.3 สรุป
กลุม่

ค์พุทธปฏิมา
นัง่ นอน ยืน 
คารรูปแบบห
บถ วดัมหาธา
งการกําหนด
ยมาเป็นแผ่นรั
พระพทุธเจ้า”
ดงออกว่าถ้า

                   
47 กลุ่มพระสี่
เมตร ส่วนกล
ฐารส คตคิวา
48 บณุยกร วชิ

 วดัพระสี่อิริย

ปพุทธปฏิมา
มพระส่ีอิริยาบ
าอิริยาบถยืน
เดนิ โดยมีพร
นึ่งแตใ่นปัจจุ
าต ุเมืองสโุขท
พืน้ท่ีภายใน
รับนํา้หนกัพร
” และมีการสร้
พุทธองค์เม่ือ

              
สี่อิริยาบถส่วน
ลุ่มพระอฏัฐาร
มเช่ือ และกา
ชิระเธียรชยั, “

ยาบถ เมืองกํา

าขนาดใหญ่ก
บถเป็นพทุธป
นเข้าข่ายพระ
ระปฤษฎางค์ช
จบุนัได้เสียหา
ทยั ในด้านทิศ
นท่ีมีลกัษณะ
ระพทุธปฏิมาท
ร้างพทุธปฏิมา
อครัง้ยังทรงพ

นของพุทธปฏิ
รสมีความสงูอ
รสร้างสรรค์งา

“อฏฐารส คตคิ

าแพงเพชร 

กลุ่มพระส่ีอิ ิ
ปฏิมาขนาดให
ะอัฏฐารส47 
ชนกนัทัง้ส่ีด้า
ายไปมากแล้ว
ศตะวนัออกที
ของ “มูลคนั
ทัง้ 4 ทิศ48 ถ้า
าขนาดใหญ่ป
พระชนม์ชีพอ

ฏิมาอิริยาบถยื
อยู่มนราว 9
านพทุธปฏิมา
ความเช่ือ และ

ริยาบถ 
หญ่ในศิลปะส
แต่เป็นการส
านลกัษณะแก
ว เม่ือพิจารณ
ท่ีประดิษฐาน
ธกุฏี” หรือ “
าผงัอาคารได้แ
ระกอบทัง้ 4 ทิ
อยู่ มีอิริยาบ

ยืนได้มีการหา
.60-10.20 เม
า,” 60. 
ะการสร้างสรร

สโุขทยั ท่ีมีคว
สร้างในรูปแบ
กนรับนํา้หนกั
ณาแผนผงัอา
นพระพทุธรูปลี
“กุฏิของพระพ
แสดงถึง “มลู
ทิศ ใน 4 อิริย
ถในการทรง

าค่าความสงู
ตร ดใูน บณุย

รค์งานพทุธปฏิ
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อย่างไรบ้างในแต่ละวนั โดยแสดงสญัลกัษณ์ผ่านพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อนัหมายถึงพระสรีระจริง
เม่ือครัง้ยงัดํารงพระชนม์ชีพ และมีกิจวรรคอยา่งไรบ้าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมีพระชนม์ชีพอยู ่

ส่วนนีไ้ด้มีการตีความว่าคติการสร้างว่าน่าจะมาจากพระสี่อิริยาบถได้มีการ
ตีความเช่ือมโยงกบัพระอรรถกถาแห่งกสิสตูร กลา่วถึงกิจวตัรของพทุธองค์ในเวลา 24 ชัว่โมง ทรง
แบง่ภารกิจท่ีทรงปฏิบตัติามช่วงเวลาเป็น 5 ช่วงเวลา คือ  

...พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกแต่เช้าทีเดียว ทรงทําบริกรรมพระวรกายมีบ้านพระ
โอษฐ์เป็นต้น เพ่ืออนเุคราะห์ภิกษุผู้อปัุฏฐาก และเพ่ือสําราญพระวรกาย แล้วทรงให้เวลาลว่ง 
ณ เสนาสนะ ท่ีสงัดจนถึงเวลาเสด็จภิกขาจาร ถึงเวลาเสด็จภิกขาจารก็ทรงนุ่งสบงคาด
ประคดเอวแล้วทรงห่มจีวร ทรงถือบาตร บางคราวเสด็จพระองค์เดียว บางคราวแวดล้อม
ไปด้วยภิกษุสงฆ์ เสดจ็เข้าไปยงัคามหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต....พระเจ้าข้ารับบาตรของพระผู้ มี
พระภาคเจ้าแล้วให้ปูลาดอาสนะ ต้อนรับด้วยบิณฑบาตโดยเคารพพระผู้มีพระภาคเจ้า
เสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วทรงตรวจดสูนัดานของมนษุย์เหล่านัน้แล้วทรงแสดงธรรม....
พระผู้ มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าพระคนัธกฎีุนี ้เป็นกิจในปเุรภตัเป็นอนัดบัแรก....ลําดบันัน้พระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงกระทํากิจในปเุรภตัอย่างนีแ้ล้วประทบันัง่ในท่ีบํารุงท่ีพระคนัธกฎีุทรงให้ทา
พระบาทแล้วประทบัยืนบนตัง่รองพระบาท....พระผู้ มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าพระคนัธกุฎี ถ้า
พระองค์มีพระพุทธประสงค์ ทรงมีพระสติสมัปชัญญะ สําเร็จสีหไสยาสน์ครู่หนึ่งโดยพระ
ปรัศว์เบือ้งขวา...49 

 “พระอรรถกถาแห่งกสิสสตูร” เป็นการบรรยายพุทธกิจของพระพทุธองค์ใน
รอบ 1 วนั และยงัมีการกล่าวถึงการพกัผ่อนของพระพทุธเจ้า ในอิริยาบถต่างๆ คือ การนัง่ในตอน
เช้า การยืนในตอนหลงัเพล การนอนในตอนบ่ายกบัตอนรุ่งแจ้ง และการเดินในเวลาหลงัเท่ียงคืน 
โดยมีการกล่าวถึงในหนงัสือมลูศาสนา ซึง่แต่งโดย พระพทุธพกุาม และพระพทุธญาณ พระภิกษุ
ชาวล้านนาเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 21 โดยกล่าวว่า “….ในกาลครัง้หนึ่ง พระพุทธองค์ซึ่ง
อาศยัในเมืองพาราณสีเป็นท่ีโคจรคาม ทรงสําราญอิริยาบถทัง้ส่ี ในป่าอิสิปตนะกับด้วยอาริย
สงฆ์...” ความหมายของข้อความดงักล่าวคือ พระพทุธเจ้าทรงพกัผ่อนด้วยอิริยาบถทัง้ 4 คือ นัง่ 
นอน ยืน เดนิ ในอารามซึง่ตัง้อยูใ่นป่าอิสปิตนะ50 

                                                  
49 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2525), 249. 
50 พระพทุธพกุาม และพระพทุธญาณ, ตาํนานมูลศาสนา, 113. 
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จากคติพระอรรถกถาแห่งกสิสสูตรอาจท่ีเป็นการตีความการสร้างพระส่ี
อิริยาบถ ผนวกกับขนาดพระพุทธสรีระในส่วนพุทธปฏิมาอิริยาบถยืนท่ีเข้าข่ายพระอฏัฐารส จึง
อาจเป็นไปได้ว่าการสร้างพระส่ีอิริยาบถท่ีเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่51 อาจแสดงให้เห็นชดัเจนขึน้
ว่าเม่ือเม่ือพระพทุธองค์ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่จะมีขนาดพระสรีระเท่าใด และทรงดําเนินพระชนม์
ชีพในแตล่ะวนัว่าปฏิบตัิกิจสิ่งใดบ้าง ซึง่อาจต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการท่ียงัทรงพระชนม์ชีพอยู่
จริงๆ โดยสร้างความศรัทธาผา่นสญัลกัษณ์พทุธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระพทุธองค์
ยงัทรงดํารงพระชนม์ชีพอยูใ่นอาณาจกัรอยา่งแท้จริง 

 
5. พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ สมัยสุโขทยัองค์อ่ืนๆ 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ศิลปะสโุขทยั ได้สร้างขึน้หลายองค์ทัง้วสัดปุนูปัน้ได้แก่พระอจั
นะ วัดศรีชุม แต่ส่วนใหญ่มักสร้างด้วยวัสดุสําริดเช่น พระศรีศากยมุนี และอีกหลายองค์ท่ีได้
อญัเชิญมาประดิษฐานตามวดัตา่งๆในกรุงเทพมหานคร52 สมยัสโุขทยัมีการหล่อพระพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ด้วยสําริดเป็นจํานวนมาก แสดงถึงความเจริญและความสามารถของช่างสโุขทยั ด้วย
เป็นงานท่ียุ่งยากซบัซ้อนในกระบวนการหล่อ การประกอบ ตลอดจนการขดัแต่งพืน้ผิวเพ่ือลงยาง
รักปิดทองคําเปลว53แสดงถึงศรัทธาการช่างท่ีทํางานเพ่ือถวายพระพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี 

5.1 พระอัจนะ วัดศรีชุม เมืองสุโขทยั 
พระอัจนะ (ภาพท่ี 11) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูนปัน้ขนาดใหญ่

ประดษิฐานท่ีวดัศรีชมุเมืองเก่าสโุขทยัตามข้อสนันิษฐานท่ีว่าพระอจันะเป็นองค์เดียวกบัท่ีกลา่วถึง

                                                  
51 ด้วยลกัษณะการสร้างพระส่ีอิริยาบถอาจมีข้อแม้การสร้างอยู่ในเร่ืองขนาดของพทุธ

ปฏิมาไสยาสน์จึงอาจไม่สามารถสร้างให้มีขนาดสัมพันธ์กับพุทธปฏิมาอิริยาบถอ่ืนได้จึงเป็น
ข้อสงัเกตวา่บางกรณีพทุธปฏิมาขนาดใหญ่กลุม่พระส่ีอิริยาบถ และอาจรวมถึงพระอฏัฐารส ท่ีอาจ
ไมเ่คร่งครัดขนาดจริงจงันกั สว่นหนึง่อาจเพ่ือต้องการแสดงความหมายในเชิงสญัลกัษณ์มากกวา่. 

52 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2556), 598. 

53 สนัติ เล็กสขุมุ, การเร่ิมต้นและการสืบเน่ืองงานช่างในศาสนา ประวัตศิาสตร์
ศิลปะไทย [ฉบับย่อ], พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 97-98. 
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ขทยั คือ การท

                   
54 ศกัดิช์ยั สา
, 598. 
55 สนัต ิเลก็ส

างขึน้แล้วในส
ก่อนการบรูณ
องค์สมบูรณ์
รางแบบเท่าจ
 วดัศรีชมุ55 

ศรีชมุ เมืองเก่

ศากยมุนีวัด
ศากยมนีุ (ภาพ
วรรษท่ี 20 ถือ
หน้าตกักว้าง
ทําพระพทุธรูป

              
ายสงิห์, พระพ

สขุมุ, ศิลปะสุ

สมยัของพ่อขุ
ณะของกรมศิล
ณ์ท่ีเห็นในปัจจ
จริง โดยขยาย

าสโุขทยั 

สุทศัน์เทพว
พท่ี 12) เป็นพ
อเป็นพระพทุ
ง 6.25 เมตร ส
ปขดัสมาธิรา

พุทธรูปในปร

สุโขทยั, 90-9

นุรามคําแหง
ลปากรเม่ือ พ
จุบนั เป็นการ
ยแบบจากเศี

วราราม 
พระพทุธรูปป
ทธรูปสําริดท่ีส
สงูประมาณ 8
าบ ขมวดพระ

ระเทศไทย: รู

91. 

ง54เน่ืองด้วยพ
พ.ศ.2465 โดย
รซ่อมขึน้มาให
ยรพระพุทธรู

ปางมารวิชยัห
สมบรูณ์ท่ีสดุ 
8 เมตร จดัอย
ะเกศาปานกล

รูปแบบ พัฒน

 

พระอจันะ อยู
ยเฉพาะพระ
หม่โดยปัน้ตา
รูปขนาดเล็ก

หลอ่ด้วยสําริด
 และมีขนาดใ
ยู่ในพระพทุธ
ลาง พระรัศมี

นาการ และค
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ยูใ่นสภาพ
พกัตร์ ไม่
ามแบบท่ี 
หล่อด้วย

ด กําหนด
ใหญ่ท่ีสดุ
ธรูปหมวด
เป็นเปลว 

ความเช่ือ
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ี

ิ

ชายสงัฆาฏิเ
สทุศัน์เทพวร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12 พร

 

กลมเกินกว่า
ชดัเจนในรัชก
หนึ่ง หรือสอ
ซึง่หากเช่ือว่า
ฝีมือท่ีถนัดก
พระพทุธรูปข
พระพทุธรูปห

วิหารหลวง วั

                   

ของคนไทย

เป็นแผ่นเล็ก 
ราราม 

ระศรีศากยมนีุ

พุทธลกัษ
าจะเป็นแบบ
กาลพระยาลิไ
งเท่าของสดัส
าสร้างในรัชก
การสร้างพระ
ขนาดเล็ก จึง
หมวดใหญ่แต

ตามประ
วดัมหาธาต ุส

                   
56 ศกัดิช์ยั สา
, 50. 
57 สนัต ิเลก็ส

ยาวลงมาจร

นีปัจจบุนัประ

ษณะท่ีสําคญั
รูปไข่แบบพร
ไท ซึง่โดยทัว่
ส่วนมนษุย์ ข
กาลของพระย
ะพุทธรูปขน
งมีผลให้พระพ
ตว่า่จะสร้างร่ว
ะวตัิพระศรีศา
สโุขทยั ได้อญั

              
ายสงิห์, พระพ

สขุมุ, ศิลปะสุ

ดพระนาภี56 

ะดษิฐานท่ีพร

ญของพระศรี
ระพทุธรูปหม
วไป ของพระพ
ขนาดของพระ
ยาลิไท สามา
าดใหญ่ ซึ่งมี
พกัตร์ของพร
วมสมยักนัก็ต
ากยมนีุ สนันิ
ญเชิญลงมาป

พุทธรูปในปร

สุโขทยั, 93-9

 ปัจจบุนัประดิ

ระวิหารหลวง

รศากยมุนีคือ
มวดใหญ่  ใน
พทุธรูปหมวด
ะศรีศากยมนีุ
ารถสนันิษฐา
มีเง่ือนไข แล
ระศรีศากยมนีุ
ตาม57 
นิษฐานว่าเดิม
ระดิษฐานวิห

ระเทศไทย: รู

94. 

ดิษฐานภายใ

 วดัสทุศัน์เทพ

 พระพกัตร์ที
ศิลปะสโุขทยั
ดใหญ่เท่าท่ีเค
นีใหญ่เกินกว่า
านต่อไปได้ว่า
ละกรรมวิธีพิ
นีแตกต่างจา

มประดิษฐาน
หารหลวง วดั

รูปแบบ พัฒน

ใน พระวิหาร

พวราราม 

ท่ีค่อนข้างเหลี
ย อนัเป็นแบบ
คยพบขนาดใ
าสดัส่วนคนห
า พระศรีศาก
เศษไปกว่าก
ากพระพกัตร์รู

นเป็นพระประ
สทุศัน์เทพวร

นาการ และค
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หลวง วดั

ลี่ยม หรือ
บแผนอนั
ใหญ่ก็ราว
หลายเท่า 
กยมนีุเป็น
การสร้าง
รูปไข่ของ

ะธานอยู่ท่ี
ราราม ใน
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สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยล่องแม่นํา้เจ้าพระยาลงมาขึน้ท่ีท่าช้าง 
เน่ืองจากพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่มากไม่สามารถผ่านเข้าประตูบริเวณท่าช้างได้จึงให้รือ้ประต ู
ภายหลงัจึงมีการเรียกว่าท่าพระ มาจนทกุวนันี ้58 หลงัจากพระพทุธรูปมาถึงพระนครแล้วทรงโปรด
ให้มีการฉลองพระพุทธรูป และได้อัญเชิญโดยการชักลากทางสถลมารคมายังวิหารท่ีทรง
วางรากฐานไว้ ครัง้นีมี้เหตกุารณ์สําคญัท่ีกลา่ววา่แม้พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ทรง
พระประชวรอยู่ แต่พระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดําเนินตามกระบวนแห่พระ โดยไม่ทรงฉลองพระ
บาท จนถึงยกพระพทุธรูปขึน้ตัง้บนฐานท่ีเตรียมไว้จงึเสดจ็กลบั59 

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระวิหารตอ่จากรัชกาลท่ี 1 มีเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธรูปว่า พระองค์ทรงทอดพระเนตร
เห็นวา่พระเศียรขององค์พระ มีขนาดยอ่มไมเ่หมาะสมกบัสดัสว่นพระวรกาย จึงโปรดเกล้าฯให้ช่าง
ถอดออกหล่อพอกพระเศียรและพระพกัตร์ให้ใหญ่ขึน้ และนิว้พระหตัถ์เดิมนัน้สัน้ๆยาวๆ ก็โปรด
เกล้าฯให้ต่อนิว้พระหตัถ์ให้ยาวเสมอกันทัง้หมด60 ต่อมาในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานนามวา่ “พระศรีศากยมนีุ”61 

การปัน้พอกพระเศียรให้มีขนาดใหญ่ขึน้ในครัง้รัชกาลท่ี 2 อาจเน่ืองมาจากแตเ่ดิม
ในสมยัสโุขทยั พระศรีศากยมนีุตัง้อยู่บนฐานเตีย้ๆ จึงมีสดัสว่นท่ีสมัพนัธ์กนัระหว่างพระวรกายกบั
พระพกัตร์ แตค่รัง้ในสมยัรัตนโกสินทร์นิยมประดิษฐานพระพทุธรูปบนแท่นยกสงู ทําให้พระพกัตร์
ดเูลก็ไป ไมไ่ด้สดัสว่นกบัพระวรกาย จงึได้มีการสร้างพอกขึน้มาใหม่ สว่นการหลอ่นิว้พระหตัถ์ใหม่
ให้ยาวเสมอกนัเป็นความนิยมในสมยัสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น เพราะได้พบว่าพระพทุธรูปในยคุนี ้

                                                  
58 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: 

องการค้าของครุุสภา, 2503), 340. 
59 กรมศลิปากร, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ. 2310-

2381) และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พมิพ์ครัง้ท่ี 6 
(กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวตัศิาสตร์ กรมศลิปากร, 2526), 26. 

60 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1, 150. 
61 กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์, พระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2543), 287. 
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สว่นใหญ่มีนิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ียาวเสมอกนัหมด62 จากการปัน้พอกนีอ้าจเป็นสาเหตท่ีุทําให้พระพกัตร์
มีลกัษณะคอ่นข้างกลม อนัเป็นลกัษณะท่ีผิดแปลกกวา่พระพทุธรูปสโุขทยัโดยทัว่ไป63 

สว่นข้อสนันิษฐานวา่เดมินัน้พระศรีศากยมนีุแตเ่ดิมเคยประดิษฐานอยู่ วดัพระศรี
มหาธาตสุโุขทยั น่าจะหมายถึงพระพทุธรูปท่ีกล่าวถึงในศิลาจารึกวดัป่ามะม่วง ซึ่งเป็นจารึกของ
พญาลิไท ในปี พ.ศ.1904จารึกวดัป่ามะม่วง มีใจความว่า “...เม่ือออกพรรษาจึงกระทํามหาทาน 
ฉลองพระสมัฤทธ์ิอนัหล... ตนพระพทุธเจ้าเราอนัประดิษฐานกลางเมืองสโุขทยั ซึง่ลวงตะวนัออก 
พระศรีมหาธาตนุัน้ ฉลองสดบัธรรมทุกวนั ถ้วนร้อยวนั…”64 การสร้างพระพุทธรูปสําริดหล่อเท่า
พระองค์พระพุทธเจ้า และประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยด้านทิศตะวนัออกของพระมหาธาต ุ
น่าจะหมายถึงวดัมหาธาตุ เพราะตัง้อยู่กลางเมือง และเป็นมหาธาตุเพียงแห่งเดียวของสุโขทัย 
พระพทุธรูปสําริดจึงน่าจะเป็นพระพทุธรูปท่ีสําคญัท่ีสดุ มีการกล่าวถึงในจารึกและน่าจะหมายถึง
พระศรีศากยมุนี ท่ีปัจจุบนัประดิษฐานในพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวราราม (พระราชวินิจฉัยของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั และของสมเดจ็ฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ)65 

จากการตรวจสอบฐานชุกชีในวิหารหลวงวดัมหาธาต ุสโุขทยั มีขนาดยาว 8.16 
เมตร กว้าง 4.59 เมตร ฐานชกุชีฐานนีป้รากฏสว่นของฐานบวัคว่ํา - บวัหงาย แสดงวา่เป็นฐานท่ีใช้
ตัง้พระพทุธรูปสําริดไมใ่ช่พระพทุธรูปก่ออิฐถือปนู จงึมีสดัสว่นสอดคล้องกบัข้อสนันิษฐานท่ีว่าเป็น
ฐานชุกชีของพระศรีศากยมนีุได้ เพราะพระศรีศากยมนีุมีหน้าตกักว้าง 6.25 เมตร สงูประมาณ 8 
เมตร66 

ด้วยขนาดท่ีใหญ่โตของพระศรีศากยมนีุดงักลา่ว ได้มีการนําสดัสว่นความสงูใหญ่
ของพระศรีศากยมนีุ ไปคํานวณเพ่ือหาความสงู 18 ศอก (ถ้าเป็นอิริยาบถยืน) และนําไปเช่ือมโยง

                                                  
62 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 46-47. 
63 เร่ืองเดียวกนั, 50. 
64 กรมศลิปากร, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุโขทยั, 69. 
65 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง, 65-66. 
66 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 49-50. 
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กบั คติการสร้างพระอฏัฐารส โดยเสนอว่าพระอฏัฐารสไม่ควรกําหนดกรอบความคิดว่าเป็นเพียง
พระอิริยาบถยืนเพียงเท่านัน้ แตส่ามารถเป็นอิริยาบถใดก็ได้ ถ้ามีความสงูคํานวณได้ 18 ศอก67 

5.3 สรุปการสร้างพุทธปฏมิาขนาดใหญ่สมัยสุโขทยั คตแิละแนวความคดิในการ
สร้าง 

แม้ว่าจะไม่มีหลกัฐานทางลายลกัษณ์อกัษรท่ีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสร้าง
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่อยา่งจําเพาะเจาะจงนกั แตจ่ากหลกัฐานทางคตคิวามช่ือในเร่ืองสดัสว่นพระ
สรีระของพระพทุธองค์เม่ือครัง้ยงัดํารงพระชนม์ชีพอยู่ว่ามีพระวรกายสงู 18 ศอก อนัปรากฏอยู่ใน 
คมัภีร์มธุรัตธวิลาสินี ย่อมเป็นร่องรอยท่ีคอ่นข้างแน่ชดัถึงท่ีมาแห่งการสร้างพทุธปฏิมาสงู 18 ศอก 
หรือตีความได้ว่าเท่าพระองค์จริง ตามท่ีกล่าวถึงไว้ในคมัภีร์ จนปรากฏการสร้างเป็นพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่อิริยาบถยืนสงู 18 ศอก ท่ีปรากฏช่ือในจารึกว่า พระอฏัฐารส จนถึงพระสําริดหล่อเท่า
พระองค์จริง อันน่าจะหมายถึงพระศรีศากยมุนี ความเช่ือตามคมัภีร์น่าจะเป็นแรงบนัดาลใจท่ี
สําคญั ในการสร้างสรรค์พทุธปฏิมาขนาดเท่าพระพทุธองค์ 

การศึกษาในครัง้หลังได้มีการตีความถึงว่า พระส่ีอิริยาบถและพระศรีศาสดา 
สามารถจดัเป็นพระอฏัฐารสได้ โดยใช้แนวความคิดในเร่ืองขนาดโดยมีการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูด้าน
สดัสว่นความสงูของพระพทุธรูปวา่มีความสงู 18 ศอก เช่นเดียวกบั พระอฏัฐารสตามคมัภีร์มธุรัตถ
วิลาสินี จาการศึกษาดงักล่าวมีข้อสรุปว่า พระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่สามารถคํานวณความสงูได้
อยู่ในสดัส่วนความสูง 18 ศอก ไม่ว่าอยู่ในปางหรืออิริยาบถใดย่อมเป็นการสร้างตามคติ “พระ
อฏัฐารส” หรือเรียกวา่ “พระอฏัฐารส” ได้ทัง้สิน้68 

จากกรอบความคดิ และท่ีมาเร่ืองสดัสว่นความสงูของพระพทุธองค์ ตามท่ีปรากฏ
ในคมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี น่าจะเป็นแรงบนัดาลใจท่ีสําคญัในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในสมยั
สโุขทยั ประกอบด้วยสมยัสโุขทยัยงัปรากฏหลกัฐานการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นจํานวน
มาก โดยอาจมาดหมายให้ใกล้เคียงกับพระพุทธองค์เม่ือครัง้ยังดํารงพระชนม์ชีพอยู่ และการ
เรียกช่ือพทุธปฏิมาท่ีแสดงถึงสดัสว่นความสงูและพระสรีระของพระพทุธเจ้า ได้มีปรากฏอยู่หลาย
คําในสมยัสโุขทยัเช่น พระอฏัฐารส พระพทุธรูปสําริดหล่อเท่าพระองค์จริง เม่ือพิจารณาประกอบ
กับหลักฐานทางศิลปกรรมท่ียังคงศึกษาได้ จากกลุ่มพุทธปฏิมาท่ีมีสัดส่วนความสูงในกรอบ
ความคิดว่าสงู 18 ศอกก็จริงอยู่ แตจ่ากข้อมลูการลงพืน้ท่ีเห็นได้ว่าความสงูแท้จริงของพทุธปฏิมา
ในแต่ละองค์มีสดัส่วนความสงูต่างกนัพอสมควร คือตัง้แต่แรกสร้างคงมีความสงูแตกต่างกนัอยู่

                                                  
67 บณุยกร วชิระเธียรชยั, “อฏฐารส คตคิวามเช่ือ และการสร้างสรรค์งานพทุธปฏิมา,” 65. 
68 เร่ืองเดียวกนั, 69. 
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แล้ว จงึชวนให้คดิวา่การกําหนดช่ือการเรียกพระอฏัฐารส คงเป็นเพียงการตัง้ช่ือเชิงสญัลกัษณ์ให้มี
ความเข้าใจตรงกนัว่าเป็น พทุธปฏิมาอิริยาบถยืนสงู 18 ศอก เพราะไม่ปรากฏหลกัฐานการเรียก
พุทธปฏิมาในอิริยาบถอ่ืนว่าพระอัฏฐารส ด้วยอาจต้องการแสดงให้เห็นสดัส่วนความสูงอย่าง
ชดัเจนคือต้องสร้างในอิริยาบถยืน สว่นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์อ่ืนก็มีการเรียกไปตามลกัษณะท่ี
ปรากฏ ไมว่า่จะเป็น พระส่ีอิริยาบถ หรือพระพทุธรูปสําริดหลอ่เท่าพระองค์จริง แตอ่ย่างไรก็ตามที
ความนิยมในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในสมยัสโุขทยั คงอยู่ในกรอบความคิดของคมัภีร์มธุ
รัตถวิลาสนีินัน่เอง 

การสร้างพทุธปฏิมาให้มีขนาดเท่ากบัพระพทุธองค์เม่ือครัง้ยงัทรงดํารงพระชนม์
ชีพอยู่นัน้  แม้แรกเร่ิมเดิมทีคงเป็นเพียงคติท่ีกล่าวถึงสดัส่วนพระวรกายอนัสงูใหญ่ตามความเช่ือ
ครัง้โบราณกาล แต่ด้วยความศรัทธาในพระพทุธศาสนาและระลึกถึงพระพุทธองค์ จึงน่าจะเป็น
แรงบนัดาลใจท่ีสําคญัในการสร้างสรรค์พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ เพ่ือระลกึให้เห็นว่าพทุธองค์ยงัทรง
มีพระชนม์ชีพอยู ่ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นนิราศหริภญุชยัว่า พระอฏัฐารสเพิ่งสร้างใหม่ๆ สงูประมาณเท่า
พระพทุธองค์ เม่ือครัง้ทรงพระชนม์ชีพอยู่ดคูล้ายกบัว่าพระพทุธองค์ยงัดํารงอยู่ในโลกนี ้ขอให้เห็น
ทรงพระราชดําเนินมาทางนีเ้ถิด จะได้ถวายสกัการะในครัง้นี ้69 จากคติความเช่ือสู่การสร้างสรรค์
พทุธปฏิมาให้ออกมาเป็นรูปธรรมตามคตท่ีิกลา่วไว้ สะท้อนความคดิออกมาในวรรณกรรม ทัง้หมด
ทัง้สิน้นีแ้สดงให้เห็นถึงศรัทธาอยา่งแรงเกล้าในบวรพทุธศาสนา ท่ีแสดงออกมาอย่างเดน่ชดัในงาน
ศลิปกรรมเพ่ือการศาสนา 

 
6. พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนา 

อาณาจกัรล้านนาปรากฏหลกัฐานความสมัพนัธ์กบัอาณาจกัรสโุขทยั ในช่วงรัชสมยั
ของพระเจ้ากือนา ท่ีได้มีการอาราธนาพระสมุนเถรจากสโุขทยัไปทําสงัฆกรรมพระภิกษุในล้านนา 
ทําให้สามารถสนันิษฐานได้วา่งานศลิปกรรมสว่นหนึง่ท่ีมีอิทธิพลของศลิปะสโุขทยัคงเกิดขึน้ในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว อย่างไรก็ตามที แม้ว่าหลกัฐานเก่ียวกบัการขึน้มาของศาสนาและอิทธิพลของ
ศลิปะสโุขทยัมีอย่างชดัเจนในอาณาจกัรล้านนาทัง้ในด้านประวตัิศาสตร์ และการจารึก แตใ่นสว่น

                                                  
69 ประเสริฐ ณ.นคร, โคลงนิราศหริภุญชัย สอบกับต้นฉบับเชียงใหม่, 11. 
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ท่ีเป็นงานปฏิมากรรมพระพทุธรูปในยคุนีก้ลบัพบน้อยมาก สว่นใหญ่มกัไปปรากฏในยคุหลงัๆเป็น
สําคญั70 

หลกัฐานทางลายลกัษณ์อกัษรท่ีกลา่วถึงคติพระอฏัฐารสท่ีปรากฏในสมยัสโุขทยั ได้มี
การกลา่วถึงในวรรณกรรมล้านนาด้วยเช่นกนัจึงเป็นหลกัฐานประการหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าคติการ
สร้างพุทธปฏิมาอิริยาบถยืนสูง 18 ศอก เป็นคติความเช่ือท่ีล้านนาได้รับอิทธิพลทางคติมาจาก
สโุขทยั71 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ปรากฏการสร้างในศลิปะล้านนาอยู่หลายองค์ทกุองค์ตา่งมีการ
กําหนดอายกุารสร้างอยู่ในช่วง ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 ซึง่ได้รับอิทธิพลศิลปะสโุขทยั ประกอบด้วย
กับการท่ีพบคติพระอัฏฐารสในวรรณกรรมล้านนาจึงเป็นหลักฐานท่ีสําคัญ ท่ีแสดงให้เห็นว่า
อาณาจกัรล้านนาน่าจะได้รับอิทธิพลการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มาจากอาณาจกัรสโุขทยั 

เศียรพระแสนแซ่ว (ภาพท่ี 13) ปัจจุบนัจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
เชียงใหม ่สร้างด้วยสําริดสงู 1.70 เมตร ถึงแม้วา่จะเหลือหลกัฐานเพียงพระเศียรแตถ้่าอยู่ในสภาพ
สมบรูณ์เตม็พระองค์ในอิริยาบถนัง่จะมีความสงูประมาณ 6 เมตร เทียบสดัสว่นได้กบัพระศรีศากย
มุนีท่ีประดิษฐานในวิหารพระศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งมีขนาดความสูง 8 เมตร เป็น
พระพทุธรูปสําริดท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย72 

“พระแสนแซว่” บางครัง้เข้าใจเป็น “พระแสนแส้” หรืออาจเขียนตามภาษาพูดเป็น 
“แสนแซว”่ หรือ “แสนแสว้” คําวา่ “แซว”่ ตามภาษาถ่ินหมายถึงสลกัหรือกลอนท่ีใช้ยดึหรือเช่ือมวดัุ
หลายๆชิน้เข้าด้วยกนั การมีคําว่า “แสน” มาประกอบหมายถึงจํานวนนบั ดงันัน้คําว่า “แสนแซว่” 
จึงน่าจะหมายถึงสลกัหรือกลอนจํานวนนบัแสน ซึง่เป็นวิธีการของชาวล้านนาในการใสจํ่านวนนบั 
ด้วยเหตท่ีุพระแสนแซว่มีขนาดใหญ่มาก ในการหล่อจึงต้องแยกเป็นสว่นๆ แล้วนํามาประกอบเข้า
ด้วยกนัโดยใช้แซว่หรือสลกัเป็นจํานวนมากนบัเป็นแสนๆจึงเรียกพระพทุธรูปองค์นีว้่า “แสนแซว่” 

                                                  
70 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, “ศลิปะล้านนา (ฉบบัปรับปรุงใหม)่” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

317 406 ภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554), 116. 
71 ดใูน กรมศลิปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 2, 15. 
72 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธปฏิมา: งานช่างพลังแห่งศรัทธา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2555), 
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ประการท่ีสอง เช่ือว่าสร้างขึน้หลงัจากปี พ.ศ.2000 พร้อมๆกบัการไปจําลองวิหาร
พทุธคยามาสร้างในล้านนารัชสมยัของพระเจ้าติโลกราช และใช้หลกัฐานจากการพบพระพทุธรูป
แบบนีก้ลุม่หนึง่มีจารึกตัง้แตปี่ พ.ศ.2000 ลงมา76 

ประการท่ีสาม เช่ือว่าพระพุทธรูปแบบสิงห์น่าจะมีมาตัง้แต่เร่ิมมีอาณาจกัรล้านนา 
ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 ซึง่เป็นแนวความคดิของนกัวิชาการสว่นใหญ่ในปัจจบุนั77 

จากแนวคิดประการท่ีสามท่ีมีนกัวิชาการยอมรับเป็นส่วนใหญ่และได้ค้นพบหลกัฐาน
เพิ่มเติมหลายประการ จึงสามารถช่วยกําหนดอายุเศียรพระแสนแซว่ได้อย่างเป็นภาพรวมคือ 
พระพทุธรูปแบบสงิห์เป็นพระพทุธรูปนัง่ขดัสมาธิเพชร พระพกัตร์กลม อมยิม้ มีสายวิวฒันาการสืบ
ทอดมาจากศิลปะปาละของอินเดีย ผ่านศิลปะพกุามของพม่า มายงัล้านนาในสมยัหริภญุชยั และ
คงส่งอิทธิพลให้กับพระพุทธรูปล้านนาในระยะแรก ส่วนคําว่าพระพทุธรูปแบบสิงห์หรือพระสิงห์ 
น่าจะมาจากการท่ีล้านนาได้รับคติเร่ืองของพระพทุธสิหิงค์เข้ามาในสมยัของพระเจ้ามหาพรหม 
เจ้าเมืองเชียงรายต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 จึงมีการสร้างพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรและเรียกว่าพระ
พทุธสหิิงค์ ตอ่มาจงึกลายเป็น “พระสงิห์” ในท่ีสดุ78 

ดงันัน้เศียรพระแสนแซว่น่าจะกําหนดได้ว่ามีรูปแบบทางศิลปะแบบพระสิงห์ แต่การ
กําหนดอายใุห้แน่ชดันัน้กระทําได้ค่อนข้างยากเน่ืองจากเหลือเพียงส่วนพระพกัตร์ หากพิจารณา
จากรูปแบบแล้วน่าจะมีความสัมพันธ์กับพระพุทธรูปแบบสิงห์ท่ีมีจารึกหลัง พ.ศ.2000 ลงมา 
นอกจากนีไ้ด้พบว่ามีความนิยมในการสร้างพระพทุธรูปแบบพระสิงห์เป็นจํานวนมากแล้วในช่วงนี ้
ประกอบกบัพระแสนแซวเ่ป็นพทุธปฏิมาท่ีมีขนาดใหญ่มากจึงน่าจะสร้างขึน้โดยพระมหากษัตริย์ท่ี
ทรงมีพระราชอํานาจและพระบารมีสงู โดยเฉพาะพระเจ้าตโิลกราช นอกจากนีพ้ระองค์ยงัเป็นผู้ ท่ีมี
พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างวัดวาอารามและ
พระพุทธรูปเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เช่น พระเจ้าแข้งคม วัดศรีเกิด 
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นต้น ดงันัน้พระแสนแซว่ก็อาจจะสร้างขึน้ได้ในยคุนีคื้อ ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 
21 เหตท่ีุไม่กล่าวว่าน่าจะสร้างในสมยัพระเมืองแก้วซึ่งเป็นอีกรัชกาลหนึ่งท่ีศาสนารุ่งเรืองและมี
การสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ด้วยเช่นกนั เช่น พระเจ้าเก้าตือ้ เน่ืองจากรูปแบบพระเจ้าเก้าตือ้

                                                  
76 เอ.บี.กริสโวลด์, “ทฤษฎีใหม่เก่ียวกบัศิลปะทางภาคเหนือ,” ศิลปากร 4, 5 (กรกฎาคม 

2504): 54-61. 
77 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธปฏิมา: งานช่างพลังแห่งศรัทธา, 72-73. 
78 เร่ืองเดียวกนั, 74. 
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จัดเป็นศิลปะล้านนาระยะหลังท่ีมีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยแล้ว ถ้าเป็นยุคเดียวกันน่าจะเป็น
รูปแบบท่ีสมัพนัธ์กนัไมม่ากก็น้อย79 

ประวตัิความเป็นมาของเศียรพระแสนแซว่กล่าวว่า แต่เดิมพบท่ีวดัยางกวง (วดัร้าง 
ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้สถาปนาวดัเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม พระองค์ทรงมีพระราชดําริ
ให้รวบรวมและอญัเชิญพระพทุธรูปท่ีเป็นงานช่างชัน้เย่ียม รูปแบบตา่งๆกนัทัง้ในและตา่งประเทศท่ี
มีขนาดใกล้เคียงกัน มาประดิษฐานรอบระเบียงพระอุโบสถ โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพเป็นผู้ ดําเนินการ80 ด้วยเหตนีุเ้องจึงได้มีการอญัเชิญเศียรพระ
แสนแซว่จากเมืองเชียงใหม่มาในคราวเดียวกนันีด้้วย แตไ่ม่ปรากฏในทะเบียนประวตัิพระพทุธรูป
รอบระเบียงวดัเบญจมบพิตรแตอ่ยา่งใด81 

เม่ือคราวท่ีให้มีการจดัตัง้พิพิธภณัฑสถานสําหรับพระนครขึน้ในปี พ.ศ.2469 ได้มีการ
รวบรวมโบราณวัตถุจากท่ีต่างๆมาจัดแสดง เศียรพระแสนแซว่จึงได้ย้ายมาจัดแสดงในคราว
เดียวกนันี ้จนกระทัง้ปี พ.ศ. 2515 กรมศิลปากรได้จดัตัง้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ขึน้ 
ตามโครงการจัดตัง้มีนโยบายให้นําโบราณวตัถุท่ีเป็นของภาคเหนือนํากลบัไปแสดงด้วย ดงันัน้
เศียรพระแสนแซวจ่งึได้กลบัคืนสูล้่านนาอีกครัง้จนถึงปัจจบุนั82 

 
7. พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ สมัยอยุธยา และก่อนสถาปานากรุงศรีอยุธยา 

สมัยอยุธยามีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มาก อาจใหญ่กว่าทุกสมัย อันได้แก่
หลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ พระมงคลบพิตร วดัมงคลบพิตร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา83 นอกจากนัน้ยงัพบวฒันธรรมการสร้างพระนอน หรือพระพทุธไสยาสน์ขนาด
ใหญ่อย่างแพร่หลายเช่น พระนอนจกัรสีห์ อําเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี และพระนอนวดัขนุอินทร
ประมลู อําเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอา่งทอง การสร้างพระพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่เป็นการแสดง

                                                  
79 เร่ืองเดียวกนั, 75. 
80 H.R.H. DamrongRajanubhab, “WatBenchamabopit and its Collection of the 

Buddha,” JSS 1 (1954): 243-248. 
81 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธปฏิมา: งานช่างพลังแห่งศรัทธา, 69-70. 
82 เร่ืองเดียวกนั, 71. 
83 เร่ืองเดียวกนั, 598 
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ให้เห็นถึงศรัทธาอย่างใหม่ในการสร้างและการบูชาพระนอน ซึ่งน่าจะหมายถึง พุทธปฏิมาปาง
นิพพาน84และได้ปรากฏหลกัฐานพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสําคญัคือเศียรธรรมมิกราชการพบพทุธ
ปฏิมาสําริดขนาดใหญ่น่าจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธา ทัง้ท่ีเกิดจากความรุ่งเร่ืองทางศาสนาและ
เศรษฐกิจ รวมทัง้บญุบารมีของกษัตริย์ผู้สร้างและความรุ่งเรืองของอาณาจกัรได้เป็นอยา่งดี85 

7.1 หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หลวงพอ่โต วดัพนญัเชิญ (ภาพท่ี 14)เป็นพระพทุธรูปก่ออิฐถือปนู ประทบันัง่ปาง

มารวิชยัขดัสมาธิราบหน้าตกักว้าง 7 วา 10 นิว้ (14 เมตร 10 นิว้) สงู 9 วา 2 ศอก(18 เมตร 24 
นิว้)86  ประดิษฐานท่ีพระวิหารหลวง วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการ
กําหนดรูปแบบว่ายงัมีเค้าแบบพระพทุธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 287 ด้วยลกัษณะพระพกัตร์รูปเหลี่ยม พระ
นลาฏกว้าง มีขอบไรพระศก พระขนงยงัคงปรากฏลกัษณะเค้าโครงของเส้นปีกกา ตามรูปแบบของ
พระพทุธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 2 ซึง่สอดคล้องกบัเอกสารพระราชพงศาวดารฯ ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษร
นิติ์ ท่ีระบถุึงการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีวดัพนญัเชิงก่อนการสถาปนาอยธุยา 26 ปี88 และมี
การบนัทกึในจดหมายเหตขุองแคมเฟอร์ เขียนเม่ือครัง้เดินทางเข้ามากรุงศรีอยธุยา ว่าพระพทุธรูป
องค์นีเ้ป็นของมอญ ซึง่ภาษามอญเรียกวา่ วดัเจ้าพนญัเชิญ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
84 เร่ืองเดียวกนั, 598. 
85 เร่ืองเดียวกนั. 
86 ประวัตวัิดพนัญเชิง อาํเภอพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (พระนคร: อาศรมอกัษร, 2503), 9. 
87 สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, 140. 
88 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ คาํให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด 
(นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2553), 390. 
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รูปแบบของ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ว่ามีลักษณะแบบ พระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 2 ตามท่ีได้มี
การศกึษากนัมาก่อนแล้ว  

ปี พ.ศ.2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระราชนาม หลวง
พ่อโต วดัพนญัเชิง เป็น “พระพุทธไตรรัตนนายก”91 คําว่า พระพุทธไตรรัตนนายก หมายถึง เป็น
ผู้ใหญ่หรือผู้ นํา 3 องค์ คือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ (ไตรรัตน์ คือ แก้ว 3 ประการ) และเรียกกนั
แบบจีนวา่ “ซําปอกง” หรือ “ซําปอฮดุกง” อาจหมายถึง หลวงปู่ ผู้ยิ่งใหญ่ทัง้ 3 (ซํา แปลวา่ สาม ปอ 
แปลวา่ สงูสง่ ยิ่งใหญ่ ฮดุ แปลวา่ พระ กง หรือก๋ง แปลวา่ ปู่  ผู้ เฒา่ หรือผู้ใหญ่)92 

สถาปัตยกรรมต่างๆในวดัพนญัเชิงได้มีการซ่อมแซมในหลายยคุหลายสมยั ด้วย
ความท่ีวัดพนัญเชิง เป็นวัดท่ีมีการใช้งานสืบต่อกันมา และมีการบูรณะอยู่ตลอดจึงยากแก่
การศกึษากําหนดอาย ุและจากการตรวจสอบในวิหารหลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง พบว่ามีเสาคู่หนึ่ง
ได้มีลกัษณะการปักลงไปในช่วงพระอูรุ(หน้าขา)ขององค์พระหลวงพ่อโตและองค์พระพุทธรูปมี
ขนาดใหญ่คับพระวิหาร จึงสันนิษฐานได้ว่า พระหลวงพ่อโตน่าจะมีการสร้างก่อนตัววิหาร ท่ี
สอดคล้องกบัพระวินิจฉัยของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในเร่ืองการสร้างพระโต ท่ีการ
สร้างแต่ครัง้โบราณย่อมสร้างกลางแจ้งอย่างเดียวกบัพระเจดีย์ การสร้างวิหารปกคลมุพระโตเป็น
ความคดิท่ีเกิดมีในชัน้หลงั ยกตวัอยา่งเช่น หลวงพอ่โต วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือ
ยงัไม่มีวิหารมาบดบงัองค์พระคงเห็นพระพุทธรูปงามเด่นมาแต่ไกล93ด้วยขนาดท่ีใหญ่โตสงูเด่น
ของหลวงพ่อโต วดัพนญัเชิญ ประกอบพืน้ท่ีท่ีประดิษฐานเป็นบริเวณแม่ปากสกัตอ่เช่ือมกบัแม่นํา้
เจ้าพระยา อนัเป็นพืน้ท่ีสําคญัของการคมนาคมทางนํา้ ความหมายอีกนัยหนึ่งของหลวงพ่อโต 
วดัพนญัเชิญ อาจทําหน้าท่ีเป็นหมดุเมือง เป็นท่ีสงัเกตมองเห็นมาแตไ่กลก็อาจเป็นไปได้ 

7.2 เศียรธรรมมิกราชวัดธรรมมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เศียรธรรมมิกราช (ภาพท่ี 15) เป็นพระเศียรพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ พบท่ีวดัธรรม

มิกราช พระนครศรีอยธุยา ปัจจุบนัจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา เป็นพระเศียรพทุธปฏิมาสําริดท่ีใหญ่ใหญ่ท่ีสดุและสําคญัท่ีสดุในประเทศไทยมี

                                                  
91 ประวัตวัิดพนัญเชิง อาํเภอพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

5. 
92 พระปริยตัิธาดา และธัชชยั ยอดพิชยั, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2553), 123. 
93 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, เที่ยวเมืองพม่า, 403-404. 
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และสมยับายน โดยเฉพาะพระพกัตร์ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมกรามใหญ่ พระขนงต่อเป็นรูปปีกกาและเป็น
สนั พระเนตรเปิด แสดงสีพระพกัตร์เคร่งขรึม ถมงึทึง พระโอษฐแบะกว้าง โดยทัว่ไปนกัวิชาการมกั
นําไปเทียบกับพระพุทธรูปในสมยับายน แต่น่าจะเป็นลกัษณะท่ีผสมผสานระหว่างพระพุทธรูป
ศิลปะนครวัดกับบายนมากกว่า คือถ้าเป็นพระพุทธรูปในสมยับายน ส่วนใหญ่พระเนตรจะปิด
เหลือบลงต่ํา พระโอษฐ์ยิม้แบบบายนอันแสดงถึงการเข้าสมาธิและความสงบ ในขณะท่ี
พระพุทธรูปแบบนครวัดจะแสดงพระเนตรเปิดกว้าง สีพระพักตร์ถมึงทึง แต่อย่างไรก็ตาม
พระพทุธรูปสําริดท่ีพบสว่นใหญ่ในประเทศไทยเป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ทัง้ในศิลปะนครวดัและ
บายนมีลกัษณะใกล้เคียงกนั บางครัง้แบ่งยคุสมยัลําบาก ท่ีสําคญัคือพระพกัตร์และเคร่ืองทรงมกั
เป็นแบบนครวดัเกือบทัง้หมด97 

ข้อสังเกตประการสําคัญของเศียรธรรมมิกราชท่ีไม่ใช่ศิลปะแบบเขมรแต่เป็น
ศิลปะหลงับายนหรือเป็นศิลปกรรมไทยแล้วและเป็นข้อสําคญัในการกําหนดอาย ุได้แก่ ส่วนของ
พระเศียรท่ีทําเป็นอษุณีษะและมีขมวดพระเกศาเป็นเม็ดเล็กทรงสงูประกอบ ซึ่งลกัษณะดงักล่าว
ไม่ปรากฏในศิลปะเขมร ในศิลปะสมยันครวดันิยมทําเป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองมีเทริดหรือกําบงั
หน้าและมีมงกฎุกรวยครอบอยู่ สว่นในสมยับายนมกัไม่นิยมทําเทริด แตบ่างครัง้ยงัมีมงกฎุทําเป็น
ชัน้ๆ ประดบัลายกลีบบวั หรืออีกแบบหนึ่งคือไม่มีมงกฎุแตจ่ะมีอษุณีษะทรงเตีย้ๆ และมีขมวดพระ
เกศาทัง้หมด พระเกศาส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่เป็นลายเส้นติดหนงัศรีษะ ท่ีสําคญัคือไม่เคยพบ
การทําพระรัศมีของพระพทุธรูปในศิลปะเขมรเลยจยถึงสมยับายน98การพบพระพทุธรูปอู่ทองท่ีมี
อษุณีษะทรงสงูและมีการทําขมวดพระเกศาหรือเม็ดพระศกท่ีอษุณีษะในศิลปะไทย มกัย่อมมีพระ
รัศมีเป็นลกูแก้วแบบดอกบวัตมูหรือพระรัศมีรูปเปลวเสมอ การพฒันาการส่วนพระเศียรกลุ่มนีใ้น
ประเทศไทยคงเป็นสมยัหลงับายนช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 18 ลงมา99 ดงันัน้เศียรธรรมมิกราชควร
จะมีรัศมีเป็นแบบเปลวจากเหตผุลคือมีอษุณีษะและท่ีอษุณีษะทําเป็นขมวดพระเกศาดงันัน้ต้องมี
สว่นยอดท่ีเป็นรัศมี ถ้าวิเคราะห์ตามขนาดท่ีใหญ่มากของพระพทุธรูป ยิ่งควรมีพระรัศมีเป็นเปลว
ทรงสงู เพราะถ้าเป็นทรงอ่ืนท่ีเป็นกรวย หรือลกูแก้วอาจจะมองจากระดบัสายตาไม่เห็น สอดคล้อง
กับพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 2 ท่ีมกันิยมทําพระรัศมีเป็นเปลวสงูอย่างมาก100 การกําหนดอายุของ

                                                  
97 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธปฏิมา: งานช่างพลังแห่งศรัทธา, 82. 
98 เร่ืองเดียวกนั, 82-83. 
99 เร่ืองเดียวกนั, 83. 
100 เร่ืองเดียวกนั, 90. 
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เศียรธรรมมิกราชน่าจะจดัเป็นศิลปะอู่ทองรุ่นท่ี 2 อยู่ในสมยัอยธุยาตอนต้น ระหว่างต้นถึงกลาง
พทุธศตวรรษท่ี 20101 

7.3 พระมงคลบพติรวัดพระมงคลบพติร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พระมงคลบพิตร (ภาพท่ี 16) สร้างด้วยโครงสร้างภายในเป็นแกนอิฐ ภายนอกบุ

ด้วยทองสําริด ประทบันัง่ปางมารวิชยั สร้างขึน้ในสมยัอยธุยาตอนกลาง ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 
21 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 22102ประวัติการสร้างพระมงคลบพิตรนัน้ไม่แน่ชัดว่าสร้างในสมัย
รัชกาลใด แต่มีการกล่าวถึงพระมงคลบพิตรในพระราชพงศาวดารฉบบัพนัจันทนุมาศ(เจิม)อยู่
หลายครัง้เช่น รัชสมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรมมีการชกัพระมงคลบพิตรจากฝ่ังทิศตะวนัออก มาทิศ
ตะวนัตกแล้วก่อพระมณฑปให้ ในปี พ.ศ.2146103 และมีการกลา่วถึงเหตกุารณ์ท่ีสําคญัอีกสองครัง้
คือ สมยัพระเจ้าเสือ ได้เกิดฟ้าผ่ายอดวิหารพระมงคลบพิตร เกิดไฟไหม้เคร่ืองบนพงัลงมาถกูพระ
เศียรพระมงคลบพิตร หกัลงมาตัง้อยู ่ณ พืน้วิหาร ในปี พ.ศ.2246104 ตอ่มาในรัชกาลพระเจ้าอยู่หวั
บรมโกศ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระเศียรพระมงคลบพิตรท่ีหักลงมาให้นําไปต่อใหม่ และ
บรูณะพระวิหารให้ทําเป็นหลงัคาเหมือนวิหารทัว่ไป อยา่ให้ทําเป็นฆณฑป105 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงวินิจฉยัเร่ืองการสร้างพระมงคลบพิตร
ไว้อยู ่2 ประการ คือ ประการแรกต้องสร้างหลงัสถาปนากรุงศรีอยธุยาแล้วแตก่่อนสมยัพระเจ้าทรง
ธรรม(ระหว่างพ.ศ.1893-2145) หรืออีกประการหนึ่งคือ รูปแบบพระพุทธรูปเป็นแบบสโุขทยักับ
แบบพระพทุธรูปอู่ทองระคนกนั ไม่เหมือนอู่ทอง แม้แบบเศียรพระพทุธรูปจากวดัธรรมิกราช อาจ
สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ระหว่าง พ.ศ.1991-2145)106 และได้ทรงวิเคราะห์

                                                  
101 เร่ืองเดียวกนั, 95. 
102 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, “พระพทุธรูปขดัสมาธิเพชร ศิลปะอยธุยา: กรณีศกึษาพระพทุธรูป

ท่ีพบในองค์พระมงคลบพิตร,” เมืองโบราณ 34,1 (มกราคม-มีนาคม 2551): 132-141. 
103 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คําให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด, 
263. 

104 เร่ืองเดียวกนั, 344. 
105 เร่ืองเดียวกนั, 361. 
106 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ และสมเด็จพระบรม

วงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ 12 (พระนคร: ครุุสภา, 2504), 120. 
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คือพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 3 พบไม่มากนัก109ซึ่งกลุ่มพระพุทธรูปดงักล่าวโดยเฉพาะ
พระพทุธรูปขดัสมาธิเพชรน่าจะมีอายอุยู่ในช่วงรัชสมยัอยธุยาตอนกลางคือราวต้นหรือกลางพทุธ
ศตวรรษท่ี 21110ซึ่งหลกัฐานทัง้หมดสอดคล้องกับการกําหนดอายุพระมงคลบพิตรท่ีกล่าวมาใน
เบือ้งต้น 

ส่วนการบรรจุพระพทุธรูปไว้ภายในองค์พระมงคลบพิตร อาจเทียบได้กบัการทํา
พิธีพทุธาภิเษกในดินแดนอ่ืน เช่น ธิเบต ญ่ีปุ่ น ท่ีนิยมบรรจุวตัถุมงคลต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปไว้
ภายในพระพทุธรูปท่ีสร้างขึน้111 ซึง่พิธีกรรมดงักล่าวเป็นพิธีท่ีทําขณะสร้างพระพทุธรูป และเม่ือ
สร้างเสร็จแล้ว จะส่งผลให้พระพุทธรูปมีความศกัดิ์สิทธ์ เพราะเช่ือกันว่ามีเทพยดาพิทกัษ์รักษา
ไว้112 ความเช่ือดงักล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาต่อองค์พระพทุธรูป อนัเป็นตวัแทน
ขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า โดยมุ่งหวงัให้เกิดความศกัดิ์สิทธ์ิในพระพทุธรูปท่ีสร้างขึน้โดยผ่าน
พิธีกรรมทางความเช่ือเร่ืองเทวดาอารักษ์ เพ่ือเป็นผลให้รูปเคารพดงักล่าวมิใช่เพียงประติมากรรม
ธรรมดาแตเ่ป็นพระพทุธรูปท่ีทรงไว้ซึง่ความศกัดิส์ทิธ์ิ 

 
8. พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ในสมัยอยุธยา 

สมยัอยธุยาได้มีวฒันธรรมการสร้างพระนอนหรือพระพทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่อย่าง
แพร่หลาย พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศรัทธาอย่างใหม่ในการสร้าง 
และการบูชาพระนอน ซึ่งน่าจะหมายถึง พุทธปฏิมาปางนิพพาน113 จนกลายเป็นประเพณีท่ี
ชาวบ้านทัว่ไป และละแวกใกล้เคียงเดนิทางมานมสัการในคราวมีงานประจําปีในชัน้หลงั114 

                                                  
109 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, “พระพทุธรูปขดัสมาธิเพชร ศิลปะอยธุยา: กรณีศกึษาพระพทุธรูป

ท่ีพบในองค์พระมงคลบพิตร,” 135. 
110 เร่ืองเดียวกนั, 139. 
111 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติ่งแอนด์พบั

ลชิช่ิง, 2553), 43. 
112 เร่ืองเดียวกนั, 42. 
113 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 600. 
114 เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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พระพทุธไสยาสน์ ท่ีสร้างขึน้เป็นตวัแทนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในปางปรินิพพาน
นัน้ น่าจะเป็นคติท่ีเก่ียวเน่ืองกับความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของวฏัสงสาร มีความ
เป็นไปได้ท่ีว่า พระพุทธไสยาสน์ได้สร้างเป็นสัญลักษณ์ของการนําไปสู่นิพพาน เพ่ือเป็นการ
เปิดทางให้ผู้สร้าง ตลอดจนผู้บชูา นําไปสูนิ่พพานก็อาจเป็นไปได้ 

8.1 พระพุทธไสยาสน์จักรสีห์ วัดพระนอนจักรศรี อาํเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

พระพทุธไสยาสน์จกัรสีห์ (ภาพท่ี 17) ประดษิฐานอยูท่ี่ วดัพระนอนจกัรศรี อําเภอ
เมืองสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี สร้างด้วยวสัดกุ่ออิฐถือปนู มีการระบุถึงในพระราชพงศาวดารฉบบั
จนัทนมุาศ(เจิม) ช่วงรัชกาลสมเดจ็พระบรมโกศไว้ดงันี ้ 

...ณ เดือน 9 ปีจอ ฉศก (จ.ศ.1116/พ.ศ.2297) ให้พระเจ้าลกูเธอ กรมหม่ืนจิตรสนุทร 
กรมหม่ืนสนุทรเทพ ไปล้อมช้าง ณ ป่าแขวงเมืองลพบรีุ... ครัน้ ณ เดือน 10 แรม 6 ค่ํา เพลา
เช้าเสด็จไปรับ ครัน้ถึงเขาเชิงนําแล้วให้ช้างดัง้หกัค่าย ... ถึงแรม 9 ค่ําเสด็จไปนมสัการพระ
พทุธไสยาสน์วดัพระนอนจกัรศรี แรมอยู่เวนหนึ่ง จึงล่องมาตามทางแม่นํา้น้อย ขึน้นมสัการ
พระพทุธไสยาสน์วดัขนุอินท์ประมลู... ...ครัน้เดือน 5 แรม 11 ค่ําปีชวด อฐัศก (จ.ศ.1118/
พ.ศ.2299) เสด็จพระราชดําเนินขึน้ไปฉลองวัดพระนอนจักรศรี 3 วันแล้วกลับยัง
กรุงเทพมหานคร...115  

สว่นในพระราชพงศาวดารฉบบัคําให้การชาวกรุงเก่ากลา่วไว้ว่า “...และพระมหา
ธรรมราชา(สมเดจ็พระบรมโกศ)นัน้มีพระราชศรัทธามาก ให้สร้างพระอารามใหญ่ถึง 7 พระอาราม
...สร้างพระนอนใหญ่ขึน้องค์หนึ่ง พระราชทานนามว่าพระนอนจกัรศรี เสร็จแล้วบริจาคพระราช
ทรัพย์ บําเพ็ญพระราชกศุลในการสร้างเป็นอนัมาก...116 

ข้อมลูท่ีกล่าวถึงการสร้างพระนอนจกัรศรีท่ีระบใุนพระราชพงศาวดารทัง้ 2 ฉบบั 
มีการกล่าวคลาดเคล่ือนกันในเร่ืองการก่อสร้าง ฉบับจันทนุมาศ(เจิม)ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้
ก่อสร้าง ส่วนฉบบัคําให้การชาวกรุงเก่าระบไุว้ว่าสมเด็จพระบรมโกศทรงเป็นผู้สร้าง ส่วนข้อมลูท่ี
ตรงกนัคือมีการฉลององค์พระพทุธไสยาสน์เช่นเดียวกนัพระราชพงศาวดารฉบบัคําให้การชาวกรุง

                                                  
115 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คําให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด, 
365-367. 

116 เร่ืองเดียวกนั, 556. 
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ฉลองในแผ่นดินบรมโกศครัง้เดียว เห็นว่าพระนอนจกัรศรีนีจ้ะสร้างในครัง้ก่อนยงัไม่ตัง้กรุง
ทวารวดีศรีอยธุยา แตจ่ะกําหนดครัง้ใดไม่ได้...118 

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงกลา่วถึงพทุธลกัษณะของพระนอนและ
ทรงสนันิษฐานไว้ดงันี ้ 

...พระนอนของเก่านัน้ หม่อมฉันได้เคยสงัเกตท่ีเป็นชัน้โบราณจริง พระกรขวาทํา
ทอดศอกออกไปข้างหน้าตามแบบอินเดีย สงัเกตเห็นพระนอนท่ีถํา้เมืองยะลานีอ้งค์หนึ่งและ
พระนอนจกัรศรีองค์หนึ่ง เห็นจะมีองค์อ่ืนอีกแตเ่วลานีน้ึกไม่ออก พระนอนรุ่นหลงัมาทําศอก
ตรงลงมาจากพระเศียร เช่น พระนอนวดัป่าโมกข์ และวดัพระเชตพุน เห็นจะเป็นด้วยพระ
นอนชัน้เดิมทํานอนกลางแจ้ง มาชัน้หลงัทําวิหารพร้อมกบัองค์พระ ทอดศอกไปข้างหน้ากีด
เสา...119 

ประวตัิการสร้างพระนอนจกัรศรีไม่สามารถสนันิษฐานได้ว่าใครเป็นผู้สร้างและ
สร้างเม่ือครัง้ใด ด้วยไม่ปรากฏหลกัฐานการก่อสร้าง มีเพียงตํานานเลา่ขานสืบตอ่กนัมาในทํานอง
สร้างขึน้เพ่ือชําระบาปท่ีได้ทําปิตุฆาตคล้ายกับเร่ืองพระยากง พระยาพาน ในตํานานพระปฐม
เจดีย์ ปรากฏอยู่ในระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เม่ือปีขาล พ.ศ.2421 พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าทรงตรัสเลา่ไว้ดงันี ้ 

...นิทานท่ีเล่าเร่ืองพระนอนจกัรศรีนีมี้หลายเร่ืองหลายราว ทํานองเดียวกบัพระปฐม
เจดีย์ พระโลกธรรมว่าทราบว่าพระเจ้าสิงหพาหุเป็นผู้ สร้าง แต่พระเจ้าสิงหพาหุจะครอง
สมบัติแห่งใด สร้างครัง้ไรก็ไม่ปรากฏ คําเล่าอีกอย่างหนึ่งว่า พระยาจักรศรีเป็นผู้ สร้าง
เร่ืองราวเดิมว่าพระมหากษัตริย์ในแถบนี ้มีพระราชธิดาองค์หนึ่งเลีย้งสนุขัไว้ ภายหลงัสนุขั
นัน้ได้สมคัรสงัวาสด้วยพระราชธิดามีครรภ์ขึน้ พระบิดาให้สืบสวนหาชายชู้ ไม่ได้ จึงได้ความ
ว่าพระราชธิดานัน้เป็นชู้กับสนุัขให้ขบัเสียจากพระราชวงั นางนัน้คลอดบุตรมาเป็นพระยา
จกัรศรี ครัน้อยู่มาพระราชบิดาทรงทราบว่าพระราชนัดดารูปโฉมโนมพรรณดีกลบัทรงพระ
กรุณาขึน้ จึงให้ไปรับเข้ามาในพระราชวงัตามเดิม ครัน้พระอยักาสิน้พระชนม์ พระยาจกัรศรี
ก็ได้ขึน้ครองราชย์สมบตัิสนองพระองค์ต่อไป มีบญุบารมีเป็นอนัมาก ภายหลงัมีความสงสยั 
จึ่งได้ถามพระมารดาว่าใครเป็นพระบิดา มารดาจึงแจ้งความว่า ผู้ ใดท่ีตามไปมาอยู่ด้วย
เสมอ ผู้นัน้แลเป็นพระบิดา พระยาจกัรศรีสงัเกตดเูห็นสนุขัซึง่เป็นบิดานัน้ติดตามอยู่เสมอก็มี

                                                  
118 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, “ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยธุยา 

เม่ือปีขาล พ.ศ.2421,” 36-37. 
119 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ, “สาส์นสมเดจ็,” วารสารศิลปากร 2, 2 (สงิหาคม 2491): 8. 
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ความขดัเคือง จึงได้ฆ่าสนุขันัน้เสีย ก็เผอิญบงัเกิดมืดมวัไปทัว่ทิศพระยาจกัรศรีจะเสด็จกลบั
เข้าวงัก็ไม่ได้ จึงได้เอาไส้สนุขัซึ่งเป็นบิดานัน้พนัพระเศียร แล้วเสด็จเข้าพระราชวงั อากาศท่ี
มวัมนนัน้ก็หายไป จึงมีความร้อนพระทยัไปหาพระมหาเถรปรึกษาท่ีจะแก้บาปปิตฆุาต พระ
มหาเถรจึงได้ทลูให้สร้างพระพทุธไสยาสน์องค์นี ้จึงปรากฏนามว่าพระนอนจกัรศรี ตามพระ
นามของพระยาจกัรศรีนัน้ เร่ืองราวคล้ายกนักบัเร่ืองพระยากงส์พระยาพาน...120 

พระนอนจกัรศรีถึงแม้วา่จะไมส่ามารถระบไุด้วา่ผู้ใดเป็นคนสร้างและสร้างในสมยั
ใด แตจ่ากหลกัฐานท่ีกลา่วถึง ตลอดจนขนาดท่ีใหญ่โตขององค์พระ ผู้ ท่ีสร้างน่าจะมีอํานาจบารมี
อยา่งสงูในการท่ีสามารถสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่นีไ้ด้ 

8.2 พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอทิรประมูล อาํเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 
พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอิทรประมูล (ภาพท่ี 18) ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดขุนอิทร

ประมลู อําเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทองสร้างจากวสัดกุ่ออิฐถือปนู มีความยาวพระวรกายจากพระ
รัศมีถึงพระบาทยาว 50 เมตร121 มีการระบอุยู่ในในพระราชพงศาวดารฉบบัจนัทนมุาศ(เจิม) ช่วง
รัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ ไว้ดงันี ้“... ถึงแรม 9 ค่ําเสด็จไปนมสัการพระพทุธไสยาสน์วดัพระนอน
จักรศรี แรมอยู่เวนหนึ่ง จึงล่องมาตามทางแม่นํา้น้อย ขึน้นมสัการพระพุทธไสยาสน์วดัขุนอินท
ประมลู...”122 

พระพทุธปฏิมาไสยาสน์วดัขนุอิทรประมลู ได้กลา่วถึงอยูใ่นหนงัสือระยะทางเสด็จ
ประพาสมณฑลอยุธยา เ ม่ือปี พ.ศ.2421 โดยมีพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าฯเจ้าอยูห่วัไว้ดงันี ้  

...องค์พระนอนยาวกว่าพระนอนจกัรศรี วดัตามพืน้ราบได้เส้นสามวา ถ้าคิดวดัตัง้แต่
พระรัศมีไปจนพระบาทได้เส้น 5 วา แต่ยอดพระรัศมีตกลงมาเสียข้างล่าง องค์พระยัง
บริบรูณ์ดี วิหารนัน้คล้ายๆกบัวิหารพระนอนจกัรศรี แต่ฐานพระต่ํากว่าพระนอนจกัรศรี องค์

                                                  
120 เร่ืองนิทานท่ีปรากฏมีเค้าโครงมาจากลงักา สงัเกตช่ือพระเจ้าสิงหพาห ุเป็นช่ือพระ

เจ้าแผ่นดินลงักา ปรากฏในหนังสือมหาวงศ์ ดูใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
“ระยะทางเสดจ็ประพาสมณฑลอยธุยา เม่ือปีขาล พ.ศ.2421”, 35. 

121 จฬุาทิพย์ หงษ์ทอง, “พระพทุธไสยาสน์ขนุอินทรประมลูคูเ่มืองอ่างทอง,” สารกรม
ศิลปากร 10, 11 (ตลุาคม 2541): 16. 

122 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คําให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด, 
365. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



พระนัน้
ท่ีพระห
ศรี พระ
นีเ้ป็นน
ออกไป
คลงัหรื
ทําก็ไม
พระอง
กลวัส่ว
ไม่ได้กุ

สร้างพระพทุ
กุศลการสร้า
สจุริต ก็ไมเ่อ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 พร
 
 
 

                   

เม่ือปีขาล พ.

นก็เป็นองค์พร
หตัถ์ก็ตัง้มาก 
ะนอนจกัรศรีนั
นามเดิมยาวอ
ปอีก 5 วา จึงไ
รือนายอากร ยั
ม่กราบทูล ทร
งค์นี ้ถามเท่าใ
วนกศุลนัน้จะแ
ศลแลช่ือแตค่

ตํานานเ
ทธรูปขนาดให
างทัง้ปวง ตก
ยปากให้บญุ

ระพทุธไสยาส

                   
123 พระบาท
.ศ.2421,” 38

ระคนละฝีมือ รู
คล้ายมาข้างพ
นัน้พระพกัตร์อ
ยู่เส้นหนึ่ง ภา
ได้เรียกว่าพระ
ยกัยอกทรัพย์ห
รงสงสัยว่าจะ
ใดก็ไม่รับจึงให้
แพร่หลายถึงพ
นเดียว จงึได้พ

เร่ืองพระนอน
หญ่ได้เป็นอยา่
เป็นของผู้สร้
กศุลของตนน

สน์วดัขนุอิทร

              
ทสมเด็จพระจุ
8-39. 

รูปพระนอนอิน
พระนอนทกุวนั
อยูข้่างจะยาวม
ายหลงัจีนผู้หนึ
ะนอนขนุอินท
หลวงมาสร้างพ
ะเอาเงินหลว
ห้เฆ่ียนถาม ขุ
พระเจ้าแผ่นดิ
พากนัเรียกวา่พ

นวัดขุนอินท
างดี ด้วยควา
ร้างเพียงผู้ เดี
นัน้ไมห่ลดุร่วง

รประมลู วดัขุ

จลุจอมเกล้าเจ้

นทรประมลูนี ้
นนี ้แตพ่ระพกั
มากไป มีเร่ือง
นึ่งเป็นขนุอินท
ทรประมูล อีกน
พระ ครัน้ทรงท
วงท่ีพระคลังห
นอินทรประมู
นหรือเป็นของ
พระนอนขนุอิน

รประมูล สา
ามศรัทธาท่ีมีต
ยว ถึงแม้ว่าท
งไปถึงผู้ใด 

นอิทรประมลู

จ้าอยู่หวั, “ระ

เ้พรียวมากกว่
ตร์เห็นจะงาม
เลา่กนัตา่งๆนั
ร มาปฏิสงัขร
นยัหนึ่งว่าขุนอิ
ทราบรับสัง่ถา
หรือเงินอากร
ลก็ไม่ออกควา
งพระเจ้าแผ่นดิ
นทรประมลู...1

มารถสะท้อน
ตอ่บวรพทุธศ
ทรัพย์ในการ

ล อําเภอโพธ์ิท

ยะทางเสด็จป

ว่าพระนอนจกั
กว่าพระนอนจ
นยัหนึ่งว่าพระอ
รเสริมให้ใหญ่ย
อินทรประมูลช
มว่าเอาเงินท่ีไ
รท่ีตัวทํามาส ้
ามจนตาย เพ
ดินเสียทีเดียว
123 

นความศรัทธ
ศาสนาโดยตัง้
รสร้างอาจจะ

ทอง จงัหวดัอ่

ประพาสมณฑ

53 

รศรี 
จกัร
องค์
ยาว
ชาว
ไหน
ร้าง
ราะ
ว จะ

ธาในการ
งหมายให้
ะมีท่ีมาไม่

างทอง 

ฑลอยธุยา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

8.3 พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก อาํเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
พระพุทธไสยาสน์วดัป่าโมก (ภาพท่ี 19) ประดิษฐานท่ีวดัป่าโมก อําเภอป่าโมก 

จังหวัดอ่างทอง สร้างจากวัสดุก่ออิฐถือปูนมีความยาววัดจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท 
ประมาณ 22.58 เมตร ปรากฏหลกัฐานการก่อสร้างกลา่วในพระราชพงศาวดารฉบบัคําให้การขนุ
หลวงหาวดั วา่สร้างในรัชสมยัของสมเดจ็พระท่ีนัง่ท้ายสระ โดยระบคุวามวา่124 “...พระองค์จึง่สร้าง
วดัมเหยงคณ์อารามหนึ่ง จึ่งสร้างพระพทุธไสยาสน์พระองค์ใหญ่ท่ีป่าโมกองค์ 1 ยาวได้เส้นห้าวา
...” และมีการกลา่วถึงในพระราชพงศาวดารฉบบัจนัทนมุาศ(เจิม) เร่ืองการชะลอพระพทุธไสยาสน์
วดัป่าโมกในสมยัรัชกาลเดียวกนัความวา่125  

...แล้วอธิการวัดป่าโมกมาว่าแก่พระยาราชสงครามว่า พระพุทธไสยาสน์ ณ วดัป่า
โมกนัน้ สายนํา้แทงตลิ่งพงัเข้าชิดพระวิหารอยู่แล้ว อีกซกัปีหนึ่งพระก็ตกนํา้ลง พระยาราช
สงครามจึ่งเอาเนือ้ความเข้ากราบบังคมทูลพระกรุณา  พระบาทสมเด็จบรมบพิตร
พระพทุธเจ้าอยู่หวั ครัน้ได้ทรงทราบแล้วจึ่งทรงพระกรุณาตรัสว่า ทําเป็นประการใด พระยา
ราชสงครามกราบทลูพระกรุณาว่า ยงัไม่ได้เห็น จะขอพระราชทานกราบถวายบงัคมลาไป
ดกู่อน ครัง้พระยาราชสงครามออกไปด ูแล้วกลบัเข้ามาเฝ้า จึ่งกลบับงัคมทลูพระกรุณาว่า 
เห็นพอจะชะลอพระพุทธไสยาสน์เข้าไปให้พ้นท่ีได้ วันนัน้สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้ากรม
พระราชวงับวรสถานมงคลเสด็จมาเฝ้าอยู่ด้วย จึ่งมีพระบณัฑรูตรัสว่าจะทําประการใด พระ
ยาราชสงครามจึง่กราบทลูวา่ จะขอพระราชทานเจาะฐานพระเจ้าเป็นฟันปลา เจาะศอกหนึง่
เว้นไว้ศอกหนึง่ เจาะให้ตลอดแล้วเอาไม้ยางหน้าศอกคืบยาว 13 วา เป็นแม่สะดงึเข้าเคียงไว้
แล้วจึง่เอาไม้ยางทําเป็นฟากหน้าใหญ่ศอกหนึ่ง หน้าน้อยคืบหนึ่ง สอดไปตามช่องซึง่เจาะไว้
นัน้ พาดขึน้บนหลงัตะเฆ่ทกุช่องแล้วตราดติง แล้วจึ่งให้ขดุท่ีเว้นไว้ให้ตลอด เอาไม้ฟากสอด
ทกุช่องแล้ว องค์พระเจ้าจะลอยขึน้อยู่บนตะเฆ่ จึ่งมีพระบณัฑรูตรัสว่า ถ้าเป็นไม้พอจะเห็น
ด้วยบ้าง น่ีสอิิฐปนูจะมิแตกร้าวเสียหรือ องค์พระเจ้าก็โตใหญ่ยาว ว่าจะชะลอไปทัง้พระองค์ 
ถึงจะบัน่ออกเป็น 3 ท่อน เอาไปทีละท่อนก็เอาไปไม่ได้ ถ้าแลรือ้เอาอิฐไปก่อใหม่จะดีกว่า 
พระยาราชสงครามจึ่งกราบทลูว่า ขอพระราชทานให้พระสงฆ์ราชาคณะเห็นว่ารือ้ไปได้ จะ
ขอพระราชทานให้รือ้ไปก่อใหม่ จึ่งมีพระราชโองการตรัสสัง่ชมุนมุพระสงฆ์ ให้ปรึกษาดเูถิด 
พระสงฆ์ราชาคณะปรึกษาว่าอนัเป็นองค์พระพทุธอยู่แล้ว จะรือ้ไปก่อใหม่ไม่สมควร จึ่งเอา

                                                  
124 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คําให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด, 
743. 

125 เร่ืองเดียวกนั, 351-353. 
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จากพระราชพงศาวดารท่ีกล่าวถึงการชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกท่ีเป็น

ถาวรวตัถขุนาดใหญ่ได้นัน้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงเทคนิคงานช่างของไทยแตค่รัง้โบราณท่ีสามารถ
จดัการเคล่ือนย้ายพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือชะลอไปประดิษฐานในท่ีแห่งใหม่ได้ และยงัแสดงถึง
พระราชศรัทธาของสมเด็จพระท่ีนัง่ท้ายสระ ท่ีทรงใสพ่ระทยักบัการชะลอพระพทุธไสยาสน์ในการ
นีม้าก ด้วยเป็นพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดยพระองค์เองอนัแสดงถึงความศรัทธาต่อ
พระพทุธศาสนา และพระบารมีในการสร้างอนัแสดงถึงความรุ่งเรืองของบ้านเมืองในรัชสมยัของ
พระองค์ ทัง้นีค้วามในพระราชพงศาวดารยงัแสดงความศรัทธาของพระยาราชสงครามตอ่องค์พระ 
ท่ียอมถวายชีวิตหากกระทําการชะลอพระพุทธรูปคราวนีไ้ม่สําเร็จ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น
ความสําคญัของพระพทุธไสยาสน์วดัป่าโมก วา่เป็นพระพทุธรูปท่ีสําคญัมากองค์หนึง่ 

8.4 สรุปการสร้างพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่สมัยอยุธยา 
พทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่มีการสร้างเป็นอยา่งมากในสมยัอยธุยา เป็นการแสดงให้

เห็นถึงศรัทธาอย่างใหม่ในการสร้างและการบูชาพระนอน ซึ่งน่าจะหมายถึง พุทธปฏิมาปาง
นิพพาน126 โดยสว่นใหญ่มกัปรากฏหลกัฐานในสมยัอยธุยาตอนปลาย ในช่วงรัชกาลรัชกาลสมเด็จ
พระท่ีนั่งท้ายสระและรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ ซึ่งทรงเป็นราชวงศ์บ้านพลูหลวง ในช่วงสมัย
ราชวงศ์บ้านพลหูลวงเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในหลายๆด้านความนิยมในการสร้างพระ
พทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่อาจจะเร่ิมเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วก็อาจเป็นไปได้ 

ข้อสังเกตประการหนึ่งคือพุทธปฏิมาไสยาสน์กลุ่มนีม้ักมีความนิยมสร้างขึน้
บริเวณริมฝ่ังแม่นํา้ อาจจะแสดงความสมัพนัธ์บางประการของการแสดงปางนิพพานท่ีเก่ียวข้อง
กบัแมนํ่า้ และเป็นข้อคิดท่ีน่าแปลกว่าพระพทุธไสยาสน์กลุม่นีเ้ป็นพระพทุธไสยาสน์ท่ีมีขนาดใหญ่
แต่กลบัไม่ปรากฏหลกัฐานการก่อสร้างท่ีชดัเจน บางองค์เป็นเร่ืองเล่ากล่าวถึงว่าผู้ ท่ีสร้างเป็นชน
ชัน้ขนุนาง และเม่ือพิจารณาถึงการก่อสร้างพระพทุธไสยาสน์ซึง่มีลกัษณะเป็นอิริยาบถนอน อาจ
เป็นไปได้วา่ด้วยความท่ีเป็นอิริยาบถนอนจึงอาจสามารถสร้างได้ขนาดใหญ่มาก ตา่งจากอิริยาบถ
อ่ืนเช่น นัง่และยืน ท่ีอาจต้องมีเทคนิคในการก่อสร้างเร่ืองการรับนํา้หนกัท่ีซบัซ้อนมากกว่า จึงอาจ
เป็นความนิยมของขุนนางหรือผู้ มีทรัพย์ท่ีมีศรัทธาท่ีจะสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือเป็นพุทธ
บชูาเพ่ือเป็นกศุลบารมีของผู้สร้างสืบไป 

 
                                                  

126 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 600. 
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9. พุทธปฏิมาขนาดใหญ่สมัยรัตนโกสินทร์ 
ช่วงต้นสมยัรัตนโกสินทร์ การสร้างพระพทุธรูปสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธ

พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก และพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยัมีการสร้างน้อยมาก เน่ืองจาก
เป็นระยะเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมือง การบรูณะซ่อมแซมปฏิสงัขรณ์วดัท่ีมีอยู่เดิมเป็นหลกั 
และท่ีสําคญัคือพระพทุธรูปได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้มีการอญัเชิญมาจากหวัเมืองตา่งๆ โดยเฉพาะ
จากสโุขทยั และอยธุยา127 

 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ถือเป็นยคุท่ีมีการสร้างวดัขึน้ใหม่มาก
ท่ีสดุ บางวดัมีพระราชดําริในการก่อสร้างให้เหมือนครัง้บ้านเมืองยงัดี เช่น พระราชดําริในการสร้าง
ภเูขาทอง วดัสระเกศฯ ให้เหมือนกบัเจดีย์ภเูขาทองท่ีพระนครศรีอยธุยา นอกจากนีย้งัปรากฏการ
สร้างพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสําคญั คือการสถาปนาพระโต วดักัลยาณมิตรฯ ให้เหมือนกับ
พระโต วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานนามให้เหมือนกนัคือ พระพทุธไตรรัตนนายก128 

9.1 หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ 
หลวงพ่อโต วดักลัยาณมิตร (ภาพท่ี 20) เป็นพระพทุธปฏิมาปนูปัน้ก่ออิฐถือปนู

ลงรักปิดทอง ปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 11.75 เมตร สงู 15.45 เมตร ประดิษฐานเป็นพระพทุธรูป
ประธานภายในวิหารหลวง วดักลัยาณมิตร129สร้างในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลท่ี 3  มีพทุธลกัษณะคือ พระพกัตร์ค่อนข้างกลมกึ่งรูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็น
เปลว พระขนงโก่ง เส้นขอบเปลือกพระเนตร พระขนงป้ายเป็นแผ่นเช่นเดียวกบัสมยัอยุธยาตอน
ปลาย พระเนตรเปิด และมองตรง พระนาสิกค่อนข้างเล็ก และโด่ง พระโอษฐ์เล็ก ทรงแย้มสรวล
เล็กน้อย เส้นพระโอษฐ์อ่อนโค้งเล็กน้อยจนเกือบเป็นเส้นตรง บางครัง้เรียกว่าคล้ายเรือประทุน 
ลกัษณะพระพกัตร์ดงักล่าวนีเ้องท่ีเรียกว่าพระพกัตร์ “อย่างหุ่น” หรือแลดอู่อนเยาว์130 คือมีพระ
พักตร์น่ิงคล้ายกับหุ่นละคร หรือแสดงให้เห็นความอ่อนเยาว์ อันเป็นลักษณะเฉพาะของ

                                                  
127 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ, 215. 
128 เร่ืองเดียวกนั, 307. 
129 พระปริยตัิธาดา และธชัชยั ยอดพิชยั, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร, 121. 
130 แตเ่ดมินิยมเรียกวา่ “พระพกัตร์อย่างหุ่น” แตถ้่ามองอีกแบบหนึ่ง แลดอู่อนเยาว์ อ้างใน 

สนัต ิเลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 132. 
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อยู่แล้ว แลพระ

                   
131 ศกัดิช์ยั ส
, 602. 
132 กรมศิลป
รงสถาปนา,
133 เร่ืองเดียว

าลท่ี  3131  ต่
ตนายก”132 

กลัยาณมิตร

าณมิตรฯ  เ
ล้าเจ้าอยู่หวั 
ทรงก่อพระฤ
หลวง133 ประว
ณาตรัสเหนือ
งัหาพรอุโบสฎ
ามไหญ่ไนพระ
ะอโุบสฎนนั ไห

              
ายสงิห์, พระพ

ปากร, ตํานา
 พิมพ์ครัง้ท่ี 6
วกนั, 245. 

อมาพระบาท

ร กรุงเทพมหา

เจ้าพระยานิ
 โปรดเกล้าฯ
ฤกษ์พระโต เมื
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เกล้าฯสัง่วา่ พ
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หทําใหญ่ 21 

พุทธรูปในป

านวัตถุสถา

6 (กรุงเทพฯ: 

ทสมเด็จพระ

านคร 

นิกรบดินทร
ให้สร้างพระวิ
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พระโตปรากฏ
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ประเทศไทย: รู

านต่างๆ ซึ่ ง

 ผดงุวิทยากา

จอมเกล้าเจ้า

 (โต  กัลยา
วิหารหลวงพร
พฤษภาคม พ
ฏในหมายรับส
รโตซึง่ทรงทรา
รงพระราชสธ
นจดัแจงทํารา
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รูปแบบพัฒน

งพระบาทส

ารพิมพ์, 2526

าอยู่หวัทรงถ
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ระราชทานช่ว
.ศ.2380 พระ
สัง่ วา่  
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ากไดก่อผนงัพ
พระพทุธรูปพร

นาการ และค

สมเด็จพระ
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ใหญ่นาตกั 11 สอกจไดปรดิษฐานไนพรอโุบสฎการเร่งรัดทําจะไหยสําไนปีรกา นพศก แตไม
ข่ือนัน้ไหจตัหาในกรุงเทพฯ หาได้ไมยจ่ิงแพ...134 

ข้อสนันิษฐานถึงมูลเหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้สร้าง “พระโต” ได้ 3 ประการคือ135 

ประการแรก  ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในกรุง
รัตนโกสินทร์เหมือนสมยักรุงศรีอยธุยา คือมีพระพทุธรูปองค์ใหญ่อยู่นอกกําแพงเมือง อย่างเช่น 
วดัพนญัเชิงตลอดจนลกัษณะท่ีตัง้ของวดักลัยาณมิตร ยงัมีความคล้ายกบัวดัพนญัเชิง เป็นอย่าง
มากด้วยการท่ีได้มีการสร้างตดิริมแมนํ่า้เช่นเดียวกนั 

ประการท่ีสอง พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั สมเดจ็พระราชบดิาโปรด
เกล้าให้สร้างพระปรางค์ขนาดใหญ่ไว้ท่ีวดัอรุณราชวราราม ถ้าพระองค์จะโปรดเกล้าฯให้สร้างพระ
เจดีย์ หรือพระปรางค์อีกจะเป็นการซํา้ซ้อน จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระพุทธรูปองค์โต และสร้าง
พระวิหารหลวง ซึง่เป็นพระวิหารท่ีสงูสดุในสมยันัน้ 

ประการท่ีสาม ท่ีโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง  “พระโต” พระราชทานช่วยเจ้าพระยานิ
กรบดนิทร วา่กนัวา่ เพราะมีพระราชประสงค์เพ่ือให้เหมาะสมกบัท่ีเจ้าพระยานิกรบดินทรมีนามว่า 
“โต” 

9.2 พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่สมัยรัตนโกสินทร์ 
พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ได้มีการสถาปนาขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ปรากฏ

หลกัฐานท่ีสําคญัคือพทุธปฏิมาไสยาสน์ประดิษฐานในวิหารพระนอน วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลา
รามฯ มีพุทธลกัษณะเป็นแบบอย่างงานช่างในรัชกาลท่ี 3 กล่าวคือ พระวรกายเพรียวบาง พระ
พกัตร์ค่อนข้างกลมกึ่งรูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว และ พระขนงโก่ง เส้นขอบ
เปลือกพระเนตรพระขนงป้ายเป็นแผ่นเดียวกบัพระพทุธรูปอยธุยาตอนปลาย พระเนตรเปิด และ
มองตรง พระนาสิกค่อนข้างเล็ก และโด่ง พระโอษฐ์เล็กแย้มพระสรวลเล็กน้อย เส้นพระโอษฐ์โค้ง
เล็กน้อยเกือบเป็นเส้นตรง แตกต่างจากพระโอษฐ์พระพทุธรูปอยธุยา หรือสโุขทยัท่ีนิยมเป็นคล่ืน 

                                                  
134 “บญัชีเร่ืองเกณฑ์ให้สร้างพระอโุบสถ และศาลาการเปรียญวดัพระโต”, รัชกาลท่ี 3, 

เลขท่ี 6 เลม่ 1 จ.ศ.1198, หอสมดุแห่งชาต.ิ ไมป่รากฏเลขหน้า. 
135 พระปริยตัิธาดา และธัชชยั ยอดพิชยั, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร, 121. 
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137 ศกัดิช์ยั ส
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นวิหารพระนอ
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44 เมตร 24 นิ
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การสถาปนาพระพทุธไสยาสน์ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามฯ ได้ปรากฏเอกสาร
สําคญัในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึง่เป็นสําเนาพระราชดําริ ว่าด้วยการสร้างพระพทุธไสยาสน์วดัพระเชตุ
พนวิมลมคัลารามฯ139 

ศิริศุภมัศดุ พระพุทธศักราชล่วงแล้วสองพันสามร้อยเจ็ดสิบส่ี พระวษา จ.ศ.1193 
กาลปีเถาะ นกัษัตรตรีณิศก พระบาทสมเด็จบรมธรรมมฤกมหาราชาธิราชรามาธิบดีบรมนา
รถบรมบพิตรพระพุทะเจ้าอยู่หัว ผุ้ เปนพระบรมภาคิไณยนารถ... ทรงพระราชศรัทธาให้
กระทําการปฏิสงัขรณะวดัพระเชตพุนวิมลมังคลาวาศวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ด้วย
พระกระมลหฤไทยกรอประด้วยพระกตัญญูกัตเวทีธรรมเพ่ือสนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าพระบรมไอยกาธิราชเจ้า ซึง่ทรงสถาปนาการไว้แตก่่อนเร่ือง
ความทัง้ปวงมีแจ้งพิสฎารในแผน่ศลิาจารึก ณะพระวิหารพระพทุธโลกนารถโน้นแล้ว  แลทรง
พระราชดําริว่าพระพทุธปฎิมากรใหญ่ ยงัมิได้มีในมหานครนี ้จึงมีพระราชโองการมานพระ
บันทุลสุรสีหนาทดําหรัดสั่พญาศรีพัทธ์รัตนโกษา และพญาเพ็ชพิไชย ให้เป็นแม่กองการ
สถาปนาพระมหาวิหารแลพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ ขึน้ไว้ในพระอารามแห่งนีจ้ะเปนท่ี
สกัการบชูาแก่เทพยดามานษุย์ สรรพสตัว์ทัง้ปวงทัว่สกลโลกธาตุ์เปนมหากศุลโกษฐาษเจริญ
พระเกรียรติยศ ปรากฏไปตราบเท่ากลัปาวสาน ให้ลงรักปิดทองบนัจพุระบรมสารีริกธาตใุน
พระอตุมงัคศโิรตม์ แลพืน้พระบาททัง้สองข้างนัน้ให้ประดบัมกุเปนพระลายลกัษณกงจกัรแล
รูปอษัฐตรสตะมหามงคลร้อยแปดประการ ท่ีถานพระพทุธไสยาสน์นัน้ปัน้เป็นบวักลุม่ พืน้แอ
แววประดบักระจกลงรักปิดทอง บนพืน้ถานพระดาษศิลาลายเปนลายสอง จําหลกัเปนดอก
ไม้รายทับ เชิงถานประกอบสิลา ลายจําหลกัเปนลายฝร่ังปิดทองมีราวเทียนรอบฐานทัง้ส่ี
ด้าน เม็เสาจําหลกัเปนเฟ่ืองหย่างเม็ดฝร่ังปิดทองลําเสาแลเหล็กราวทาแดง มีจง(กง) กล
หลอ่ด้วยทองเหลืองปิดทองตดิรายเรียงบนราวเหมือนในพระอโุบศถ อนึ่งเสาในพระประธาน
ทัง้สองแถวแถวละสิบต้นเปนญ่ีสิบส่ีต้นนัน้ใหเขียนลายนํา้มันพืน้แดงเปงลายแย่ง เชิงเสา
ประดบัด้วยสิลาลายหย่างเสาในพระอโุบศถ บนพืน้เพดานในประธานแลเฉลียงกับทัง้หน้า
มขุพืน้แดงเขียนลายนํา้มนัปิดทองเปนลายแย่งหย่างฝร่ัง ตวัข่ือพืน้นํา้เงินเขียนลายปิทองมี
กรายเชิงแม่ลายเปงลายแย่ง ท้องตพานพืน้แดงเขียนเปนลายกดุัน่ปิดทองแลผนงัด้านบนคอ
สองหน้ามขุทัง้สองด้านเขียนรูปมหาวิหกหลายพรรณบินบนกลีบเมฆ แลรูปอศัดรกญุชรชาติ
ต่างสัญจรในอําพรวิถี แลเชิงผนังพระวิหารข้างในประกอบสิลาลายจนถึงท่ีวางเช็ดหน้า
หน้าตา่ง 

                                                  
139 “สําเนาพระราชดําริวา่ด้วยการสร้างพระพทุธไสยาสน์วดัพระเชตพุน,” สมดุไทยดํา

, อกัษรไทย, ภาษาไทย, รัชกาลท่ี 3, เลขท่ี 32 เลม่ 1 จ.ศ.1193, หอสมดุแห่งชาต,ิ 1-5. 
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ผนงัห้องหว่างหน้าตา่งประตเูขียนเร่ืองอฐักถาองัคตุรนิกายเอกนิบาตว่าด้วยเอตทคัะ
พระขีณาศพเถรีสิบสามนิทาน อุบาสกสิบสามนิทาน อุบาสิกาสิบสามนิทาน เปนสามสิบ
สามนิทานทัง้สิน้ด้วยกัน ผนงับนหน้าต่างขึน้ไปเขียนเร่ืองมหาวงษ์พิศฎาร ท่ีแม่ลายต่อเชิง
ผนังนัน้ติดสิลาลายจาฤกอักษรเส้นรงบอกเร่ืองไว้ทุกห้องแลซุ้มปตูหน้าต่างนัน้ปัน้เปนลา
ยซุ้มกระจกลงรักปิดทอง เพดานซุ้มพืน้... เขียนลายก้านขดปิดทอง บานประตหูน้าต่างข้าง
นอกเขียนลายลดนํา้เปนแยงเครือผูกอาวุธ หลงัมานประตขู้างในเขียนลายนํา้มันเปนนาค
ราชผ้นพิศม์เจ็ดศีศะห้าศีศะสามศีศะแลศีศะเดียวบ้างต่างต่างกนักบัรูปมงักรแลม้านํา้ หลงั
บานหน้าตา่งข้างในเขียนลายนํา้มนัเปนลายก้านขด ข้างประตหูน้าต่างข้างในเขียนเปนลาย
เครือดอกไม้ตก ข้างนอกประดับด้วยกระเบือ้งเคลือบเปนลายดอกไม้ตก เช้ดหน้าประตู
หน้าต่างเขียนลายรดนํา้เปนลายเครือมะลิเลือ้ย อนึ่งพืน้ภายในพระวิหารแลมขุทัง้สองข้าง
นัน้ดาด้วยสิลาลายทัง้สิน้ อัฒจันท์ซึ่งลงจากประตูพระวิหารทัง้สองด้านข้างทัง้ส่ีประต ู
แลอฒัจนัท์หน้ามขุพายนอกทัง้แปดแห่งนัน้ตวัคัน่ทําด้วยสิลาเมืองชลบุรีมีลกูแก้วบงัคัน่ทํา
ด้วยสิลาลาย แลมีรุปลัน่ถันยืนถืออาวุธต่างต่างทําด้วยสิลาเขียวสูงสามศอก มีถานสิลา
รองรับตัง้อยู่ประตลูะคู่กบัข้างอฒจนัท์หน้ามขุแห่งละคู่ เปนรูปลัน่ถนัญ่ีสิบรูปทัง้สิน้ด้วยกัน 
แลพืน้เฉลียงเสารายรอบนอกพระวิหารทัง้ส่ีด้านนัน้ดาษด้วยสิลาแดงเมืองราชบุรี กรอบ
กระทําด้วยสิลาลายแผนใหญ่ตามแนวกําแพงแก้วข้างละแท่น มีแท่นลดสองข้างเปนข้างละ
สามแท่นด้วยกัน กําแพงแก้วหน้ามุขข้างนอกประกอบสิลาลายเปนลายทัว่ข้างในประดบั
กระเบือ้งประเคลือบสีเหลือง แลเคร่ืองประดบัพายนอกพระวิหารนัน้ 

จากแนวพระราชดําริท่ีปรากฏในจดหมายเหตุนัน้ แสดงให้เห็นถึงพระ
ราชศรัทธาปณิธานในการสถาปนาพระพทุธรูปอย่างแท้จริงโดยมิต้องอธิบายสิ่งใดเพิ่มเติม รวมทัง้
วตัถปุระสงค์ในการสถาปนาองค์ประกอบอ่ืนๆ ทางด้านศิลปกรรมเคร่ืองประดบัตกแต่งซึง่อธิบาย
ได้อยา่งละเอียดแล้ว โดยวตัถปุระสงค์หลกัท่ีทรงสถาปนาครัง้นีคื้อต้องการให้มีพระปฏิมากรขนาด
ใหญ่ ท่ียงัมิได้เคยมีในมหานครนี ้เพ่ือเป็นท่ีสกัการบูชาแก่เทพยดา มนุษย์สรรพสตัว์ทัง้ปวงทั่ว
สากลโลกธาต ุและเพ่ือเป็นพระมหากุศลเจริญพระเกียรติยศของพระองค์ให้ปรากฏไปตราบเท่า
กลัปาวสาน 

เหตผุลอย่างหนึ่งท่ียกพระราชดําริในการสถาปนาพระพทุธไสยาสน์ วดั
พระเชตพุนวิมลมงัคลารามฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงหลกัฐานสําคญัในการสถาปนา การบรรยายถึง
แนวพระราชดําริในการสร้างงานศิลปกรรมแบบงานช่าง และคติการสร้างท่ีมีการบนัทึกเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษรไว้  โดยเป็นการบรรยายถึงพระราชดําริอย่างละเอียด ซึง่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยใน
งานช่างไทย140 

 
10. พุทธปฏมิาขนาดใหญ่ที่สร้างโดย สมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมัยแผ่นดนิ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

สมยัแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 4 ไม่พบหลกัฐานการสร้าง
พระพทุธรูปขนาดใหญ่โดยพระราชประสงค์ของพระองค์ ประการสําคญัน่าจะอยู่ท่ีว่า เม่ือพระองค์
ยงัทรงดํารงพระสถานะเป็นพระวชิญาณมหาเถระ ทรงพยายามสอบสวนพระพทุธรูปให้มีความ
ถกูต้องตรงตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ตา่งๆ หรือไม่ก็เป็นแนวคิดท่ีอิงอยู่กบัการปรับปรุงพระพทุธรูปให้
เข้ากับแนวคิดสจัจะนิยมตะวันตก ท่ีมีความสมจริงเป็นมนุษย์มากยิ่งขึน้141 ประการสําคญัอีก
ประการอาจเป็นแนวคดิมาจาก “สคุตวิทตัถวินิธาน”หรือ “คืบพระสคุต” อนัเป็นพระราชนิพนธ์ของ
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ท่ีกลา่วถึงพทุธลกัษณะ ขนาดพระวรกาย 
และขนาดเคร่ืองอตัถบริขารต่างๆของพระองค์ โดยเป็นการสอบสวนพทุธลกัษณะให้ตรงตามพระ
บาลี142 อาจด้วยเหตผุลดงักลา่วทําให้เกิดการตีความขนาดพระวรกายของพระพทุธเจ้าขึน้มาใหม ่
ว่าพระพทุธองค์มีความสงู 129 นิว้143 ตามสคุตวิทตัถวินิธาน มิใช่ 18 ศอก144 ตามพระไตรปิฏกขุ
ททกนิกาย พทุธวงศ์ และคมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี จึงอาจเป็นเหตผุลท่ีทําให้พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าอยูห่วั ทรงไมนิ่ยมในการโปรดเกล้าฯให้สร้างพระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่โต แตด้่วยการตีความ
ใหมใ่นครัง้นีย้อ่มสะท้อนถึงความเข้าใจเร่ืองขนาดพระสรีระของพระพทุธเจ้า ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ว่า
เหตอุนัใดจงึไมมี่ความนิยมการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ 

                                                  
140ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ, 257. 
141 พิชญา สุ่มจินดา, “พระพทุธรูปแบบธรรมยกุติกนิกาย ของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยุห่วั,” ความรู้คือประทปี 3 (กรกฏาคม-กนัยายน 2547): 22. 
142 สมเดจ็พระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, สุคตวิทัตถวินิธาน วิธี

กาํหนดคืบพระสุคต, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2504) 
143 เร่ืองเดียวกนั, 15. 
144 ในสคุตวิทตัถวินิธานมีการระบวุา่พระพทุธเจ้าพระองค์ทรงมีความสงู 12 ศอก ดใูน 

สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, สุคตวิทัตถวินิธาน วิธีกําหนดคืบ

พระสุคต.  
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ถึงกระนัน้แล้วในช่วงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 4 ยงัคง
ปรากฏการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่สืบเน่ืองมาแต่ครัง้แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 3  และปรากฏการสร้างอย่างตอ่เน่ืองจนถึง รัชสมยัแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 5 โดยพระพทุธรูปขนาดใหญ่ในช่วงสองรัชกาลดงักลา่วได้รับการ
สถาปนาโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อาจนับได้ว่าเป็นครัง้แรกท่ีผู้ สถาปนามิใช่
กษัตริย์หรือชนชัน้ปกครอง เป็นการสร้างโดยพระอริยสงฆ์ชัน้ผู้ ใหญ่ ท่ีมีผู้ ศรัทธามาก ทัง้
พระมหากษัตริย์ เจ้านายเชือ้พระวงศ์ ตลอดจนราษฎรสามญั การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ของ
สมเด็จพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบารมีของผู้สร้างได้เป็นอย่างดี แม้
มิใช่กษัตริย์หรือชนชัน้ปกครอง 

สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี)ได้สร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีสําคญัไว้หลาย
องค์145เช่น พระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโย จังหวดัอ่างทอง พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะตือ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พระพทุธรูปปางอุ้มบาตร วดัอินทรวิหาร บางขนุพราหม กรุงเทพฯพทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ดงักลา่วมีการสร้างอยูใ่นกลุม่จงัหวดัภาคกลาง  

มีผู้ สันนิษฐานว่าท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ี
ระลึกในชีวิตช่วงต่างๆของท่าน คือ สร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสะตือ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เพ่ือเป็นอนสุรณ์ว่าท่านเกิดท่ีนัน้ สร้างพระมหาพทุธพิมพ์ (องค์เดิม) วดัไชโย
วรวิหาร จังหวดัอ่างทอง เป็นพระอิริยาบถนั่งปางสมาธิ เป็นท่ีระลึกว่าท่านสอนนั่งได้ท่ีนั่น และ

                                                  
145 พระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทรประมูล ต.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง มีหลักฐานทาง

เอกสารบางฉบบัระบุว่า ได้รับการก่อสร้างโดยสมเด็จพุฒจารย์ (โต พราหมรังสี)ในช่วงรัชสมัย 
รัชกาลท่ี3 แต่เม่ือตรวจสอบหลกัฐานทางเอกสารจากพระราชพงศาวดารแล้วพบว่าน่าจะมีการ
สร้างมาก่อนหน้านัน้ การสร้างคงอยู่ในช่วงสมยัอยธุยาตอนปลาย ดใูน มหาอํามาตย์ตรี พระยา
ทิพโกษา (สอน โลหะนนั), ประวัตสิมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จากบันทกึของมหา

อาํมาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน) (กรุงเทพฯ: สินประสิทธ์ิการพิมพ์, 2525), 42-
43. และ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)และพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ คาํให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหา
วัด, 365. 
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สร้างพระยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ วดัอินทรวิหาร กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นท่ีระลกึว่าท่านสอนยืนได้ท่ี
นัน่146 

การสนันิษฐานดงักลา่วเป็นการสนันิษฐานโดยใช้ลกัษณะของอิริยาบถพทุธปฏิมาเป็น
แนวความคดิ คือ อิริยาบถนอน(วยัแรกเกิด) อิริยาบถนัง่ (วยัเดก็ยงัไมห่ดัเดนิ) อิริยาบถยืน (วยัเด็ก
โต) เม่ือพิจารณาตามช่วงวัยของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แต่เม่ือพิจารณาตาม
ประวตัิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จากบนัทึกของ มหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา 
(สอน โลหะนนั)147 ได้มีการบนัทกึไว้วา่ท่านเกิดท่ีบางขนุพรหม148 อนัเป็นพืน้ท่ีจงัหวดัธนบรีุในอดีต 
แต่ในเล่มท่ีกล่าวถึงแนวความคิดดงักล่าวได้อ้างถึงว่า ต้นสกลวุงศ์เดิมเป็นชาวอตุรดิตถ์ ต่อมาได้
ย้ายภมูิลําเนามาอยู่บ้านไก่จ้น อําเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา149 ท่านเกิดแล้วในช่วงท่ี
ยงัคงเป็นทารก มารดาพาไปพกัอยู่ท่ีตําบลไชโย จังหวดัอ่างทอง พอสอนนั่งได้มารดาพามาอยู ่

                                                  
146  ประวัตพิระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตาราม และสมเดจ็พระพุฒาจารย์ 

(โต พรฺหมฺรํสี), 14-16. 
147 ประวตัิสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่ีปรากฏในปัจจบุนั มีการเรียบเรียง

เป็นครัง้แรกโดย มหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนนั) ในราวปี พ.ศ.2473 ห่างจาก
ช่วงระยะเวลาท่ีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ยงัมีชีวิตอยู่เป็นเวลาหลายสิบปี เป็นการ
เรียบเรียงจากการสอบความและตีความจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอโุบสถ วดัอินทรวิหาร ซึ่ง
อาจจะมีการคลาดเคล่ือนในเร่ืองข้อมลูไปบ้างแต่ก็เป็นหลกัฐานท่ีทําการบนัทึกและสอบความท่ี
น่าจะมีความร่วมสมยัมากท่ีสดุ ดใูน มหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนนั), ประวัติ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จากบันทึกของมหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา 
(สอน โลหะนัน), 1-3. 

148 มหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน), ประวัติสมเด็จพระพุฒา

จารย์ (โต พรหมรังสี) จากบันทึกของมหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน), 
12. 

149 เร่ืองท่ีกลา่วถึงท่ีมาของสกลุวงศ์ของสมเดจ็พฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี)เป็นเร่ืองท่ีท่าน
เจ้าคณุมงคลทิพมนีุ (มุ้ย) เจ้าอาวาสวดัจกัรวรรดิฯเม่ือครัง้ยงัเป็นพระธรรมวิหารีเถร อยู่วดัพระเชตุ
พน เล่าให้นายพรหม ขะมาลา เปรียญฟัง เร่ืองราวช่วงนีจ้ึงอาจมีการคลาดเคล่ือนได้ (ผู้ เขียน
วิทยานิพนธ์) ดใูน ประวัติพระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(โต พรฺหมฺรํสี), 3. 
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ตําบลบางขนุพรหม กรุงเทพฯ (ธนบรีุเดิม) และได้สร้างพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นอนสุรณ์ ณ.
ตําบล ทัง้ 3 นัน้150 จากข้อมูลทางหลกัฐานท่ีสนับสนุนแนวความคิดดงักล่าวดูไม่แน่ชัดเพราะมี
ข้อมลูท่ีขดักนัอยู่หลายเร่ือง ประกอบกบัหลกัฐานการสร้างพระปางอุ้มบาตร วดัอินทรวิหาร ท่ีแรก
เดิมนัน้มีการอ้างถึงว่า ท่านมีความประสงค์ให้สร้างเป็นพระพทุธปฏิมานัง่บนตอตะเคียน151ไม่ใช่
พระปางอุ้มบาตร อย่างท่ีปรากฏในปัจจุบนั แนวความคิดท่ีกล่าวว่าสมเด็จพุฒจารย์ (โต พรหม
รังสี) ได้สร้างพุทธปฏิมาขนาดให้ไว้เป็นท่ีระลึกในแต่ละช่วงวยัจึงไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นไปตามท่ี
วิเคราะห์ไว้จริง แต่ก็เป็นข้อท่ีน่าสงัเกตว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีความนิยมใน
การสร้างพุทธปฏิมาในอิริยาบถท่ีแตกต่างกันอาจมีจุดมุ่งหมายในการทดลองสร้างพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่ในหลายปางก็อาจเป็นไปได้ 

อนึ่งแล้วเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าแรงบนัดาลใจประการหนึ่งของสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต 
พรหมรังสี) ในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับช่ือโตของท่าน อาจมีเหตุมาจาก
คราวสร้างวัดกัลญาณมิตร ท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง  
“พระโต” พระราชทานช่วยเจ้าพระยานิกรบดินทร ว่ากันว่า เพราะมีพระราชประสงค์เพ่ือให้
เหมาะสมกบัท่ีเจ้าพระยานิกรบดินทรมีนามว่า “โต”152 ด้วยช่วงระยะเวลาดงักลา่วอยู่ร่วมสมยักบั
สมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) และยงัปรากฏหลกัฐานในงานจิตรกรรมฝาหนงัพระอโุบสถ 
วนัอินทรวิหาร ฉากท่ี 6 ท่ีมีการตีความว่าเป็นฉากท่ีแสดงประวตัิของสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต 
พรหมรังสี) ช่วงท่ีดํารงตําแหน่งพระเทพกวี ได้ไปร่วมในงานฉลองวดักลัญาณมิตร153 

                                                  
150 ประวัติพระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตาราม และสมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(โต พรฺหมฺรํสี), 3. 
151 มหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน), ประวัติสมเด็จพระพุฒา

จารย์ (โต พรหมรังสี) จากบันทึกของมหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน), 
82. 

152 พระปริยตัิธาดา และธชัชยั ยอดพิชยั, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร, 121. 
153 มหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน), ประวัติสมเด็จพระพุฒา

จารย์ (โต พรหมรังสี) จากบันทึกของมหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน), 
49. 
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รูปแบบทางศลิปกรรม พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้หมดท่ีสร้างโดยสมเด็จพระพฒุาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) สะท้อนรูปแบบงานช่างชาวบ้านอย่างเดน่ชดัตวัอย่างท่ียงัพอตรวจสอบได้คงได้แก่ 
พระพทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะตือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ียงัหลงเหลือลกัษณะดัง้เดิมอยู่
มากท่ีสดุ ในขณะท่ีพระมหาพทุธพิมพ์ วดัไชโย จงัหวดัอา่งทอง องค์เดมิได้พงัทลายลงมาหมดและ
ได้รับการก่อสร้างใหม่โดย พระยารัตนบดินทร์ ลูกชายของเจ้าพระยานิกรบดินทร154 ส่วน
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร วดัอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ตามประวตัิสร้างไม่แล้วเสร็จ
ในช่วงชีวิตของท่าน คือสร้างสําเร็จเพียงพระนาภี155และได้มีการสร้างให้แล้วเสร็จในภายหลงั 

10.1 พระมหาพุทธพมิพ์ วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง 
พระมหาพุทธพิมพ์ 156 (ภาพท่ี 22) สร้างด้วยวสัดุก่ออิฐถือปูน ประทับนั่งปาง

สมาธิ ขนาดหน้าตกั 8 วา 7 นิว้ (16 เมตร 7 นิว้) สงู 11 วา 1 ศอก 7 นิว้ (22 เมตร 31 นิว้) 
ประดิษฐานท่ี วดัไชโยวรวิหาร ตําบลสระเกศ อําเภอไชโย จงัหวดัอ่างทองมีการสนันิษฐานไว้ว่า
สมเดจ็พระพฒุจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้สร้างขึน้เป็นท่ีระลกึวา่ท่านสอนนัง่ได้ท่ีนัน่157 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
154  ประวัติพระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(โต พรฺหมฺรํสี), 16. 
155 เร่ืองเดียวกนั, 23. 
156 เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร มักมีพระราชทินนามว่า “มหาพุทธพิมพาภิบาล” ดูใน 

ประวัตพิระเทพสิทธินายก วัดระฆงัโฆษิตาราม และสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี), 16. 
157 มหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน), ประวัติสมเด็จพระพุฒา

จารย์ (โต พรหมรังสี) จากบันทึกของมหาอํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนัน), 
56. และ ประวัติพระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต 

พรฺหมฺรํสี), 14-16. 
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ต่อมาเจ้าพระยารัตนบดินทร์ (บุญรอด กัลยาณมิตร) สมุหนายก ได้มีศรัทธา
สร้างพระอุโบสถ  และพระวิหารให้  วัดไชโย  แต่ในการก่อสร้างเม่ือกระทุ้ งรากพระวิหาร
แรงสัน่สะเทือนทําให้องค์พระทลายลงมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึน้มาใหม่เป็นของหลวงตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับสร้างหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตร  ช่วยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต 
กลัยาณมิตร) ผู้ เป็นบดิาของเจ้าพระยารัตนบดนิทร์ และทรงรับวดัไชโยเป็นพระอารามหลวง161 

การซ่อมแซมพระมหาพทุธพิมพ์ใช้วิธีรือ้ลงมาทัง้องค์แล้ววางรากฐานใหม่ วาง
โครงเหล็กยึดไว้ภายใน แล้วก่อสร้างเป็นพระพทุธรูปางสมาธิซ้อนพระหตัถ์ตามลกัษณะท่ีสมเด็จ
พระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้างไว้เดิม เม่ือแล้วเสร็จได้รับพระราชทานนามว่า “พระมหาพทุธ
พิมพ์”162 

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ตามว่าพระมหาพุทธพิมพ์องค์ดัง้เดิมท่ี
สร้างโดยสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) จะมีพทุธลกัษณะเป็นประการใดแต่เม่ือพิจารณา
จาก พระราชวินิจฉยัของ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีปรากฏ ในหนงัสือระยะทาง
เสด็จประพาสมณฑลอยุธยาฯเห็นได้ว่าพระมหาพุทธพิมพ์องค์เดิมนัน้น่าจะเป็นลักษณะการ
ก่อสร้างแบบช่างชาวบ้านมากกว่าท่ีจะเป็นช่างหลวง จึงอาจจะเป็นการก่อสร้างพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ท่ีเป็นฝีมือช่างชาวบ้านอย่างแท้จริงอนัสะท้อนถึงศรัทธา และบารมีการสร้างของสมเด็จพระ
พฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่ีถึงแม้จะไม่มีปัจจยัในการก่อสร้างท่ีเพียบพร้อมแต่สามารถท่ีจะสร้าง
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ขึน้สําเร็จ และยงัแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เม่ือ
ครัง้ก่อนหน้าคือ หลวงพ่อโต วดักลัยาณมิตร ท่ีเป็นแบบแผนให้กบัพระมหาพทุธพิมพ์ในงานครัง้
ซอ่ม 

10.2 พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสะตอื จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พระพทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะตือ ตําบลท่าหลวง อําเภอท่าเรือ (ภาพท่ี 23) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางไสยาสน์ผินพระพักตร์ไปทางทิศ
ตะวนัตก องค์พระยาว 1 เส้น 5 วา (50 เมตร) สงู 8 วา (16 เมตร) ฐานยาว 1 เส้น 10 วา กว้าง 4 

                                                  
161 ประวัตพิระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต 

พรฺหมฺรํสี), 16. 
162 วรนนัทน์ ชชัวาลทิพากร, พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง, 44. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 

วา 2 ศอก (60 เมตร 48 นิว้)163ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง164 มีการสนันิษฐานว่าสมเด็จพระพฒุา
จารย์ (โต พรหมรังสี) สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์ว่าท่านเกิดท่ีนัน้  ตามประวตัิมีการเร่ิมก่อสร้างครัง้
แรกราวปี พ.ศ.2413165 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 

พระพทุธไสยาสน์วดัสะตือ มีข้อมลูประวตัิการสร้างอยู่น้อยมาก เม่ือตรวจสอบ
จากข้อมลู มีข้อสงัเกตวา่มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการกลา่วสลบัคาดเคล่ือนกบั พระพทุธไสยาสน์วดั
ขนุอินทรประมลู ด้วยในหนงัสือประวตัิสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) จากบนัทึกของ มหา
อํามาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนนั) ท่ีเป็นการรวบรวมประวตัิของสมเด็จพระพฒุาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) เป็นเล่มแรกไม่มีการกล่าวถึงพระพุทธไสยาสน์ วดัสะตืออยู่เลย กลบัระบุว่าพระ
พุทธไสยาสน์วดัขุนอินทรประมูล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)เป็นผู้สร้าง แต่พระพุทธ
ไสยาสน์วดัขนุอินทรประมลูมีการกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารฉบบัจนัทนมุาศ(เจิม) ช่วงรัชกาล
สมเดจ็พระบรมโกศ166วา่มีการสร้างแตค่รัง้สมยัอยธุยา 

 
 
 
 
 
 

                                                  
163 ประวัติพระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(โต พรฺหมฺรํสี), 15. 
164 เดิมพระพทุธไสยาสน์ วดัสะตือ คงประดิษฐานภายในศาลาโถงใหญ่ เสาก่ออิฐถือปนู 

หลงัคามงุกระเบือ้ง ตอ่มาศาลาดงักลา่วชํารุดผพุงั ยงัคงมีซากเสาอิฐทางบริเวณพระบาทปรากฏอยู่ ดู
ใน ประวัติพระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมฺรํสี),
15. 

165 ประวัติพระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(โต พรฺหมฺรํสี), 14-15. 
166 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)และพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ คาํให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด, 
365. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 23 พร

 

จารย์ (โต พร
อินทรประมลู
เท่าท่ีปรากฏ
แล้ว ตลอดจ
พระมีความช
บรูณปฏิสงัข

ถึงบารมีของ
ก่อสร้างจําเป็
รังสี) ได้ใช้แร
เหล่านัน้เป็น

                   

(โต พรฺหมรํฺ

ใน ประวัตพิ
15. 

ระพทุธไสยาส

สว่นพร
รหมรังสี) ฉบั
ล มีรูปแบบศิ
ฏในปัจจุบนัดู
จนคงมีการซ่อ
ชํารุดทรุดโทร
รณ์แล้วเสร็จ 

พระพทุ
งผู้สร้างได้เป็
ป็นต้องอาศยั
รงงานทาสใน
นไท ยงัมีหลกั

                   
167 ประวัติพ

รสี),16. 
168 เตาเผาท่ีป

พระเทพสิทธิ

สน์ขนาดใหญ

ระพทุธไสยาส
บบัหลงัจากนั ้
ศิลปกรรมอยู่
ดเูป็นศิลปกรร
อมแซมหลาย
รมมาก ได้ทํา
 ได้มีประเพณี
ทธไสยาสน์ วั
นอย่างดี ด้ว
ยแรงงานคนเ
นตําบลไก่จ้น
ฐานซากเตา

              
พระเทพสิทธิ

ปรากฏหลกัฐา
นายก วัดระ

ญ่ วดัสะตือ จงั

สน์ วดัสะตือ 
ัน้ และเม่ือตร
ในสมยัอยุธย
รมแบบงานช
ยครัง้อย่างค
าการบูรณะอ
ณีปิดทององค์
ดัสะตือเป็นพ
วยเทคโนโลยี
เป็นสําคญั มี
นและตําบลใ
เผาอิฐปรากฏ

ธินายก วัดร

านมีการระบวุ
ะฆังโฆษิตารา

งัหวดัพระนค

มีการระบอุยู่
รวจสอบทาง
ยาตอนปลาย
ช่างพืน้บ้านด้
ราวบูรณะครั
อยู่ราว 4 ปี เส
ค์พระกําหนดใ
พทุธไสยาสน์
การสร้างใน
การอ้างถึงว่า
ใกล้เคียงช่วย
ฏอยู่168 จวบจ

ระฆังโฆษิตา

ว่ามีอยู่ในช่วง
ามและสมเด็

ครศรีอยธุยา 

ในเอกสารปร
ศิลปกรรมพร
ย ส่วนพระพุ
ด้วยไม่มีระเบี
รัง้ใหญ่คราว ี
สร็จสิน้ในปี พ
ในกลางเดือน
น์ท่ีมีขนาดใหญ
สมยันัน้ยงัไม
าสมเด็จพระพ
กันทํา เม่ือส
จนปัจจบุนัพร

ารามและสม

ท่ีระบใุนเอกส
ดจ็พระพุฒาจ

ระวตัิสมเด็จพ
ระพทุธไสยา
ทธไสยาสน์ 
บียบแบบแผน
ปีพ.ศ.2465 
พ.ศ.2468 
น 12167 
ญ่มาก สะท้อ
ม่มีความก้าว
พฒุาจารย์ (โ
สร้างแล้วก็ช่ว
ระไสยาสน์ขน

มเด็จพระพุฒ

สารคงราว พ.ศ
จารย์ (โต พฺ

71 

พระพฒุา
สน์วดัขนุ
วดัสะตือ 
นท่ีชดัเจน
 ด้วยองค์
เม่ืองาน

อนให้เห็น
วหน้าการ
โต พรหม
วยให้ทาส
นาดใหญ่

ฒาจารย์ 

ศ.2514 ดู
รหมฺรํสี), 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

องค์นี ้ทกุวนัท่ี 17 เมษายน169ของทกุปีอนัถือวา่เป็นวนัคล้ายวนัเกิดของท่านสมเด็จพระพฒุาจารย์ 
(โต พรหมรังสี)170 ถือเป็นงานทําบญุประจําปีของวดัท่ีพทุธบริษัททัว่ทกุสารทิศตา่งนิยมมาทําบญุ
กนัอยา่งคบัคัง่171 

10.3 หลวงพ่อโต วัดอนิทรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรม กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 24) เป็น

พระพทุธรูปอิริยาบถยืนปางอุ้มบาตร ก่ออิฐถือปนูประดบักระจกสีทอง ความสงูจากพระเศียรถึง
พระบาตร 16 วาเศษ (32 เมตรเศษ) ตามประวตัิเดิมมีพระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรย172 สร้าง
โดยสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 
4173 ด้วยท่านเคยเป็นศิษย์ในสํานกัวิปัสสนาธุระของพระเถระรูปหนึ่งใน วดัอินทรวิหาร174 การท่ี
ท่านทรงเลือกท่ีสร้างพระพทุธอิริยาบถยืนรูปปางอุ้มบาตรเพ่ือเป็นท่ีระลกึวา่ท่านสอนยืนได้ท่ีน่ี175 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
169 วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2331 เป็นวนัเกิดของสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ดู

ใน ประวัตพิระเทพสิทธินายก วัดระฆงัโฆษิตารามและสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมฺรํสี), 
1. 

170 วีระศกัรสนัทร์สง่แสง, “สมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ศรีอริยสงฆ์แห่งกรุง
รัตนโกสนิทร์,” สารคด ี27, 336 (มิถนุายน  2554): 60. 

171 เร่ืองเดียวกนั, 72. 
172 ระบอุยูใ่นจารึกหลวงพอ่โต วดัอินทรวิหาร ด้านทิศตะวนัออก 
173 ประวัตพิระเทพสิทธินายก วัดระฆงัโฆษิตารามและสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต 

พรฺหมฺรํสี), 23. 
174 เร่ืองเดียวกนั, 3-4. 
175 เร่ืองเดียวกนั, 14-15. 
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เวลาต่อมาพระครูธรรมมานุกูล(ภ)ู เจ้าอาวาส วดัอินทรวิหาร ได้จดัสร้างต่อแต่
ยงัคงไม่สมบูรณ์179 ในปี พ.ศ.2463 พระครูสงัฆบริบาล (แดง) ได้ทําการก่อสร้างต่อแต่ก็เสร็จ
เรียบร้อยเพียงบางส่วน เช่นพระเศียรพระกร โดยด้านในผกูเหล็กเป็นโครง ภายนอกหล่อคอนกรีต
เบือ้งหลงัทําเป็นวิหารหล่อคอนกรีตเป็นท่ีพระยืนพิง (โครงสร้างรับนํา้หนกัด้านหลงั) พระวิหารสงู 
5 ชัน้ ถึงเกศายอดพระเมาลี180 มีการก่อสร้างอีกครัง้โดยพระครูอินทรสมาจาร (เงิน อินฺทสโร) เร่ิม
ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2471 เป็นองค์พระปฏิมาปางอุ้มบาตร และมีการก่อสร้าง
เพิ่มเตมิตลอดมา มีการจดังานสมโภชในวนัที 1 มีนาคม 2510181 

10.4 สรุปพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้างโดยสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรหม
รังสี) 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ไว้เป็น
จํานวนหลายองค์ แตจ่ากการรวบรวมและศกึษาข้อมลูพบว่า หลกัฐานทางเอกสารตา่งๆท่ีกลา่วถึง
ประวตัิการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่กลุ่มนี ้ค่อนข้างคลมุเครือไม่แน่ชดั ด้วยอาจเกิดจากการท่ี
รวบรวมประวตัิของท่านในเวลาท่ีเน่ินนานไป และในสมยัก่อนไม่มีการจดัเก็บข้อมลูท่ีดีพอ ทําให้
ประวตัิต่างๆดเูป็นเร่ืองเล่าสืบกนัมา และมีความคลาดเคล่ือนอยู่ไม่น้อยข้อมลูบางประการน่าจะ
เป็นแนวความคิดในชัน้หลงั เช่น แนวคิดท่ีกล่าวถึงการสร้างพทุธปฏิมาปางต่างๆเป็นท่ีระลกึตาม
ช่วงวยัของท่าน โดยถ้าเทียบกบัประวตัขิองท่านดจูะมีความไมช่ดัเจนอยูพ่อสมควร182 

แตด้่วยงานศลิปกรรม และกระบวนการทางเชิงช่างท่ีมีการระบไุว้ สะท้อนให้เห็น
ถึงรูปแบบทางศิลปกรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงงานเชิงช่างพืน้บ้านท่ีเร่ิมไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน
อันอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของงานช่างแบบพืน้บ้านในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยเทคนิคเชิงช่างท่ีอาจไม่เอือ้อํานวยมากนกัในสมยันัน้ การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
คงไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ มลูเหตแุห่งการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ของท่าน ท่ีมีการอ้างถึงว่าท่านนิยม
สร้างให้ใหญ่โตตามช่ือของท่าน ก็มีข้อมลูบางประการชีใ้ห้เห็นว่าท่านอาจได้รับแรงบนัดาลใจมา

                                                  
179 เร่ืองเดียวกนั, 23. 
180 ระบอุยูใ่นจารึกหลวงพอ่โต วดัอินทรวิหาร ด้านทิศตะวนัออก 
181 สริุนทร์ อุน่เรือน, อนิทราสุสรณ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2515), 5-8. 
182 เร่ืองแนวคิดการสร้างพุทธปฏิมาเป็นท่ีระลึกตามวัยต่างๆของ สมเด็จพระพุฒา

จารย์ (โต พรหมรังสี) ท่ีไม่แน่ชดันัน้ส่วนหนึ่งเกิดจากประวตัิการกําเนิดของท่านท่ีไม่ชดัเจนเลยไม่
อาจระบลุงไปวา่แนวคดิดงักลา่วเป็นไปตามช่วงวยัของท่านจริง 
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จาก การสร้างหลวงพ่อโต วดักลัยาณมิตร ท่ีพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้สร้าง
ช่วย เจ้าพระยานิกรบดนิทร์ อนัมีนามเดมิวา่โต เช่นเดียวกบัสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี)  

ด้วยจํานวนการสร้างท่ีมากของพทุธปฏิมาขนาดใหญ่โดยสมเด็จพระพฒุาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) ย่อมแสดงให้เห็นว่าท่านมีศรัทธา และตัง้ใจในการก่อสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ 
ถึงแม้วา่ไมอ่าจระบไุด้วา่ท่านมีนยัอะไร หรืออาจเป็นไปตามการตีความในชัน้หลงั แตท่ี่สําคญัย่อม
แสดงให้เห็นถึงศรัทธาบารมีในตวัท่าน ท่ีสร้างเพ่ือการบุญการกุศล ถ้าพุทธปฏิมาองค์สดุท้ายท่ี
ท่านสร้างในบัน้ปลายชีวิต มีความตัง้ใจท่ีจะให้พระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรย น่าจะแสดงให้เห็น
ถึงนัยบางประการของท่านได้ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าข้อมูลในเร่ืองช่ือท่ีอ้างถึงกลับไม่มีความ
ชดัเจน และบางประวตัก็ิกลา่ววา่เดมิทีทา่นไมป่ระสงค์ให้สร้างเป็น พระยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่
ท่ีเห็นในปัจจบุนั 

 
11. กลุ่มพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ช่วงก่อนปีพ.ศ.2500: พัฒนาการของวัสดุการสร้าง 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้ปรากฏการก่อสร้างอยา่งมากนบัแตค่รัง้อดีตท่ีพทุธศาสนาได้
ประดษิฐานในดนิแดนไทย ผู้สร้างสว่นใหญ่มกัเป็นกษัตริย์ และชนชัน้ปกครอง จวบจนปรากฏการ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) นับได้ว่าเป็นช่วง
เปล่ียนแปลงครัง้สําคญัของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีผู้สร้างเป็นพระเถระท่ีมีผู้นบัถือมาก
ได้ทําการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อยู่หลายองค์ อย่างไรก็ตามทีถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ือง
กลุ่มผู้สร้างและรูปแบบการก่อสร้างท่ีไม่มีลกัษณะท่ีชดัเจนของรูปแบบศิลปะอนัน่าจะเรียกได้ว่า
เป็นจดุเร่ิมต้นของรูปแบบงานช่างแบบพืน้บ้านในกลุ่มพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ แต่กรอบงานในการ
ก่อสร้างยงัคงเป็นเทคนิคงานแบบเก่าคือสามารถสร้างได้ขนาดใหญ่มากด้วยวสัดกุ่ออิฐถือปนูแต่
อาจไม่มัน่คงแข็งแรงเพราะข้อจํากัดของวสัดุ  ตวัอย่างเช่นกรณีการพงัทลายของพระมหาพุทธ

พิมพ์183 ท่ีสร้างครัง้แรกโดยสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

ช่วงเวลาตอ่มาได้มีวสัดกุารก่อสร้างชนิดใหม่เข้ามาทําให้สามารถสร้างพทุธปฏิมาให้
มีขนาดใหญ่มาก และมัน่คงแข็งแรงมากขึน้ คือวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก เทคนิคงานสร้างด้วยวสัดุ
คอนกรีตเสริมเหล็กจดัได้ว่าเป็นวสัดชุนิดใหม่ในช่วงเวลานัน้ วสัดนีุไ้ด้นํามาใช้ในการสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ และสามารถสร้างได้ขนาดใหญ่มาก ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงครัง้สําคญั และเป็น

                                                  
183 ประวัติพระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(โต พรฺหมฺรํสี), 16. 
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11.1.1 ประวัตกิารก่อสร้าง งบประมาณในการก่อสร้าง และรูปแบบ
ศิลปกรรม 

พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาลสร้างโดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(สริิจนฺโท จนัทร์) มีเจตจํานงในการสร้างบนัทกึอยูใ่นหนงัสืออตัชีวประวตัขิองท่านตอนหนึง่วา่  

...เดือน 11 ปวารณาแล้ว ได้รับจดหมายจากพระครูปลดัหารือมาว่า พระพทุธรูปเก่า
ซึ่งปรักหักพังลงมาเกลื่อนกลาดเป็นท่ีน่ารําคาญมาก อยากจะเก็บรวบรวมแล้วก่อเป็น
พระกัจจายน์องค์เข่ืองๆ ให้เป็นท่ีบรรจุพระท่ีชํารุดจะเห็นเป็นอย่างไร อัตตโนคิดเห็นว่า
พระกจัจายน์เป็นสาวก พระพทุธรูปเป็นพระพทุธเจ้าเห็นจะไม่เหมาะ พอเสร็จพระกฐินแล้ว
เดือน 12 ข้างขึน้ก็รีบออกไปปรึกษากนัควรจะสร้างพระใหญ่ สว่นพระกจัจายน์เอาไว้ทีหลงัก็
ตกลงกัน จึงพากันเลือกหาท่ี เห็นว่าถํา้นีเ้ป็นศีรษะมงักร ภูเขานีเ้ป็นหางมงักรควรจะสร้าง
เหนือคอมังกรนีแ้หละ จะได้มีเดชานุภาพมาก...ให้สําเร็จเป็นพระกึ่งยุคเป็นเกียรติยศแก่
พระพทุธศาสนา...185 

ปัจจยัการก่อสร้างพระพุทธปฏิภาคมธัยมพุทธกาล พระอุบาลีคณุูปมา
จารย์(สิริจนฺโท จนัทร์) ได้ใช้วิธีการบอกบุญร่วมการก่อสร้าง มีบนัทึกในหนงัสืออตัชีวประวตัิของ
ท่านความวา่  

...ได้ตัง้สตัยาธิษฐานอีก คราวนีข้อเทวนิกาย จงดลบนัดาลให้เห็นการท่ีจักสร้างพระ
ใหญ่ตามนิมิตนัน้ ถ้าจะสําเร็จข้าพเจ้าเข้าไปกรุงเทพคราวนี ้จะไปบอกบญุพวกสตับรุุษให้ได้
เงินอย่างน้อย 5,000 บาท ภายใน 5 วัน 7 วัน จะเช่ือว่าการจะสําเร็จแน่...แล้วกลบัเข้า
กรุงเทพฯ มาเล่าความประสงค์ให้สตับรุุษฟัง เจ้าจอมมารดาเล่ือน มีศรัทธาช่วย 2,000 บาท 
แม่ชีอบุาสิกาเช่ือง แม่ชีอบุาสิกาชงให้คนละ 1,000 บาท ส่วนอตัโนเองไวยาวจักรเก็บไว้มีอยู่บ้าง
ผู้ อ่ืนช่วยอีกบ้างรวมเป็น 1,000 บาท ยงัไม่ถึง 5 วนัมีเงิน 5,000 บาท สมกบัท่ีตัง้สตัยาธิษฐาน
แล้ว...186  

นอกจากนัน้ยงัได้รับเงินทนุจากการสมโภชองค์พระ 3 ครัง้ ได้รับการบริจาคทรัพย์ในการจดัสร้าง
ครัง้ล่ะไม่ต่ํากว่า 5,000 บาทเศษ187จากประวตัิการก่อสร้างระบถุึงการใช้ทนุการจดัสร้างองค์พระ
อย่างค่อนข้างละเอียด เม่ือแรกสร้างจ่ายเงินเพ่ือเหมาการสร้างโครงสร้างองค์พระให้ช่างจีน
กวางตุ้ง 4,000 บาท การก่อปนูองค์พระให้ช่างจีนแต้จ๋ิวอีก 6,000 บาท นอกจากนัน้ยงัจ่ายคา่ก่อสร้าง

                                                  
185 เร่ืองเดียวกนั, 23. 
186 เร่ืองเดียวกนั, 23. 
187 เร่ืองเดียวกนั, 24. 
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เพิ่มเติมอีกประมาณ 8,000 บาท จนเม่ือองค์พระแล้วเสร็จหมดงบประมาณไปราว 60,000 บาท
เศษ188 

รูปแบบศิลปะของพระพุทธปฏิภาคมธัยมพุทธกาลจดัอยู่ในศิลปะแบบ
ช่างพืน้บ้าน ด้วยไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นพระพทุธรูปศิลปะใด คงระบไุด้เพียงว่าเป็นการสร้างใน
สมยัรัตนโกสนิทร์ การก่อสร้างได้ทําการก่อสร้างองค์พระบนไหลเ่ขาพระงามตามท่ีพระอบุาลีคณุปู
มาจารย์ (สิริจนฺโท จนัทร์)เลือกไว้ เพราะเห็นว่าถํา้บนไหล่เขาพระงามเป็นศีรษะมงักร ภูเขาเป็น
หางมงักร จงึควรจะสร้างองค์พระเหนือคอมงักร การก่อสร้างองค์พระได้ใช้หินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ
บนไหลบ่นเขาเป็นเคร่ืองรับนํา้หนกัองค์พระ และเป็นตวักําหนดขนาดของหน้าตกัไปในตวัด้วย โดย
ได้กําหนดให้หินรับนํา้หนกัมีสองก้อนคือทางทิศใต้มีขนาดใหญ่ และก้อนทางทิศเหนือท่ีมีขนาด
ยอ่มกวา่รับนํา้หนกับริเวณพระชานทุัง้สองข้างขององค์พระ เม่ือกําหนดก้อนหินรับนํา้หนกัแล้ว ทํา
การวดัขนาดได้ประมาณ 10 วาเศษ (20 เมตรเศษ) ในเบือ้งต้นคิดจะทําเพียง 10 วา (20 เมตร) 
เท่านัน้ แตพ่อลงมือสร้างจริงกลายเป็น 11 วา (22 เมตร) การก่อสร้างได้ใช้ช่างจีนกวางตุ้งช่างไม้
เป็นทําการผกูโครง ช่างจีนแต้จ๋ิวเป็นช่างก่อปนูองค์ พระปัญหาการก่อสร้างท่ีสําคญัคงอยู่ท่ีการ
ตรวจสอบ และจดัรูปทรงขององค์พระด้วยองค์พระมีขนาดใหญ่ และสร้างบนท่ีสงู การก่อสร้างใช้
เวลาทัง้สิน้ 3 ปี จงึแล้วเสร็จ189 

พระพุทธปฏิภาคมธัยมพุทธกาลได้รับการปฏิสงัขรณ์อยู่หลายครัง้ ครัง้
แรกมีการปฏิสงัขรณ์ในปี พ.ศ. 2469 โดยผกูเหล็กเทคอนกรีตขึน้ไปตัง้แต่พืน้ดินถึงพระเศียรโดย
เป็นการเทคอนกรีตโอบทัง้องค์พระ ให้องค์พระมีปริมาตรมากขึน้ มีความแข็งแรงขึน้ การ
ปฏิสงัขรณ์ในครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มขนาดขององค์พระมากขึน้ คือหน้าตกักว้างขึน้เป็น 11 วา 1 ศอก 
(22 เมตร 24 นิว้) สว่นสงูวดัตัง้แตห่น้าตกัถึงยอดเปลวพระเกศ 18 วา (32 เมตร) พระโอษฐ์กว้าง 5 
ศอกหนึ่งคืบ (2 เมตร 75 ซม.) พระนาสิกยาว 1 วา (2 เมตร)พระเนตรยาวข้างละ 1 วา (2 เมตร) 
พระกรรณยาว 3 วา 2 ศอก (6 เมตร 48 นิว้)พระองัสาข้างละ 3 วา (6 เมตร) นอกจากนีไ้ด้มีการ
ซ่อมแซมขมวดพระเกศาขึน้มาใหม่ ด้วยแต่เดิมนัน้ใช้ไหกระเทียมประมาณ 700 ไห ทําเป็นขมวด
พระเกศา แต่จากการปฏิสงัขรณ์คราวนีไ้ด้เกิดความชํารุดเสียหายมาก จึงมีการซ่อมแซมใหม่โดย
ใช้วสัดซุีเมนต์แทนของเดมิท่ีชํารุด190 

                                                  
188 เร่ืองเดียวกนั, 23-24. 
189 เร่ืองเดียวกนั, 23-25. 
190 เร่ืองเดียวกนั, 25-26. 
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การปฏิสงัขรณ์ครัง้ท่ีสองได้ทําในปี พ.ศ. 2518 ด้วยองค์พระมีความชํารุด
ทรุดโทรมลงอย่างมาก จึงได้มีการบรูณปฏิสงัขรณ์ ด้วยทาสีองค์พระใหม่ทัง้องค์ และทําการติดตัง้
สายลอ่ฟ้า สําเร็จลงในวนัท่ี 31 มีนามคม พ.ศ. 2519191 

11.1.2 สรุปพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล 
ความสําเร็จในการก่อสร้างพระพทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาลเหตปัุจจยัท่ี

สําคญั คงมาจากการท่ี พระอบุาลีคณุปูมาจารย์ (สิริจนฺโท จนัทร์) เป็นพระเถระท่ีมีผู้คนศรัทธา
มาก เป็นผู้บอกบญุในการจดัสร้าง และเป็นผู้ ดําเนินการสร้างเอง อนัเป็นการแสดงบารมีของท่าน
ประการหนึง่ด้วย เห็นได้วา่ตัง้แตก่ารแสวงหาสถานท่ีก่อสร้างได้คดัสรรท่ีบริเวณเขาพระงาม มีการ
กลา่วถึงในเร่ืองสญัลกัษณ์ของพืน้ท่ีจดัสร้าง ว่ามีลกัษณะเป็นหวัมงักร การสร้างพระใหญ่บนพืน้ท่ี
นีจ้ะมีเดชานุภาพมาก192 ด้วยเหตนีุจ้ึงสะท้อนความคิดของพระอบุาลีคณุูปมาจารย์ ในเร่ืองของ
การให้ความสําคญัในพืน้ท่ีเชิงสญัลกัษณ์ วา่จะสง่เสริมบารมีแก่องค์พระท่ีจดัสร้าง ในทางกลบักนั
ก็แสดงถึงบารมีผู้สร้างด้วยเช่นกนั นอกจากนัน้แล้วการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บนไหลเ่ขาย่อม
มีลกัษณะโดดเดน่เป็นหมดุเมือง สร้างความสําคญัเชิงพืน้ท่ีให้มีความสําคญัมากยิ่งขึน้ 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีความตัง้มั่นในการสร้าง  พระพุทธปฏิภาค
มธัยมพทุธกาลเป็นพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ให้สําเร็จลงภายในปี พ.ศ. 2455 ด้วยเป็นวาระกึ่ง
พทุธกาลนบัตัง้แตพ่ระพทุธองค์ตรัสรู้ อนัปรากฏอยูใ่นจารึกท่ีฐานพระพทุธรูปความวา่ “...ศภุมงคล
สวสัดี มีพระนามบอกไว้ พระพุทธรูปใหญ่มหึมาพระองค์นี.้..ทรงพระนามว่า พระพุทธปฏิภาค
มธัยมพทุธกาล เป็นพระเฉลิมยคุแห่งพทุธศาสนา คือสร้างเม่ือปีชวด จตัวาศก นบัแต่องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตรัสรู้พระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณมาเป็นปีท่ีครบ 2500 เป็นปีท่ีกึ่ง 5000 
แห่งพทุธกาล...”193 ความตัง้มัน่ของพระอบุาลีคณุปูมาจารย์จึงสําเร็จเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ี
เคยเช่ือกนัว่าใหญ่ท่ีสดุในโลก194 ณ ช่วงเวลานัน้ แตจ่ากประวตัิการสร้างไม่มีสิ่งใดระบวุ่า พระอุ
บาลีคุณูปมาจารย์ กล่าวถึงคติการสร้างพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ คงเป็นเพียงการสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ตามประเพณีนิยมแตค่รัง้อดีต แตต้่องการให้มีขนาดใหญ่มากด้วยต้องการให้เป็น

                                                  
191 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
192 เร่ืองเดียวกนั, 23. 
193 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
194 เร่ืองเดียวกนั, 21. 
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11.2.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง  
พุทธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วัดส่ีร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จงัหวดัอ่างทองร่วมกันสร้างขึน้โดย พระปลดับุญ เจ้าอาวาสวดัส่ีร้อย และหลวงพ่อปัน้ วดัพิกุล
ทอง อําเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยได้รับการสนบัสนุนจากชาวบ้านในการสร้าง
พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นท่ีสกัการบชูาแทนพระเจดีย์อีกองค์หนึ่ง และด้วยชาวบ้านส่ีร้อย
มีความนิยมเดินทางไปนมสัการ พทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วดัป่าเลไลย์วรวิหาร อําเภอ
เมือง จังหวดัสุพรรณบุรี197 (ภาพท่ี 27) เป็นประจําเพ่ือเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางไป
นมสัการ จึงได้ดําเนินการสร้างพทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วดัสี่ร้อย โดยเป็นการจําลอง
แบบมาจากพุทธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัด
สพุรรณบรีุ198 โดยเร่ิมดําเนินการสร้างปี พ.ศ.2456 ถึง พ.ศ.2471 เป็นระยะเวลา 15 ปี ตอ่มาได้ทํา
พิธีพทุธาภิเษกยกพระรัศมี เบกิพระเนตร ตดิอณุาโลมในปี พ.ศ.2475 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 17 ปี 
จงึสร้างแล้วเสร็จ199 สว่นงบประมาณในการก่อสร้างไมส่ามารถหาข้อมลูได้ 

11.2.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้าง  
พทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วดัส่ีร้อย เม่ือตรวจสอบทางรูปแบบ

ศลิปะจดัอยู่ในประเภทงานช่างพืน้บ้าน ด้วยรูปแบบทางศิลปกรรมไม่สามารถจดัเข้าอยู่ในรูปแบบ
ศิลปะสมยัใดได้อย่างชดัเจนโดยได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจาก พทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์
ขนาดใหญ่ วดัป่าเลไลย์วรวิหาร อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ด้วยการท่ีพทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์
ขนาดใหญ่ วดัส่ีร้อย เป็นการสร้างในช่วงท่ีวสัดคุอนกรีตได้นํามาใช้ในงานก่อสร้าง จึงสามารถทํา
ให้สร้างเป็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่ได้สะดวกขึน้กว่าเทคนิคก่ออิฐถือปนูแบบก่อนหน้านัน้ ด้วยเป็น
วัสดุชนิดใหม่ในขณะนัน้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก แต่จากข้อมูลใน
ปัจจบุนัท่ีไมส่ามารถทําให้สืบทราบได้วา่กลุม่ช่างใดเป็นผู้สร้าง 

 
 

                                                  
197 พุทธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัด

สพุรรณบรีุ มีการกําหนดอายอุยู่ในสมยัอยธุยา ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 ดใูน พิริยะ ไกรฤกษ์, 
“พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศิลป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอน
พบัลชิช่ิง, 2551), 168. 

198 ป้ายประวตัวิดัส่ีร้อยภายในบริเวณวดัส่ีร้อย. 
199 หลวงพ่อโต วัดส่ีร้อย อ่างทอง, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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รุงศรีอยธุยา 
...ฝ่ายพระเจ้
3000 ทพัหนึ่ง
ะม่ายกขึน้มาตี
บกองปลดัช ูแ

                   
200 หลวงพ่อ

งป่าเลไลย์ขน

การเรียกศรั

จากประวัติก
รับการสนบัส
 แต่ด้วยวดัสี่
ราะกองอาทม
วิตท่ีกุยบุรี จ
 ฉบบัพนัจนัท
าอยู่หวัได้ตรัส
ง ให้พระยาธา
ตีทพัพระยายม
ล้วให้ยกไปตัง้

              
อโต วัดส่ีร้อย

นาดใหญ่ วดัป่

รัทธาการบุญ

การสร้างองค
สนุนการสร้าง
สี่ร้อย เป็นวดัท
มาฏ 400 คน 
จังหวัดประจ
ทนมุาศ ( เจิม
สทราบนัน้แล้
ารมาถืออาญา
มราชณแกงตุ
งตําบลอ่าวขา

ย อ่างทอง, ไ

ปาเลไลย์วรวิห

ญจากพุทธปฏิ

ค์พระนัน้ไม่ไ
งจากชาวบ้าน
ท่ีมีเร่ืองราวที
 ของขนุรองป
จวบคีรีขันธ์ทั
 ) ความวา่  
ว จึงดํารัสให้
าเป็นแม่ทพั พ
ตมุแตก พระย
วริมทะเล ฝ่าย

ไมป่รากฏเลข

หาร อําเภอเมื

ฏมิาปางป่าเล

ด้มีการระบุถึ
น เพราะต้อง
ท่ีเก่ียวกบัตําน
ปลดัชท่ีูไปร่วม
ทัง้หมด200 มีค

พระยายมราช
ลทหาร 2000
าธารมาจึงเก
ยทพัหน้าพะม

ขหน้า. 

 
มือง จงัหวดัสุ

ลไลย์ขนาดใ

ถึงงบประมา
งการมีพระพทุ
นานของขนุร
มรบในคราวเสี
ความระบุใน

ชเป็นทพัหน้า
0 ยกไปตัง้เมือ
ณฑ์ไพร่ 500 
ม่ายกขึน้มาตี 
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พรรณ 

ใหญ่ วัด

ณในการ
ทธปฏิมา
รองปลดัช ู
สยีกรุงศรี
นพระราช

 พล
งกยุ
 เข้า
กอง
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ปลดัชก็ูแตกพา่ย พระเจ้าองัวะจงึดําเนินทพัเข้ามาณเมืองกยุ เมืองปราณ เมืองเพ็ชรบรีุ เมือง
ราชบรีุ...201  

และในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ตามต้นฉบบัของกรมราชบณัฑิต) ระบวุา่  
...พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเหตุแล้วดํารัสให้คนเร็วม้าใช้รีบออกไปสืบราชการดู มา

กราบทลูวา่ พะม่ายกมาแตข้่างมะริดทางเดียว ทางท่ากระดานหนึ่ง ทางเชียงใหม่หนึ่ง ท่ีจริง
นัน้พะม่ายกมาแตข้่าง มะริดทางเดียว พระเจ้าอยู่หวัไม่ทรงทราบแน่ก็ตกพระทยั ด้วยมิได้มี
วิจารณะพระเชาวญาณ ก็พาลเขลาทรงเช่ือเอาทัง้สามทาง จึ่งดํารัสสั่งให้พระยาพิชัย
สงคราม นามช่ือปลดัชู พระจฬุา หลวงศรียศ หลวงราชพิมล ขนุศรีวรคนัธ์ ห้าคน คมุพลห้า
พนัออกไปต้านทานข้างมะริดก่อน...แล้วเกณฑ์พระยาราชสงคราม พระยาไชยา พระยามหา
เสนา พระยาเพ็ชย์พิชยั พระยาสมบตัยาธิบาล พระยาตะนาว พระยาพทัลงุ หลวงกระ แปด
คนนีคุ้มพลคนละพัน แล้วให้พระยาอภัยราชาถืออาญาสิทธ์ิ เป็นแม่ทัพยกไปรับทาง
เชียงใหม่ แล้วเกณฑ์ทิพเสนา ราชามาตย์ ทิพรักษา ราชาบาล วิสทุธิโยธามาตย์ ราชโยธา
เทพ หลวงศกัดิ ์หลวงสทิธ์ิ หลวงฤทธ์ิ หลวงเดช สบิคน คมุพลคนละพนั ให้พระยาอภยัมนตรี
เป็นแม่ทพัใหญ่ยกไปจกุไว้ทางท่ากระดาน...ครัน้ทรงทราบว่าทางมะริดพม่ายกมามาก ก็ให้
พระยายมราชเป็นแม่ทพัหน้า คมุพลคนละสองหม่ืน ให้พระยาธรรมาถืออาชญาสิทธ์ิเป็นแม่
ทพัคมุพลสามพนั ยกเพิ่มเติมไปตัง้ณเมืองกยุบุรี พะม่ายกขึน้มาตีทพัพระยายมราชณแก่ง
ตุม่แตก แล้วยกแยกไปตีกองปลดัช ูซึง่ตัง้อยู่ตําบลอ่าวขาวริมทะเลพระยาธรรมจะยกไปช่วย
พระยายมราชก็ไม่ทนั  จึง่แบง่ไพร่ห้าร้อยไปช่วยกองปลดัชรูบกนัอยู่ประมาณก่ึงวนั กองปลดั
ชก็ูแตกพา่ยมา...202 

จากตํานานท่ีมีการเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยธุยา ฉบบัตา่งๆ ประกอบกบัการระบวุ่าช่ือวดัส่ีร้อย เป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้เพ่ือระลกึถึงเหตกุารณ์
ในครัง้นัน้ของชาววิเศษชยัชาญ ต่อมามีการสร้างเจดีย์เพ่ือรวบรวมวิญาณของทหารทัง้ 400 คนท่ี
พลีชีพในครัง้นัน้เพ่ือเคารพบชูาคณุงามความดี203 ด้วยอาจจะเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีทําให้วดัส่ีร้อยจึงมี

                                                  
201 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คําให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด, 
372. 

202 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ตามต้นฉบับของกรมราชบัณฑิต) (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2501, 65-66. 

203 หลวงพ่อโต วัดส่ีร้อย อ่างทอง, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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และค่าบริกา
“ข้าพเจ้า...มี
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กล้าส่ีร้อยคน
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มงคลโดยเฉพ
ซึง่รูปแบบกา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 28 ป้า

                   

มาก นอกจาก
อร้องไห้” เพ
สิก จึงดูเหมือ
ป็นอยา่งมาก
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ความศรัทธา
.มารดา...แล
น จงเป็นสขุเถิ
ากนัน้ยงัคงมีก
พาะวตัถมุงค
ารรับบริจาคปั

ายศรัทธาการ

                   
204 ป้ายประวั
205 เร่ืองเดียว
206 คําอธิษฐา

กนัน้พทุธปฏิม
ราะในปี พ.ศ
อนท่านกําลงั

204 
ปัจจบุนันอก
ยวกบับ้านเมื
อีกผืนล่ะ 50 
าเป็นมหากศุล
ละเจ้ากรรมน
ถิด เพ่ือประโย
การห่มผ้าหล
ลท่ีมีการจําล
ปัจจยัการบญุ

รบริจาคห่มผ้

              
วตัวิดัส่ีร้อยภา
วกนั. 
านห่มผ้าหลว

มาปางป่าเลไ
ศ.2530 เกิดป
งร้องไห้ เหตกุ

จากช่ือเสียง
อง205 ยงัมีพธีิ
 บาท (ภาพที
ลด้วยความตั ้
นายเวร ของทั
ยชน์ และควา
วงพอ่องค์อ่ืน
ลองแบบมาจา
ญก็คงเหมือนวั

าหลวงพอ่ให

ายในบริเวณว

วงพอ่ใหญ่ภา

ไลย์ขนาดใหญ
ปรากฏการณ์
การณ์ดงักล่า

เร่ืองความศกั
ธีห่มองค์พระโ
ท่ี 28) โดยมีคํ
ัง้ใจ ห่มผ้าหล
ทัง้ข้าพเจ้าพร้
ามสขุ แก่ข้าพ
นๆ ตู้บริจาคปั
ากพทุธปฏิมา
วดัอ่ืนๆโดยทัว่

หญ่ ภายในบริ

วดัส่ีร้อย. 

ยในบริเวณ ว

ญ่ วดัส่ีร้อย ยั
ณ์ว่ามีนํา้ท่ีดคู
าวจึงเป็นท่ีน่า

กดิ์สิทธ์ิขององ
โดยคดิคา่ผ้าห
คําอธิษฐานใน
ลวงพอ่ใหญ่ เ
รอมทัง้อทิุศให้
พเจ้าทัง้หลาย
ปัจจยัตา่งๆ แล
าปางป่าเลไล
วไป 

ริเวณ วดัส่ีร้อย

วดัส่ีร้อย. 

ยงัมีช่ือเรียกอี
ล้ายเลือดไห
าสนใจ และมี

งค์พระพทุธรู
ห่มองค์พระ 
นการห่มองค์
เพ่ือเป็นศิริมง
ห้ ขนุรองปลดั
ยตลอดกาลน
ละการให้เช่า
ลย์ขนาดใหญ่

ย 
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อีกช่ือหนึ่ง
ลออกมา
มีผู้คนมา

รปในเร่ือง
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ค์พระดงันี ้
งคล อทิุศ
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นานเทอญ
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11.3 สรุปพุทธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วัดส่ีร้อย 
พทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วดัสี่ร้อยหรือหลวงพ่อใหญ่ มีปัจจยัในการ

เรียกศรัทธาการบุญอยู่หลายด้าน ทัง้เร่ืองของการนํามาผูกโยงกับเร่ืองเล่าขานของท้องถ่ิน และ
การจําลองรูปแบบความศรัทธาจากพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีการสร้างอยู่ก่อนแล้ว คือพทุธปฏิมา
ปางป่าเลไลย์ วดัป่าเลไลย์วรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยในขณะนัน้ชาวส่ีร้อยมี
ความนิยมเดินทางไปสกัการบูชาพระพทุธรูปปางป่าเลไลย์ ท่ีวดัป่าเลไลย์วรวิหาร เป็นอย่างมาก 
พระปลัดบุญ เจ้าอาวาสวัดส่ีร้อย และหลวงพ่อปั ้น วัดพิกุลทอง อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ในขณะนัน้จงึได้เกิดความคดิในการจําลองรูปแบบของพทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ 
วดัป่าเลไลย์วรวิหาร นํามาสร้างท่ีวดัส่ีร้อย จึงเป็นทัง้การจําลองรูปแบบ และสญัลกัษณ์แห่งความ
ศรัทธานํามาสร้างในวดัส่ีร้อยในคราวเดียวกนั คงเหมือนกบัการจําลองรูปแบบพทุธปฏิมาท่ีสําคญั
องค์อ่ืนๆท่ีมีการจําลองรูปแบบอย่างแพร่หลายมาแล้วก่อนหน้านัน้ นอกจากนัน้แล้วองค์หลวงพ่อ
ใหญ่ยงัมีเหตกุารณ์แสดงเร่ืองราวของอภินิหารในเร่ืองของการท่ีมีของเหลวคล้ายเลือดไหลออกมา
จากพระนาสิกจึงดคูล้ายกับพระร้องไห้จึงเป็นเร่ืองส่งเสริมความศรัทธาให้ผู้คนมากราบไหว้เป็น
จํานวนมากยิ่งขึน้   

การกล่าวถึงความศกัดิสิทธ์ิของพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในเร่ืองของการหลัง่
นํา้พระเนตร เคยมีการระบุไว้ในพระราชพงศาวดาร ฉบบัคําให้การของชาวกรุงเก่าว่า เม่ือใกล้จะ
เสียพระนครศรีอยธุยาแก่พมา่ พระพทุธปฏิมากรใหญ่ในวิหาร วดัพนญัเชิง มีนํา้พระเนตรไหลออก
ทัง้สองข้าง207 แต่ก็เป็นเพียงการระบุถึงในพระราชพงศาวดาร ต่างจากพุทธปฏิมาปางป่าเลไลย์
ขนาดใหญ่ วดัส่ีร้อย ท่ีมีผู้ เห็นจนเร่ืองเร่ืองราวในความศกัดิส์ทิธ์ิ อยา่งไรก็ตามทีเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ถึงแม้จะขดักบัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และไม่ได้มีการตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร อย่าง
น้อยก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งท่ีแสดงความศกัดิ์สิทธ์ิท่ีปรากฏออกมาในองค์พระพทุธปฏิมา สามารถ
เรียกความศรัทธาของพทุธศาสนิกชนได้ประการหนึ่ง โดยอาจมองได้ถึงความงมงาย ความแปลก
ประหลาดท่ีเกิดขึน้ หรือเหตุผลใดก็ตามที ย่อมแสดงให้เห็นถึงมุมมองของสังคมไทยท่ีมีต่อสิ่ง
ศกัดิส์ทิธ์ิ ในรูปแบบแห่งศรัทธา และอาจโยงไปเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆตอ่ไปได้อีก 

นอกจากนัน้การท่ีวดัสี่ร้อยมีเร่ืองราวเล่าถึงตํานานของขนุรองปลดัช ูและทหาร
ชาววิเศษชยัชาญ 400 ชีวิต ท่ีเสียชีวิตในการเดินทางไปร่วมรบท่ีกุยบุรีดงัปรากฏหลกัฐานอยู่ใน

                                                  
207 ประชุมคาํให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง คาํให้การชาวกรุงเก่า, คาํให้การ

ขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาํให้การขุนหลวงหาวัด (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2553), 136. 
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พระราชพงศาวดาร ยงัส่งผลถึงการเรียกศรัทธาการบุญได้อีกทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าโดยประวตัิแล้ว 
พทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วดัส่ีร้อย ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว การสร้าง
เป็นปางป่าเลไลย์ก็ไม่ได้มีความหมายเก่ียวเน่ืองแตอ่ย่างไร แต่ก็ยงัคงมีการนําไปผกูกบัเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบของคําอธิษฐานการห่มองค์พระท่ีกล่าวถึงคําอทิุศให้ขนุรองปลดัช ูและผู้กล้าส่ี
ร้อยคน จงเป็นสุขเถิด จึงเปรียบเสมือนเหมือนว่าการทําบุญห่มองค์พระเป็นการอุทิศส่วนกุศล
ให้กบัขนุรองปลดัช ูและผู้กล้าส่ีร้อยคน ไปในคราวเดียวกนั โดยมมุมองดงักลา่วอาจส่ือต้องการให้
เห็นถึงคณุงามความดีของวีรชนท้องถ่ิน และไมลื่มเลือนเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

พทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วดัส่ีร้อย จงึเป็นรูปแบบของการสร้างศรัทธา
ในรูปแบบต่างๆ ทัง้จําลองรูปแบบ และความศรัทธาท่ีชาวส่ีร้อย ท่ีมีต่อพุทธปฏิมาปางป่าเลไลย์ 
วดัป่าเลไลย์วรวิหาร ปาฏิหาริย์หลวงพ่อร้องไห้ท่ีเกิดขึน้ จนถึงการผูกเร่ืองกับเร่ืองราวของวีรชน
ท้องถ่ิน ถือได้ว่าหลวงพ่อใหญ่นอกจากจะเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสะท้อนบารมีของผู้สร้าง ยงั
ได้แสดงศรัทธา และการเรียกศรัทธาได้ในอีกหลากหลายแง่มมุ 

 
12. สรุปพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ยุคแรกเร่ิมในดนิแดนไทยที่มาและคตใินการสร้าง 

การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทยแรกเร่ิม คงเกิดจากการท่ีต้องการสร้าง
พระพทุธรูปให้มีความสงูเท่ากบัพระพทุธเจ้าพระองค์จริงครัง้ดํารงพระชนม์ชีพ โดยมีการกําหนด
เรียกพระพทุธรูปอิริยาบถยืนว่าพระอฏัฐารส หรือพระพุทธรูปยืนสงู 18 ศอก ในศิลปะสโุขทยัสืบ
ตอ่มาในสมยัล้านนาท่ีปรากฏหลกัฐานในหลายด้าน ทัง้งานศิลปกรรม วรรณกรรม และจารึก เป็น
ท่ีน่าสงัเกตวา่คําวา่พระอฏัฐารส ได้หายไปพร้อมกบัความนิยมในการสร้างพระพทุธรูปอิริยาบถยืน
ขนาดใหญ่208 จึงอาจเป็นข้อบ่งชีป้ระการหนึ่งได้ว่าคําว่าพระอฏัฐารส คงใช้จํากดัเรียกพทุธปฏิมา
อิริยาบถยืนสงู 18 ศอก เพียงอย่างเดียวส่วนของพทุธปฏิมาอิริยาบถนัง่ต่อมามกัเรียกว่าพระใหญ่ 
หรือพระโต คงสร้างขึน้เพ่ือเป็นพทุธปฏิมาฉลองพระองค์พระพทุธเจ้าตามพระสรีระจริงเม่ือครัง้ยงั
ดํารงพระชนม์ชีพ แนวความคิดเร่ืองพระสรีระพระพุทธเจ้าแม้บางองค์จะไม่ปรากฏหลกัฐานว่า
สร้างให้มีขนาดใหญ่โตเพราะเหตใุด แต่อย่างน้อยจากพระราชวินิจฉยัเร่ืองพระสรีระพระพทุธเจ้า
พระองค์จริง หรือพระโต นบัตัง้แตพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในสคุตวิทตัถวินิธาน วิธี

                                                  
208 จากการศกึษาสงัเกตได้วา่ความนิยมในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในอิริยาบถ

ยืน ได้หายไปตัง้แตส่มยัสโุขทยัในสมยัอยธุยาพทุธปฏิมาขนาดใหญ่พบหลกัฐานเพียงพระพทุธรูป
อิริยาบถนัง่. 
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กําหนดคืบพระสคุต ท่ีทรงโปรดเกล้าฯให้สมเดจ็พระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ทรงสืบค้น และพระราชวินิจฉัยเร่ืองรอยพระพทุธบาท ในระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา 
เม่ือปีขาล พ.ศ.2421 ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระราชวินิจฉยัเร่ืองพระ
อฏัฐารส และพระเท่าฉลองพระองค์พระพทุธเจ้า ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ใน
เท่ียวเมืองพระร่วง ยอ่มแสดงให้เห็นวา่คตคิวามเช่ือเร่ืองนีมี้การรับรู้สืบตอ่กนัมา 

ความนิยมในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ยงัคงนิยมสร้างอย่างต่อเน่ือง สืบมาถึง
สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ มีความนิยมในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ปางมารวิชัยเป็น
อย่างมาก รองลงมาคงเป็นพทุธปฏิมาไสยาสน์ท่ีอาจแสดงแนวความคิดการปรารถนานิพพาน แต่
กลบัไม่พบหลกัฐานการสร้างพระพุทธรูปอิริยาบถยืนขนาดใหญ่เลย อาจเป็นด้วยว่าเส่ือมความ
นิยมลงไป หรืออาจมีเทคนิคการสร้างท่ีซบัซ้อนเลยไม่เป็นท่ีนิยมสร้าง ความนิยมการสร้างพุทธ
ปฏิมาไสยาสน์ส่วนหนึ่งคงมาจากรูปแบบการสร้างท่ีเป็นไปในแนวราบทําให้สามารถก่อสร้างง่าย
กวา่อิริยาบถอ่ืนก็เป็นไปได้ 

สืบต่อมาถึงกลุ่มพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ของสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่ี
อาจเรียกได้ว่าช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ท่ีเร่ิมมีการสร้างโดยอริยสงฆ์
ชัน้ผู้ ใหญ่  เป็นงานช่างลักษณะพืน้บ้าน  ซึ่งนับได้ว่าเป็นแบบอย่างใหม่ ท่ีปรากฏในสมัย
รัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 4 ต่อรัชกาลท่ี 5 สอดคล้องกบัความผนัแปรของรูปแบบศิลปะของช่วง
สองรัชกาลดงักลา่ว ด้วยรูปแบบทางศลิปะของพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในระยะหลงัจากนีไ้มส่ามารถ
ท่ีจะจดัรูปแบบได้แน่ชดั คงเป็นรูปแบบท่ีเรียกได้วา่งานช่างพืน้บ้าน หรือพืน้ถ่ิน 

ช่วงเวลาหลังจากการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต 
พรหมรังสี) ได้มีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ขึน้มาอีกในระยะเวลาไล่เล่ียกัน คือพระพุทธ
ปฏิภาคมธัยมพุทธกาล วดัสิริจนัทรนิมิตวรวิหาร สร้างโดยพระอุบาลีคณุูปมาจารย์ (สิริจนฺโท 
จนัทร์) และพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ปางป่าเลไลย์ วดัส่ีร้อย สร้างขึน้โดย พระปลดับญุ เจ้าอาวาสวดั
ส่ีร้อย และหลวงพ่อปัน้ วดัพิกลุทอง เห็นได้ว่าพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้สององค์ มีรูปแบบศิลปะท่ี
เรียกได้ว่างานช่างพืน้บ้านอย่างชดัเจน อาจด้วยเพราะกลุ่มช่างเป็นช่างพืน้บ้านเลยมิได้เคร่งครัด
ในเร่ืองรูปแบบนัก แต่เค้าโครงก็พอสงัเกตได้ว่าได้รับแรงบนัดาลใจมาจากศิลปะอะไร ถึงแม้ว่า
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ปางป่าเลไลย์ วดัส่ีร้อย มีกล่าวในประวตัิว่าได้ทํารับแรงบนัดาลใจในการ
สร้างมาจาก พทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วดัป่าเลไลย์วรวิหาร209 แตก็่ไม่สามารถทําได้เหมือน

                                                  
209 ป้ายประวตัวิดัส่ีร้อยภายในบริเวณวดัส่ีร้อย. 
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เค้าโครงพระพกัตร์ยงัแสดงลกัษณะแบบงานช่างพืน้บ้านอย่างชดัเจน การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
ในระยะเวลาดงักลา่วสามารถเรียกได้ว่ามีรูปแบบของงานช่างชาวบ้าน สืบตอ่จากกลุม่พทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ของสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

สิ่งหนึ่งท่ีมีการพฒันาขึน้คือเทคโนโลยีการก่อสร้าง ด้วยความก้าวหน้าทางวสัดกุาร
ก่อสร้างคือคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีสามารถสร้างพุทธปฏิมาให้มีขนาดใหญ่มากจนถึงขัน้สร้างเพ่ือ
เป็นสถิติในความใหญ่ท่ีสดุของพระพุทธปฏิภาคมธัยมพุทธกาลในสมยันัน้210 ด้วยการสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ ยอ่มมีความใกล้เคียงกบัการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึง่ โดยเป็นเทคนิคงาน
สถาปัตยกรรม ในรูปแบบของประติมากรรมพระพุทธรูปจึงอาจทําให้งานเชิงช่างยงัไม่สามารถ
จดัการสดัส่วนองค์พระให้สมสดัส่วน ด้วยอาจยงัไม่จดัเจนในวสัดกุารสร้าง แต่หลงัจากนัน้วสัดุ
คอนกรีตเสริมเหล็กได้มีบทบาทเป็นอย่างมากในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ และเทคนิคเชิง
ช่างก็มีการพฒันาตามลําดบั 

                                                  
210 กรมศลิปากร, ประวัตวัิดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จังหวัดลพบุรี, 23. 
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บทที่ 3 
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่สร้างช่วงปี พ.ศ. 2500 ถงึปัจจุบัน 

 
การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึงปัจจบุนั1คงมีแรงบนัดาลใจท่ี

สําคญัมาจากการก่อสร้างพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ประดิษฐาน

บริเวณพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม เป็นปรากฏการครัง้แรกท่ีการสร้าง

พระพทุธรูปขนาดใหญ่ไม่ได้สร้างในพืน้ท่ีท่ีเป็นวดั แต่เป็นการสร้างในศาสนาสถานรูปแบบใหม่ท่ี

สร้างเป็นท่ีระลกึในวาระฉลองพทุธศาสนา ครบย่ีสบิห้าพทุธศตวรรษ ในปี พ.ศ. 2500 

                                         
1 การศกึษาครัง้นีไ้ด้มีการแบง่การสร้างออกพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นสองกลุม่ คือกลุม่ท่ี

มีการสร้างเม่ือครัง้อดีต และกลุ่มท่ีมีการสร้างนบัตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2500 ด้วยในช่วงปีดงักล่าวมี
การก่อสร้างพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ประดิษฐานบริเวณพุทธ
มณฑล อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม ซึง่นบัได้ว่าเป็นระบกุารณ์สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
ท่ีสําคญัในหลายด้าน ทัง้ท่ีมิได้สร้างภายในเขตวดั และยงัเป็นช่วงท่ีเทคโนโลยีการก่อสร้างเร่ิมมี
ความก้าวหน้ามากขึน้ ทัง้ในด้านของวัสดุการก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้การ
ก่อสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มีความก้าวหน้าขึน้มากกว่าการก่อสร้างเม่ือครัง้อดีตเป็นอย่างมาก 
และด้วยในปัจจบุนัการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มีการก่อสร้างอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากใน
ประเทศไทย การศึกษาครัง้นีจ้ึงไม่อาจทําการศึกษาได้ทุกองค์ท่ีมีการสร้างขึน้ จําต้องคดัสรรค์
เฉพาะองค์ท่ีมีความสําคญัในการก่อสร้าง และมีประเด็นการศึกษาท่ีสําคญั คือ เร่ืองขนาดการ
สร้างในเร่ืองของการสร้างสถิติความใหญ่ พืน้ท่ีการก่อสร้างท่ีมีประเด็นการศกึษาว่าเหมาะสมใน
การก่อสร้างหรือไม่ รูปแบบ และการใช้งานขององค์พระท่ีมีลกัษณะแปรผนัไปจากการใช้งานเม่ือ
ครัง้อดีต และกลุม่ผู้สร้างท่ีมีความสําคญั ในกรอบการศกึษาดงักลา่วมีผลเป็นอย่างยิ่งในการเรียก
ศรัทธาจากองค์พระพทุธรูปท่ีมีความสําคญัยิ่งในแง่ตา่งๆ  
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ต่อมาพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีความนิยมสร้างขึน้ตามสวนสาธารณะ หรือตาม
สถานท่ีสําคญัของบางจงัหวดัโดยทัว่ไป2 อนัอาจจะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดลกัษณะหมดุเมือง 
(Land Mark) ความสําคญัเชิงพืน้ท่ี เช่น การสร้างในดินแดนบ้านเกิดของผู้บริหารระดบัรัฐบาล 
เพ่ือแสดงความมีอํานาจวาสนา และมักกลบัมาทําบุญโดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างเน่ืองในพุทธ
ศาสนาในท้องถ่ินของตนเอง ส่วนหนึ่งก็เป็นการทํานบุํารุงศาสนา ทัง้นีอ้าจเป็นเร่ืองของการสร้าง
บญุกศุล รวมทัง้อาจเก่ียวข้องกบัการสร้างบญุบารมีในด้านการบริหาร และอาจรวมถึงการหาเสียง
เพ่ือการเลือกตัง้ในอนาคต ถ้าผู้ สร้างต้องการเล่นการเมืองในภายหลังก็อาจเป็นไปได้ การใช้
พระพทุธศาสนาเป็นการเรียกศรัทธาประชาชนนัน้มี มีมาแล้วตัง้แตใ่นอดีต ท่ีใช้พระพทุธศาสนาใน
การสร้างวดั การสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงบุญบารมีของผู้ปกครองท่ีมีอํานาจ
มาก3 

พืน้ท่ีในการสร้างนอกจากท่ีมีการสร้างเพ่ือให้เกิดความสําคญัเชิงพืน้ท่ีดงัท่ีกล่าวใน
เบือ้งต้นแล้ว บางกรณีอาจเป็นการสร้างเพ่ือสร้างความสําคญัในการท่องเท่ียว เพราะพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่บางองค์ท่ีมีการสร้างในบริเวณวนอทุยานแห่งชาต ิและสวนสาธารณะ ด้วยอาจเป็นการ
ดึงดดูนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียว และยงัสามารถมาไหว้พระทําบุญได้ในสถานท่ีเดียวกัน ด้วย
เมืองไทยเป็นเมืองแห่งพทุธศาสนาการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือเรียกศรัทธาประชาชนให้มา
ทําบญุผนวกการท่องเท่ียวอีกโสตหนึง่ก็เป็นไปได้ 

พุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีความนิยมในการสร้างอย่างแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค ท่ีพบ
มากท่ีสดุ ได้แก่ เขตภาคอีสาน รองลงมาคือในเขตภาคกลาง เขตภาคเหนือ และพบได้ค่อนข้าง
น้อยในเขตภาคใต้ เป็นท่ีสงัเกตว่าการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ช่วงปีพ.ศ.2500 เป็นต้นมาเร่ิมมี
การนํารูปแบบศิลปะของพระพทุธรูปในอดีตมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง โดยปรากฏทัง้การ
เลียนแบบรูปแบบศิลปะในอดีต การประยุกต์ปรับเปล่ียนตามรสนิยมท้องถ่ิน การสร้างอิงกับ
รูปแบบศิลปะท้องถ่ิน รวมถึงรูปแบบศิลปะงานช่างพืน้บ้านยงัคงมีปรากฏให้เห็นบ้าง แตส่ว่นใหญ่
แล้วมกัได้รับแรงบนัดาลใจจากพระพทุธรูปสโุขทยัมากท่ีสดุ 

 

                                         
2 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2556), 604. 

3 เร่ืองเดียวกนั, 18. 
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1. พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้างช่วงปี พ.ศ. 2500 ถงึปัจจุบันเขตภาคกลาง4 
ภาคกลางเป็นภมูิภาคหนึง่ท่ีมีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อยู่หลายองค์ และน่าจะ

เป็นแรงบนัดาลใจท่ีสําคญัของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ด้วยพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสําคญั
ในช่วงปีพ.ศ. 2500 ลงมาหลายองค์ล้วนประดิษฐานในภาคกลางก่อนจะมีการสร้างแพร่หลายใน
ภมูิภาคอ่ืน 

1.1 พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ประดิษฐานที่
พุทธมณฑล อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์  ( รูปท่ี  29) เป็น
พระพุทธรูปอิริยาบถลีลาสร้างด้วยสําริด สูง 15.875 เมตร (2500 กระเบียด)5 นํา้หนัก 17,543 
กิโลกรัม6 ประดิษฐานท่ีพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม เร่ิมก่อสร้างในปีพ.ศ.
2500 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 25257 เพ่ือเป็นประธานของพทุธมณฑล อนัสร้างขึน้ในวาระฉลองพทุธ
ศาสนาครบย่ีสิบห้าพทุธศตวรรษ หรือกึ่งพทุธกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุย
เดช รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามพระพุทธรูปองค์นีเ้ม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน พ.ศ.2524 ว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”8 ถือเป็น
พระพุทธรูปอิริยาบถลีลาหล่อด้วยสําริดท่ีมีลักษณะงดงาม และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสมัย
รัตนโกสนิทร์ 
 
 
 
 
 
                                         

4 พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างช่วงปี พ.ศ.2500 - ปัจจบุนัเขตภาคกลาง จะขอรวม
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในภาคตะวนัออกไว้ในกลุ่มนีด้้วยเน่ืองจากมีปริมาณการสร้างน้อย
มาก และพืน้ท่ีไมไ่ด้ห่างไกลกนั. 

5 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล (กรุงเทพฯ: 
กรมศลิปากร, 2525), 92. 

6 เร่ืองเดียวกนั, 75. 
7 เร่ืองเดียวกนั, 14. 
8 เร่ืองเดียวกนั, 78. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสทุรรศน์ ประดิษฐานท่ีพุทธมณฑล 
อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 
1.1.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระศรีศากยะทศ

พลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ 
พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์สร้างในสมัย

รัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม โดยอยู่ในโครงการฉลองย่ีสิบห้าพทุธศตวรรษ ได้มีการจดัสร้างปู
ชนียสถานให้เป็นพุทธานุสรณีย์ขึน้ รัฐบาลได้เห็นชอบมีมติจัดสร้างเป็นพุทธมณฑลบนพืน้ท่ี
กลางแจ้ง 2,500 ไร่ โดยเลือกท่ีดินบริเวณตําบลศาลายา อําเภอนครชยัศรี และตําบลบางกระทึก 
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็นสถานท่ีก่อสร้าง  และได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อ
ฤกษ์ ณ ตําแหน่งฐานพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เม่ือวันท่ี 29 
กรกฎาคม พ.ศ.24989 

พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ สร้างขึน้เพ่ือเป็น
พระพุทธรูปองค์ประธานของพุทธมณฑล เบือ้งต้นกําหนดให้เป็นพระพุทธรูปลีลาขนาดใหญ่ มี

                                         
9 เร่ืองเดียวกนั, 12. 
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ความสงู 2,500 นิว้10สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็หุ้มด้วยทองแดง หรือประดบักระจก การก่อสร้าง 
แบง่ออกเป็น 2 ระยะเวลา ตามการก่อสร้างพทุธมณฑล คือระยะแรกในช่วง พ.ศ.2500-2520 และ
ระยะท่ี 2 ในช่วง พ.ศ.2521-252511 

การก่อสร้างระยะแรก มีปัญหาในด้านงบประมาณ เน่ืองจากคณะรัฐมนตรี
อนมุตัินําเงินค่าจําหน่ายพระพิมพ์ฉลองย่ีสิบห้าพทุธศตวรรษ ท่ีเป็นทนุดําเนินการตามกําลงัเงินท่ี
จดัจําหน่ายได้ โดยไมใ่ช้งบประมาณแผน่ดนิแตอ่ยา่งใด ในสว่นขององค์พระพทุธรูปในขณะนัน้ ยงั
เป็นเพียงองค์จําลอง ขนาด 2,500 มิลลเิมตร ประดษิฐานไว้ในพระวิหารท่ีจดัสร้างขึน้12 

การก่อสร้างระยะท่ี 2 ในส่วนองค์พระพุทธรูป ได้ก่อสร้างฐานพระพุทธรูป 
ดําเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจํากดั วิศวกร งานประติมากรรมสร้างองค์พระพทุธรูป โดยกรมศิลปากร13 
การก่อสร้างองค์พระพทุธรูปได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.252514 

งบประมาณในการก่อสร้างองค์พระพุทธรูปพระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ เป็นจํานวนเงิน 20,745,000 บาท โดยได้รับโอนเงินจากกรมการ
ศาสนาในหมวดค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างประจําปี 2525 และได้ขอยืมเงินทุนจดัสร้างพทุธมณฑล
อนัเป็นเงินของภาคประชาชนมาใช้ชัว่คราวในระยะแรกของการปฏิบตังิานท่ีเร่งดว่น15 

1.1.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้าง พระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ 

พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ ออกแบบ และปัน้
พระพุทธรูปองค์ต้นแบบ โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยมีแนวคิดเก่ียวกับการสร้าง
พระพทุธรูปองค์นีว้า่ “พระพทุธรูปนัน้ ไมใ่ช่องค์พระพทุธเจ้าจริง เป็นเพียงสิ่งแทนอนัหมายถึง พระ
ธรรมคําสัง่สอนของพระองค์เท่านัน้ ถ้าพดูในด้านความรู้สกึแห่งจิตใจแล้ว ควรเป็น Idealistic แต่
อยา่งไรก็ตามขอให้เป็นหน้าท่ีของศลิปินผู้ออกแบบ จะเป็นแบบไหนก็ได้ ขอให้เกิดความรู้สกึก็แล้ว

                                         
10 ตอ่มามีการปรับขนาดลดลงเหลือ 2,500 กระเบียด ดใูน กรมศิลปากร, จดหมาย

เหตุการสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล, 46. 
11 เร่ืองเดียวกนั, 14. 
12 เร่ืองเดียวกนั, 15-16. 
13 เร่ืองเดียวกนั, 20. 
14 เร่ืองเดียวกนั, 83. 
15 เร่ืองเดียวกนั, 64. 
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กนั” ซึง่ต่อมาก็ถือเป็นมติให้สร้างพระพทุธรูปแบบ Idealistic (แบบอดุมคติ) อนัเป็นคติของชาว
ตะวนัออก16 

พระพุทธรูปองค์ต้นแบบ (องค์สูง 2.14 เมตร) (ภาพท่ี 30) เป็นพระพุทธรูป
อิริยาบถลีลา พระเกตมุาลาเป็นเปลวสงู ทรงห่มจีวรเฉวียงบา่ พาดสงัฆาฏิ อยู่ในอิริยาบถก้าวพระ
บาท และมีดอกบัวรอง17 ส่วนการจัดวางแท่นฐาน ได้กําหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไป
ด้านหน้า เน่ืองจากองค์พระพทุธรูปเป็นพระพทุธรูปอิริยาบถลีลา จึงควรจดัพืน้ท่ีให้มีความยาวไป
ข้างหน้าพอสมควรให้สมเหตผุลว่าจะเสด็จพระราชดําเนินไปข้างหน้าได้18 ส่วนประกอบของแท่น
ฐานรองรับองค์พระพทุธรูปมีดงันี ้19 

บงัลงัก์ (ฐานปัทม) เป็นส่วนเช่ือมเพ่ือความมั่นคงแข็งแรงแก่องค์พระคือ 
พระบาททัง้สองข้างท่ีจะทรงยืนอยูไ่ด้ด้วยดี เป็นการสมมตุวิา่เม่ือเสดจ็ลงจากฐานปัทมทรงยืนอยู่ท่ี
แท่นเกยรา (แท่นดอกบวั) เพ่ือยา่งพระบาทเหยียบฐานเขียง 

ฐานเขียง เป็นฐานรองรับบลัลงัก์อีกชัน้หนึ่ง ยาวออกไปข้างหน้าพอสมควร
เป็นท่ีหมายว่าชัน้นีเ้ป็นอาสนสงฆ์ ได้มีบนัไดไว้สําหรับองค์พระท่ีจะก้าวลงหนึ่งขัน้ สงูขนาดเกยรา 
เพ่ือยา่งพระบาทลงยงัชาลาไปตามจดุรัศมี 

ชาลา หมายถึง พืน้ท่ีสําหรับสปับุรุษ ท่ีจะชุมนุมนมสัการ และเดินชมตาม
พืน้ระเบียงได้รอบองค์พระ มีบนัไดขึน้ลงทัง้ด้านหน้า และด้านหลงั 

การจดัสร้างพระพทุธรูปองค์จริงนัน้คณะกรรมการอํานวยการจดัสร้างพทุธ
มณฑล ได้มีการปรับแผนการสร้างอีกหลายประการ คือได้เปล่ียนความสงูขององค์พระจากเดิมมี
การกําหนดแผนการสร้างไว้ 2,500 นิว้ ลดลงมาเหลือ 2,500 กระเบียด และเปล่ียนจากการใช้
ทองแดง หรือการใช้กระจกหุ้ มห่อองค์พระท่ีสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่ีว่าองค์พระควรจะห่อหุ้มกระเบือ้งเคลือบเล็กๆ เหมือนอย่างองค์พระ
ปฐมเจดีย์ หรือห่อหุ้มด้วยกระจกแวววาวสีทองเหมือนอย่างพระศรีรัตนเจดีย์ ท่ีวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม มาเป็นการใช้โลหะสําริดหลอ่ทัง้องค์พระ รวมทัง้ปรับปรุงแท่นประดษิฐานใหมด้่วย20 

                                         
16 เร่ืองเดียวกนั, 41. 
17 เร่ืองเดียวกนั, 44. 
18 เร่ืองเดียวกนั. 
19 เร่ืองเดียวกนั. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 45. 
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ภาพท่ี 30 พระพทุธรูปองค์ต้นแบบพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์  
ท่ีมา: กรมศลิปากร, จดหมายเหตุการสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2525), 92. 
 

1.1.3 การเรียกศรัทธาการก่อสร้าง และการบุญจากพระศรีศากยะทศพล
ญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ 

พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสทุรรศน์เป็นส่วนหนึ่งของ 
การจัดสร้างพุทธมณฑล เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองปีย่ีสิบห้าศตวรรษ หรือกึ่ง
พทุธกาล ตามคติความเช่ือในว่าพทุธศาสนาจะมีอาย ุ5,000 ปี จะเส่ือมลง และสญูสลายไป ด้วย
วาระดงักล่าวสําหรับชาวพทุธถือได้ว่ามีความสําคญัอย่างยิ่ง จึงเป็นท่ีมาของแรงศรัทธาของพทุธ
บริษัทในการร่วมกันทําบุญใหญ่ทัว่ทัง้ประเทศไทย โดยมีการบริจาคในการจดัสร้างพุทธมณฑล
เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมาย  

นอกจากการรับบริจาคแล้วยงัมีการจัดสร้างพระพิมพ์เป็นท่ีระลึกถึง วาระ
งานฉลองย่ีสิบห้าพุทธศตวรรษโดยมี พลตํารวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เป็นประธานกรรมการ 
คณะกรรมการจัดสร้างพระเคร่ืองในงานฉลองย่ีสิบห้าพุทธศตวรรษ ได้มีการอนุมัติเงินทุนเป็น
จํานวนเงิน 5,000,000 บาท เพ่ือดําเนินการจดัสร้าง พระพิมพ์ดงักล่าวสร้างเป็นรูปพระพทุธรูป
ประธานพทุธมณฑล (พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์) มีการจดัสร้าง 3 
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แบบ คือ ประเภทเนือ้ทองคํา ประเภทเนือ้ชิน (โลหะผสม) และเนือ้ดินเผา21ประเภทเนือ้ทองคํา
นํา้หนกั 6 สลงึจดัสร้าง 2,500 องค์ โดยร่วมการกศุล 2,500 บาทได้รับพระพิมพ์เนือ้ทองคําหนึ่ง
องค์22  สว่นพระพิมพ์เนือ้ชิน และเนือ้ดินเผาร่วมการกศุล 10 บาท ได้พระพิมพ์เนือ้ชิน หรือเนือ้ดิน
เผา 1 องค์ รวมการจดัสร้างพระพิมพ์เนือ้ชิน และเนือ้ดินเผาทัง้สิน้ 4,842,500 องค์23(ส่ีล้านแปด
แสนส่ีหม่ืนสองพนัห้าร้อยองค์)24 

นอกจากนัน้คณะกรรมการหาทนุในการสร้างพทุธมณฑล โดยมีพระยาราม
ราชภกัดี ปลดักระทรวงมหาไทย เป็นประธานกรรมการดําเนินงานอยู่ ได้แจ้งความจํานงมายัง
คณะกรรมการฯวา่ เดมิได้มีมตสิร้างพระสมนาคณุผู้บริจาคเงินสมทบทนุการสร้างพทุธมณฑลดงันี ้
ผู้ ท่ีบริจาคเงินสมทบทุน 10,000 บาท ได้รับพระทองคํา 1 องค์ ผู้ ท่ีบริจาคเงินสมทบทุน 5,000 
บาท ได้รับพระนาก 1 องค์ ผู้ ท่ีบริจาคเงินสมทบทนุ 1,000 บาท ได้รับพระเงิน 1 องค์ การสร้างพระ
สมนาคุณมีการสร้างเสร็จในคราวเดียวกับพระพิมพ์ประเภทเนือ้ชิน และเนือ้ดินเผา โดยมีการ
จดัสร้างเป็นจํานวนดงัต่อไปนี ้พระเนือ้ทองคํา 15 องค์ พระนาก 30 องค์ พระเงิน 300 องค์ โดย
พระพิมพ์ทัง้ 3 ชนิดจะมีนํา้หนกัชนิดละ่ 1 บาท25 

1.2 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ วัดไผ่โรงวัว อาํเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
วัดไผ่โรงวัว อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพุทธปฏิมาขนาดใหญ่

ประดษิฐานอยูส่ององค์คือ สมเดจ็พระพทุธโคดม และพระกกสุนัโธ(พระโต) พทุธปฏิมาทัง้สององค์
สร้างโดยดําริของพระครูอทุยัภาดาทร (หลวงพอ่ขอม) อดีตเจ้าอาวาสวดัไผโ่รงววั โดยมีความตัง้ใจ
วา่จะสร้างให้เป็นพทุธปฏิมาท่ีมีขนาดใหญ่กวา่พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น26 

                                         
21 งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 12-18 พฤษภาคม 2500 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกัษรสาร

การพิมพ์, 2500), 72. 
22 ทนุในการจดัสร้างพระพิมพ์เนือ้ทองคํามาจากการสัง่จององค์ละ 1,000 บาท เม่ือ

มารับพระต้องจ่ายสว่นท่ีเหลืออีก 1,500 บาท ดใูน งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 12-18 พฤษภาคม 

2500, 73. 
23 งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 12-18 พฤษภาคม 2500, 72-73. 
24 เร่ืองเดียวกนั, 80. 
25 เร่ืองเดียวกนั, 73-74. 
26 วดัไผ่โรงววั, สมเดจ็พระกกุสันโธ (หลวงพ่อโต วัดไผ่โรงวัว) (สพุรรณบรีุ: ม.ป.ท., 

ม.ป.ป.), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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1.2.1 พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระพทุธโคดม (ภาพท่ี 31) ประดิษฐานท่ี วดัใหญ่โรงววั อําเภอสองพ่ีน้อง 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ พทุธลกัษณะประทบันัง่ปางมารวิชยั สมยัรัตนโกสินทร์ ศิลปะแบบพระพทุธรูป
สโุขทยัหมวดใหญ่ ขนาดหน้าตกักว้าง 5 วา 1 คืบ (10 เมตร 12 นิว้) หลอ่ด้วยสําริดนํา้หนกั 50 ตนั 
ประทบัอยู่บนรัตนบลัลงัก์สมเด็จพระพทุธโคดม นบัเป็นพทุธปฏิมาองค์แรกของวดัไผ่โรงววั27 เม่ือ
แรกสร้างมีความตัง้ใจว่าจะสร้างให้เป็นพระพทุธปฏิมาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ น28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 31 พระพทุธโคดม วดัไผโ่รงววั อําเภอสองพ่ีน้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
1.2.2 พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระกกุสนัโธ (ภาพท่ี 32) ประดิษฐานท่ี วดัใหญ่โรงววั อําเภอสองพ่ีน้อง 
จงัหวดัสพุรรณบุรีพทุธลกัษณะประทบันัง่ปางมารวิชยั สมยัรัตนโกสินทร์ ศิลปะแบบพระพทุธรูป
สโุขทยัหมวดใหญ่ สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้าตกักว้าง 20 วา (40 เมตร) สงู

                                         
27 เร่ืองเดียวกนั. 
28 เร่ืองเดียวกนั. 
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เฉพาะองค์พระ 28 วา 2 ศอก (57 เมตร) ฐานองค์พระสงู 3 วา 2 ศอก (7 เมตร)29 เม่ือแรกสร้างมี
ความตัง้ใจวา่จะทําสถิตใิห้เป็นพระพทุธปฏิมาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 32 พระกกสุนัโธ (พระโต) วดัใหญ่โรงววั จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

1.2.3 ประวัติการก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระพุทธโคดม 
และพระกกุสันโธ 

พระพทุธโคดม และพระกกสุนัโธ สร้างขึน้ โดยพระครูอทุยัภาดาทร (หลวง
พ่อขอม) ตามประวตัิกล่าวว่าหลวงพ่อขอม มีความปรารถนาท่ีจะสร้างพระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่
กว่าพระพุทธรูปท่ีอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีอยู่ 2 องค์ ในคราวแรกท่านสั่งคนไปวัดขนาด
พระพทุธรูปท่ีอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือได้ข้อมลูในเร่ืองขนาดขององค์พระแล้ว จําทําการสร้างพระ
พทุธโคดมให้มีขนาดใหญ่กวา่โดยเร่ิมทําการก่อสร้างในปีพ.ศ.2500 - 2512 ใช้เวลาการสร้าง 12 ปี 31 
มิได้ระบงุบประมาณในการก่อสร้างไว้ 

                                         
29 เร่ืองเดียวกนั. 
30 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศิลป์ไทย,” ใน ลักษณะไทย, เล่ม 1 

(กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2551), 281. 
31 วดัไผ่โรงววั, ประวัติหลวงพ่อขอม (อนิโชภิกขุ) (สพุรรณบรีุ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 

ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ต่อมามีชาวญ่ีปุ่ นเดินทางมาเท่ียววัดไผ่โรงวัว บอกว่าพระพุทธโคดมมี
ขนาดเล็กกว่าพระพทุธรูปท่ีญ่ีปุ่ น หลวงพ่อขอมท่านเลยเดินทางไปดท่ีูประเทศญ่ีปุ่ นด้วยตวัท่าน
เอง ปรากฏวา่พระพทุธโคดมมีขนาดเลก็กวา่จริง ท่านจงึกลบัมาสร้างพระพทุธรูปอีกองค์ให้มีขนาด
ท่ีใหญ่กวา่พระพทุธรูปท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือไมใ่ห้ท่านผิดคําพดูท่ีท่านเคยประกาศออกไป ท่านจงึได้
สร้างพระกกุสนัโธ อนัหมายถึงพระพทุธเจ้าอีกพระองค์หนึ่ง32ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี ในช่วงปี พ.ศ.
2518-252333 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 10 ล้านบาท34 

1.2.4 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้าง พระพุทธโคดม และพระก
กุสันโธ 

พระพทุธโคดม และพระกกสุนัโธ เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่สมาธิราบปาง
มารวิชยัแบบพระพทุธรูปสโุขทยั หมวดใหญ่ สงัเกตได้จากมีนิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ียาวเป็นธรรมชาติอนั
ตา่งจากหมวดพระพทุธชินราชท่ีนิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ียาวเท่ากนั35พระพทุธปฏิมาทัง้สององค์มีลกัษณะ
ท่ีแตกตา่งกนัท่ีชดัเจนคือบลัลงัก์ท่ีรองรับองค์พระ และวสัดกุารก่อสร้าง 

พระพทุธโคดมสร้างด้วยวสัดสํุาริดประทบันัง่อยู่บนรัตนบลัลงัก์สมเด็จพระ
พุทธโคดม ส่วนรองรับองค์พระด้านล่างมีการสร้างเป็นลกัษณะห้องอาคารขนาดเล็ก ใช้เป็นท่ี
ประดษิฐานพระพทุธรูป และงานประตมิากรรมทางศาสนาอ่ืนๆ 

พระกกุสนัโธประทับนั่งบนฐานดอกบวัสองชัน้  สร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหลก็ ประดษิฐานบนฐานอาคารชัน้เดียวรับนํา้หนกัองค์พระด้วยเสารับนํา้หนกัอยูภ่ายในอาคารใต้
พระพุทธรูป องค์พระทาสีขาวทั่วทัง้องค์ ทาสีทองเฉพาะในส่วนพระเกศเปลวเพลิง และพระ
สงัฆาฏิ สดัสว่นองค์พระจดัได้วา่มีความงดงามสมสดัสว่น 

1.2.5 ศรัทธาการสร้าง และการเรียกศรัทธาการบุญจากพระพุทธโคดม และ
พระกกุสันโธ 

พระพทุธโคดม และพระกกสุนัโธดําริสร้างโดยพระครูอทุยัภาดาทร (หลวง
พ่อขอม) อนัถือได้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงมากในขณะนัน้ จึงเป็นข้อสําคญัอย่างหนึ่งในการ
เรียกศรัทธาเพ่ือการก่อสร้าง ประกอบกบัปณิธานของท่านท่ีกล่าวกบัผู้ ใกล้ชิดว่า “...อาตมาได้ฟัง

                                         
32 วดัไผโ่รงววั, สมเดจ็พระกกุสันโธ (หลวงพ่อโต วัดไผ่โรงวัว), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
33 เร่ืองเดียวกนั. 
34 ป้ายข้อมลูบริเวณฐานพระกกสุนัโธ. 
35 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 13 (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 142. 
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พระท่านเทศน์วา่ บคุคลผู้ใดเล่ือมใส ได้สร้างพระพทุธรูปจะเลก็เท่าต้นคาก็ดี โตกวา่ต้นคาก็ดี ผู้นัน้
จะได้เป็นพรหมเป็นอินทร์ หม่ืนชาติแสนชาติ ผู้นัน้จะไม่เป็นผู้ตกต่ําเลยจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพาน 
ถ้าผู้ ใดสร้างพระพทุธรูปด้วยทองคํา ผู้นัน้จะได้เกิดเป็นองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราได้ฟังเช่นนัน้
ก็เกิดศรัทธาเล่ือมใส สร้างรูปพระพทุธองค์เสียมากมายหลายล้านหลายโกฏิ เราได้สร้างไว้แล้วนี ้
เป็นปณิธานความมุง่มัน่ท่ีจะสืบอายพุระศาสนา...”36 ด้วยมโนปณิทานนีเ้องทําให้ท่านได้ริเร่ิมสร้าง
พระพทุธโคดมด้วยทองสําริดใหญ่ท่ีสดุในโลก37 และ คําปฏิญาณ 5 ข้อ38ของท่าน คือ 1. ชีวิตของ
เราท่ีเหลือขอช่วยพระพทุธองค์ไปจนตาย 2. เม่ือมีชีวิตอยู ่ถ้าเรามีเงินสว่นตวัสกั 1 บาท เราจะอาย
พทุธบริษัทเป็นอยา่งยิง่ 3. เราจะให้รูปพระองค์เกล่ือนไปในพืน้ธรณี 4. โอ...โลกนีไ้มใ่ช่ของฉนั และ 
5. เราต้องตาย ตายใต้ผ้าเหลืองของเรา 

จากปณิธานของพระครูอทุยัภาดาทร เห็นได้ว่าท่านมีความปรารถนาท่ีจะ
สร้างพทุธปฏิมาเป็นจํานวนมากมายมหาศาล รวมถึงการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นการ
สืบอายพุระพทุธศาสนา และอาจปราถนาซึ่งพระนิพพาน จากปณิธานดงักล่าวจึงไม่แปลกเลยท่ี
ภายในวดัไผ่โรงววั จะมีการสร้างพระพทุธรูปขนาดตา่งๆอยู่อย่างมาก ประกอบกบัท่านเป็นพระเก
จิท่ีมีผู้ศรัทธามาก จึงเป็นแรงจงูใจของพทุธศาสนิกชนท่ีมุ่งหวงัร่วมการทําบญุกบัท่าน ด้วยมุ่งหวงั
ให้ปณิธานของท่านเป็นจริง และยงัเป็นการสง่ผลบญุให้กบัตนเองด้วยไปในคราวเดียวกนั 

การเร่ิมบอกบญุของท่านในการสร้างพระพทุธโคดม อนัเป็นพระพทุธปฏิมา
สําริดท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีท่านสร้างเป็นองค์แรกในปี พ.ศ.2500 ท่านได้ใช้เวลา 2 ปีกว่า จึงเร่ิมทําการ
ก่อสร้างได้ ด้วยเป็นงานใหญ่ ใช้เวลาในการสร้างเป็นเวลา 12 ปี จนแล้วเสร็จเม่ือปี พ.ศ.2512 
หลงัจากนัน้จงึเร่ิมก่อสร้างสิง่ก่อสร้างอีกหลายอยา่งในวดัไผโ่รงววั39 จะเห็นได้ว่าในครัง้แรกนัน้การ
บอกบุญเรียกศรัทธาการบุญของท่านคงใช้เวลาพอสมควร แต่เม่ือท่านได้สร้างพระพุทธโคดม
สําเร็จลงเป็นสิ่งแรก จึงเป็นการเรียกศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอีกมากว่าท่านทําได้จริง และ
กลายเป็นศรัทธาในการหาทุนการสร้างศาสนสถาน ศาสนวตัถุต่างๆ ภายในวดัไผ่โรงววั รวมถึง
พระกกสุนัโธ ด้วยเช่นกนั 

                                         
36 วดัไผโ่รงววั, สมเดจ็พระพุทธโคดม (สพุรรณบรีุ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
37 วดัไผโ่รงววั, ประวัตหิลวงพ่อขอม (อนิโชภกิขุ), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
38 เร่ืองเดียวกนั. 
39 เร่ืองเดียวกนั. 
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ลกัษณะพิเศษประการหนึ่งท่ีปรากฏเป็นอย่างมากภายในวดัไผ่โรงววั คือ
พระพทุธรูปขนาดต่างๆ ท่ีมีอยู่ทัว่บริเวณวดั โดยเฉพาะด้านหลงัองค์พระกกุสนัโธ ต่างมีเรียงราย
อยู่เป็นจํานวนมาก ในหลากหลายขนาดทัง้ขนาดค่อนข้างใหญ่ และขนาดท่ีพบได้โดยทัว่ไป ส่วน
ใหญ่แล้วเป็นพระพุทธรูปท่ีมีผู้ สร้างถวายวัดเพ่ือการบุญ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นท่ีเก็บอัฐิของผู้
ล่วงลบั อาจถือได้ว่าพระพทุธรูปเหล่านีทํ้าหน้าท่ีโกศบรรจุอฐิัด้วยอีกประการหนึ่ง  ความนิยมใน
การสร้างพระพทุธรูปถวายวดัจํานวนมากเหล่านี ้น่าจะมีแรงบนัดาลใจจากการสร้างพระกกสุนัโธ 
ของพระครูอทุยัภาดาทร จงึมีผู้ศรัทธาสร้างพระพทุธรูปถวายเป็นจํานวนมาก ตอ่มาจึงอาจเกิดเป็น
แนวคดิอยา่งใหมคื่อบรรจอุั ฺผู้ลว่งลบัท่ีฐานพระพทุธรูปแทนการสร้างโกศเพ่ือบรรจอุฐิั 

1.3 สมเด็จพระพุทธนวโลกตตรธัมบดีศรีเมืองทอง วัดต้นสน อําเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

สมเดจ็พระพทุธนวโลกตตรธมับดีศรีเมืองทอง  (สมเดจ็พระศรีเมืองทอง) (ภาพท่ี 
33) เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั หลอ่ด้วยโลหะลงรักปิดทองทัง้องค์40 หน้าตกักว้าง 6 วา 3 ศอก 9 
นิว้ (12 เมตร 81 นิว้) สงูจากพืน้สดุเปลวพระเกศ 9 วา 1 ศอก 19 นิว้ (18เมตร 43นิว้)41ระบวุ่าเป็น
การสร้างด้วยการหลอ่โลหะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 สมเดจ็พระพทุธนวโลกตตรธมับดีศรีเมืองทอง วดัต้นสน จงัหวดัอา่งทอง 

                                         
40 ข้อมลูจากป้ายในบริเวณวดัต้นสน 
41 วัดต้นสน, เอกสารเผยแพร่จากวดัต้นสน จ.อา่งทอง, 2557. 
42 ข้อมลูจากป้ายในบริเวณวดัต้นสน ระบวุา่เป็นพระพทุธรูปหลอ่จากทองเหลืองท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
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1.3.1 ประวัตกิารก่อสร้างสมเดจ็พระพุทธนวโลกตตรธัมบดศีรีเมืองทอง 

สมเด็จพระพุทธนวโลกตตรธัมบดีศรีเมืองทอง มีข้อมูลด้านการก่อสร้าง
น้อยมาก ระบเุพียงแตว่่าเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2516 โดยพระราชสวุรรณโมลีอดีตเจ้าอาวาสวดัต้น
สน ได้มีพระครูอนศุาสน์โสภณเป็นเลขาฯช่วยในการก่อสร้างมาโดยตลอด พระราชสวุรรณโมลีได้
ก่อสร้างมาจนถึงพระอรุะขององค์พระพทุธรูป ก็ได้มรณภาพลงเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2523 
พระครูอนศุาสน์โสภณจึงได้รับช่วงทําการก่อสร้างเร่ือยมา43พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอ
ดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี ทรงเสดจ็พระราชดําเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีสวมพระเกศ เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.
252844 

1.3.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้างสมเด็จพระพุทธนวโลกต 
ตรธัมบดศีรีเมืองทอง 

สมเด็จพระพุทธนวโลกตตรธัมบดีศรีเมืองทองสร้างเป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั ศลิปะสโุขทยั โดยน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพระพทุธชินราช โดยมีนิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ี
มีปลายเสมอกนั45ประทบันัง่ขดัสมาธิราบในซุ้มเรือนแก้ว พทุธลกัษณะโดยรวมแล้วมีความคล้าย
กับพระพุทธชินราชเป็นอย่างมาก แต่จะมีพระพกัตร์ท่ีมีลกัษณะกลมกว่า มีเคร่ืองประกอบพระ
พกัตร์คล้ายพระพทุธรูปสมยัอยธุยา คือพระขนงโก่ง เปลือกพระเนตรใหญ่46 พระโอษฐ์แคบ และ
หนากว่าพระพุทธชินราช การก่อสร้างสมเด็จพระพุทธนวโลกตตรธัมบดีศรีเมืองทอง ระบุว่าเป็น
การสร้างด้วยการหลอ่โลหะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ47 และลงรักปิดทองทัง้องค์ 

 
 

                                         
43 ข้อมลูประวตักิารก่อสร้างจากฐานองค์พระสมเด็จพระพทุธนวโลกตตรธมับดีศรีเมืองทอง 

วดัต้นสน 
44 วัดต้นสน, เอกสารเผยแพร่จากวดัต้นสน จ. อา่งทอง, 2557. 
45 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปะในประเทศไทย,142. 
46 สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ,149. 
47 ข้อมลูจากป้ายในบริเวณวดัต้นสน ระบวุา่เป็นพระพทุธรูปท่ีหลอ่จากทองเหลืองท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
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1.3.3 การเรียกศรัทธาการบุญจากสมเด็จพระพุทธนวโลกตตรธัมบดีศรี
เมืองทอง 

การเรียกศรัทธาการบญุของสมเดจ็พระพทุธนวโลกตตรธมับดีศรีเมืองทอง 
คงอยู่ท่ีการประชาสมัพนัธ์ว่าเป็นพทุธปฏิมาหล่อด้วยโลหะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และพิธีการ
นมสัการปิดทองหวัใจองค์พระพุทธรูปโดยมีการตัง้คําอธิษฐานว่า “ขออย่าได้เป็นโรคหวัใจ และ
เป็นคนใจดี” (ภาพท่ี 34) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 34 หวัใจสมเดจ็พระพทุธนวโลกตตรธมับดีศรีเมืองทอง และป้ายคําอธิษฐาน 

 
ภายในวดัต้น นอกจากสมเดจ็พระพทุธนวโลกตตรธมับดีศรีเมืองทอง ยงัมี

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่อีกหนึ่งองค์พระนามว่า สมเด็จพระศรีเมืองเงิน (ภาพท่ี 35) หน้าตกักว้าง 6 วา 3 
ศอก 9 นิว้ (12 เมตร 81 นิว้) สงูจากพืน้สดุเปลวพระเกศ 9 วา 1 ศอก 19 นิว้ (18 เมตร 43 นิว้) สร้าง
จากวสัดคุอนกรีตเสริมเหลก็48 ประดษิฐานอยูก่ลางแจ้งตรงข้ามกบัวิหารสมเด็จพระพทุธนวโลกตต
รธมับดีศรีเมืองทอง แต่ไม่ได้มีการประชาสมัพนัธ์มากนกั ด้วยพทุธปฏิมาองค์นีอ้าจไม่มีจดุเด่นใน
การประชาสมัพนัธ์ ดงัเช่นสมเด็จพระพุทธนวโลกตตรธัมบดีศรีเมืองทอง เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าแม้
ภายในวัดเดียวกันถึงแม้ว่ามีพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ถึงสององค์ แต่การประชาสัมพันธ์จะให้
ความสําคญักบัองค์ท่ีมีจดุเดน่มากกว่า อาจเป็นลกัษณะประการหนึ่งของการเรียกศรัทธาก็เป็นไป
ได้ 

 

                                         
48 วัดต้นสน, เอกสารเผยแพร่จากวดัต้นสน จ. อา่งทอง, 2557. 
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ภาพท่ี 35 สมเดจ็พระศรีเมืองเงิน วดัต้นสน อําเภอเมืองอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 
 

1.4 พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี วัดพกุิลทอง จังหวัดสิงห์บุรี 
พระพุทธสวุรรณมงคลมหามนีุ (ภาพท่ี 36)  ประดิษฐานท่ี วดัพิกุลทอง จังหวดั

สิงห์บรีุ พทุธลกัษณะประทบันัง่ปางประทานพร สมยัรัตนโกสินทร์ ศิลปะแบบพระพทุธรูปสโุขทยั 
สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหลก็ ประดบัด้วยกระเบือ้งโมเสสสีทองชนิด 24 กระรัต49 หน้าตกักว้าง 
11 วา 2 ศอก 7 นิว้ (22 เมตร 55 นิว้)50 สงูเฉพาะองค์พระถึงปลายพระเกศ 15 วา 1 คืบ 7 นิว้ (30 
เมตร 19 นิว้)สงูจากพืน้ดนิจรดพระเกศ 21 วา 1 คืบ 3 นิว้ (42 เมตร 15 นิว้)51 

 
 
 
 
 
 

                                         
49 กรมการศาสนา, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจกัร เล่ม 5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 

2529), 479. 
50 ป้ายข้อมลูปชูนียวตัถสุิง่ศกัดิส์ทิธ์ิภายในวดัพิกลุทอง 
51 ป้ายวตัถปุระสงค์ผู้สร้าง 3 ประการ ด้านหลงัองค์พระ 
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ภาพท่ี 36 พระพทุธสวุรรณมงคลมหามนีุ วดัพิกลุทอง จงัหวดัสงิห์บรีุ 
 

1.4.1 ประวัติการก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระพุทธสุวรรณ
มงคลมหามุนี 

พระพทุธสวุรรณมงคลมหามนีุสร้างขึน้โดย พระราชสิงหคณาจารย์ (หลวง
พอ่แพ) เร่ิมก่อสร้างประกอบพิธีวางศลิาฤกษ์วนัขึน้ 9 ค่ํา เดือน 4 ตรงกบัวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2517 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงถวายพระนามว่า “พระพทุธสวุรรณมงคลมหา
มนีุ”52วตัถปุระสงค์ในการจดัสร้างระบุไว้ 3 ประการดงันี ้53 1. เพ่ือเป็นพทุธานุสสสติ ระลึกถึง
ปัญญาคณุ พระกรุณาคณุ และพระวิสทุธิคณุ 2. เพ่ือเป็นทศันานุตริยะ สงเคราะห์ผู้ ได้เห็น 
เล่ือมใสกราบไหว้ เกิดบญุ และ 3. เพ่ือเป็นบญุนิธิ ผู้บริจาคถือว่าสร้างขมุทรัพย์บํารุงการศกึษา 
สืบอายพุระพทุธศาสนา 

งบประมาณในการก่อสร้าง 20,554,985 บาทเศษ ไม่รวมวสัดอุปุกรณ์การ
ก่อสร้าง และจกัรกลท่ีช่วยเหลือ54 
 
 
                                         

52 กรมการศาสนา, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 5, 479. 
53 ป้ายวตัถปุระสงค์ผู้สร้าง 3 ประการ ด้านหลงัองค์พระ 
54 ป้ายวตัถปุระสงค์ผู้สร้าง 3 ประการ ด้านหลงัองค์พระ 
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1.4.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้างพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี 
พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สมัย

รัตนโกสินทร์ ศิลปะแบบสโุขทยั55 ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ บนฐานสิงห์ สลบับวัหงาย ฐานผ้าทิพย์
ประดบัรูปยันต์ และจารึกช่ือพระพุทธรูป ถึงแม้ว่าพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี จัดได้ว่าเป็น
พระพทุธรูปปางประทานพร แต่ลกัษณะมทุราของพระหตัถ์ขวาท่ีหงายออกแสดงปางประทานพร 
มีลกัษณะการดดัแปลงนิว้พระหตัถ์กระดกนิว้ขึน้คล้ายอาการจีบพระหตัถ์อยา่งเห็นได้ชดั56 

องค์พทุธปฏิมาสร้างขึน้ด้วยเทคนิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดบัด้วยโมเสสสี
ทอง 24 กระรัต ทัว่ทัง้องค์พระ สร้างบนฐานอาคารชัน้เดียวรับนํา้หนกัองค์พระด้วยเสารับนํา้หนกั 
พระพทุธรูปมีการยกฐานขึน้จนดสูงูเดน่เป็นสง่า ความสงูของช่วงฐานองค์พระมีความสงูเกือบเท่า
หลงัคาระเบียงคดท่ีสร้างล้อมรอบองค์พระ อาคารภายใต้องค์พระพทุธรูปสามารถใช้งานได้มีการ
วาดจิตรกรรมพทุธประวตัปิระดบัไว้ภายใน   

สงัเกตได้ว่าการสร้างพระพทุธสวุรรณมงคลมหามนีุ มีการวางผงัการสร้างท่ี
ชดัเจนเด่นสง่า นบัตัง้แต่ถนนท่ีเข้าวดัพิกุลทองท่ีสามารถมองเห็นองค์พระได้ในระยะไกล แสดง
ความเป็นหมดุเมืองได้เดน่ชดั การวางผงัขององค์พระเป็นการวางผงัให้องค์พระดเูดน่ด้วยมีการยก
ฐานองค์พระสงู ล้อมรอบด้วยระเบียงคดรอบองค์พระ ทําให้องค์พระขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็นองค์
ประธานของวดัพิกลุทอง 

1.4.3 การเรียกศรัทธาจากพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี 
พระพทุธสวุรรณมงคลมหามนีุ เป็นพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ท่ีมีการสร้าง

ขึน้จากศรัทธาของพทุธศาสนิกชนเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนา ตามวตัถปุระสงค์การสร้าง 
3 ประการของผู้สร้างตามท่ีระบไุว้ด้านหลงัองค์พระ ด้วยวา่ไมมี่การเรียกศรัทธาประการใดจากองค์
พระ ไมมี่พิธีห่มผ้าองค์พระ มีเพียงการนมสัการกราบไหว้โดยทัว่ไป อาจด้วยพทุธปฏิมาองค์นีส้ร้าง
โดย พระราชสิงหคณาจารย์ (หลวงพ่อแพ) อนัเป็นพระเกจิอาจารย์ช่ือดงัของ จงัหวดัสิงห์บรีุ ท่ีมีผู้
ศรัทธามากด้วยบารมีของท่านจงึสามารถเรียกศรัทธาการบญุในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้

                                         
55 มีการเรียกพระพทุธรูปแบบศิลปะสโุขทยัปางประทานพรท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี  9 ว่า  “แบบพุทธศิลป์แห่งสมัย
รัตนโกสินทร์” แตก็่มีความนิยมเรียกแบบสโุขทยัอยู่เช่นเดิม ดใูน พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา 
อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ใน ลักษณะไทย, เลม่ 1, 313. 

56 เร่ืองเดียวกนั, 313. 
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เป็นท่ีสําเร็จงดงาม และเป็นศรีสง่าของวดัพิกุลทอง ประกอบกบัพทุธปฏิมาองค์นีไ้ด้รับการถวาย
พระนามจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลปัจจุบนั57จึงสามารถแสดงบุญบารมี
ของผู้สร้างได้เป็นอยา่งดี 

1.5 พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี (หลวงพ่อใหญ่) วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี 
พระพทุธรัตนโกสินทร์มหามนีุ (หลวงพ่อใหญ่) (ภาพท่ี 37) ประดิษฐานอยู่บน

ยอดเขาน้อย ใกล้บริเวณวดัหนองหอย จงัหวดัราชบรีุเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิเพชรปาง
สมาธิ รองรับด้วยฐานบัวคว่ํา-หงาย ฐานผ้าทิพย์ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 
สมยัรัตนโกสินทร์ รูปแบบศิลปะคล้ายศิลปะอินเดียแบบคนัธารราฐ สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริม
เหลก็ ประดบัด้วยกระเบือ้งสีขาวขนาดเลก็ทัว่ทัง้พระองค์ ขนาดหน้าตกักว้าง 8 วา 9 นิว้ (16 เมตร 
9 นิว้) ความสงู 30 เมตร58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 37 พระพทุธรัตนโกสนิทร์มหามนีุ (หลวงพอ่ใหญ่) วดัหนองหอย จงัหวดัราชบรีุ 
 
 
 

                                         
57 กรมการศาสนา, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 5, 479. 
58 ข้อมลูจากป้ายประวตักิารก่อสร้างท่ีบริเวณอาคารใต้พระพทุธรูป 
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1.5.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระพุทธ
รัตนโกสินทร์มหามุนี 

ความคิดริเ ร่ิม  และแบบการจัดสร้าง  เป็นแนวความคิดของพระครู
บรรพตพฒันกลุ  อดีตเจ้าอาวาสวดัหนองหอย ท่ีต้องการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐาน
ไว้บนวิหารยอดเขาน้อย ใกล้กบับริเวณวดัหนองหอย และในปัจจบุนัมีการเรียกวา่เขาพระใหญ่ เร่ิม
สร้างเม่ือปี พ.ศ.2535 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.253859 งบประมาณท่ีใช้ 35 ล้านบาทโดยประมาณ60

ตอ่มาในปี พ.ศ.2542 ทางวดัได้มีลิขิตแจ้งไปยงัสํานกัเลขาธิการ พระบรมมหาราชวงั ขอประดบั
ตราสญัลกัษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ ท่ีฐานผ้าทิพย์ ของพระพทุธรัตนโกสินทร์มหามนีุ เพ่ือเป็นพทุธ
ปฏิมาท่ีสร้างเพ่ือถวายพระราชกศุลในวาระโอกาสดงักลา่ว61 

1.5.2 รูปแบบศิลปะ การดาํเนินการก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้าง พระ
พุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี 

รูปแบบศลิปะของพระพทุธรัตนโกสนิทร์มหามนีุ เป็นพระพทุธรูปท่ีคล้ายกบั
พระพทุธรูปแบบอินเดีย จากการสมัภาษณ์พระครูวินยัธรเดชา รองเจ้าอาวาสวดัหนองหอย ถึงการ
ออกแบบพระพทุธรูป พบว่าแบบท่ีใช้ทําการก่อสร้างเป็นแบบท่ีพระครูบรรพตพฒันกุล (หลวงพ่อ
สมปอง) อดีตเจ้าอาวาสวดัหนองหอย นํามาจากรูปวาดพระพทุธเจ้างานจิตรกรรมฝีมือช่างอินเดีย
ท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป (ภาพท่ี 38) การดําเนินการสร้างไม่มีการสร้างพทุธปฏิมาต้นแบบเพ่ือทําการ
ขยายแบบตามหลกังานประตมิากรรม มีแตเ่พียงแบบ 2 มิติ บนกระดาษเท่านัน้ และไม่ได้มีการสง่
แบบเพ่ือขออนญุาตสร้างจากกรมศลิปากร 

 
 
 
 

                                         
59 เร่ืองเดียวกนั. 
60 สมัภาษณ์ พระครูวินยัธรเดชา, รองเจ้าอาวาสวดัหนองหอย, 28 เมษายน 2555. 
61 ข้อมลูจากป้ายประวตักิารก่อสร้างท่ีบริเวณอาคารใต้พระพทุธรูป อ้างถึงใน สํานกัราช

เลขาธิการ, “หนงัสือท่ี รล.0003/15222 เร่ืองอนุญาตให้ใช้ตราสญัลกัษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 
พ.ศ. 2542,” 1 ตลุาคม 2542. 
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ภาพท่ี 38 แบบเบือ้งต้นของพระพทุธรัตนโกสนิทร์มหามณีุ วดัหนองหอย จงัหวดัราชบรีุ 
(ภาพจากพระครูวินยัธรเดชา รองเจ้าอาวาสวดัหนองหอย) 

 
เบือ้งต้นพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามนีุออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางปฐม

เทศนา62 แตเ่ม่ือทําการก่อสร้างจริงพบวา่มีปัญหาเร่ืองการรับนํา้หนกัของพระหตัถ์ท่ีแสดงปาง จงึมี
การปรับเปลี่ยนแบบ ในครัง้แรกจะเปล่ียนเป็นปางมารวิชัย (ภาพท่ี 39) แต่ยังคงเกิดปัญหาใน
ลกัษณะเดมิอีก จนสดุท้ายมีการปรับแบบเป็นปางสมาธิดงัท่ีเห็นในปัจจบุนั63 

ใต้ฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนีมีลักษณะเป็นโถงอาคารชัน้เดียว
รองรับนํา้หนกัด้วยเสา ตวัโถงภายในใช้งานได้จริง64 เป็นการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บนหลงัคา
อาคาร จึงเป็นการเพิ่มความสงูของพระพทุธรูปขึน้อีก ประกอบกบัการท่ีองค์พระได้มีการสร้างขึน้
บนพืน้ท่ีสงูลกัษณะเนินเขา และการประดบัเซรามิคสีขาวทัง้องค์พระ ทําให้องค์พระพทุธรูปมีความ

                                         
62 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พระครูวินยัธรเดชาให้คําสมัภาษณ์ว่าเม่ือแรกสร้างจะทํา

เป็นปางประทานพร แต่เม่ือตรวจสอบจากแบบท่ีท่านพระครูนํามาให้ดูกลบัพบว่าเป็นปางปฐม
เทศนา 

63 สมัภาษณ์ พระครูวินยัธรเดชา, รองเจ้าอาวาสวดัหนองหอย, 28 เมษายน 2555. 
64 ใต้ฐานองค์พระท่ีเป็นลกัษณะอาคารชัน้เดียว สว่นใหญ่มกัไมไ่ด้มีไว้ใช้งานจริง สว่น

ใหญ่มกัทําหน้าท่ีปิดบงัเสารับนํา้หนกัภายใน และเก็บของต่างๆ ตวัอย่างเช่น พระกกสุนัโธ วดัไผ่
โรงววั พระพทุธมหานวมินทร์ศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ วดัมว่ง. 
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เด่นเห็นได้ในระยะไกล จนมีการเรียนเขาลูกนีใ้หม่ว่า เขาพระใหญ่ นับเป็นหมุดเมืองท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาท่ีเดน่ชดัของวดัหนองหอย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 39 แบบการสร้างเบือ้งต้นของพระพทุธรัตนโกสนิทร์มหามนีุ  วดัหนองหอย จงัหวดัราชบรีุ 
(ภาพจากพระครูวินยัธรเดชา รองเจ้าอาวาสวดัหนองหอย) 

 
1.5.3 การเรียกศรัทธาการบุญของพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี 

การท่ีพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี ท่ีมี รูปแบบศิลปะคล้ายคลึงกับ
พระพทุธรูปอินเดีย อนัเป็นความสวยงามท่ีอาจนบัได้ว่าแปลกตาสําหรับพทุธศาสนิกชนของไทยท่ี
คุ้นชินกับพระพุทธรูปศิลปะไทย ด้วยความโดดเด่นจากสถานท่ีตัง้บนเนินเขาจึงเป็นหมุดเมือง
สญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาท่ีสําคญัในการเชิญชวนมากราบไหว้ทําบญุ และเท่ียวชมความงามของ
องค์พระพทุธรูป จึงมีการเดินทางมาไหว้พระ และท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวมิได้ขาด แต่กระนัน้
แล้วจากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูจะเห็นได้ว่า ตวัวดัหนองหอยแบง่ออกเป็นสองสว่นของถนนทางเข้า 
คือองค์พระพทุธรูปจะอยู่ทางขวา ส่วนอีกด้านจะเป็นวิหารพระโพธิสตัว์กวนอิมขนาดใหญ่(ภาพท่ี 
40) สงัเกตได้วา่พทุธศาสนิกชนมีความนิยมนมสัการพระโพธิสตัว์กวนอิมมากกวา่  

ส่วนฝ่ังท่ีประดิษฐานองค์พระพทุธรูปอาคารโถงชัน้ล่างใต้ฐานพระพทุธรูป 
(ภาพท่ี 41)  มีหน้าท่ีใช้งานเป็นพืน้ท่ีให้เช่นบูชาวัตถุมงคล และนมัสการเทพเจ้าองค์ต่างๆใน
ลักษณะแบบศาลเจ้าจีน โดยทัง้สองฝ่ังของวัดหนองหอยคล้ายกับว่าให้ความสําคัญกับสิ่ง
ศกัดิส์ทิธ์ิ พระโพธิสตัว์ เทพเจ้าจีน เสียมากกวา่โดยเฉพาะองค์พระโพธิสตัว์กวนอิมปางประทานพร 
ทัง้อิริยาบถนัง่ และยืน โดยมีการให้เช่าบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกับพระโพธิสตัว์กวนอิมเป็น
จํานวนมาก อาจเรียกได้ว่าเป็นการเรียกศรัทธาจากชาวจีนผู้ นิยมมากราบไหว้ ขอพร พระโพธิสตัว์
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กวนอิม ก็เป็นไปได้ ส่วนองค์พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี ดูคล้ายจะเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสําคัญ
ประการเดียวท่ีแสดงออกในลกัษณะศาสนาพทุธแบบเถรวาท65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 40 พระโพธิสตัว์กวนอิมปางประธานพรอิริยาบถนัง่ และยืน ประดษิฐานท่ี วดัหนองหอย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 (ภาพซ้าย) การใช้งานในสว่นอาคารโถงใต้องค์พระพทุธรัตนโกสนิทร์มหามนีุ มีลกัษณะ
คล้ายศาลเจ้าจีน (ภาพขวา)อาคารโถงใต้องค์พระใช้เป็นท่ีขายวตัถมุงคลตา่งๆ 

                                         
65 ข้อสงัเกตจากการเก็บข้อมูลถึงแม้ว่าจากข้อมูลการสร้างพระพุทธรูปจะมีแรง

บนัดาลใจมาจากภาพวาดพระพทุธเจ้าศลิปะอินเดียสมยัใหม ่แตด้่วยมีการปรับแบบจากธรรมจกัร
มทุรา มาเป็นปางสมาธิ ในบางมมุมองพระพทุธรัตนโกสินทร์มหามนีุ ดคูล้ายพระพทุธเจ้าแบบจีน
ได้เช่นกนั จงึอาจเป็นสว่นหนึง่ในการเรียกศรัทธาจากชาวจีนก็เป็นไปได้ 
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ในสว่นขององค์พระเห็นได้วา่การเรียกศรัทธามีเพียงแตก่ารมาทําบญุไหว้
พระ ไมมี่พิธีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองค์พระใหญ่อยา่งใน พทุธปฏิมาองค์อ่ืน เช่น การปิดทององค์พระ พธีิ
ห่มผ้าองค์พระ66การเรียกศรัทธาการบญุของวดัหนองหอย มีการเรียกศรัทธาในรูปแบบอ่ืน มีความ
เก่ียวข้องกบัพระพทุธรัตนโกสนิทร์มหามนีุน้อยมาก ดงัท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น 

1.6 พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง อาํเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ (ภาพท่ี 42) ประดิษฐานท่ี วดั
ม่วง อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ประทบันัง่ปางมารวิชยั สมยัรัตนโกสินทร์ ศิลปะแบบ
สโุขทยัหมวดพระพทุธชินราสร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กทาทบัด้วยสีทองทัง้องค์พระ ขนาด
หน้าตักกว้าง 62 เมตร สูง 93 เมตร67 มีเจตจํานงในการก่อสร้างเพ่ือให้เป็นพระพุทธปฏิมาท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก68 

1.6.1 ประวัตกิารก่อสร้างและงบประมาณในการสร้าง พระพุทธมหานวมิ
นทรศากยมุนีศรีวเิศษชัยชาญ 

พระพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญสร้างขึน้โดยดําริของ พระ
ครูวิบูลอาจารคณุ (เกษม อาจารสุโภ) เจ้าอาวาสองค์แรกของวดัม่วง แรกการก่อสร้างได้รับทุน 
และหาทุนการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณอานนท์ สุวรรณปาล และคุณกานดา 
สุวรรณปาล เจ้าของกิจการโรงเรียนในเครือสหจํานงค์ (โรงเรียนพานิชย์การจํานงค์) ความมุ่ง
หมายเม่ือแรกสร้างต้องการสร้างพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก69 เ พ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 และราชวงศ์จกัรี  โดยตัง้พระนามว่า 

                                         
66 การท่ีมีพิธีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพทุธรัตนโกสินทร์มหามนีุน้อย อีกเหตผุลคงมาจาก

การท่ีองค์พระสร้างบนท่ีสงูการขึน้ไปทําพิธีกรรมตา่งๆ คงเป็นไปได้ด้วยความลําบากประการหนึ่ง
ด้วย 

67 วัดม่วง, เอกสารเผยแพร่จากวดัม่วง จ.สพุรรณบรีุ, 2557. ระบขุนาดซึง่แตกตา่งจากการ
สมัภาษณ์ตรีเนตร เมฆรักษากิจ (โกตา) ไวยาวจักรประจําวดัม่วง ได้ให้ข้อมลูเร่ืองขนาดองค์พระมี
หน้าตกักว้าง 63 เมตร ความสงู 95 เมตร ซึง่ขนาดดงักลา่วตรงกบัข้อมลูท่ีระบไุว้ท่ีฐานพระพทุธรูป 
และได้เพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมว่า พระองัสาถึงข้อพระหตัถ์ 25 เมตร พระกะโประถึงข้อพระ
หตัถ์ 30 เมตร ข้อพระหตัถ์ถึงปลายพระดชันี 16 เมตร ขนาดรอบพระอรุะ 75.50 เมตร  

68 สมัภาษณ์ ตรีเนตร เมฆรักษากิจ (โกตา), ไวยาวจักรประจําวดัมว่ง, 9 เมษายน  2557. 
69 เร่ืองเดียวกนั. 
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"พระพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ"  เร่ิมวางศลิาฤกษ์เพ่ือดําเนินการก่อสร้าง เม่ือวนั
เสาร์ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2334 (วนัแรม 1 ค่ํา เดือน 4 ) ปีมะเมีย เวลา 9.00 นาฬิกา โดยสมเด็จ
พระโฆษาจารย์ วดัสวุรรณดาราราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิบูลอาจาร
คุณ (หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ) เป็นประธานฝ่ายดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เม่ือวันท่ี 27 
กรกฏาคม พ.ศ. 2550 ใช้ทนุทรัพย์ในการสร้างทัง้หมด 106,000,000 บาท จากการบริจาคของผู้ มี
จิตศรัทธา รวมเป็นระยะเวลากวา่ 16 ปีนบัตัง้แตปี่ พ.ศ.2534 - พ.ศ.255070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 42 พระพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ วดัมว่ง อําเภอวิเศษชยัชาญ        
จงัหวดัอา่งทอง 

 
1.6.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้างพระพุทธมหานวมินทร

ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ 
พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ สร้างเป็นพระพุทธรูป

ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั บนฐานเขียง ศิลปะสโุขทยัแบบหมวดพระพทุธชินราช โดยมี
นิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ีมีปลายเสมอกนั71 อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของพระพทุธรูปสโุขทยั หมวดพระพทุธ
ชินราช  แนวคิดในการสร้างต้องการสร้างพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่ไม่ได้มีการ
ตรวจสอบวา่พระพทุธรูปท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ณ.เวลาปัจจบุนั มีขนาดใหญ่เท่าไหร่72 

                                         
70 วัดม่วง, เอกสารเผยแพร่จากวดัมว่ง จ.สพุรรณบรีุ, 2557. 
71 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, 142. 
72 สมัภาษณ์ ตรีเนตร เมฆรักษากิจ (โกตา), ไวยาวจักรประจําวดัมว่ง, 9 เมษายน 2557. 
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การสร้างระยะแรกอยูใ่นช่วงปี พ.ศ.2534-2544 พระครูวิบลูอาจารคณุ เป็น
ผู้ดแูลการก่อสร้างด้วยตนเอง โดยใช้กลุ่มช่างก่อสร้างทัว่ไป ไม่มีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาร่วมใน
การก่อสร้าง การรับนํา้หนกัองค์พระใช้เทคนิคการสร้างบนอาคารชัน้เดียวรองรับด้วยเสา 187 ต้น 
ขนาดหน้าตกัพระพทุธรูปในช่วงแรกมีความกว้าง 58 เมตร ดําเนินการสร้างเสร็จถึงพระอรุะ (ภาพ
ท่ี 59) การก่อสร้างก็ได้ชะงกัลง เกิดจากพระครูวิบลูอาจารคณุ ได้มรณภาพลงใน ปี พ.ศ.254473 

การดําเนินการสร้างในระยะต่อมามีการขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร
มาช่วยในการออกแบบพทุธลกัษณะองค์พระ การก่อสร้างในระยะนีมี้การใช้เทคนิคการก่อสร้าง
เฉพาะทางมายิ่งขึน้ ด้วยมีการใช้พระพทุธรูปต้นแบบ74 (ภาพท่ี 43) มาใช้ในการถอดขนาดสดัสว่น 
และสเกลการก่อสร้าง มีการขยายขนาดหน้าตกัจากเดิมความกว้าง 58 เมตร เป็นขนาดหน้าตกั
กว้าง 62 เมตร ตามท่ีปรากฏในปัจจุบนั สาเหตกุารขยายหน้าตกัพระพทุธรูปเกิดจาก ความเห็น
ของกรมศิลปากรว่าสดัส่วนขนาดเดิมควรสร้างเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง แต่ด้วยพระพุทธรูป
ศิลปะอู่ทองมีลกัษณะพระพกัตร์ท่ีดบูึง้ตงึไม่งาม จึงมีการปรับแบบเป็นศิลปะแบบสโุขทยั โดยทํา
การพอกเพิ่มจากขนาดสดัสว่นเดมิเพ่ือให้รับกบัสดัสว่นแบบพระพทุธรูปสโุขทยั75ระยะการก่อสร้าง
ในช่วงนีร้วมถึงการก่อสร้างในช่วงแรกใช้เวลาการก่อสร้างรวม 12 ปีกวา่ 

 
 
 
 
 

                                         
73 เร่ืองเดียวกนั. 
74 ปัจจบุนัพระพทุธรูปองค์ต้นแบบมีการเก็บรักษาไว้ในอาคารใต้องค์พระพทุธรูป. 
75 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์นาย ตรีเนตร เมฆรักษากิจ (โกตา) ไวยาวจักรประจําวดั

ม่วง เร่ืองสดัส่วนองค์พระเดิมท่ีแรกสร้างท่ีมีขนาดหน้าตกักว้าง 58 เมตร ท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์ (นาย 
ตรีเนตร เมฆรักษากิจ) ให้ข้อมูลว่ากรมศิลปากรบอกว่าเป็นสดัส่วนท่ีควรสร้างเป็นพระพุทธรูป
ศิลปะอู่ทอง ผู้วิจยัไม่ค่อยแน่ใจนกัในเร่ืองเหตผุลดงักล่าว เพราะอนัท่ีจริงไม่ว่าพระพทุธรูปศิลปะ
ใดก็น่าท่ีจะสร้างได้ตามสดัส่วนท่ีไม่น่าคลาดเคล่ือนกนันกั ในเร่ืองของการสร้างพระพทุธรูปแบบ
ศิลปะสโุขทยัน่าจะเป็นเร่ืองของความนิยมในการสร้างมากกว่า แต่จากการเก็บข้อมลูครัง้นีก็้ไม่
สามารถหาข้อมลูได้วา่แรกเร่ิมในการสร้างผู้ ดําริในการสร้างต้องการสร้างเป็นศลิปะแบบใด.  
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ภาพท่ี 43 พระพทุธรูปพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญองค์ต้นแบบ 
 

การสร้างในระยะสุดท้ายคือการสร้างส่วนพระเศียรได้ก่อสร้างโดย ช.
ปฏิมากรรมอินดัสตรี จํากัด ควบคุมการก่อสร้างโดย นายชํานาญ ประติมากรรม โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัพระเศียรคือ มีหมวดพระเกศามี 506 เส้น แต่ละหมวดมีความสงู 120 เมตร 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 1.20 เมตร เปลวรัศมีมีความสงู 13 เมตร ใบพระกรรณยาว 12.6 เมตร ดวงพระ
เนตรยาว 3 เมตร ใช้มกุ และนิลเป็นวสัดใุนการประดบัพระเนตร สดัสว่นตัง้แตพ่ระนาสกิถึงพระหน ุ
4.5 เมตร พระนลาฏถึงพระนาสกิ 9.5 เมตร76 ระยะเวลาในการสร้างพระเศียรใช้เวลา 3 ปี สว่นของ
ขมวดพระเกศามีการใช้เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-พระธาตุสิวลี พระพุทธรูปหลวงพ่อขาว 
หลวงพ่อแดงวัดม่วง รุ่นปี พ.ศ. 2536-2538-2541-2542 ทําการบรรจุเม่ือวันศุกร์ท่ี 8 กันยายน 
2549 (แรม 1 ค่ํา เดือน 10) ปีจอ เวลา 9.59 นาฬิกา (ภาพท่ี 44)77 

 
 
 
 
 

                                         
76 สมัภาษณ์ ตรีเนตร เมฆรักษากิจ (โกตา), ไวยาวจักรประจําวดัมว่ง, 9 เมษายน 2557. 
77 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 44 (ภาพขวา) ภาพการบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ พระธาตสุิวลี พระพทุธรูปหลวงพ่อขาว 

หลวงพ่อแดง  (ภาพซ้าย) ข้อมลูพิธีการบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ พระธาตสุิวลี (ภาพ
จากประวตักิารสร้างพระพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ หน้าศาลาบําเพ็ญ
บญุ วดัมว่ง) 

 
พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ในปัจจุบันถือว่าเป็น

พระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย มีการก่อสร้างโดยใช้เทคนิคการก่อสร้างท่ีสามารถ
ควบคุมจัดการสดัส่วนขององค์พระได้อย่างงดงามแม้จะมีขนาดใหญ่มาก ด้วยขนาดท่ีใหญ่โต
ดงักล่าว และบริเวณวดัท่ีมีลกัษณะการสร้างอยู่กลางทุ่งนา จึงสามารถเห็นพระพทุธรูปองค์นีไ้ด้
อย่างเดน่ชดัในระยะไกล ถือได้ว่าเป็นมดุเมืองท่ีสําคญั ท่ีแสดงถึงความศรัทธาในบวรพทุธศาสนา 
ประจําเมืองวิเศษไชยชาญ จงัหวดัอา่งทอง ก็วา่ได้ 

1.6.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญของพระพุทธมหานวมิ
นทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ  

ดําริในเบือ้งต้นของผู้สร้างคือพระครูวิบลูอาจารคณุ (เกษม อาจารสโุภ) คือ
ต้องการสร้างพระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และสร้างเพ่ือถวายแดส่มเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิ
พลอดุลยเดช  รัชกาลปัจจุบนั นับได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีค่อนข้างยาก และดูยิ่งใหญ่จึงอาจจะเป็น
เหตผุลในการเรียกศรัทธาในการก่อสร้างได้ดีประการหนึ่ง สงัเกตได้ว่าในเร่ืองของขนาดของพระ
พทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญเน้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นสําคญั โดยมิอาจคํานึงถึงคติ
ดัง้เดมิในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่วา่มีคตกิารสร้างอยา่งไร  

เห็นได้ว่าพระพทุธรูปองค์นีมี้ระยะเวลาการสร้างท่ีค่อนข้างยาวนานคือ 16 
ปี และมีการชะงกัในการก่อสร้างหลายครัง้ เร่ืองงบประมาณในการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งสําคญัอย่าง
มาก ด้วยศรัทธาการก่อสร้างท่ีมุ่งหวงัให้เป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกนัน้ เป็นการ
สะท้อนถึงศรัทธาอย่างแรงกล้า ของผู้ ท่ีดําริเร่ิมต้นตลอดจนแรงศรัทธาของประชาชน ท่ีร่วมทําบญุ
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บริจาคทุนทรัพย์ ซึ่งใช้ทุนทรัพย์ในการจัดสร้างจนแล้วเสร็จได้ใช้ทุนการก่อสร้างอย่างมหาศาล 
เพ่ือได้พระพทุธรูปขนาดใหญ่ ให้สญัลกัษณ์ทางศาสนาพทุธท่ีสําคญั และเป็นหน้าตาของ วดัม่วง 
ตลอดจนถึงจงัหวดัอา่งทอง  

ด้วยการท่ีพระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ มีขนาดใหญ่
มากจึงเป็นการเรียกศรัทธาท่ีสําคัญ ในการทําบุญไหว้พระซึ่งอาจจะนับว่าเป็นการท่องเท่ียว
รูปแบบหนึง่ท่ีเรียกวา่ “ทวัร์บญุ” หรือ “ทวัร์ไหว้พระ” ด้วย วดัม่วง ได้รับเลือกเป็นแหลง่ท่องเท่ียว 1 
วนั 9 วดั ในจงัหวดัอ่างทอง78 จึงอาจเป็นแรงจงูใจท่ีสําคญัในการมาเท่ียว และมาทําบญุในโอกาส
เดียวกนั  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าบริเวณวัดม่วง มีรูปแบบการเรียกศรัทธาการบุญอีก
หลายประเภทโดยมกัจะอ้างถงึวา่ใหญ่ท่ีสดุทัง้ในประเทศไทย และในโลก เช่น พระโพธิสตัว์กวนอิม
พนัมือสร้างจากทองเหลืองนํา้หนกั 20 ตนั สงู 8 เมตร ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย79วิหารแก้วเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพทุธรูปเนือ้เงินแท้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย80 ตลอดจนถึงพระอโุบสถล้อมด้วย
กลีบดอกบวัขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก81ถาวรวตัถตุา่งๆในวดัมว่งมกัอ้างอิงว่าใหญ่ท่ีสดุนัน้อาจมองได้
วา่เป็นการนําสถิติความใหญ่มาเป็นการเรียกศรัทธาการบญุ และการท่องเท่ียวได้หรือไม่ และต้อง
ใช้ปัจจยัทนุทรัพย์มากแคไ่หนถึงจะจดัสร้างถาวรวตัถเุหลา่นีไ้ด้ 

1.7 สมเดจ็พระศากยมุนีศรีสุเมธบพติร วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ 
สมเด็จพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร (ภาพท่ี 45) ประดิษฐานท่ี วดับางพลีใหญ่

กลาง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพุทธปฏิมาปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ องค์พระยาวประมาณ 53 
เมตร กว้าง 7.50 เมตร สงู 18 เมตร พระเกศยาว 2.16 เมตร เร่ิมก่อการสร้างในปี พ.ศ.2521 ถือว่า
เป็นพระพทุธไสยาสน์ท่ีสร้างกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยในขณะนัน้82 

 
 

                                         
78 วัดม่วง, เอกสารเผยแพร่จากวดัมว่ง จ.สพุรรณบรีุ, 2557. 
79 เร่ืองเดียวกนั. 
80 เร่ืองเดียวกนั. 
81 เร่ืองเดียวกนั. 
82 ตอ่มามีการสร้างวิหารครอบองค์พระในปี พ.ศ. 2529 ดใูน มหามงคล วัดบางพลี

ใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ.สมทุรปราการ, 2557, 11. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



118 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 45 สมเดจ็พระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร วดับางพลีใหญ่กลาง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

1.7.1 ประวัติการก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง สมเด็จพระ
ศากยมุนีศรีสุเมธบพติร 

สมเด็จพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร มีดําริการสร้าง และดําเนินการ
ก่อสร้างโดย พระครูพิศาลวฒุิกิจ (พระอปัุชฌาย์) เจ้าอาวาสวดับางพลีใหญ่กลาง ด้วยชมุชนบาง
พลีในขณะนัน้มีเพียงหลวงพ่อโตวัดบางพลี ประดิษฐานท่ีพระอุโบสถ วัดบางพลีใหญ่ใน เป็น
ศนูย์กลางศรัทธาของผู้คนในยา่นนี ้แตย่งัไมมี่พทุธสถานขนาดใหญ่ และเป็นสถานปฏิบตัธิรรมของ
ชมุชน โดยเฉพาะวดับางพลีใหญ่กลาง ไม่มีสิ่งเชิดหน้าชูตาท่ีสามารถชกัจงูประชาชนมาร่วมงาน
การกศุลกบัวดัได้ คนท่ีศรัทธามีจํานวนน้อย วดัก็ยากท่ีจะพฒันาขาดปัจจยัรายได้ ไม่มีใครมาช่วย
ได้83 

พระครูพิศาลวุฒิกิจ ครัง้หนึ่งได้เข้าอบรมพัฒนาทางจิต มูลนิธิพระ
อภิธรรมมหาธาตวุิทยาลยั ท่ีวดัจิตภาวนั จงัหวดัชลบุรี84 ได้ไปเห็นสิ่งก่อสร้างของ วดัจิตภาวนัมี
ความใหญ่โตสง่างาม สามารถโน้มน้าวจิตใจสาธุชนเข้ามาทําบญุท่ีวดั จึงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีคิด

                                         
83 มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. 

สมทุรปราการ, 2557, 8.  
84 เร่ืองเดียวกนั. 
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จะสร้างถาวรวัตถุขึน้ เพ่ือใช้เป็นสิ่งจูงใจประชาชนให้เข้าวัด และยังใช้เป็นท่ีปฏิบัติธรรมได้อีก
ด้วย85 

ตอ่มาท่านพิจารณาเห็นว่า พทุธสถานในรูปแบบตา่งๆมีการสร้างมามาก
แล้ว หากคดิสร้าง หรือทําช้าก็ไมเ่กิดประโยชน์อนัใด เห็นว่าพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ไม่ใคร่มี
ใครสร้าง ท่ีสร้างก็มีในอดีต เช่น พระพทุธไสยาสน์ วดัพระเชตพุนฯ กรุงเทพฯ หรือ พระนอนจกัรสีห์ 
จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นต้น ด้วยเหตดุงักล่าวจึงเป็นแรงจูงใจสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่องค์
นี ้86 

พุทธปฏิมาไสยาสน์สมเด็จพระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร ได้เร่ิมก่อการ
สร้างในปี พ.ศ.2521 พร้อมทัง้ทูลเชิญสมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก วดัราชบพิตร
สถิตมหาสีมาราม ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระพทุธไสยาสน์ 87 เม่ือสร้างแล้วเสร็จได้จดั
พิธีเบกิเนตรองค์พระพทุธรูป ได้ทลูเชิญสมเด็จพระสงัฆราชฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมีท่าน
อาจารย์ กิตติวฒุิโท เจ้าอาวาส วดัจิตภาวนั ในขณะนัน้มาร่วมในพิธี งบประมาณในการก่อสร้าง
ประมาณ 19 ล้านบาท88 

1.7.2 รูปแบบศิลปะ ลักษณะการใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้างพระ
ศากยมุนีศรีสุเมธบพติร 

พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร เป็นพระพุทธปฏิมาปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ 
รูปแบบศลิปะมีลกัษณะผสม ด้วยพระพกัตร์มีลกัษณะเค้าโครงแบบพระพทุธรูปศิลปะอยธุยา ด้วย
มีเคร่ืองประกอบพระพกัตร์บางประการชวนให้นึกถึงพระพทุธรูปศิลปะอยธุยาตอนปลาย คือพระ
ขนงโก่ง เปลือกพระเนตรใหญ่89สอดคล้องกบัพทุธปฏิมาไสยาสน์ท่ีเป็นแรงบนัดาลใน คือ พระนอน
จกัรสีห์ จงัหวดัสิงห์บรีุ อนัเป็นพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ท่ีสร้างในสมยัอยธุยา สว่นการครอง

                                         
85 เจริญ ตนัมหาพราน, เกร็ดประวัตพิระพุทธรูป, 53. 
86 มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. 

สมทุรปราการ, 2557, 8-9. 
87 เจริญ ตนัมหาพราน, เกร็ดประวัตพิระพุทธรูป, 54. 
88 มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. 

สมทุรปราการ, 2557, 9. 
89 สนัต ิเลก็สขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา, 149. 
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จีวรมีลกัษณะเป็นริว้ผ้าประดิษฐ์ ชวนให้คิดถึงพระพทุธรูปศิลปะพม่า แบบมณัฑเลย์ หรืออาจจะ
เป็นลกัษณะประดษิฐ์ท่ีช่างคดิขึน้มาก็เป็นไปได้ 

พระพทุธปฏิมาไสยาสน์องค์นีมี้ลกัษณะพิเศษในการใช้งานคือ ภายในองค์
พระสามารถเข้าไปใช้งานภายในได้ ในรูปแบบอาคาร มีการแบ่งพืน้ท่ีการใช้งานออกเป็น 4 ชัน้ 
คือ90 ชัน้แรก ใช้เป็นท่ีปฏิบตัิธรรมกรรมฐาน โดยแบง่เป็นห้อง 28 ห้อง เรียงรายเป็นแถวยาว พืน้ปู
ด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นท่ีเก็บรักษารูปพระอปัุชฌาย์หลวงปู่ ก่ิม และรูปพระอริยสงฆ์ ชัน้ท่ีสอง เป็น
โถงกว้างใช้ฝึกกรรมฐาน ชัน้ท่ีสาม (ภาพท่ี 46) เป็นท่ีแสดงภาพจิตรกรรมเร่ืองราวพุทธประวัติ
ประเภทชาดก มีการแบ่งเป็นห้องนรกสวรรค์ ภาพเขียนเก่ียวกบับาป-บุญกุศล เพ่ือเป็นท่ีเตือนใจ
แก่พุทธศาสนิกชนให้สร้างแต่กรรมดี งานจิตรกรรมเหล่านีเ้ป็นฝีมือของอาจารย์วัจฉละ สาเงิน 
อาจารย์สอนวิชาศิลปะ จากโรงเรียนสตรีสมทุรปราการ ชัน้สดุท้าย (ภาพท่ี 47) เป็นท่ีประดิษฐาน 
หวัใจ ปอด และตบั ขององค์พระพุทธไสยาสน์ ดงัประเพณีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะล้านนา91 
สว่นพระเกศระบวุา่มีการบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ92 

ตอ่มาในปี พ.ศ.252993 ได้มีการสร้างวิหารขนาดใหญ่ครอบองค์พระ ด้วยเกรง
วา่องค์พระพทุธรูปจะเกิดความเสียหายตามกาลเวลา การสร้างวิหารคลมุนีมี้การวางแผนการก่อสร้าง
ตัง้แต่เร่ิมการก่อสร้างองค์พระ โดยมีการตอกเสาเข็มเตรียมการไว้แล้ว ขนาดวิหารมีความกว้าง 23 
เมตร ยาว 60 เมตร สงู 25 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 49 ล้านบาทเศษ94 

                                         
90 เจริญ ตนัมหาพราน, เกร็ดประวัตพิระพุทธรูป, 54-55. 
91 ดรูายละเอียดใน รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซียม

เพรส, 2553), 43. 
92 มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. 

สมทุรปราการ, 2557, 9. 
93 การตรวจสอบพบว่าจิตรกรรมรูปหนึ่งภายในองค์พระพทุธรูปท่ีวาดแสดงพิธียกพระ

เกศ ระบวุ่าวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2529 เวลา 10.09 น. เป็นพิธียกเกศพระพทุธไสยาสน์ อาจเป็นไป
ได้ว่าในปี พ.ศ.2529 ได้มีพิธียกพระเกศองค์พระ และเร่ิมสร้างวิหารครอบองค์พระในปีเดียวกนั ดู
ใน มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. สมทุรปราการ, 
2557, 11. 

94 มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. 
สมทุรปราการ, 2557, 11. 
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ภาพท่ี 46 ภายในองค์พระชัน้ท่ี 3 ภายในองค์พระพทุธไสยาสน์ แสดงภาพจิตรกรรมเร่ืองราวพทุธ

ประวตัปิระเภทชาดก มีการแบง่เป็นห้องนรกสวรรค์ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 47 ชัน้ท่ี 4 ภายในองค์พระพทุธไสยาสน์เป็นท่ีประดษิฐาน หวัใจ ปอด และตบั ขององค์พระ
พทุธไสยาสน์ 
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1.7.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญจากพระศากยมุนีศรี
สุเมธบพติร 

จากประวตัิการสร้างพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร นบัว่าเป็นการสร้างเพ่ือ
เรียกศรัทธาการทําบญุเข้าวดัอย่างชดัเจน อาจด้วยพระครูพิศาลวฒุิกิจ เป็นพระนกัพฒันา เพราะ
หลงัจากท่านไปอบรมพฒันาทางจิตตภาวนา ท่ีวดัจิตภาวนั ท่านได้มีการเร่ิมพฒันาวดับางพลีใหญ่
กลาง อยา่งขนานใหญ่ โดยพฒันาทางวตัถ ุและจิตใจไปพร้อมกนั95โดยอาจได้รับแรงบนัดาลใจมา
จาก วดัจิตภาวนั ท่ีมีความใหญ่โตสง่างาม สามารถโน้มน้าวจิตใจสาธุชนเข้ามาทําบญุท่ีวดั96การ
สร้างองค์พทุธปฏิมาไสยาสน์มีเป้าหมายอยา่งชดัเจน วา่ต้องการเรียกศรัทธาการบญุเพ่ือพฒันาวดั
บางพลีใหญ่ เพ่ือเป็นศนูย์รวมศรัทธา และสถานท่ีปฏิบตัธิรรมของชมุชนบางพลี  โดยมีแนวคิดการ
สร้างเป็นพระพทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่ และสามารถใช้งานในด้านการปฏิบตักิรรมฐานได้จริง97 

การก่อสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์จําเป็นต้องใช้ทุนในการสร้างจํานวนมาก 
พระครูพิศาลวฒุิกิจ จึงคิดหาวิธีด้วยการสร้างพระอรหนัต์จํานวน 500 องค์ (ภาพท่ี 48) โดยสร้าง
อทิุศให้แก่ผู้ ท่ีล่วงลบั แทนการสร้างเจดีย์ดงัแต่เดิม เพ่ือให้ญาติโยมได้เข้าวดัทําบญุเป็นการเรียก
ศรัทธาประการหนึ่ง เพ่ือเป็นทุนในการจัดสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์ นอกเหนือจากการบริจาค
โดยทัว่ไปของผู้ มีจิตศรัทธา98 

งบประมาณการสร้างพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร รวมกับวิหารคลมุองค์
พระเม่ือแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณการก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 68 ล้านบาทเศษเม่ือการก่อสร้างแล้ว
เสร็จแล้วองค์พระยงัทําหน้าท่ีเรียกศรัทธาการบญุอีกหลายประการ สว่นท่ีสําคญัท่ีสดุคงได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาเท่ียวชมคือ หัวใจขององค์พระ ท่ีมีการกล่าวว่าเป็น  “หัวใจ
พระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวในโลก”99 มีพิธีการนมสัการปิดทองหัวใจพระเป็นนัยว่าได้เข้าถึงหวัใจคือ
เข้าถึงแก่นแท้แห่งพระพทุธศาสนา หรือการเข้าถึงความสขุอนัแท้จริง และสามารถอธิษฐานจิตขอ

                                         
95 เร่ืองเดียวกนั, 9. 
96 เจริญ ตนัมหาพราน, เกร็ดประวัตพิระพุทธรูป, 53. 
97 มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. 

สมทุรปราการ, 2557, 8-9. 
98 เจริญ ตนัมหาพราน, เกร็ดประวัตพิระพุทธรูป, 54. 
99 ดรูายละเอียดใน รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม, 43. 
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พรตามท่ีตนเองตัง้ใจ100 ซึ่งมีการอ้างว่าปัจจบุนัมีเพียงพระพทุธไสยาสน์องค์นีอ้งค์เดียวเท่านัน้101

การเรียกศรัทธาด้วยวิธีดงักล่าวนบัว่าได้ผลมาก ด้วยอาจเป็นการนําเสนอท่ีแปลกใหม่ทําให้จงูใจ
นักท่องเท่ียว และการทําบุญ เพราะมีทัง้นักท่องเท่ียวทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ต่างเข้า
นมสัการ เท่ียวชมพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์นีเ้ป็นจํานวนมาก  

ประกอบกบัการเดินทางสอดคล้องกบั กบัการนมสัการหลวงพ่อโตวดับาง
พลี ท่ีประดษิฐานท่ีวดับางพลีใหญ่ใน ท่ีเป็นพระพทุธปฏิมาท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิ และมีช่ือเสียงมาช้า
นาน ต้องเดินทางผ่านวดับางพลีใหญ่กลาง ด้วยทัง้สองวดัมีระยะห่างกนัเพียง 1 กิโลเมตร102 จึง
เป็นการสะดวกท่ีจะเข้ามานมสัการพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร ในคราวเดียวกนั โดยอาศยัศรัทธา
จากองค์หลวงพอ่โตวดับางพลี ท่ีมีความนิยมนมสัการกราบไหว้อยูก่่อนแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 48 พระอรหนัต์ท่ีใช้เรียกศรัทธาการสร้างพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร 
 

                                         
100 มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. 

สมทุรปราการ, 2557, 12. 
101 พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีการสร้างหวัใจพระพทุธรูปยงัมี สมเดจ็พระนะวะโลกตุตะ

ระธมัมะบดีศรีเมืองทอง พทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลอ่ด้วยทองเหลือง ประดษิฐานท่ีอโุบสถ วดัต้นสน 
อําเภอเมือง จงัหวดัอา่งทองอีกหนึ่งองค์ แตพ่ทุธปฏิมาองค์ดงักลา่วมีการสร้างหวัใจพระพทุธรูปไว้
ภายนอกองค์พระ ส่วนพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร มีการสร้างไว้ในองค์พระ ถ้าถือว่าเป็นท่ีเดียวท่ี
มีการสร้างหวัใจพระพทุธรูป พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ก็อาจนบัวา่เป็นไปได้. 

102 มหามงคล วัดบางพลีใหญ่กลาง, เอกสารเผยแพร่จากวดับางพลีใหญ่กลาง จ. 
สมทุรปราการ, 2557, 10. 
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ส่วนชัน้ท่ีสามขององค์พระ ท่ีเป็นการแสดงภาพจิตรกรรมเร่ืองราวพุทธ
ประวตัปิระเภทชาดก นัน้ยงัคงมีอยู ่แตใ่นปัจจบุนั103 งานจิตรกรรมมีอยูเ่กือบทกุแห่งในองค์พระทัง้
เสา และผนงัด้านต่างๆ และมีการเชิญชวนทําบญุบริจาคภาพเขียนในราคาภาพล่ะ 1,000 บาท 
และน่าจะได้รับความนิยมในการทําบญุสว่นงานจิตรกรรมจึงพบรูปงานจิตรกรรมอย่างมาก และมี
หลากหลายรูปแบบ (ภาพท่ี 49) 

พระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตรเป็นพระพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ท่ีมีการ
จดัการการสร้างอยา่งชดัเจน ถึงเร่ืองการใช้งาน และรูปแบบการก่อสร้าง การตัง้ใจสร้างพทุธปฏิมา
ไสยาสน์ขนาดใหญ่องค์นีจ้ากประวตัิการก่อสร้างพบว่ามีแรงบนัดาลใจมาจาก พระพทุธไสยาสน์
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างเม่ือครัง้อดีต เช่น พระนอนจกัรศรี  พระพทุธไสยาสน์ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลา
ราม โดยท่ีคดิวา่ในขณะนัน้ไม่มีการสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่องค์อ่ืนขึน้มาอีก ผนวกกบั
ความคิดอย่างใหม่คือ ไม่ต้องการสร้างพุทธปฏิมาให้มีขนาดใหญ่สร้างไว้เป็นเชิงสญัลกัษณ์ทาง
พทุธศาสนา เพ่ือระลกึถึงพระพทุธองค์ เพียงอยา่งเดียว แตต้่องการให้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้าง
ขึน้สามารถใช้งานได้ ในลกัษณะอาคาร หรืออาจกล่าวอีกนยัหนึ่งว่าเป็นการก่อสร้างอาคารท่ีมี
รูปแบบเป็นพระพทุธไสยาสน์  การสร้างพทุธปฏิมาให้มีขนาดใหญ่ของพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร 
จึงนบัได้ว่าเป็นแนวคิดอย่างใหม่ ท่ีใช้ขนาดท่ีใหญ่โตของพทุธปฏิมาไสยาสน์เรียกศรัทธาการบุญ
ในการก่อสร้าง และยงัประโยชน์ในการใช้งานภายในองค์พระลกัษณะของอาคารในคราวเดียวกนั 
ด้วยแนวคิดดงักล่าวขนาดของพระพทุธปฏิมาไสยาสน์องค์นีค้งไม่เก่ียวข้องกบัคติความเช่ือเร่ือง
สรีระความสงูของพระองค์ แตเ่น้นให้ใหญ่เพ่ือประโยชน์การใช้งานด้านพืน้ท่ีภายในองค์พระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
103 เก็บข้อมลู ณ วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2557. 
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ภาพท่ี 49 งานจิตรกรรมมีอยูเ่กือบทกุแห่งในองค์พระทัง้เสา และผนงัด้านตา่งๆ และมีการเชิญชวน

ทําบญุบริจาคภาพเขียนในราคาภาพละ่ 1,000 บาท มีทัง้รูปอริยะสงฆ์ องค์พระพทุธเจ้า
ในปางตา่งๆ อยูภ่ายในองค์พระทัง้ 4 ชัน้ 

 
นอกจากความใหญ่โตขององค์พระพุทธไสยาสน์ ผู้สร้างยงัมีการนําเสนอ

แนวคิดรูปแบบการเรียกศรัทธา ในเร่ืองของการนมสัการหวัใจพระพทุธเจ้า ท่ีอ้างว่ามีหนึ่งเดียวใน
โลก แต่ในความจริงแล้วประเพณี หัวใจและเคร่ืองในของพระพุทธรูปมีมาก่อนแล้วในสร้าง
พระพทุธรูปศิลปะล้านนา แต่ความเช่ือในเร่ืองนีอ้าจไม่แพร่หลายมากนกั จึงเป็นช่องทางประการ
หนึ่งท่ีเป็นการนําเสนอเรียกศรัทธาการบุญจากองค์พระ และมีผู้ ศรัทธาในการมานมัสการเป็น
จํานวนมาก 
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1.8 พุทธปฏมิาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสะพานเลือกอาํเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 50)  ประดิษฐานท่ีวดัสะพานเลือก ตําบล
ทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ สร้างขึน้ช่วงปี พ.ศ.2540-พ.ศ.2547 มีความยาวตลอด
องค์พระ 56 เมตร สงู 16 เมตร เป็นพระพทุธไสยาสน์ท่ีประดิษฐานในวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศไทย104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 50 พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะพานเลือก อําเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 

1.8.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พุทธปฏิมา
ไสยาสน์ วัดสะพานเลือก 

พุทธปฏิมาไสยาสน์วดัสะพานเลือกสร้างขึน้ช่วงปี พ.ศ.2540-พ.ศ.2547 
เกิดจากท่ีหลวงพอ่ประสงค์ จนัทสวุรรณโณ เจ้าอาวาสองค์แรกมรณภาพเม่ือปี พ.ศ.2538 ได้มีเงิน
จากการทําบญุของพทุธศาสนิกชนคงเหลือในขณะหลวงพอ่ประสงค์ยงัมีชีวิตอยู่ประมาณ 85 ล้าน
บาท บรรดาลกูศิษย์ และบคุคลทัว่ไป ได้บริจาคเพิ่มเติมจนครบ 90 ล้านบาท จึงได้นํามาจดัสร้าง
พระพทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่ และวิหารองค์พระเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้หลวงพ่อสงค์ เน่ืองจากหลวง
พอ่ประสงค์ได้ชาตะในวนัองัคาร และเพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา105 

 

                                         
104 วัดสะพานเลือก, เอกสารเผยแพร่จากวดัสะพานเลือก จ.จนัทบรีุ, 2557. 
105 เร่ืองเดียวกนั. 
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1.8.2 รูปแบบศิลปะ หน้าที่การใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้าง พระ
พุทธไสยาสน์ วัดสะพานเลือก 

พุทธปฏิมาไสยาสน์ วัดสะพานเลือก ได้รับแรงบันดาลใจการสร้างปาง
ปราบอสริุนทราหูซึ่งเป็นอสรูท่ีมีร่างกายใหญ่โตมากจึงไม่แสดงความอ่อนน้อมต่อพุทธองค์ พระ
พทุธองค์จึงทรงเนรมิตพระวรกายให้ใหญ่กว่าอสริุนทราหู ในอิริยาบถสีหไสยาสน์106 จึงเป็นท่ีมา
ของการสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์ให้มีขนาดใหญ่ 

สว่นของพทุธลกัษณะมีเค้าโครงคล้ายคลงึกบัพระพทุธรูปศิลปะสโุขทยั แต่
ด้วยเป็นงานช่างพืน้บ้านพุทธลกัษณะจึงมีความคลาดเคลื่อนจากพระพุทธรูปศิลปะสโุขทยัเป็น
อย่างมาก ประกอบกบัพทุธปฏิมาไสยาสน์องค์นีมี้ขนาดใหญ่มาก การขยายขนาดเป็นเทคนิคงาน
ช่างทั่วไป จึงอาจจะมีข้อผิดพลาดในเร่ืองสัดส่วนอยู่บ้าง จากการสังเกตเห็นได้ว่าพุทธปฏิมา
ไสยาสน์องค์นีมี้การสร้างท่ีเน้นในสว่นของความยาวเป็นอยา่งมาก ในเร่ืองนีอ้าจจะเป็นด้วยการให้
ความสําคญักบัขนาดมากกวา่สดัสว่นท่ีเหมาะสม อาจจะเป็นเร่ืองของการมุง่เน้นในเร่ืองของสถิตก็ิ
อาจเป็นไปได้  ส่วนของพระพกัตร์มีท่ีผิดสดัส่วนอยู่บ้างคือในส่วนของอษุณีษะ กบัพระเกศเปลว
เพลิงท่ีดไูม่ได้สดัส่วนกันอาจมาจากข้อจํากดัเร่ืองพืน้ท่ี ในส่วนพระเนตรดํา ทําจากนิลสร้างเป็น
แผ่นกลมยาวประมาณ 1 ฟุต ได้รับการถวายจากพ่อค้าพลอยใน จงัหวดัจนัทบรีุ เม่ือเสร็จสิน้แล้ว
จงึมีการทาสีทองทัว่ทัง้องค์พระ และก่อสร้างผนงัวิหาร107 

การออกแบบ และขยายแบบขององค์พระพทุธไสยาสน์ได้ใช้วิธีการขยาย
แบบตามลกัษณะการขยายแบบงานประติมากรรม คือเร่ิมจากการเขียนแบบลงบนกระดาษขนาด
ใหญ่  ทําการปัน้รูปประติมากรรมต้นแบบด้วยดินเหนียว และใช้เป็นต้นแบบในการขยายสดัส่วน
เพ่ือสร้างองค์พระ แตใ่นปัจจบุนัรูปประตมิากรรมต้นแบบดงักลา่วได้เสียหายไปหมดแล้ว108 

สว่นการก่อสร้างพระพทุธไสยาสน์นัน้เร่ิมจากการก่อสร้างองค์พระไปพร้อม
กบัวิหารโดยมีการตัง้เสาอาคารเพ่ือทําโครงหลงัคาไปในเวลาเดียวกนั สว่นของการเตรียมพืน้ท่ีใน
การสร้างพระพทุธไสยาสน์นัน้เน่ืองจากดินบริเวณการก่อสร้างเป็นชัน้ดินดานท่ีมีความแข็งแรงอยู่

                                         
106 เร่ืองเดียวกนั. 
107 เร่ืองเดียวกนั. 
108 เร่ืองเดียวกนั. 
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แล้วในส่วนฐานรองรับองค์พระพุทธไสยาสน์นัน้จึงมีเพียงการอัดดินให้แน่น และวางคานรับ
โครงสร้างท่ีใช้คานถ่ีมากกวา่ปกตเิท่านัน้ ซึง่รวมทัง้โครงสร้างอาคารหลงัคาคลมุด้วยเช่นกนั109 

พุทธปฏิมาไสยาสน์วัดสะพานเลือกสร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้ หลวงพ่อ
ประสงค์ เจ้าอาวาสองค์แรก และใช้เป็นท่ีบรรจุกรุพระ โดยมีการสร้างห้อง 2 ห้องไว้ท่ีบริเวณพระ
นาภีขององค์พระโดยภายในทําเป็นอาสนะสําหรับประดิษฐานพระพทุธรูปตามท่ีผู้คนมาถวายจน
เตม็ห้อง มีการปิดด้วยแผน่เหลก็ และเทคอนกรีตทบัอยา่งแน่นหนา110 

1.8.3 การเรียกศรัทธาการบุญจากพุทธปฏิมาไสยาสน์วัดสะพานเลือก 
ทนุการก่อสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์วดัสะพานเลือก มาจากปัจจยัของหลวง

พ่อประสงค์หลงัจากมรณภาพ โดยมีจํานวนประมาณ 85 ล้านบาท ปัจจยัดงักล่าวมาจากตอนท่ี
หลวงพอ่สงค์เม่ือยงัมีชีวิตอยู ่ได้ทําสงัฆทานแก้กรรม111 และรวบรวมเงินมาเพ่ือสร้างถาวรวตัถทุาง
ศาสนาภายในวดัสะพานเลือกโดยมีมลูคา่นบัร้อยล้านบาท เงินในการก่อสร้างพระพทุธไสยาสน์คือ
เงินท่ีเหลือจากท่ีท่านรวบรวมไว้เม่ือก่อนมรณภาพ112 

เงินทําบญุดงักลา่วมีการนํามาสร้างศาสนสถานภายในวดั โดยมกัสร้างให้
มีขนาดใหญ่ และเป็นจตัรุมขุ113เสมอถ้าเป็นการสร้างของหลวงพ่อประสงค์  โดยกล่าวว่าเพ่ือเป็น
การอทิุศให้นายกรรม เม่ือทําสงัฆทานแก้กรรมแล้วจึงนํามาสร้างศาสนสถาน นายกรรมจะได้รับ
กุศลดงักล่าว และไปเกิดทนัทีโดยไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรเม่ือไปเกิดแล้วกรรมท่ี
เกิดขึน้กบัผู้ ท่ีถวายสงัฆทานตดักรรมนัน้ก็จะหายไปด้วย114 

                                         
109 เร่ืองเดียวกนั. 
110 สมัภาษณ์ พระศภุนิตย์ ปญฺญจโย, พระลกูวดัสะพานเลือก, 26 มิถนุายน 2554. 
111 ในการถวายสงัฆทานแก้กรรมของหลวงพ่อประสงค์พิธีการคือสงัฆทานธรรมดาจะ

ประกอบได้ด้วย ของคาว 7 อย่าง ของหวาน 7 อย่าง ผ้าไตร ครอบไตร ข้าวหนึ่งหม้อ ราคา 100 
บาท แต่ถ้าเป็นสงัฆทานแก้กรรมจะมีการเพิ่มพระพทุธรูปอีกหนึ่งองค์ เป็นชุดละ 1,000 บาท  ใน
เวลานัน้ได้มีผู้ คนมาถวายสังฆทานแก้กรรมดังกล่าว อย่างมากมายจึงเป็นท่ีมาของทุนทรัพย์
ดงักลา่ว 

112 วัดสะพานเลือก, เอกสารเผยแพร่จากวดัสะพานเลือก จ.จนัทบรีุ, 2557. 
113 เร่ืองการสร้างรูปแบบจตัรุมขุนีไ้ม่มีใครทราบความหมายข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 

พระศภุนิตย์ ปญฺญจโย 
114 สมัภาษณ์ พระศภุนิตย์ ปญฺญจโย, พระลกูวดัสะพานเลือก, 26 มิถนุายน 2554. 
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ปัจจบุนัพระพทุธปฏิมาไสยาสน์องค์นีเ้ป็นหลกัในการเรียกศรัทธาการบุญ
ของวดั ด้วยขนาดท่ีใหญ่โตขององค์พระจึงเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้มาท่องเท่ียวไหว้พระ มาทําบุญ 
และบริจาคเงินตามกําลงัศรัทธาให้กับวดั นอกจากนัน้ยังมีการสร้างแนวคิดเร่ืองตวัเลขต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกบั พระวิหาร พทุธปฏิมาไสยาสน์ นํามาเช่ือมโยงให้เป็นเร่ืองศรัทธา ว่าเป็นเหตบุงัเอิญท่ี
เกิดขึน้ เช่น ความยาวขององค์พระพุทธไสยาสน์ยาว 56 เมตร เท่ากับคําในบทพุทธคุณอิติปิ
โสภควา ถึงพทุธโธภควาติ ความสงู 16 เมตร มีความหมายเป็นปริศนาธรรมคือ 16 ชัน้ฟ้า 15 ชัน้
ดนิ และจํานวนเสาวิหารจากเร่ิมเดมิทีมี 100 ต้น ซึง่มีอยูห่นึง่ต้นได้มีการบงัพระพกัตร์จึงต้องมีการ
ถอนออกหนึง่ต้น จงึเหลือเสาทัง้หมด 99 ต้นซึง่ถือเป็นเลขมงคล115 ซึง่แนวคิดดงักลา่วนบัได้ว่าเป็น
เคร่ืองเรียกศรัทธาในการบญุอยา่งหนึง่ 

พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสะพานเลือก สร้างขึน้เพ่ือมุ่งหวังให้มี
ขนาดใหญ่ ด้วยเป็นการสร้างเพ่ือเป็นอนสุรณ์แดห่ลวงพ่อประสงค์ จนัทสวุรรณโณ เจ้าอาวาสองค์
แรก ท่ีมรณภาพไปโดยอาจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ตามความนิยมของท่านท่ีชอบสร้างสิ่งก่อสร้าง
ภายในวัดให้มีขนาดใหญ่เป็นสําคัญ โดยผนวกกับปางอสุรินทราหู ด้วยเหตุผลทัง้ความนิยม
สว่นตวั กบัแนวคิดเร่ืองอสริุนทราหมูาผนวกกนั การสร้างองค์พระจึงเน้นเร่ืองขนาดเป็นสําคญั จน
สง่ผลให้องค์พระมีสดัสว่นยาวดไูม่สมสว่น ด้วยอาจต้องการผลเชิงสถิติว่าเป็นพทุธปฏิมาไสยาสน์ 
ประดิษฐานในวิหาร  ท่ี มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  เ พ่ือเป็นการดึงดูดศรัทธาของ
พทุธศาสนิกชนเพ่ือเดนิทางมากราบไหว้นมสัการ รวมถึงการมาท่องเท่ียว 

นอกจากนัน้แล้วการท่ีมีการอ้างถึงว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ในอาคาร
หลงัคาคลมุท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศนัน้ นบัว่าเป็นจดุท่ีสร้างความสนใจในเชิงท่องเท่ียวได้เป็นอย่าง
ดี ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีผู้ ท่ีมาเท่ียวในวัด และมาทําบุญค่อนข้างมาก ตลอดจนมีการ
กล่าวถึงในส่ือออนไลน์ จึงอาจจะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีเป็นการเรียกผู้คนมาท่องเท่ียวตลอดจนบริจาค
เงินทําบญุให้กบัวดั ดงัท่ี พระศภุนิตย์ ปญฺญจโย ได้กลา่วไว้ในตอนสมัภาษณ์ว่า พระพทุธไสยาสน์
ในวิหารองค์นีเ้ป็นเป็นแหลง่เรียกศรัทธาเพ่ือหาปัจจยัเป็นคา่ใช้จ่ายภายในวดั ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง
ศาสนาสถานแบบจตัรุมขุขนาดใหญ่ ในวดัอาจเป็นการเรียกศรัทธาอีกสว่นหนึง่ก็เป็นไปได้ 

1.9 สรุปพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เขตภาคกลาง 
พืน้ท่ีภาคกลางของมีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อยู่หลายองค์ และเป็น

จดุเร่ิมต้นแรงบนัดาลใจการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในช่วงปีพ.ศ. 2500 และหลงัจากนัน้ โดยมี

                                         
115 วัดสะพานเลือก, เอกสารเผยแพร่จากวดัสะพานเลือก จ.จนัทบรีุ, 2557. 
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การแพร่หลายตอ่ไปทกุภมูิภาค อนึ่งแล้วสว่นหนึ่งคงเกิดจากพืน้ท่ีท่ีใกล้จดุศนูย์กลางการปกครอง
ของประเทศ จงึมีพฒันาก้าวหน้าในหลายด้าน และเร่ิมมีแนวความคดิท่ีปรับเปล่ียนไป สว่นหนึ่งคง
ใกล้ชิดกบัแบบอย่างท่ีเคยปรากฏมา เช่น กลุ่มพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดยสมเด็จพระพฒุา
จารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ท่ีมีการสร้างอยู่หลายจงัหวดัในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นท่ีมี
ความนิยมเดนิทางไปสกัการะ ด้วยท่านเป็นพระเถระชัน้ผู้ใหญ่ท่ีมีผู้นบัถือศรัทธามาก  

แต่สิ่งท่ีน่าจะเป็นแรงบนัดาลใจท่ีสําคญั ด้วยถือได้ว่าเป็นนโยบายระดบัประเทศ
คือโครงการสร้างพทุธมณฑล ในวาระงานฉลองย่ีสิบห้าพทุธศตวรรษ หรือกึ่งพทุธกาล ในแผนงาน
ได้มีโครงการจดัสร้างพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ อนัเป็นพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่เพ่ือเป็นประธานพุทธมณฑล โดยเป็นจุดเร่ิมต้นในการนํารูปแบบพระพุทธรูปในอดีต
นํามาปรับใช้ในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ และเป็นครัง้แรกท่ีมิได้สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
ภายในบริเวณวัด ต่อไปแนวคิดในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีท่ีมิใช่วัดจะมีความ
แพร่หลายในระยะต่อไป นอกจากนัน้วาระการสร้างเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสําคญัในการสร้างพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่เห็นได้ว่าช่วงเวลาปี พ.ศ.2455 ถึงปีพ.ศ.2500 ได้ปรากฏการสร้างพุทธปฏิมาขนาด
ใหญ่เพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงวาระกึ่งพุทธกาลในภาคกลาง อยู่สององค์คือพระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ จงัหวดันครปฐม ท่ีเร่ิมดําเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2500 และพระ
พทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาลท่ีมีความตัง้ใจสําเร็จลงปี พ.ศ.2455 ด้วยเป็นวาระกึ่งพทุธกาลนบัตัง้แต่
พระพทุธองค์ตรัสรู้116 วาระการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้สององค์แม้จะระบุว่าเป็นการสร้าง
เพ่ือระลึกถึงวาระก่ึงพุทธกาลเหมือนกัน แต่นบัคนละช่วงเวลา กล่าวคือพระพุทธปฏิภาคมธัยม
พุทธกาลนบัเวลากึ่งพุทธกาลจากช่วงเวลาท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้117ส่วนพระศรีศากยะทศพล
ญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์นบัเวลาก่ึงพุทธกาลจากช่วงเวลาท่ีพระพทุธองค์ทรงดบัขนัธ์
ปรินิพพาน ช่วงเวลาการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้สององค์จงึมีการสร้างคนละเวลากนั  

สิ่งหนึ่งท่ีเป็นท่ีน่าสังเกตคือช่วงเวลาการสร้างเสร็จพระพุทธปฏิภาคมัธยม
พทุธกาลท่ีมีความตัง้ใจสําเร็จลงปี พ.ศ.2455 คือเสร็จสมบูรณ์ให้ทนัวาระการท่ีตัง้ใจไว้ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงศรัทธาการสร้างท่ีต้องสร้างให้เสร็จตามเง่ือนไขของเวลาท่ีต้องสร้างเสร็จสมบรูณ์ให้

                                         
116 กรมศลิปากร, ประวัตวัิดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ: สหประชา

พานิชย์, 2528), 25. 
117 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ผู้ สร้างพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาลคงหมายถึง

นบัตัง้แตเ่ร่ิมมีพทุธศาสนาครัง้แรกนบัจากพระพทุธเจ้าตรัสรู้. 
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ทนัวาระการสร้างตามศรัทธาท่ีหมายมัน่ไว้ ส่วนพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑล
สทุรรศน์ เป็นการเร่ิมสร้างในปี พ.ศ.2500 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525118โดยอาจทําให้เห็นว่าแม้พระ
ศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ อาจเป็นแรงบนัดาลใจการสร้างพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างหลงัจากปี พ.ศ.2500–พ.ศ.2525แต่อาจเป็นเพียงการได้รับแรงบนัดาลใจจาก
แผนงานการจดัสร้างเพราะไม่สามารถเห็นองค์พระท่ีสมบรูณ์อย่างแท้จริง เพราะเป็นการเร่ิมสร้าง
ในวาระก่ึงพุทธกาล มิได้เป็นการสร้างให้เสร็จทนัวาระก่ึงพุทธกาลอย่างพระพุทธปฏิภาคมธัยม
พทุธกาล 

อนึ่งแล้วการท่ีย้อนไปกล่าวถึงการสร้างพระพทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาลซึง่มีการ
สร้างก่อนปี พ.ศ.2500 ด้วยถือว่าเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ด้วยวสัดชุนิด
ใหม่ในขณะนัน้ คือคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวัสดุนีใ้นช่วงเวลาหลังปี พ.ศ.2500 เป็นวัสดุท่ีมี
บทบาทมากในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ต่อมาด้วยสามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก และ
เกือบทกุองค์ในระยะเวลาหลงัจากนีล้้วนสร้างด้วยวสัดดุงักลา่วเกือบทัง้สิน้ โดยเฉพาะภาคกลางมี
การสร้างสถิติการสร้างพทุธปฏิมาให้มีขนาดใหญ่ท่ีสดุอยู่หลายองค์โดยเร่ิมจาก พระพทุธปฏิภาค
มธัยมพทุธกาลวดัเขาพระงาม จงัหวดัลพบรีุพระกกสุนัโธ วดัไผ่โรงววั จงัหวดัสพุรรณบรีุพระพทุธ
มหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ วดัม่วง อําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ในกลุ่มของ
พทุธปฏิมาประทบันัง่ สว่นพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่คือสมเด็จพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตรวดั
บางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการและพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่  วัดสะพานเลือก
อําเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 

นอกจากนัน้วสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กยงัสามารถสร้างพทุธปฏิมาให้มีประโยชน์ใช้
สอยด้านอ่ืนๆอีกด้วย เช่น สมเด็จพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตรท่ีมีการสร้างเป็นลกัษณะอาคารใช้
งานภายในองค์พระ โดยตอ่มาวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเร่ิมนํามาเป็นวสัดใุนการสร้างพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ในภาคกลาง ได้เผยแพร่ไปในภมูิภาคอ่ืนๆอีกในช่วงเวลาต่อไปนอกจากวสัดคุอนกรีต
เสริมเหล็กยงัมีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่วสัดโุลหะท่ีระบวุ่ามีขนาดใหญ่ท่ีสดุ คือพระพทุธโค
ดม วดัไผ่โรงววั จงัหวดัสพุรรณบุรี และสมเด็จพระพทุธนวโลกตตรธัมบดีศรีเมืองทอง  วดัต้นสน 
จงัหวดัอา่งทอง 

เห็นได้วา่พทุธปฏิมาขนาดใหญ่มีความสําคญัในการเรียกศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจึงมี
การสร้างมาอย่างสืบเน่ือง คติการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เขตภาคกลางเท่าท่ีพบมกัอิงกบัเร่ือง

                                         
118 กรมศลิปากร,จดหมายเหตุการสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล, 14. 
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สถิติการสร้าง และวาระการสร้างเป็นส่วนใหญ่ หลกัฐานท่ีพอหลงเหลือถึงคติการสร้างคือการตัง้
พระนามพระพุทธโคดม (โคตมพระพุทธเจ้า) อนัเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าในภัทรกัป (กัป
ปัจจบุนั) สว่นพทุธปฏิมาท่ีมีการสร้างองค์ตอ่มามีพระนามวา่พระกกสุนัโธ (พระกกสุนัธพทุธเจ้า) ท่ี
เป็นพระนามของอดีตพทุธส่ีองค์ ท่ีกลา่วถึงในปมาณเวมตัตะว่า...พระพทุธกกสุนัธะ พระโกนาคม
นะ และพระกัสสปะ พระวรกายสูง 40 ศอก 30 ศอก 20 ศอก ตามลําดบั ส่วนพระผู้ มีพระภาค
เจ้าของเราสงู 18 ศอก...”119 

การท่ีพระครูอทุยัภาดาทร ตัง้พระนามพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างเป็นองค์ท่ีสอง
วา่พระกกสุนัโธ อนัเป็นพระนามของพระพทุธเจ้าพระองค์แรกในภทัรกปั ท่ีทรงมีสรีระสงูกว่าโคตม
พระพทุธเจ้านัน้ มีความเป็นไปได้วา่ท่านต้องการสร้างพระกกสุนัโธให้มีขนาดใหญ่กว่าพระพทุธโค
ดม ท่ีสร้างเป็นพระองค์แรก เพ่ือให้สอดคล้องตามคติความสงูของพระอดีตพทุธ จากแนวความคิด
นีเ้ช่ือได้ว่าท่านคงมีความเข้าใจในคติเร่ืองพระสรีระความสงูของพระพทุธเจ้า อนัเป็นท่ีมาของการ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ แต่ถึงกระนัน้แล้วการกําหนดความสงูของพุทธปฏิมาท่ีท่านสร้างทัง้
สององค์ ก็มิได้อิงกบัความสงูของพระสรีระท่ีปรากฏในคมัภีร์ แตมี่ความตัง้ใจสร้างให้มีขนาดใหญ่
ท่ีสดุเท่านัน้  

เห็นได้ว่าภาคกลางเป็นศนูย์กลางหลายด้านในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ 
ทัง้แนวคิดคติการสร้าง พืน้ท่ีการสร้าง ตลอดจนถึงวสัดุการสร้างท่ีเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้พุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีการสร้างในภาคอ่ืนๆ รับเอาแนวคิด เทคนิคการสร้าง ตลอดจนรูปแบบศิลปะ
ท่ีเร่ิมมีการนําเอารูปแบบพระพทุธรูปในอดีตนํามาออกแบบจดัสร้างเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ซึง่
สิง่ท่ีเร่ิมขึน้ทัง้หมดจะมีการแพร่หลาย และปรับเปล่ียนตอ่ไปในแตล่ะภมูิภาค 
 
2. พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่หลังปี พ.ศ. 2500 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งท่ีมีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่หลาย
องค์สว่นใหญ่มกัเป็นพทุธปฏิมาอิริยาบถนัง่ จะมีพระพทุธปฏิมาอิริยาบถยืนเพียงองค์เดียว และไม่
ปรากฏการสร้างพระพทุธปฏิมาไสยาสน์  จากข้อมลูการสร้างอาจถือได้ว่ามีการสร้างในระยะเวลา
ต่อจากพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีเร่ิมสร้างในภาคกลางในช่วงปี พ.ศ.2500 องค์พระหลายองค์ได้
สร้างในระยะเวลาใกล้เคียงกนั และมีรูปแบบศิลปะคล้ายกนั ตลอดจนเป็นภมูิภาคท่ีมีความนิยม

                                         
119 พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2525), 15-16. 
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การสร้างบนพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่วัด แต่เป็นพืน้ท่ีวนอุทยานแห่งชาติ หรือเป็นวัดท่ีสร้างอยู่ภายในวน
อุทยานแห่งชาติ อันเป็นการแสดงออกถึงการเลือกพืน้ท่ีการสร้างเพ่ือประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 
นอกจากการเป็นสญัลกัษณ์อนัเป็นตวัแทนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

2.1 พระมงคลม่ิงเมือง พุทธอุทยาน (เขาดานพระบาท) อาํเภอเมือง จังหวัด
อาํนาจเจริญ 

พระมงคลม่ิงเมือง (ภาพท่ี 51) เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประทบันัง่ปางมารวิชยั 
สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กประดบักระเบือ้งเคลือบสีทองทัง้องค์พระ ขนาดหน้าตกักว้าง 11 
เมตร ความสงูเฉพาะองค์พระ 14.80 เมตร120 ประดษิฐานท่ีพทุธอทุยาน (เขาดานพระบาท) อําเภอ
เมือง จงัหวดัอํานาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 51 พระมงคลมิ่งเมือง พทุธอทุยาน (เขาดานพระบาท) อําเภอเมือง จงัหวดัอํานาจเจริญ 
 

2.1.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างพระมงคลม่ิงเมือง 
พระมงคลมิ่งเมืองแตเ่ดมิเป็นพระพทุธรูปท่ีคณะสงฆ์ และประชาชนร่วมกนั

ก่อสร้างขึน้สําเร็จเพียงแค่เค้าโครงองค์พระโดยยงัไม่มีพระเศียร และพระกร ประดิษฐานบนฐาน
กว้าง 5.25 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 4.58 เมตร ต่อมาคณะสงฆ์ และประชาชนชาวจังหวัด
อุบลราชธานี121 ได้เจริญศรัทธาไปยัง จอมพลประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี และ

                                         
120 ป้ายประวตัพิระมงคลมิ่งเมืองบริเวณหน้าแท่นฐานองค์พระ. 
121 ช่วงเวลาดงักลา่วจงัหวดัอํานาจเจริญยงัเป็นสว่นหนึง่ของจงัหวดัอบุลราชธานี 
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รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย122ในขณะนัน้ ให้ช่วยอปุถมัภ์การดําเนินการก่อสร้างพทุธปฏิมา
องค์นีใ้ห้ลลุ่วงไป รวมทัง้ปรับปรุงบริเวณเขาดานพระบาทให้เป็นพทุธอทุยาน ในการณ์นัน้จอมพล
ประภาส จารุเสถียรได้รับเป็นประธานกรรมการ พร้อมทัง้ตัง้คณะกรรรมการในการจดัสร้างขึน้มา
โดยประกอบด้วยบุคคลดงัต่อไปนี ้พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล, นายถวิล สทุรศารทูร ,พระ
พรหมมณีุ ,นายมาลยั หุวะนนัทน์ ,นายชํานาญ  ยวุบูรณ์,นายอรรถ  วิสตูรโยธาภิบาล,นายสนิท  
วิไลจิตต์,พนัเอกป่ิน  มทุกุนัต์,นายกําจดั  ผาตสิวุณัณ,พนัเอกพรชยั  วิชาวรณ์,นายเวศ  สริุโย,นาย
วิญญู  อังคณารักษ์,นายอนันต์  สงวนนาม ,นายเจริญ  ธํารงเกียรติ ,นายประพันธ์  รัตนป
ริคณน์123 

องค์พระได้เร่ิมทําการก่อสร้างองค์พระเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 
แล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2507 และได้ทําพิธีพทุธาภิเษกเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2508 โดยมีจอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นประธานดําเนินการสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน  อฎุ
ฐายี) อธิบดีสงฆ์ วดัมกฏุกษัตริยาราม พระกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตอ่มา
ได้มีการขนานพระนามพทุธปฏิมาองค์นีว้่า “พระมงคลม่ิงเมือง” พทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์นีส้ร้าง
สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวจงัหวดัอบุลราชธานี ซึง่ในขณะนัน้จงัหวดัอํานาจเจริญยงั
เป็นอําเภอหนึ่งในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างองค์พระพร้อมทัง้แท่น
ฐาน และชานรอบฐานรวมทัง้สิน้ 551,800 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีบรรดาราชการ พ่อค้า 
ประชาชน จงัหวดัอบุลราชธานี และจงัหวดัอ่ืนๆ ได้ศรัทธาร่วมบริจาคในการก่อสร้าง124 

2.1.2 รูปแบบศิลปะ หน้าที่การใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้างพระมงคล
มิ่งเมือง 

พระมงคลม่ิงเมืองได้รับการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างโดย นาย
จิตร บวับุศย์ ผู้ เช่ียวชาญการสร้างพระพุทธรูป โดยออกแบบ ให้มีศิลปะอินเดียเหนือแบบปาละ
ผสมอยู่  ซึ่งศิลปะสกุลนีไ้ด้เผยแพร่อิทธิพล ทางภาคอีสานมาเป็นเวลานาน125 และยงัมีการเสนอ
แนวความคิดว่าพระมงคลมิ่งเมืองมีพุทธลักษณะสกุลช่างเชียงแสนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นท่ีนิยมใน

                                         
122 สมัฤทธ์ิ มีวงศ์อโุฆษ, สยามออลมาแนค (กรุงเทพฯ: สยามบรรณ, 2532), 152. 
123 ป้ายประวตัพิระมงคลมิ่งเมืองบริเวณหน้าแท่นฐานองค์พระ 
124 เร่ืองเดียวกนั. 
125 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย126นอกจากนีย้งัมีแนวคิดว่าต้องการให้
พระมงคลมิ่งเมืองมีพทุธลกัษณะประจําภาคท่ีถกูต้องตามสายวฒันธรรมท้องถ่ิน127 

พระมงคลมิ่งเมืองเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ปางมารวิชัยสร้างด้วยวัสดุ
คอนกรีตเสริมเหล็กสร้างครอบบนองค์พระเดิมฐานกว้าง 8.40 เมตร ยาว 12.60 เมตร สูง 5.20 
เมตร องค์พระมีขนาดหน้าตกักว้าง 11 เมตร ความสงูเฉพาะองค์พระ 14.80 เมตร ความสงูรวมชดุ
แท่นฐานจากระดบัดินถึงเปลวพระเกศ 20 เมตร มีขนาดพระพกัตร์กว้าง 2 เมตร ความยาวพระ
พกัตร์วดัจากพระหนถุึงเปลวพระเกศ 6 เมตร องค์พระประดบัด้วยกระเบือ้งเคลือบสีทองทัง้องค์
พระ ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 18 สงิหาคม พ.ศ.2507 ได้ทําการตอ่เตมิชานรอบฐานองค์พระโดยรอบ 3 ด้าน 
กว้างด้านละ 4 เมตร ชานตรงบนัไดด้านหน้ากว้าง 6 เมตร ประกอบด้วยพุ่มสกัการะโดยรอบ และ
กระถางธูปหน้าองค์พระประดับผิวนอกด้วยกระเบือ้งเคลือบสีทองเช่นเดียวกับองค์พระ ฐาน
ด้านล่างสร้างจากหินอ่อนสีเทา และสีดํา ภายในพระอรุะทําการบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุและสิ่ง
ศกัดิส์ทิธ์ิ128 

2.1.3 การเรียกศรัทธาการบุญจากพระมงคลม่ิงเมือง 
เบือ้งแรกในการสร้างพระมงคลมิ่งเมืองเห็นได้ว่าเป็นการสร้างท่ีร่วมแรง

ร่วมใจของคณะสงฆ์ และประชาชนท่ีมีความศรัทธาในพระพทุธศาสนา ท่ีต้องการสร้างพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ประดิษฐานไว้ในท่ีแห่งนี ้ด้วยมีความเช่ือว่าเขาดานพระบาทเป็นศาสนสถานมาก่อน 
ด้วยมีการขุดพบพระพุทธรูปหินทรายสีแดงศิลปะทวารวดี สององค์แต่การสลกัยังไม่แล้วเสร็จ 
ชาวบ้านเรียกกนัว่าพระละฮายแปลว่าไม่สวยงามตามลกัษณะขององค์พระ ทําการขดุค้นได้จาก
อา่งเก็บนํา้ห้วยปลาแดกรวมทัง้ใบเสมาหินทรายแดงขนาดใหญ่129 ปัจจบุนัประดษิฐานอยูด้่านหลงั
พระมงคลมิ่งเมืองด้วยความเช่ือดงักล่าวคงอาจมีความคิดว่าเขาดานพระบาทน่าจะเป็นสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิมาแต่เดิมจึงต้องการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ให้เป็นสญัลกัษณ์แห่งของรุ่งเรืองของ
ศาสนาพุทธแสดงความสําคญัของพืน้ท่ี โดยเกิดจากแรงศรัทธาในการสร้างร่วมกัน และพฒันา
พืน้ท่ีเขาดานพระบาทเป็นพุทธอุทยาน130แต่ในลําดบัถดัมาอาจเกิดปัญหาไม่อาจสร้างองค์พุทธ

                                         
126 ทศพล จงัพานิชย์กลุ, พระพุทธรูป (กรุงเทพฯ: คอมมา่, 2545), 337. 
127 แผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในบริเวณพทุธอทุยานเขาดานพระบาท 
128 เร่ืองเดียวกนั. 
129 เร่ืองเดียวกนั. 
130 ป้ายประวตัพิระมงคลมิ่งเมืองบริเวณหน้าแท่นฐานองค์พระ. 
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ปฏิมาให้สําเร็จลุล่วงไปได้จึงได้ขอความอุปถัมภ์ไปยังจอมพลประภาส  จารุเสถียร รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ องค์พระจึงสร้างสําเร็จลลุว่งลง
ได้ ด้วยการท่ีจอมพลประภาส จารุเสถียร ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และข้าราชการทหาร
ชัน้สงู ถือได้วา่เป็นผู้ มีบารมีในบ้านเมืองจงึสามารถเรียกศรัทธาการสร้างได้เป็นอยา่งดี 

พระมงคลม่ิงเมืองถือได้ว่าเป็นตวัอย่างการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ี
แสดงให้เห็นถึงศรัทธา และบารมีการสร้างอย่างชดัเจน เห็นได้ว่าในช่วงต้นของการสร้างเกิดจาก
แรงศรัทธาของคณะสงฆ์ และประชาชนชาวจงัหวดัอํานาจเจริญ หรือจงัหวดัอุบลราชธานีก่อนมี
การแยกจงัหวดัถึงแม้วา่จะมีความศรัทธาในการสร้างเพ่ือให้เป็นสญัลกัษณ์ของพืน้ท่ีตามความเช่ือ 
แต่เม่ือไม่สําเร็จจําต้องพึ่งพาการอุปถัมภ์ของผู้ ท่ีมีบารมี และตําแหน่งหน้าท่ีสําคญัในบ้านเมือง
ขณะนัน้ เห็นได้วา่เม่ือจอมพลประภาส จารุเสถียร เข้ามาเป็นประธานการดําเนินการสร้างองค์พระ 
ระบบการจัดการได้เปล่ียนแปลงไปหมด ทัง้ในเร่ืองทุนทรัพย์ในการท่ีสามารถเรียกศรัทธาการ
บริจาคได้เป็นอย่างมาก มีการสร้างขยายองค์พระให้ใหญ่ขึน้กว่าเดิม และให้ผู้ ท่ีมีความสามารถ
เฉพาะทางคือ นายจิตร บวับศุย์ ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการสร้างพทุธปฏิมาเป็นผู้ออกแบบ 
และควบคมุการก่อสร้าง ตลอดจนถึงการเชิญพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน  อฎุ
ฐายี) อธิบดีสงฆ์ พระกรรมการมหาเถระสมาคมมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดท่ีเกิดขึน้ย่อม
ไม่ใช่ใครก็ทําได้ย่อมแสดงให้เห็นถึงบารมีของผู้ อํานวยประโยชน์ในการสร้าง และยงัแสดงความ
รุ่งเรืองของผู้ สร้างในสมัยท่ียงัคงรุ่งเรืองอยู่ในตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสําคญัของบ้านเมืองใน
ขณะนัน้ 

ปัจจุบันพระมงคลมิ่งเมืองได้มีผู้ มาสักการบูชามิได้ขาด ไม่ปรากฏมี
พิธีกรรมใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัองค์พระ คงมีเพียงแต่การขายดอกไม้ธูปเทียนเพ่ือบชูาองค์พระ และตู้
รับบริจาคปัจจยัตา่งๆเพียงเท่านัน้สว่นหนึ่งคงเกิดการพืน้ท่ีประดิษฐานพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพืน้ท่ี
ท่ีเรียกว่าพทุธอทุยานซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบัสวนสาธารณะ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงพทุธ พระ
มงคลมิ่งเมืองเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดัอํานาจเจริญท่ีชาวอํานาจเจริญให้ความ
ศรัทธามาก  ได้ถกูนําไปใช้เป็นตราประจําจงัหวดัอํานาจเจริญ131 (ภาพท่ี 52) และปรากฏพระนาม

                                         
131 คําขวญัประจําจงัหวดัอํานาจเจริญมีดงันี ้“พระมงคลมิง่เมือง แหลง่รุ่งเรืองเจ็ดลุม่

นํา้ งามลํา้ถํา้ศกัดิส์ทิธ์ิ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอคา่ด้วยผ้าไหม ราษฎร์
เล่ือมใสใฝ่ธรรม”. 
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อยูใ่นคําขวญัประจําจงัหวดัอํานาจเจริญเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสําคญั และแรงแห่งศรัทธา
ตอ่องค์พระได้เป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 52 ตราประจําจงัหวดัอํานาจเจริญ 
ท่ีมา: วิกิพีเดียสารานกุรมเสรี, ตราประจาํจังหวัดอาํนาจเจริญ, เข้าถึงเม่ือ 26 มกราคม 2558, เข้าถงึได้
จาก http://th.wikipedia.org/wiki/จงัหวดัอํานาจเจริญ 
 

2.2 พระพุทธสกลสีมามงคล วัดเทพพทิกัษ์ปุณณาราม อาํเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

พระพทุธสกลสีมามงคล (ภาพท่ี 53) เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อิริยาบถประทบันัง่
ปางประทานพร สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้าตกักว้าง 27 เมตร (13 วา 2 ศอก 1 
คืบ) สงู 45 เมตร132ประดิษฐานบนไหล่เขาสีเสียดอ้า วดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม อําเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 

                                         
132 พระญาณสิทธาจารย์, ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก (กรุงเทพฯ: 

อรุณการพิมพ์, ม.ป.ป.), 27. 
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ภาพท่ี 53 พระพทุธสกลสีมามงคล วดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม อําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 

2.2.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระพุทธสกล
สีมามงคล 

พระพทุธสกลสีมามงคลดําเนินการก่อสร้างพลเอกพงษ์ปณุณกนัต์ และศิษ
ยานุศิษย์หลวงพ่อลี ด้วยได้ระลึกถึงโอวาทของ หลวงพ่อลี (พระสทุธิธรรมรังสีคมัภีรเมธาจารย์) 
พระนกัปฏิบตัิชาวนครราชสีมา ซึง่เม่ือครัง้ยงัดํารงชีวิตอยู่ได้มอบหมายให้ พลเอกพงษ์ปณุณกนัต์ 
สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ท่ีเนินเขาสีเสียดอ้า ด้วยเคยธุดงค์ท่ีเขาสีเสียดอ้า แล้วได้พิจารณาว่า
บริเวณเชิงเขาน่าจะมีพระพทุธรูปขนาดใหญ่เป็นท่ีสกัการบชูาแก่ชาวดงพญาเย็นแห่งนี ้133โดยให้
สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่หน้าตกั 13 วา เพ่ือเท่ากบัองค์แห่งธุดงค์วตัร์ 13 ประการ เร่ิมทําการ
ก่อสร้างวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2510 ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.
2512 เม่ือแล้วเสร็จได้ถวายโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลเป็นพระบรมราชานุสรณ์พิเศษแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และกราบบงัคมทูลขอพระราชทานนาม ทัง้ขอ
พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

                                         
133 ประทีป ทองเปลว, พระพุทธสกลสีมามงคล (กรุงเทพฯ: ศกัดิ์ชยัการพิมพ์, 2544), 

124. 
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พระบรมราชินีนาถ อญัเชิญมาประดิษฐานท่ีฐานพระพทุธรูปพระพทุธสกลสีมามงคล งบประมาณ
ในการก่อสร้างทัง้สิน้ สองล้านห้าแสนบาทเศษ134 

2.2.2 รูปแบบศิลปะ หน้าที่การใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้างพระพุทธ
สกลสีมามงคล 

พระพทุธสกลสีมามงคลเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีการสร้างจําลองแบบ
มาจากพระพุทธรูป ภ.ป.ร ปางประทานพร135 (ภาพท่ี 54) ท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากพระพุทธรูป
ศิลปะสโุขทยัปางประทานพร โดยมีการเรียกพทุธปฏิมาปางประทานพร ภ.ป.ร. ท่ีสร้างขึน้ในสมยั
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ว่า “แบบพุทธศิลป์แห่งสมัย
รัตนโกสินทร์” 136 เม่ือสร้างแล้วเสร็จภายในองค์พระได้ทําการบรรจุพระธาตุ พระพิมพ์ และ
ปณิธานวจันะผู้สร้าง137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 54 พระพทุธปฏิมาปางประทานพร ภ.ป.ร. (สมบตัสิว่นบคุคล) 
 

พระพุทธสกลสีมามงคลมีหน้าตักกว้าง 27 เมตร องค์พระสูง 45 เมตร 
เปลวพระเกศสงู 7 เมตร พระกรรณยาว 6.80 เมตร ช่องพระนาสิกกว้างพอท่ีจะนําถงันํา้มนั 200 
ลิตรลอดได้ พระเนตรดําทําด้วยเมฆพดั (โลหะผสมชนิดหนึ่ง) ดวงพระเนตรฝังด้วยมกุ สร้างด้วย

                                         
134 พระญาณสทิธาจารย์, ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก, 29-30. 
135 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
136 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 313. 
137 พระญาณสทิธาจารย์, ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก, 28. 
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วสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์พระกลวงตลอด ใช้ซีเมนต์ในการก่อสร้างราว 700 ตนั นํา้หนกั
องค์พระทัง้หมดหนกัประมาณ 3,000 ตนั ก่อนทําการก่อสร้างมีการวางรากฐานท่ีแน่นหนา ด้วย
เป็นการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บนไหล่เขาแม้จะทําการก่อสร้างบนหินซึ่งมีความแน่นหนาแต่
เป็นหินลอย จึงต้องทําการระเบิดหินพืน้หน้าออกประมาณ 800 คิวแล้วจึงวางรากฐานใหม่ลงบน
ภเูขา การก่อสร้างใช้วิธีการหลอ่เหมือนกบัการหลอ่คอนกรีตก่อสร้างอ่ืนๆ และได้ทําการสร้างบนัได
คอนกรีตจากพืน้ขึน้ไปท่ีฐานพระพุทธรูปโดยทําเป็นบันไดขึน้ลง 2 ข้าง แบบรูปใบโพธ์ิทําด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก เม่ือทําการก่อสร้างเสร็จองค์พระจะประดิษฐานบนเนินเขาสงูจากพืน้ดิน 112 
เมตร ด้านหลงัเป็นส่วนยอดของเขาสีเสียดอ้า ซึ่งเป็นภเูขาลกูหนึ่งในเทือกเขาวนอทุยานแห่งชาติ
เขาใหญ่138 

2.2.3 การเรียกศรัทธาการบุญจากพระพุทธสกลสีมามงคล 
พระพทุธสกลสีมามงคลเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโดยพลเอกพงษ์ปณุณกนัต์ 

โดยดําเนินการก่อสร้างตัง้แต่ครัง้ยังคงดํารงตําแหน่งพลโท และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรมในขณะนัน้139 อนัเป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีสําคญั จึงสามารถเรียกศรัทธา
การบุญในการก่อสร้างได้อย่างดี ประกอบด้วยการท่ีสร้างตามโอวาทของ หลวงพ่อลี (พระสทุธิ
ธรรมรังสีคมัภีรเมธาจารย์) ท่ีเป็นพระภิกษุท่ีมีผู้นบัถือมากจึงมีลกูศิษย์ลกูหาศรัทธามาก จึงเป็น
การเรียกศรัทธาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนัของพลเอกพงษ์ปณุณกนัต์ และเหล่าลกูศิษย์ท่านพ่อลี 
เพ่ือทําให้ความมุ่งหมายของท่านพ่อลีสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีมอบหมายไว้ อีกนยัหนึ่งก็คงเพ่ือ
แสดงบารมีของผู้สร้างด้วยเช่นกนัเพราะการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บนเนินเขาสีเสียดอ้า ใน
พืน้ท่ีวนอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ย่อมไม่มีใครสามารถสร้างได้ถ้าบารมี และปัจจยัความศรัทธามี
ไม่เพียงพอต่อมาพืน้ท่ีท่ีประดิษฐานพระพทุธสกลสีมามงคล ซึง่แต่เดิมเคยเป็นสํานกัสงฆ์ ก็ได้รับ
วิสงุคามสีมาเป็นวดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม140 

ด้วยการท่ีพระพทุธสกลสีมามงคลได้ประดิษฐานอยู่ใกล้กบัแหลง่ท่องเท่ียว
วนอทุยานเขาใหญ่ ท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีนิยม จึงมีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้อย่าสม่ําเสมอมิได้
ขาด แตก็่ไมป่รากฏพิธีกรรม หรือการเรียกปัจจยัการทําบญุรูปแบบใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองค์พระ คงมี

                                         
138 เร่ืองเดียวกนั, 28-29. 
139 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
140 ประทีป ทองเปลว, พระพุทธสกลสีมามงคล, 125. 
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แต่เพียงศาลาบนัไดทางขึน้องค์พระท่ีเป็นท่ีให้เช่าบูชาวตัถุมงคล และของท่ีระลึกท่ีเก่ียวข้องกับ
พระพทุธสกลสีมามงคลเพียงเท่านัน้ 

การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั และภูมิทศัน์ท่ี
สวยงามลกัษณะนีผู้้สร้างย่อมไม่ใช่บุคคลธรรมดาทัว่ไป เพราะพึงต้องใช้ปัจจยั และบารมีความ
ศรัทธาในการสร้างเป็นอย่างสงู ด้วยพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์นีส้ร้างโดยพลเอกพงษ์ปณุณกนัต์ 
ในขณะท่ีสร้างได้ดํารงตําแหน่งสําคญัทางการเมืองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม ใน
รัฐบาลชุดจอมพลถนอม กิตติขจร141ของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อาจแสดงถึงศรัทธาการ
สร้างอํานาจบารมีทางการเมืองท่ีรุ่งเรืองอยู่ในขณะท่ีสร้างจนแล้วเสร็จ จึงอาจเรียกศรัทธาในการ
ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ประกอบกบัพทุธปฏิมาองค์นีไ้ด้เป็นดําริของหลวงพ่อลี (พระสทุธิธรรมรังสี
คมัภีรเมธาจารย์) ท่ีเป็นพระภิกษุท่ีมีผู้ เคารพนบัถือมาก จงึยิ่งเรียกศรัทธาการสร้างได้ดียิ่งขึน้  

กระนัน้แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อาจแสดงให้เห็นถึง
ศรัทธาการสร้างของผู้ มีอํานาจบารมีทางการเมืองในขณะนัน้ ยังมีข้อสังเกตเร่ืองงอ่ืนอีกด้วย
เช่นเดิมแล้วพืน้ท่ีบริเวณเขาเสียดอ้า ควรจะเป็นพืน้ท่ีวนอทุยานแห่งชาติ แรกเร่ิมคงมีเพียงสํานกั
สงฆ์ตัง้อยูใ่นบริเวณนัน้ ตอ่มาเมืองมีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ได้สง่ผลให้สํานกัสงฆ์พฒันา
กลายมาเป็นวดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม ซึง่ช่ือของวดัเทพพิทกัษ์ปณุณารามคงมีท่ีมาจากนามสกลุ 
“ปณุณกนัต์” ของพลเอกพงษ์ปณุณกนัต์ นอกจากนัน้แล้วบริเวณดงักล่าวยงัอยู่ใกล้กบั “ไร่ปณุณ
กนัต์” ของพลเอกพงษ์ปณุณกนัต์142ด้วยเช่นกนั จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบมีความสมัพนัธ์
กับพลเอกพงษ์ปณุณกันต์ เป็นอย่างมาก ในกรณีนีอ้าจมองได้ว่าเป็นการสร้างศรัทธาบารมีบน
พืน้ท่ีถือครองทัง้เป็นบารมีในเร่ืองการเมือง และการศาสนาร่วมด้วยในพืน้ท่ีเดียวกนั 

2.3 พระสุภทัรบพติร วนอุทยานแห่งชาตเิขากระโดง อาํเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

พระสุภัทรบพิตร (ภาพท่ี 55) เป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประทับนั่งปางสมาธิ 
ขนาดหน้าตกักว้าง 12 เมตร ความสงูจากฐานถึงเปลวพระเกศ 24 เมตร ฐานยาว 14 เมตร143สร้าง
ด้วยวสัดกุ่ออิฐถือปนู ประดษิฐานท่ีวนอทุยานแห่งชาตเิขากระโดง อําเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 

                                         
141 รัฐบาลชดุจอมพลถนอม กิตติขจร เข้ามาบริหารประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 7 มีนาคม 

พ.ศ.2512 - วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ดใูน สมัฤทธ์ิ มีวงศ์อโุฆษ, สยามออลมาแนค, 153. 
142 พระญาณสทิธาจารย์, ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก, 28. 
143 ป้ายประวตัพิระสภุทัรบพิตรบริเวณแท่นฐานองค์พระ. 
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ภาพท่ี 55 พระสภุทัรบพิตร วนอทุยานแห่งชาตเิขากระโดง อําเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 
 

2.3.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระสุภทัรบพติร 
พระสุภัทรบพิตรจัดสร้างโดย นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ ผู้ ว่าราชการ

จงัหวดับุรีรัมย์ในขณะนัน้ ร่วมกับหลวงพ่อบุญมา ปัญญาปโชโต อดีตเจ้าอาวาสวดัเขากระโดง
สมาชิกสภาจงัหวดั และชาวจงัหวดับรีุรัมย์ ร่วมกนัจดัสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ขึน้ท่ีบริเวณยอด
เขากระโดง เพ่ือให้เป็นพระพทุธรูปประจําจงัหวดับรีุรัมย์ เพ่ือเป็นท่ีสกัการบชูาของพทุธศาสนิกชน
ทัว่ไป มีการวางศิลาฤกษ์การสร้างเม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ.2512 สร้างเสร็จสมบรูณ์ และทําพิธี
พทุธาภิเษกเม่ือปีพ.ศ.2514 งบประมาณให้องค์พระสร้างทัง้สิน้ 299,000 บาท และได้ขอบริจาค
เงินสํานกังานสลากกินแบง่รัฐบาลจํานวน 199,000 บาท มาสมทบในการก่อสร้างองค์พระ144 รวม
ทัง้สิน้ 498,000 บาทถ้วน 

2.3.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้าง พระสุภทัรบพติร 
พระสุภัทรบพิตร มีเค้าโครงท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากพระพุทธรูปศิลปะ

สโุขทยั ด้วยมีพระเกศเป็นเปลว ปลายผ้าสงัฆาฏิแยกเป็นเขีย้วตะขาบ แตมี่การปรับเค้าพระพกัตร์
ตามรสนิยมของช่างท้องถ่ิน และออกแบบให้เป็นพทุธปฏิมาปางสมาธิ ผิดกบัพระพทุธรูปสโุขทยัท่ี
นิยมปางมารวิชยัองค์พระมีขนาดหน้าตกักว้าง 12 เมตร ความสงูจากฐานถึงเปลวพระเกศ 24 
                                         

144 เร่ืองเดียวกนั. 
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เมตร ฐานกว้าง 14 เมตร องค์พระประทบันัง่ขดัสมาธิราบบนฐานบวัหงาย-บวัคว่ํา รองรับด้วยฐาน
สิงห์ทาสีทองทัง้องค์พระ บริเวณฐานผ้าทิพย์ประดบัพระนาม และดวงฤกษ์การสร้างองค์พระ มี
ความสงู 265 เมตร จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง องค์พระหนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ อนัเป็น
ท่ีตัง้ของเมืองบรีุรัมย์ หรือเมืองแป๊ะ ภายในพระเศียรมีการบรรจพุระธาตท่ีุกลา่วว่าเสด็จมาเองตาม
คําอธิษฐานของนางแจ๋ว มารดาของนายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษ
ตราธิการ (กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ปัจจบุนั) เม่ือมีการสร้างพระสภุทัรบพิตร จึงมีการนําพระ
ธาตมุาประดษิฐานไว้ในพระเศียรองค์พระ145 

ตอ่มามีการสร้างฉตัรประดบัองค์พระสภุทัรบพิตร โดยฉตัรมีนํา้หนกั 5,000 
กิโลกรัม สงู 11.22 เมตร กว้าง 5.88 เมตร ทําจากวสัดสุแตนเลสชบุทองคําขาว มีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก โดยส่วนยอดฉตัรได้กราบทลูเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา มาเป็นองค์
ประธานในพิธีอญัเชิญประดษิฐานขึน้ประดษิฐาน146 ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557147 

2.3.3 การเรียกศรัทธาการก่อสร้าง และศรัทธาการบุญจากพระสุภทัรบพติร 
การก่อสร้างพระสุภทัรบพิตรทําการสร้างโดยนายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ 

ผู้วา่ราชการจงัหวดับรีุรัมย์ในขณะนัน้ ร่วมกบัหลวงพอ่บญุมา ปัญญาปโชโต อดีตเจ้าอาวาสวดัเขา
กระโดง ภาคส่วนต่างๆ และชาวจังหวัดบุรีรัมย์148เพ่ือเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจังหวัด
บุรีรัมย์ การก่อสร้างเป็นการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในจังหวดัจึงสามารถเรียกศรัทธาการ
ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ประกอบกบัการได้รับบริจาคเงินจากสํานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน 
199,000 บาท มาสมทบในการก่อสร้างองค์พระ149 จงึทําให้การสร้างพระสําเร็จลลุว่งลงได้ 

พระสภุทัรบพิตรเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมิได้สร้างอยู่ในวดั หรือศาสน
สถาน แต่เป็นการสร้างอยู่บนยอดเขากระโดง หรือเขาชาย หรือพนมเปร๊อะ  ในพืน้ท่ีวนอุทยาน

                                         
145 เร่ืองเดียวกนั. 
146 พระสุภทัรบพติร , เข้าถึงเม่ือ 4 กมุภาพนัธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.bhum 

jaithai.com/web/news_detail.asp?id=1464 
147 พระสุภทัรบพติร , เข้าถึงเม่ือ 4 กมุภาพนัธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.face 

book.com/211781758921250/photos/a.535551026544320.1073742116.2117817589212
50/544342762331813/Buriram Lifestyle ส่ือ/ขา่วสาร/สิง่พิมพ์ 

148 ป้ายประวตัพิระสภุทัรบพิตรบริเวณแท่นฐานองค์พระ. 
149 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภเูขาไฟพนมกระโดง จงัหวดับรีุรัมย์ ซึง่มีลกัษณะพืน้ท่ีเชิงการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ ด้วยความ
โดดเดน่ของพระสภุทัรบพิตรท่ีอยูบ่นยอดเขาสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และสร้างอยู่ในแหลง่
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติเขากระโดง จึงเป็นหมดุเมืองท่ีสําคญัแห่งหนึ่งในการมาท่องเท่ียวนมสัการ
จึงมีพทุธศาสนิกชนแวะเวียนมากราบไหว้นมสัการอยู่ไม่ขาด และด้วยท่ีประดิษฐานองค์พระมิได้
อยู่ในวดั หรือศาสนสถานจึงไม่ปรากฏพิธีกรรมใดๆเก่ียวข้องกับองค์พระคงมีเพียงจุดจําหน่าย
ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ และตู้บริจาคสําหรับทํานุบํารุงองค์พระจะเห็นได้ว่าองค์พระมีการทํานุ
บํารุงรักษาเป็นอยา่งดี  

พระสภุทัรบพิตรเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีความมุ่งหมายในการสร้าง
เพ่ือให้เป็นพทุธปฏิมาประจําจงัหวดับุรีรัมย์ อนึ่งแล้วพืน้ท่ีการสร้างพระสภุทัรบพิตรอาจเป็นการ
สร้างเพ่ือสร้างเสริมความสําคญัทางพืน้ท่ีอย่างเห็นได้ชดัโดยต้องการจะให้องค์พระมีความสําคญั
เป็นหมดุเมืองในคราวเดียวกนั ซึ่งถ้ามองจากบริเวณด้านล่างของเขากระโดง จะเห็นพระพทุธรูป
เป็นจุดเด่น ในขณะเดียวกันถ้ามองลงมาจากองค์พระพุทธรูปจะเห็นทัศนียภาพทัว่เมืองบุรีรัมย์
อย่างชดัเจน การเลือกสร้างพระพุทธรูปบนพืน้ท่ีดงักล่าวอาจมีความต้องการท่ีจะพฒันาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวก็อาจเป็นได้ โดยอาศัยสัญลักษณ์เชิงพุทธศาสนา ด้วยความท่ีเป็นชาวพุทธ 
พระพทุธรูปจงึเป็นสิง่หนึง่ท่ีดงึดดูศรัทธา และการท่ีจะมานมสัการปัจจบุนัพระสภุทัรบพิตร ยงัได้ใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีท้องถ่ิน เช่น งานประเพณีขึน้เขากระโดงในวนัขึน้ 15 
ค่ํา เดือน 5 ของทกุปี150 และงานห่มผ้าองค์พระสภุทัรบพิตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน   ซึง่คนไทยเชือ้
สายจีน ชาวบรีุรัมย์ ร่วมกนัประกอบพิธีเปล่ียนผ้าองัสะ ยาว 32 เมตร ห่มองค์พระ มีการประกอบ
พิธีพราหมณ์ ถวายดอกไม้ เคร่ืองคาวหวาน151 

2.4 พุทธปฏมิาขนาดใหญ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ วัดน้อยโพธ์ิคาํ อาํเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม 

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (ภาพท่ี 56) เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประทบันัง่ปาง
มารวิชัย ศิลปะแบบพืน้ถ่ิน สมัยรัตนโกสินทร์ สร้างด้วยวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วย

                                         
150 เร่ืองเดียวกนั. 
151 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วัดน้อยโพธ์ิคาํ, เข้าถึงเม่ือ 4 กมุภาพนัธ์ 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www2.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000012932  
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กระเบือ้งเซรามิคสีนํา้ตาลทัง้องค์พระ ขนาดหน้าตกักว้าง 18 เมตร (9 วา) ความสงูจากพืน้ดินรวม
อาคารรองรับองค์พระสงู 40 เมตร152ประดษิฐานท่ี วดัน้อยโพธ์ิคํา อําเภอเมือง จงัหวดันครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 56 พทุธปฏิมาขนาดใหญ่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วดัน้อยโพธ์ิคํา อําเภอเมือง จงัหวดั
นครพนม 

 
2.4.1 ประวัตกิารก่อสร้าง หน้าที่การใช้งาน และงบประมาณในการก่อสร้าง

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ริเร่ิมการสร้างโดย พระ

ครูนครพนมคณารักษ์ เจ้าคณะอําเภอเมืองนครพนมในขณะนัน้ (ปัจจบุนัคือพระเทพมงคลเมธี เจ้า
อาวาสวดัมหาธาต)ุ โดยมีความมุ่งหมายในการสร้างให้เป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่คู่บ้านคู่เมือง
นครพนม ในส่วนของการก่อสร้างควบคมุโดยพระมหาบวัศรี ขนฺติสาโร เจ้าอาวาสวดัน้อยโพธ์ิคํา 
(ปัจจุบนัคือ พระครูสิริปริยตัิคณุ เจ้าอาวาสวดัโกศลมชัฌิมาวาส อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 
ประจําสํานกัพระปริยตัธิรรม วดัน้อยโพธ์ิคํา)153 

เร่ิมดําเนินการก่อสร้างเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2514 (จ.ศ.
1332)แรม 10 ค่ํา เดือน 2 ปีจอ (ปฏิทินเป็นปีกุล) เวลา 13.14 น.โดยได้ถือฤกษ์การสร้างว่าเป็น 

                                         
152 ป้ายประวตัิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาคารด้านหน้าองค์พระสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถวดัน้อยโพธ์ิคํา อําเภอเมือง จงัหวดันครพนม. 
153 เร่ืองเดียวกนั. 
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“ภมูิปาโลฤกษ์” ซึง่เช่ือวา่เป็นฤกษ์ของพระพทุธรูปองค์ใหญ่ ประกอบพิธีวางศลิาฤกษ์โดย พล.ต.อ.
ประเสริฐ รุจิระวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสขุ และอธิบดีกรมตํารวจ เป็นประธานใน
พิธี ตอ่มามีการก่อสร้างตามลําดบัโดยเร่ิมจากการสร้างอาคารฐานองค์พระขึน้ก่อนหลงัจากนัน้จึง
เร่ิมสร้างองค์พระ ตามประวตัิระบุว่าองค์พระเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2526 บนศาลาพทุธวิหาร
อาคารรองรับองค์พระ และสําเร็จเป็นโครงองค์พระในปี พ.ศ.2527  ปีถดัมาได้ทําการตบแตง่สว่น
พระเศียรให้ได้รูปทรงสดัส่วน ในปีเดียวกนัได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุบรรจุแผ่นอิฐ
ศกัดิ์สิทธ์ิพระธาตพุนมเข้าไปภายในองค์พระ ทําพิธียกยอดพระเกศขึน้ประดิษฐานบนพระเศียร 
โดยมีพระเทพรัตนโมลี เจ้าคณะจงัหวดันครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอทุยั นาคปรีชา ผู้ว่า
ราชการจงัหวดันครพนมในขณะนัน้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวนัจนัทร์ท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2528 
ตรงกับขึน้ 14 ค่ํา เดือน 8 ปีฉล ูเวลา 12.00 น. ต่อมาทําการประดบักระเบือ้งเคลือบท่ีพระเศียร 
พระพกัตร์ปี พ.ศ.2530 ใช้เวลาในการก่อสร้างรวมทัง้สิน้ 14 ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้สิน้
ประมาณ 3,500,000 บาท154 

2.4.2 รูปแบบศิลปะ ลักษณะการใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้างสมเดจ็
พระบรมไตรโลกนาถ 

พุทธปฏิมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีขนาดหน้าตักกว้าง 18 เมตร 
ประทบับนฐานบวัคว่ํา-บวัหงายประดิษฐานบนอาคารรองรับองค์พระท่ีมีช่ือว่าศาลาพุทธวิหาร 
โดยมีความสูงรวมทัง้องค์พระ และอาคารสูง 40 เมตร155 รูปแบบศิลปะเป็นแบบงานช่างพืน้ถ่ิน 
โดยอาจได้รับแรงบนัดาลใจจากพระพทุธรูปศิลปะสโุขทยัหมวดพระพทุธชินราชในภาพรวม แต่มี
ความเคล่ือนคล้อยจากต้นแบบไปอย่างมาก โดยส่วนท่ียังคงเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปแบบ
สโุขทยัคือพระเกศเป็นเปลว นิว้พระหตัถ์ขวาส่ีนิว้ยาวเสมอกนั แต่สว่นอ่ืนมีการปรับเปล่ียนไปโดย
อาจเกิดจากฝีมือ และรสนิยมในเชิงช่างพืน้ถ่ินคือ เม็ดพระศกมีขนาดใหญ่ พระพักตร์เหล่ียม 
เคร่ืองประกอบพระพักตร์อ่ืนๆ แสดงลกัษณะงานช่างพืน้ถ่ิน พระวรกายผอมบางจนมีลกัษณะ
คอ่นข้างแบนจนอาจขาดสดัสว่นเชิงปริมาตรไปบ้าง ทรงครองจีวรห่มเฉียงท่ีริว้จีวรประดิษฐ์ท่ีดแูข็ง
กระด้าง แตก็่เป็นตวัอยา่งการแสดงออกถึงแบบอยา่งงานช่างพืน้ถ่ิน และศรัทธาในการสร้างได้เป็น
อยา่งดี 

 
 

                                         
154 เร่ืองเดียวกนั. 
155 เร่ืองเดียวกนั. 
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2.4.3 การเรียกศรัทธาการบุญจากสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ดําเนินการสร้างโดยพระครูนครพนมคณารักษ์ 

โดยในขณะก่อสร้างองค์พระได้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอเมืองนครพนม จึงอาจเป็นสว่นหนึ่งท่ี
สามารถเรียกศรัทธาการก่อสร้างได้อยา่งดี ด้วยท่านเป็นพระเถระท่ีมีผู้นบัถือศรัทธามากรูปหนึ่งใน
จงัหวดันครพนม แต่เม่ือพิจารณาจากระยะเวลาการก่อสร้างแล้วจะเห็นว่าพทุธปฏิมาสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถได้ใช้เวลาสร้างท่ีคอ่นข้างนานคือเป็นระยะเวลาถึง 14 ปี156 โดยเฉพาะในช่วงแรก
ของการสร้างท่ีเร่ิมดําเนินการก่อสร้างตัง้แต่วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2514 โดยเป็นการสร้างอาคาร
รองรับองค์พระ มาเร่ิมสร้างองค์พระในปีพ.ศ.2526 ซึง่กินเวลานานถึง 12 ปี จนมาเสร็จสมบรูณ์ใน
ปีพ.ศ.2528 ในสว่นงานท่ีลา่ช้าเกิดจากปัญหาประการใดจากการเก็บข้อมลูไม่สามารถสืบทราบได้ 
บางท่ีอาจจะเป็นเร่ืองของปัจจัยในการก่อสร้าง หรือมีปัญหาทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างก็
เป็นไปได้ จะเห็นได้วา่การจดัพิธีตา่งๆในการก่อสร้างสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาจถือได้ว่าเป็น
งานใหญ่พอสมควรเพราะดจูากผู้ ท่ีมาเป็นประธานในพิธีต่างก็เป็นผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งท่ีสําคญัทัง้
ทางราช และการเมือง ในสว่นนีจ้งึอาจสามารถเรียกศรัทธาการก่อสร้างอีกสว่นหนึง่ก็เป็นได้ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในปัจจุบนัยงัคงทําหน้าท่ีเป็นสญัลกัษณ์แทน
องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านัน้โดยดํารงอยู่เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนมากราบไหว้
นมสัการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ปรากฏพิธีการรูปแบบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัองค์พระ ภายในบริเวณ
วดัคงมีแต่ศาลาด้านหน้าองค์พระท่ีต่อเติมขึน้มาใหม่เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิศาสนากิจบางประการ 
ให้เช่าบชูาวตัถมุงคล และจดัแสดงพระธาตตุา่งๆ ตลอดจนถึงเก็บของบางอยา่งประการ ในสว่นอ่ืน
คงมีแต่ตู้ รับบริจาคเพ่ือเชิญชวนทําบญุในลกัษณะต่างๆเช่น ทําบญุบริจาคโรงศพ ทําบญุสะเดาะ
เคราะห์ ทําบญุประจําพระวนัเกิด ฯลฯ  

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อนัเป็นสญัลกัษณ์
ของ วดัน้อยโพธิคํา ถึงแม้ว่าพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์นีเ้ม่ือครัง้สร้างได้สร้างโดยพระครูนครพนม
คณารักษ์ เจ้าคณะอําเภอเมืองนครพนม อนัเป็นพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่ของจงัหวดันครพนมซึง่มีผู้นบั
ถือมาก และพิธีต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสร้างนบัได้ว่าเป็นพิธีใหญ่ท่ีมีการเชิญบคุคลสําคญัต่างๆ
ทัง้ทางราชการ และการเมืองเป็นประธานในพิธีสะท้อนเห็นถึงความรุ่งเร่ืองของผู้สร้างในขณะสร้าง 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงทัง้ศรัทธา และบารมีในการสร้าง แต่เม่ือผู้สร้างได้เปล่ียนผ่านมิได้ดํารงอยู่ยงัท่ี

                                         
156 เร่ิมต้นดําเนินการก่อสร้างวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2514 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 

พ.ศ.2530. 
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แห่งเดิมศรัทธาบารมีก็อาจตามผู้สร้างไป ทิง้ไว้เพียงศรัทธาบารมีในรูปลกัษณ์ขององค์แทนพระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าท่ียงัมีผู้มานมสัการกราบไหว้อยู่เป็นนิจ ด้วยในปัจจุบนัพุทธปฏิมาขนาดใหญ่
องค์นีมี้การเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา แตไ่ม่ถึงกบัทรุดโทรมมาก ด้วยอาจเกิดจากการไม่ดแูลท่ีดี
พอ ถึงแม้วา่พทุธปฏิมาขนาดใหญ่จะแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองศรัทธาบารมีของผู้สร้าง และการ
บญุร่วมกนัของพทุธศาสนิกชนท่ีมีสว่นร่วมในการสร้าง แตเ่ม่ือการเวลาร้างโรยไปความนิยมในการ
มานมสัการอาจร้างโรยไปตามการเวลา สญัลกัษณ์สิ่งแทนองค์พระพทุธองค์ถึงแม้จะยิ่งใหญ่สกั
เพียงใด ถ้าขาดการดแูลเอาใจใส่ ขาดแรงศรัทธาท่ีเกิดจากตวับุคคลท่ีเป็นเคร่ืองดึงดูดแห่งบุญ
บารมี ความนิยมก็ย่อมมีความเส่ือมคลาย กฎแห่งความไม่เท่ียงแท้หมายรวมได้ทุกสิ่งไม่เว้นแต่
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่อนัเป็นตวัแทนแห่งพทุธองค์เม่ือครัง้ยงัดํารงพระชนม์ชีพ 

2.5 พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี วัดบูรพาภริาม อาํเภอเมือง จังหวัดร้อยเอด็ 
พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ (ภาพท่ี 57) พทุธลกัษณะอิริยาบถยืนปางประทานพร 

สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีทองทัง้องค์พระ157 ความสงูจากจากพระบาทถึงยอดพระ
เกศ 59. 20 เมตร 158ประดษิฐานอยูท่ี่วดับรูพาภิราม อําเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 57 พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ วดับรูพาภิราม อําเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 

                                         
157 แตเ่ดมิมีการประดบักระเบือ้งโมเสคในสว่นท่ีเป็นจีวร 
158 วัดบูรพาภริาม, เอกสารเผยแพร่จากวดับรูพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด, 2557. 
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2.5.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างพระพุทธรัตน มงคล
มหามุนี 

พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ สร้างโดยพระราชปรีชาญาณมนีุ (พทุธาสิริวฑุ
โฒ)อดีตเจ้าอาวาสวดับรูพาภิราม แรงบงัดาลใจในการสร้างเกิดจากพระราชปรีชาญาณมนีุ ได้นํา
คณะสงฆ์ และญาตโิยม ไปนมสัการหลวงพอ่โต วดัอินทรวิหาร กรุงเทพฯ ซึง่เป็นพทุธปฏิมาปางอุ้ม
บาตรขนาดใหญ่ จึงเกิดแรงศรัทธาท่ีจะสร้างพระพทุธปฏิมาปางประทานพรท่ีสงูท่ีสดุในโลก โดย
เร่ิมพิธีวางศิลาฤกษ์วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2514 แล้วเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี พ.ศ.2522 ใช้เวลา
ดําเนินการก่อสร้าง 8 ปี ใช้งบประมาณทัง้สิน้ 7,023,579.75 บาท (เจ็ดล้านสองหม่ืนสามพนัห้า
ร้อยเจ็ดสบิเก้าบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) ตอ่มาในปี พ.ศ.2544 พระธรรมราชโสภณ (จําปี จนฺทธมฺโม) 
เจ้าอาวาสวดับรูพาภิรามในขณะนัน้ ได้ดําเนินการบรูณปฏิสงัขรณ์พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ โดย
กะเทาะกระเบือ้งโมเสคท่ีประดับองค์พระท่ีชํารุดออก และฉาบปูนใหม่พร้อมทาสีทองทั่วองค์
พระ159ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจบุนั 

2.5.2 รูปแบบศิลปะ ลักษณะการใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้างพระพุทธ
รัตนมงคลมหามุนี 

พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ ควรจดัอยู่ในศิลปะแบบงานช่างพืน้บ้าน ด้วย
ไม่สามารถจดัอยู่ในศิลปกรรมรูปแบบใดได้ ความสําคญัของพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์นีซ้ึง่มี
ความตัง้ใจวา่ต้องการสร้างให้เป็นพระพทุธปฏิมาปางประทานพรท่ีสงูท่ีสดุในโลก160 ด้วยมีความสงู
เฉพาะองค์พระ 59.20 เมตร ถ้ารวมฐานมีความสงู 67.85 เมตร โดยมีรายละเอียดองค์พระดงันี ้พระ
บาทถึงพระองัสาสงู 12.50 เมตร พระศอสงู 4 เมตร พระกรรณยาว 3 เมตร ขมวดพระเกศามี
จํานวน 675 ขมวด161 การก่อสร้างในครัง้แรกนัน้ระบไุว้ว่าต้องการสร้างให้สงู 101 ศอก เท่ากบัช่ือ
จังหวัด แต่มีการวัดขนาดเกินเป็น 118 ศอก (59.20 เมตร) ซึ่งเม่ือสร้างเสร็จถือได้ว่าเป็น
พระพทุธรูปท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทย และเป็นอนัดบัท่ี 6 ของโลก162แตด้่วยการท่ีต้องการสร้างให้สงู
ท่ีสดุจงึดอูงค์พระผอมเพรียวบางไมส่มสดัสว่น  

                                         
159 เร่ืองเดียวกนั. 
160 เร่ืองเดียวกนั. 
161 เร่ืองเดียวกนั. 
162 กระทรวงวฒันธรรม, 101 ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์

การพิมพ์, 2533), 111. 
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เทคนิคการก่อสร้างเป็นการสร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เสาตอม่อใน
การรับนํา้หนกัองค์พระมีทัง้หมด 52 ต้น เทคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมติดกนัตลอด เสาท่ีโผล่เหนือ
คานคอดิน 23 ต้นชัน้แรกสร้างเป็นอาคารรองรับส่วนพระบาท163 ตวัอาคารใต้องค์พระในอดีตใช้
เป็นพิพิธภณัฑ์164 แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีให้เช่าบชูาวตัถมุงคลของวดั 

2.5.3 การเรียกศรัทธาการก่อสร้าง และศรัทธาการบุญจากพระพุทธรัต
นมงคลมหามุนี 

พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุสร้างโดยพระราชปรีชาญาณมนีุ (พทุธาสิริวฑุ
โฒ)อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรามและเป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนัน้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
พระภิกษุชัน้ผู้ ใหญ่ท่ีมีผู้ ให้การนบัถือมาก จึงไม่น่าเป็นการยากนกัท่ีจะเรียกศรัทธาการบญุในการ
ก่อสร้าง ข้อสําคญัคงอยู่ท่ีว่าความตัง้ใจท่ีจะสร้างให้เป็นพทุธปฏิมาอิริยาบถยืนปางประทานพรท่ี
สงูท่ีสดุในโลก ซึง่ได้แรงบนัดาลใจมาจากการไปนมสัการหลวงพอ่โต วดัอินทรวิหาร กรุงเทพฯ ด้วย
เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ ท่ีเร่ิมก่อสร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) อันเป็นพระภิกษุชัน้ผู้ ใหญ่ท่ีมีผู้นับถือมากเช่นกัน การท่ีพระราชปรีชาญาณมุนี 
(พุทธาสิริวุฑโฒ) มีความตัง้ใจท่ีจะสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีความสงูท่ีสดุนัน้ส่วนหนึ่งอาจ
แสดงถึงความศรัทธาบารมีในการสร้างให้มีความสงูใหญ่ท่ีสดุเพ่ือเรียกศรัทธาการสร้างเร่ืองการทํา
สถิติ และสามารถสร้างสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ ถึงแม้ว่าพระพทุธรัตนมงคลมหามนีุจะเน้นความ
สูงจนดูไม่สมส่วนแต่ก็นับได้ว่าเป็นตวัอย่างส่วนหนึ่งของงานช่างท้องถ่ินท่ีเกิดจากศรัทธาของ
ผู้สร้างร่วมกบัศรัทธาท่ีเป็นชาวบ้าน165 

ความสําคญัของพระพทุธรัตนมงคลมหามนีุนอกจากเร่ืองขนาดความสงูท่ี
ถือว่าสงูท่ีสดุแล้ว ยงัปรากฏช่ืออยู่ในคําขวญัประจําจงัหวดัร้อยเอ็ดความว่า ...สิบเอ็ดประตเูมือง
งาม เรืองนามพระสงูใหญ่ ผ้าไหมสาเกต ุบญุผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชยัมงคล งามหน้ายลบงึ
พลาญชยั เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ...ในส่วนนีจ้ึงอาจเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็น
ความศรัทธาของชาวร้อยเอ็ดต่อพระพทุธรัตนมงคลมหามนีุในฐานะท่ีเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
คูบ้่านคูเ่มือง ในขณะเดียวกนัก็แสดงให้เห็นถึงบารมีผู้สร้างด้วยเช่นกนั 

                                         
163 วัดบูรพาภริาม, เอกสารเผยแพร่จากวดับรูพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด, 2557. 
164 เร่ืองเดียวกนั. 
165 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 607. 
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ปัจจบุนัพระพทุธรัตนมงคลมหามนีุยงัคงมีผู้มานมสัการกราบไหว้อยู่เสมอ 
อานิสงส์ของการมากราบไหว้บชูามีการกลา่วไว้วา่ จะได้อานิสงส์สงูเทียมเมฆเทียมฟ้าทําการสิง่ใด
ก็สําเร็จผลด้วยประการทัง้ปวง166 อานิสงส์ท่ีอ้างถึงนีค้งมาจากความสงูขององค์พระนัน้เอง การ
เรียกศรัทธาการบุญจากพระพทุธรัตนมงคลมหามนีุส่วนอ่ืน คงมีเพียงการให้เช่าบูชาวตัถมุงคลท่ี
สว่นใหญ่ก็เป็นพระพทุธรัตนมงคลมหามนีุจําลองในรูปแบบต่างๆ และตู้ รับบริจาคปัจจยัท่ีพบเห็น
ได้ทัว่ไป 

2.6 พระพุทธอุตตรมหามงคลอุบลรัตน์ หรือหลวงพ่อขาว วัดพระบาทภพูาน
คาํ อาํเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

พระพทุธอตุตรมหามงคลอบุลรัตน์ หรือหลวงพ่อขาว (ภาพท่ี 58) เป็นพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่อิริยาบถประทบันั่งปางประทานพร สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้าตกั
กว้าง 18 เมตร สงู 40 เมตร ประดิษฐานบนไหล่เขาภูพานคํา วดัพระบาทภูพานคํา อําเภออุบล
รัตน์ จงัหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 58  พระพทุธอตุตรมหามงคลอบุลรัตน์ วดัพระบาทภพูานคํา อําเภออบุลรัตน์ จงัหวดั
ขอนแก่น 

 
 
 
 

                                         
166 วัดบูรพาภริาม, เอกสารเผยแพร่จากวดับรูพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด, 2557. 
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2.6.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระพุทธอุตต
รมหามงคลอุบลรัตน์ 

พระพทุธอตุตรมหามงคลอบุลรัตน์ หรือหลวงพ่อขาวสร้างขึน้เม่ือราว พ.ศ.
2514-พ.ศ.2515 จากการลงเก็บข้อมูลไม่สามารถทราบข้อมูลได้ว่า พุทธปฏิมาองค์นีส้ร้างโดย
ใคร167และใช้งบประมาณในการสร้างไปเท่าไหร่ คงทราบแตเ่พียงปีการสร้างเพียงเท่านัน้ 

2.6.2 รูปแบบศิลปะ หน้าที่การใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้าง พระพุทธ
อุตตรมหามงคลอุบลรัตน์ 

พระพทุธอตุตรมหามงคลอบุลรัตน์ สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กทาสี
ขาวทัว่ทัง้องค์พระ ประทบันัง่ปางประทานพรบนฐานบวัคว่ํา-หงาย ฐานผ้าทิพย์ด้านหน้าประดบั
ตราอุณาโลมใต้พระมงกุฎพร้อมจารึกช่ือพระนาม “พระพุทธอุตตรมหามงคลอุบลรัตน์” รูปแบบ
ศิลปะของพระพุทธอุตตรมหามงคลอุบลรัตน์คงได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปศิลปะ
สโุขทยั โดยมีการประยกุต์บางส่วนอาทิรูปพระพกัตร์ท่ีมีลกัษณะออกไปทางกลมเค้าเหล่ียม เค้า
พระพักตร์ท่ีดูเคร่งเครียดไปบ้างอาจเป็นเพราะฝีมือทางเชิงช่างพืน้ถ่ิน ลักษณะท่ีสําคัญของ
พระพุทธรูปองค์นีคื้อการแสดงปางประทานพร โดยนิยมเรียกกันว่า“แบบพุทธศิลป์แห่งสมัย
รัตนโกสนิทร์” 168 หน้าท่ีการใช้งานของพระพทุธอตุตรมหามงคลอบุลรัตน์ อีกประการหนึ่งนอกจาก
เป็นท่ีสกัการบชูาแล้ว ยงัทําหน้าท่ีเป็นถงัเก็บกกันํา้ฝนด้วยประดิษฐานอยู่บนไหลเ่ขาท่ีภายใต้ฐาน
เดมิเป็นพระอโุบสถ169 ซึง่อยูบ่นท่ีสงูจงึสามารถระบายนํา้มาเพ่ือใช้ในบริเวณใกล้เคียงได้ 
 
 

                                         
167 ข้อมลูประวตัวิดัพระบาทภพูานคําระบไุว้วา่เจ้าอาวาสวดัท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในช่วง

ปี พ.ศ.2511- 2522 คือพระสิริสารสธีุ ซึง่เป็นช่วงเวลาการสร้างองค์พระพทุธอตุตรมหามงคลอบุล
รัต น์  จึ ง เ ป็น ไปว่ าพระสิ ริ ส า รสุ ธี  น่ าจะ เ ป็นผู้ ริ เ ร่ิ มกา ร ก่อส ร้ า ง  ดู ใน  กรมศาสนา 
กระทรวงศกึษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 12 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 
2536), 242. 

168 มีการเรียกพระพทุธรูปแบบศิลปะสโุขทยัปางประทานพรท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี  9 ว่า  “แบบพุทธศิลป์แห่งสมัย
รัตนโกสนิทร์” ดใูน ตาํนานวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2546), 327. 

169 โยธิน น้อยนํา้คํา, บทสวดมนต์วัดพระบาทภูพานคํา (ขอนแก่น: ขอนแก่นการ
พิมพ์, 2556), 2. 
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2.6.3 การเรียกศรัทธาการบุญจากพระพุทธอุตตรมหามงคลอุบลรัตน์ 
พระพทุธอตุตรมหามงคลอบุลรัตน์เป็นพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์หนึ่ง

ท่ีมีการสร้างประดิษฐานไว้บนพืน้ท่ีใกล้เข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จึงมีนักท่องเท่ียวมา
นมัสการอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าพุทธปฏิมาองค์นีส้ร้างอยู่ในพืน้ท่ีเข่ือนอุบลรัตน์ อันเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีผู้ นิยมมาท่องเท่ียวมาก และภูมิทัศน์ท่ีประดิษฐานองค์พระก็มีความงดงามตาม
ธรรมชาต ิแตก่ลบัไมพ่บการเรียกศรัทธาในรูปแบบใดเลยทัง้การขอรับบริจาครูปแบบตา่งๆ คงมีแต่
ป้ายเชิญชวนให้บริจาคเพ่ือบูรณะบนัไดทางขึน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าพระพทุธอตุตรมหามงคลอบุล
รัตน์เป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์ทางกักเก็บนํา้ของวัด และเพ่ือการ
สกัการบชูาด้วยเป็นองค์สญัลกัษณ์แทนองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอย่างแท้จริง มิได้มีผลประโยชน์
อ่ืนใดเคลือบแฝงแตอ่ยา่งไร 

2.7 พระพุทธสุรินทรมงคล วนอุทยานพนมสวาย อาํเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
พระพุทธสุรินทรมงคล (ภาพท่ี 59) เป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ศิลปะสุโขทัย

ประทบันัง่ปางประทานพรแบบ สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้าตกักว้าง 15 เมตร มี
ความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศ 21.50 เมตร ประดิษฐานท่ีวนอุทยานพนมสวาย อําเภอเมือง 
จงัหวดัสริุนทร์170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 59  พระพทุธสริุนทรมงคลประดษิฐานท่ีวนอทุยานพนมสวาย อําเภอเมือง จงัหวดัสริุนทร์ 
 

                                         
170 ป้ายประวตัพิระพทุธสริุนทรมงคลบริเวณหน้าองค์พระ. 
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2.7.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างพระพุทธสุรินท
รมงคล 

พระพุทธสริุนทรมงคลจดัสร้างขึน้เพ่ือเป็นพระพทุธรูปประจําเมืองสริุนทร์ 
ได้ดําเนินโครงการโดยพล.ต.ต.วิเชียร ศรีมนัตร ผู้ว่าราชการจงัหวดัในขณะนัน้ เบือ้งต้นในการหา
ทุนทรัพย์ในการจดัสร้างได้สร้างพระจอมสุรินทร์สําหรับให้เช่าบูชาโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้าง
พระพทุธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้บนเขาพนมสวาย ซึ่งอยู่ในบริเวณยอดพนมเปร๊าะ (เขาชาย) 
โดยมอบให้พุทธสมาคมจงัหวดัสริุนทร์เป็นฝ่ายดําเนินการ กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบองค์พระ 
เร่ิมการดําเนินงานวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 และเร่ิมก่อสร้างในวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2518 
แล้วเสร็จในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2520 จากนัน้ในปีพ.ศ.2523 นายเสนอ มลูศาสตร์ ผู้วา่ราชการ
จงัหวดัสริุนทร์ในขณะนัน้ ได้กราบบงัคมทลูขอพระราชทานนามองค์พระจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช โดยได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า "พระพทุธสริุนทรมงคล" เป็น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีสุด และประดิษฐานในจุดท่ีสูงท่ีสุดของจังหวัดสุรินทร์ ต่อมาวันท่ี 31
มีนาคม พ.ศ. 2527 ได้มีการประกอบพิธีเบิกพระเนตร องค์พระพุทธสุรินทรมงคล รวมทัง้ได้
อญัเชิญพระบรมสารีริกธาต ุไปบรรจไุว้ ณ บริเวณพระนาภี171 

งบประมาณการก่อสร้างได้มาจากจดัสร้างพระจอมสริุนทร์สําหรับให้เช่า
บชูาโดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะสร้างพระพทุธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้บนเขาพนมสวายซึง่ตอ่มาคือ
พระพุทธสริุนทรมงคล ได้รับรายได้จากการให้เช่าบูชาพระจอมสริุนทร์เป็นเงินทัง้สิน้ 1,500,000 
บาท ได้นํามาใช้ในการก่อสร้างองค์พระพทุธรูปทัง้สิน้ 1,389,125.50 บาท172 

2.7.2 รูปแบบศิลปะ หน้าที่การใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้างพระพุทธสุริ
นทรมงคล 

พระพุทธสริุนทรมงคลเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีต้นแบบการสร้าง มา
จากพระพทุธรูป ภ.ป.ร รัชกาลท่ี 9 อนัเป็นพระพทุธรูปแบบศลิปะสโุขทยัแสดงปางประทานพร173 ท่ี
มีการเรียกว่า“แบบพทุธศิลป์แห่งสมยัรัตนโกสินทร์” 174องค์พระพระพทุธสริุนทรมงคลมีขนาดหน้า

                                         
171 เร่ืองเดียวกนั. 
172 เร่ืองเดียวกนั. 
173 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 309. 
174 ตาํนานวัดบวรนิเวศวิหาร, 327. 
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ตกักว้าง 15 เมตร มีความสงูจากฐานถึงยอดพระเกศ 21.50 เมตร175สร้างจากวสัดคุอนกรีตเสริม
เหล็กมีการวางโครงสร้างรับนํา้หนกัใต้ฐานพระ องค์พระทาสีขาวตลอดทัง้องค์ ส่วนของพระเนตร
พระเนตรขาวประดบัด้วยเปลือกหอยมกุ พระเนตรดําสร้างจากโลหะทองเหลืองรมดํา ประทบันัง่
บนฐานดอกบวัคว่ํา-ดอกบวัหงายบริเวณฐานผ้าทิพย์ประดบัตราสญัลกัษณ์ พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2550 เม่ือทําการก่อสร้างองค์พระเสร็จ
ได้มีการอญัเชิญบรมสารีริกธาต ุบรรจไุว้ ณ บริเวณพระนาภี176 

2.7.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญจากพระพุทธสุรินทรมง
คล 

พระพทุธสริุนทรมงคลเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์หนึง่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็น
พระพทุธรูปประจําจงัหวดั ถือได้วา่เป็นแรงศรัทธาการสร้างร่วมกนัของชาวจงัหวดัสริุนทร์ ท่ีนําโดย
พล.ต.ต.วิเชียร ศรีมนัตร ผู้ว่าราชการจงัหวดัในขณะนัน้ นอกจากวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการสร้างเพ่ือ
เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดัสริุนทร์ พืน้ท่ีการก่อสร้างก็นบัได้ว่าสามารถเรียกศรัทธา
การสร้างด้วยเช่นกนั ด้วยพืน้ท่ีการสร้างคือยอดเขาพนมเปร๊าะ (เขาชาย) ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของเขา
พนมสวายท่ีชาวจงัหวดัสริุนทร์มีงานประเพณีว่าทุกวนัขึน้ 1 ค่ํา เดือน 5 อนัเป็นวนัขึน้ปีใหม่ตาม
จนัทรคติชาวจงัหวดัสริุนทร์จะพากนัเดินขึน้เขาพนมสวาย โดยเช่ือว่าการได้ขึน้เขาพนมสวายใน
วนันีเ้ป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว177 ด้วยการสร้างพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บน
พืน้ท่ีมงคลตามความเช่ือความศรัทธายอ่มสามารถเรียกศรัทธาได้เป็นอยา่งดี 

การจดัหาทุนการจดัสร้างองค์พระมีท่ีมาจากการสร้างพระจอมสริุนทร์ ใน
รูปแบบต่างๆทัง้รูปหล่อลอยตวัแบบพระกร่ิง และเหรียญรูปพระจอมสริุนทร์ เพ่ือให้ประชาชนได้
เช่าบชูาเพ่ือเป็นทนุในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นรูปแบบการเรียกศรัทธาท่ีพบได้ทัว่ไปใน
สงัคมไทย เพราะสงัคมไทยกบัวตัถมุงคลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพทุธศาสนามกัคูก่นัเสมอ ยิ่งวตัถปุระสงค์
ในการสร้างมีเหต ุและผลดี ยิ่งสามารถเรียกศรัทธาการบญุในการสร้างได้อย่างดี ในกรณีการเรียก
ศรัทธาการสร้างพระพทุธสริุนทรมงคล ด้วยเป็นการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือเป็นพระพุทธรูปประจําจงัหวดัสริุนทร์ และสิ่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือหาทุนในการสร้างคือ “พระจอม

                                         
175 ความสงูขององค์พระข้อมลูระบวุ่าองค์พระสงู 30 เมตร ดใูน พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระ

พทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 313. 
176 ป้ายประวตัพิระพทุธสริุนทรมงคลบริเวณหน้าองค์พระ. 
177 เร่ืองเดียวกนั. 
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สริุนทร์” จึงดสูอดคล้องในเร่ืองของการตัง้ช่ือวตัถมุงคลกบัสิ่งท่ีต้องการสร้าง นอกจากนัน้แล้วพระ
กร่ิงจอมสริุนทร์ยงัได้ปลกุเสกโดยพระราชวฒุาจารย์ หรือ หลวงปู่ ดลูย์อตโุล เจ้าอาวาสวดับรูพราม 
จงัหวดัสริุนทร์ในขณะนัน้ ด้วยเป็นพระภิกษุท่ีมีผู้นบัถือศรัทธามากจงึเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้พระจอม
สริุนทร์มีความนิยมอย่างแพร่หลาย  โดยอาจคิดได้ว่าพระจอมสริุนทร์ถือเป็นของท่ีระลึกแห่งการ
ร่วมใจในการสร้าง และยังเป็นสญัลกัษณ์การบุญแสดงว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่พระพทุธสริุนทร์มงคลของชาวสริุนทร์ สว่นของการก่อสร้างจะเห็นได้ว่าเป็นไปใน
ระบบของทางราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนถึงพืน้ท่ีการประดิษฐานก็เป็นพืน้ท่ีของ
วนอทุยานแห่งชาตพินมสวายจงึถือได้วา่เป็นการสร้างร่วมกนัทัง้หน่วยงานรัฐ และประชานชน 

พระพทุธสริุนทรมงคลได้รับการดแูลโดยหน่วยงานกรมป่าไม้เพราะได้สร้าง
ประดิษฐานในพืน้ท่ีวนอุทยานแห่งชาติพนมสวายซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และมี
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพทุธ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 จึงมี
ประชาชน และนกัท่องเท่ียวเดินทางมากราบไหว้นมสัการอย่างสม่ําเสมอ อาจเพราะด้วยการมา
ท่องเท่ียวในแหลง่เดียวได้ประโยชน์ทัง้การบญุ และการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ด้วยการพระพทุธสุ
รินทรมงคลท่ีมิได้ประดิษฐานอยู่ในวดั หรือพทุธสถาน จึงไม่ปรากฏพิธีกรรมเก่ียวข้องกบัองค์พระ 
คงมีแตตู่้ รับบริจาคปัจจยัเพ่ือนําไปใช้ทํานบุํารุงองค์พระแตเ่พียงเท่านัน้ 

2.8 พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน อําเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี 

พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ (ภาพท่ี 60) เป็นพทุธปฏิมาไสยาสน์
ขนาดใหญ่ สร้างด้วยเทคนิคแกะสลักบนหินอ่อน ขนาดความยาว 20 เมตร กว้าง 5 เมตร178 
ประดษิฐานท่ีวดัป่าภกู้อน อําเภอนายงู จงัหวดัอดุรธานี 

 
 
 
 
 
 

                                         
178 ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, ม.ป.ป.), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพท่ี 60 พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ ประดษิฐานท่ีวดัป่าภกู้อน อําเภอนายงู 

จงัหวดัอดุรธานี 
 

2.8.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามุนี 

พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุจดัสร้างขึน้เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวาย
เป็นพระราชกศุลในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชรัชกาลท่ี 9 
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ.2554179การจดัสร้างอยูภ่ายใต้การดแูล
ของคณะกรรมการปิยธรรมมลูนิธิ180 โดยมีนางปิยวรรณวีรวรรณ เป็นประธานอํานวยโครงการ181 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายสงฆ์ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรม
บณัฑิต วดัพระรามเก้ากาญจนาภิเษก หลวงปู่ ใหญ่ และพระราชวราลงัการ วดัโพธิสมภรณ์ พระ
ครูจิตตภาวนาญาณ (ชาลี ถิรธมัโม) วดัป่าภกู้อน กรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายฆราวาสมี พระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ ประกอบด้วยคณะท่ีปรึกษา จุลนภ 
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี พ.ต.อ.หญิง ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สวัสดิ ์
วฒันายากร องคมนตรี นายอํานวย วีรวรรณ พลโทนายแพทย์ธํารงรัตน์ แก้วกาญจน์ นายชํานาญ 

                                         
179 เร่ืองเดียวกนั. 
180 เร่ืองเดียวกนั. 
181 เร่ืองเดียวกนั. 
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วีรวรรณ และนายโอฬาร วีรวรรณ เป็นกรรมการบริหาร การก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์โลกนาถ
ศาสดามหามนีุได้มีลําดบัเหตกุารณ์การสร้างดงันี ้182 

1. ทําพิธีวางศลิาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2549 
2. ตรวจรับหินออ่น เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2549 
3. หินอ่อน 9 ก้อนแรกมาถึงอุดรธานี และทําพิธีสมโภช เม่ือวนัท่ี 26 

สงิหาคม พ.ศ.2549 
4. แกะสลกัหินออ่นเป็นปฐมฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2549 
5. อญัเชิญหินอ่อนก้อนพระเศียรขึน้ประดิษฐาน เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 

พ.ศ.2551 
6. ตอกไม้มงคลยกเสาเอกพระวิหาร เม่ือวนัวิสาขบชูาท่ี 19 พฤษภาคม 

พ.ศ.2551 
7. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธาน

ประกอบพิธีเททองหลอ่พระรัศมี องค์พระพทุธไสยาสน์ฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2552 
8. พุทธาภิเษกพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เม่ือวันท่ี 3 

กรกฎาคม พ.ศ.2553 สมเด็จพระวนัรัต วดับวรนิเวศวิหาร จดุเทียนชยั พระธรรมบณัฑิต ดบัเทียน
ชยั 

9. อญัเชิญตราสญัลกัษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 
พ.ศ.2554 ประดษิฐาน ณ ผ้าทิพย์ เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

10. ประดิษฐานพระอณุาโลมท่ีพระนลาฎพระพทุธไสยาสน์ฯ เม่ือวนัท่ี 3 
ธนัวาคม พ.ศ.2554 

วนัท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามองค์พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ท่ีสร้างขึน้ใน
วโรกาสนีท้รงมีพระนามว่า “พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ” อนัมีความหมายว่า “พระ
พุทธไสยาสน์แห่งพระมหามุนีผู้ ทรงเป็นบรมครูท่ีทรงเป็นท่ีพึ่งของชาวโลก” งบประมาณการ
ก่อสร้างองค์พทุธปฏิมาไสยาสน์รวมแท่นฐานใช้งบประมาณรวมทัง้สิน้ราว 71 ล้านบาท183 

                                         
182 เร่ืองเดียวกนั. 
183 เร่ืองเดียวกนั. 
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2.8.2 รูปแบบศิลปะ เทคนิคการก่อสร้าง หน้าที่ และความหมายพระพุทธ
ไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี 

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีเป็นพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาด
ใหญ่ปางปรินิพพาน สร้างด้วยเทคนิคแกะสลกัหินอ่อนสีขาว ได้รับการออกแบบ และแกะสลกัโดย 
นายนริศ รัตนวิมล ร่วมกบั นายเฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ เป็นท่ีปรึกษาด้านศิลปะ184การออกแบบได้
ทําอย่างเป็นระบบโดยมีทัง้ภาพลายเส้น (ภาพท่ี 61) และองค์พระปฏิมาองค์ต้นแบบ (ภาพท่ี 62) 
เพ่ือนําไปขยายแบบในการก่อสร้างองค์จริง โดยมีแนวคิดการออกแบบเพ่ือให้เป็นเอกลกัษณ์ทาง
พทุธศลิป์แห่งสมยัรัชกาลท่ี 9185 

รูปแบบศลิปะขององค์พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุสามารถจดั
อยู่ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัยแบบไทยประยุกต์ เพราะได้รับแรงบนัดาลใจจากพระพุทธรูปสมัย
ต่างๆนํามาผสมผสานกัน โดยมีพระพทุธรูปสโุขทยัเป็นหลกัด้วยเค้าลกัษณะพระพกัตร์ พระเกศ
เปลวเพลงิ และนิว้พระหตัถ์ส่ีนิว้เรียงชิดแบบพระพทุธรูปสโุขทยั สว่นเม็ดพระศกมีขนาดใหญ่คล้าย
พระพทุธรูปเชียงแสนกลุ่มพระพทุธสิหิงส์ การจดัวางพระอิริยาบถสีหไสยาสน์มีลกัษณะแนบพระ
เศียรไปกับแท่นพระบรรทมเป็นอิริยาบถไสยาสน์แบบอย่างของพระพุทธรูปอินเดีย ตัง้แต่ศิลปะ
คนัธาระ ถึงสมยัคปุตะ และศิลปะวกาฏกะ-จาลกุยะตะวนัตกระยะแรก186 และพทุธปฏิมาไสยาสน์
ศิลปะอินเดียหมายถึงปางปรินิพพานเท่านัน้187 จึงอาจนํารูปแบบของพุทธปฏิมาไสยาสน์ศิลปะ
อินเดียมาปรับใช้กับพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เพ่ือส่ือให้เห็นว่าปางปรินิพพาน
อยา่งแท้จริง ในสว่นพระวรกายการครองจีวรห่มเฉียงประทบับนแท่นพระบรรทมบวัหงายแบบไทย
ประยกุต์คงเป็นตามแนวทางการออกแบบของศิลปินโดยเม่ือสร้างแล้วเสร็จได้มีการบรรจพุระบรม
สารีริกธาตไุว้ภายในองค์พระ188 
 
 

                                         
184 จันทร์  ชูแก้ว ,  มหาปรินิพพาน พระพุทธรูปหินอ่อน ปางปรินิพพาน 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, 2549), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
185 เร่ืองเดียวกนั. 
186 เชษฐ์ ตงิสญัชลี, พระพุทธรูปอนิเดยี (กรุงเทพฯ: ดา่นสทุธาการพิมพ์, 2554), 58. 
187 เร่ืองเดียวกนั, 57. 
188 ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพท่ี 61 ภาพลายเส้นการออกแบบองค์พระ 
ท่ีมา: วัดป่าภกู้อน, 21 กมุภาพนัธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.watpaphukon.org 
/gallery/view.php?id=27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 62 องค์พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุองค์ต้นแบบ 
 

การก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ใช้เทคนิคการ
แกะสลกัหินอ่อนขนาดใหญ่ซึง่มีนํา้หนกัมาก จึงได้ทําการออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมรับนํา้หนกั
องค์พระผู้ออกแบบคือนายกษฤฏา นนทะนาคร  หินอ่อนท่ีใช้เป็นหินอ่อนสีขาว ท่ีเรียกว่าหินอ่อน
คาราร่า นําเข้ามาจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี189 เร่ิมต้นการก่อสร้างได้มีการศกึษาการแบง่หิน
อ่อนเพ่ือจดัเรียงในการสร้างองค์พระ (ภาพท่ี 63) ในการก่อสร้างใช้วิธีการจัดวางหินอ่อน 3 ชัน้

                                         
189 เร่ืองเดียวกนั. 
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เรียงตอ่กนั แล้วแกะสลกัทีละชัน้ (ภาพท่ี 64)จนแล้วเสร็จเป็นองค์พระท่ีสมบรูณ์ สว่นเปลวพระเกศ
หล่อด้วยโลหะสําริด อณุาโลมทําด้วยทองคําประดบัพลอยบษุราคมั และอญัมณี190ชายผ้ารองรับ
พุทธองค์ช่วงกึ่งกลางองค์พระประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 องค์พระใช้หินอ่อนรวมทัง้สิน้ 43 ก้อน นํา้หนกัรวมประมาณ 
720 ตนั ขนาดความยาวตลอดพระวรกาย 20 เมตร กว้าง 5 เมตร แท่นฐานรองรับประดบัด้วยงาน
ประตมิากรรมนนูต่ําหลอ่ด้วยทองแดงแสดงภาพเร่ืองราวพทุธประวตัก่ิอน และหลงัปรินิพพาน ของ
ปรินิพพานสตูร ออกแบบโดยนายสมยศ คําแสง191 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 63 การแบง่หินออ่นเพ่ือจดัเรียงในการสร้างพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ (ภาพ

จากการจดัแสดงประวตักิารสร้างภายในวหิารองค์พระ) 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
190 วัดป่าภกู้อน, 21 กมุภาพนัธ์ 2557, เข้าถงึได้จาก http://www.watpaphukon.org 

/gallery/view.php?id=27 
191 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 64 การเรียงหินออ่น และแกะสลกัในการก่อสร้างองค์พระ (ภาพจากการจดัแสดงประวตัิ
การสร้าง ภายในวิหารองค์พระ) 

 
เม่ือการก่อสร้างพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุแล้วเสร็จ ต่อมา

จึงมีการสร้างวิหารครอบองค์พระ ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมโดย นายวิวฒัน์ วอทอง192 
ภายในวิหารได้มีการออกแบบจัดวางงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์พระ ตามคติทางพุทธ
ศาสนาอยู่หลายประการ เช่น ได้ทําการสร้างต้นรังทิพย์มาลาสาลวโนทยาน1 คู่ (ภาพท่ี 65) 
ประดบัไว้ท่ีสว่นพระเศียร และพระบาท ตามคมัภีร์มหาปรินิพพานสตูร193 

 
 
 

 

                                         
192 นายวิวัฒน์  วอทอง  ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และผู้ อํานวยการภาควิชา

สถาปัตยกรรมภายใน ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมือง และนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ดใูน ประวัติการสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไม่ปรากฏ
เลขหน้า. 

193 สมเด็จกรมพระปรมานชิุตชิโนรส, “มหาปรินิพพานสตูรปริวรรต ปริจเฉทท่ี 26,” 
พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เล่ียงเซียงจงเจริญ, ม.ป.ป.), 444-445. 
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ภาพท่ี 65 ต้นรังทิพย์มาลาสาลวโนทยานประดบัไว้เหนือพระเศียรองค์พระ ตามคมัภีร์มหา
ปรินิพพานสตูร 

 
การจดัวางเพดานวิหารเหนือองค์พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ 

ตกแตง่ด้วยแผน่สแตนเลสลายดาวพน่ทรายขนาด 1 เมตร x 1 เมตร 184 แผน่ ขนาดโดยรวม 12 เมตร x 
22 เมตร (ภาพท่ี 66 ) ได้ให้ความหมายลายดาวหมายถึง “ลายบนอกนาค” แทนการปรกของพญานาค
ท่ีปกป้องพระพทุธองค์ว่า “ผกพงัพานเป็นเพดานปิดบงัเบือ้งบน ประสงค์จะกนัแดดกนัฝนกนัเหลือบ
แลริน้ร่าน บม่ิให้แผว่พานพระพทุธองค์” โดยเปรียบให้อาคารวิหารคือนาคปรก ท่ีมิไม่ใช่ไม้ หิน อิฐ 
ปนูธรรมดา แต่เป็นสิ่งมีชีวิต และยงัมีชีวิตคงอยู่ เพราะนาคมีอายไุปจนเห็นพระศรีอาริย์ ทกุครัง้ท่ี
ก้าวเข้าในวิหาร จึงต้องสํารวมจิตใจว่าสมัผสัโดยตรงอยู่กบันาค การพดู คิด ทํา ต้องน้อมทางกศุล 
แล้วนาคจะปกปักรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมทัง้ปวง194แนวความคิดดงักล่าวคงปรับแปลงมา
จากพทุธประวตัิในสปัดาห์ท่ี 7 หลงัการตรัสรู้ได้มีฝนตกตลอด 7 วนั นาคมจุลินท์ ได้ขนดกายรอบ
องค์พระพทุธเจ้าได้ 7 รอบ และแผ่พงัพานป้องปกเบือ้งเหนือพระเศียร มิให้ลมและฝนถกูต้องพระ
กายพระพทุธองค์195 

                                         
194 ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
195 สมเด็จกรมพระปรมานชิุตชิโนรส, “โพธิสพัพญัญปูริวรรต ปริจเฉทท่ี 11,” พระ

ปฐมสมโพธิกถา, 214-215. 
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ภาพท่ี 66 ลายดาวเพดานแทนลายอกนาคบนเพดานวิหารเหนือพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดา

มหามนีุ  
ท่ีมา: ประวัติการสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, ม.ป.ป.), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
 

ภายนอกวิหารรอบองค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ ทําการ
จดัสร้างรูปหล่อพระอคัรสาวกผู้ เป็นเอกทคัคะในด้านต่างๆจํานวน 22 องค์ และพทุธบริษัทอีก 6 
องค์ แบ่งเป็นพระอรหนัตสาวก สาวิกา อบุาสก และอุบาสิกา ประดบัอยู่นอกวิหารรายล้อมองค์
พระตามผงั และรูปหลอ่อคัรสาวก (ภาพท่ี 67) โดยมีการประดบัอยู่ท่ีโคนเสาติดผนงัรอบพระวิหาร 
โดยให้ความหมายว่าให้เป็นท่ีระลกึยกย่องสกัการะ ในการสละทานท่ีเป็นแบบอย่างในพทุธบริษัท
ส่ี ได้รับการออกแบบโดย นายประสทิธ์ิ เอมทิม และนายทนงศกัดิ ์สทุธิธีรวฒัน์196 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
196 ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
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ภาพท่ี 67 รูปหลอ่พระอคัรสาวก และแผนผงัการจดัวางพระพทุธสาวกองค์ตา่งๆตามตวัเลขในผงั 

1. อนาถบิณฑิกเศรษฐี 2. พระสารีบตุรเถระ 3. พระอญัญาโกณฑญัญะเถระ 4. พระ
มหาปชาบดีโคตรมีเถระ 5. พระมหากสัสปะเถระ 6. พระมหากจัจายนะเถระ 7. พระ
มหากปัปินะเถระ 8. พระอนรุุทธะเถระ 9. พระอานนท์เถระ 10. หมอชีวกโกมารภจัจ์ 11. 
พระนนัทะเถระ 12. พระสภุตูิเถระ 13. พระจฬูปันถกเถระ 14. พระปิณโฑลภารทวาช
เถระ 15. พระรัฐบาลเถระ 16. พระกมุารกสัสปะเถระ 17. นางสชุาดา 18. พระโสภิ
ตเถระ 19. พระกาฬทุายีเถระ 20. พระวกักลิเถร 21. พระโสณกฏิุกณัณเถระ 22. พระ
อบุลวรรณาเถรี 23. พระทพัพมลัลบตุรเถระ 24. พระอบุาลีเถระ 25. พระสิวลีเถระ 26. 
พระราหลุเถระ 27. พระมหาโมคลัลานะเถระ 28. วิสาขามหาอบุาสกิา 

ท่ีมา: ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวหิาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, ม.ป.ป.), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
 

2.8.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญจากพระพุทธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามุนี 

การกล่าวถึงศรัทธาการสร้างพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี 
ย่อมเล่ียงไม่ได้ท่ีจะไม่กล่าวถึงการสร้างวดัป่าภูก้อน เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างพระพุทธ
ไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุในเวลาต่อมา การสร้างวดัป่าภูก้อนถือได้ว่าเป็นโครงการสร้าง
ขนาดใหญ่ท่ีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งย่อมไม่อาจสร้างได้เพียงลําพงั เพราะแค่พืน้ท่ีการสร้างท่ี
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เป็นการสร้างบนผืนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงู และป่านํา้โสม197 การสร้างวดัขนาดใหญ่
บนพืน้ท่ีดงักล่าวจําต้องใช้ปัจจยั และความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเป็นจํานวนมาก โดยอาจ
เรียกว่าเป็นการเรียกศรัทธาการสร้างหลายปัจจัยมิใช่มีเพียงทุนทรัพย์ท่ีมากพอก็สร้างได้สําเร็จ 
แรกเร่ิมความศรัทธาการสร้างเกิดจากในปี พ.ศ. 2527 พระฝัน้ อาจาโร ได้มอบหมายให้นางปิยวรรณ 
และนายโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะ เดนิทางมาภาคอีสานเป็นเวลา 10 วนั โดยมาทางแถบจงัหวดั
สกลนคร และจงัหวดัอดุรธานี ได้เกิดความเล่ือมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงได้เข้าช่วยเหลือท่าน
พระอินทร์ถวาย สนัตสุสโก สํานกัสงฆ์บ้านนาคําน้อย ในการขออนญุาตใช้พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
จดัตัง้เป็นวดัป่านาคําน้อย และปลกูป่าทดแทนฟืน้ฟสูภาพป่าเส่ือมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถกูต้อง
ตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิธรรม และอยู่อาศยัของพระสงฆ์ จากนัน้
พระอินทร์ถวายได้พาไปดูป่าภูก้อนท่ีกําลงัถูกสมัปทานตีตราตดัไม้ คณะจึงได้ตดัสินใจสร้างวดั 
โดยกราบอาราธนาพระชาลี ถิรธัมโม (ปัจจุบนัเป็นพระครูจิตตภาวนาญาณ) เป็นประธานการ
ก่อสร้าง และได้ทําเร่ืองขอใช้ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายงู-นํา้โสม เพ่ือสร้างวดัเนือ้ท่ี 15 ไร่ 
จากกรมป่าไม้ จนได้รับอนญุาตเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2530 ตอ่มาได้ดําเนินการตามขัน้ตอน
ของกรมการศาสนา จนได้รับอนญุาตให้สร้างวดัในวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2530 และมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการตัง้เป็นวดัป่าภูก้อนขึน้ในพระพทุธศาสนาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2530198 

ตอ่มาเพ่ือรักษาบริเวณวดัให้คงสภาพป่าอย่างสมบรูณ์ จึงได้ขออนญุาตใช้
พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีอยู่โดยรอบวดัด้วย ด้วยความช่วยเหลือของผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีสําคญั
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ปลดัเถลิง ธํารงนาวาสวสัดิ์ ปลดัจุ
ลนภ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ปลดัอนนัต์ อนนัตกูล อธิบดีจํานงค์โพธิเสโร ได้สนบัสนุนช่วยเหลือจน
เป็นผลสําเร็จ โดยเม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ.2531 ได้รับหนงัสืออนญุาตให้เข้าทําประโยชน์หรือ
อยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือจดัตัง้พทุธอทุยานมีเนือ้ท่ี 1,000 ไร่ และได้ตัง้ช่ือว่า “พทุธ
อทุยานมหารุกขปาริชาติภกู้อน”ภายหลงัยงัได้รับความสนบัสนนุจากอธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรม

                                         
197 เร่ืองเดียวกนั. 
198 เร่ืองเดียวกนั. 
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ชลประทาน ตลอดจนผู้ ใหญ่ในกรมตํารวจ กองทัพบก กองทัพอากาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
องค์การโทรศพัท์ อีกหลายท่าน199 

เห็นได้ว่าแรกเร่ิมการสร้างวดัป่าภกู้อนเกิดจากความศรัทธาตอ่อาจารย์ฝัน้ 
อาจาโร ของนางปิยวรรณ และนายโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะ ท่ีได้รับมอบหมายให้เดินทางมา
ทางภาคอีสานแถบจงัหวดัสกลนคร และจงัหวดัอดุรธานี ได้เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระ
ป่า จนเป็นท่ีมาของความศรัทธาการสร้างวดัป่าภกู้อนในเวลาตอ่มา จากประวตัิการสร้างเห็นได้ว่า
ความศรัทธาการสร้างวดัป่าภกู้อนในแต่ละขัน้ตอน มีผู้สนบัสนุนอปุถมัภ์เป็นจํานวนมาก และยงั
เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีสําคญัในหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ย่อมแสดงให้เห็นถึงบารมี
ของผู้สร้างวา่มีความสําคญัเพียงใด  

การก่อสร้างพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุอนัเป็นลําดบัถดัมา
จากการสร้างวดัป่าภกู้อนจนเป็นท่ีแล้วเสร็จ ถือได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีจําเป็นต้องใช้ทุน
ทรัพย์เป็นอย่างมาก ด้วยมิใช่การสร้างองค์พระเพียงอย่างด้วยแต่เป็นการสร้างองค์พระ รวมถึง
วิหาร ศาลารายประกอบขนาดใหญ่ทีใช้ทนุในการสร้างถึง 400 ล้านบาทเศษ200 โดยอยู่ภายใต้การ
ดแูลของคณะกรรมการปิยธรรมมลูนิธิ ท่ีประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และฆราวาส รายช่ือ
ของคณะกรรมการมีทัง้พระเถระชัน้ผู้ ใหญ่ และผู้ ท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีสําคญัของบ้านเมือง ซึง่นบัได้
วา่เป็นกลุม่บคุคลท่ีมีบารมีในบ้านเมืองเป็นอยา่งสงู ยอ่มทําให้สามารถเรียกศรัทธาในการก่อสร้าง
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้แล้วการก่อสร้างยงัได้รวบรวมกลุม่ช่างฝีมือ สถาปนิก วิศวกร ประติมา
กร นกัออกแบบ ระดบัศลิปินท่ีมากความสามารถ และช่ือเสียงมาร่วมกนัสร้างสรรค์งานศิลปะ โดย
ศิลปินบางคนไม่คิดมลูค่าในการทํางาน201 ซึง่ถือว่าเป็นการสร้างงานศิลปกรรมถวายพทุธศาสนา
ด้วยความศรัทธาตามแนวทางเชิงช่าง 

วสัดุการสร้างองค์พระเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาบารมี
ของกลุ่มผู้สร้างได้เป็นอย่างดี เพราะหินอ่อนท่ีนํามาสร้างองค์พระไม่ใช่วสัดภุายในประเทศ ด้วย
เป็นหินอ่อนขนาดใหญ่ท่ีมีการนําเข้าจากต่างประเทศ การนําเข้าวสัดขุนาดใหญ่เช่นนีจํ้าต้องใช้

                                         
199 วัดป่าภกู้อน, 21 กมุภาพนัธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.watpaphukon.org 

/gallery/view.php?id=27 
200 ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
201 จนัทร์ ชแูก้ว, มหาปรินิพพาน พระพุทธรูปหนิอ่อน ปางปรินิพพาน, ไม่ปรากฏ

เลขหน้า. 
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ปัจจัยเป็นอย่างมากในหลายด้าน ประกอบกับการท่ีองค์พระได้รับการออกแบบแกะสลกั จาก
ศิลปิน และกลุ่มช่างท่ีมีความเช่ียวชาญงานด้านประติมากรรมสูง จึงส่งผลให้พระพุทธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามุนี นับได้ว่าเป็นพุทธปฏิมาสลกัจากหินอ่อนท่ีมีความสวยงามทางเชิงช่าง 
และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และรวมถึงความงดงามของงานศิลปะชิน้อ่ืนท่ีประกอบ
ภายในวิหาร ความงดงามทางเชิงช่างเหลา่นีย้่อมเป็นผลสว่นหนึ่งท่ีเรียกศรัทธาพทุธศาสนิกชน ให้
มาชมความงาม และนมสัการองค์พระ นอกจากนัน้แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเร่ืองของการท่องเท่ียวท่ี
ความงดงามขององค์พระสามารถดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียวให้มาเย่ียมชมได้แม้มิใช่ชาว
พทุธ 

อย่างไรก็ตามทีถึงแม้ว่าการสร้างพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ 
จะเป็นการดําเนินงานของคณะกรรมการท่ีมีความศรัทธา และบารมีสงูในบ้านเมืองก็ตาม แต่การ
หาทุนทรัพย์ท่ีนอกเหนือจากการบริจาคในการสร้างด้วยความศรัทธาท่ีสามารถบริจาคได้หลาย
ทางทัง้บริจาคท่ีวดั และสามารถโอนเงินเข้าบญัชีของวดัป่าภกู้อนได้โดยตรง202 ยงัต้องมีการหาทนุ
ในรูปแบบอ่ืนด้วยยกตวัอย่างเช่น โครงการร่วมบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระวิหารถวายเป็น
พระราชกศุลในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชรัชกาลท่ี 9 ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยการทอดครัง้แรกได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา ได้เสดจ็มาร่วมอนโุมทนาบญุ ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2554 การร่วม
เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าครัง้นี ้ทําการจดัทัง้หมด 84,000 กอง กองล่ะ 2,000 บาท ผู้ ร่วมศรัทธา
ทําบุญทอดผ้าป่า 1 กอง จะได้รับพระผงภูก้อนรุ่น 84 พรรษาในหลวงชุดพิเศษหนึ่งชุด203 การ
ทอดผ้าป่าในคราวนัน้ได้ยอดผ้าป่ารวมทัง้สิน้ 4,602 กอง204 

พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ และพระวิหาร ปัจจุบนัได้สร้าง
เกือบเสร็จสมบรูณ์แล้วยงัคงเหลือการก่อสร้างเสริมอีกเล็กน้อย สามารถรองรับพทุธศาสนิกชนท่ีมี
ศรัทธามานมสัการองค์พระท่ีมีมาโดยตลอดถึงแม้วา่การเดนิทางมายงัวดัป่าภกู้อนไมไ่ด้เดนิทางมา
ง่ายดายนกั ย่อมแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาการมานมสัการองค์พระพทุธไสยาสน์ ส่วนหนึ่งย่อม
ต้องการมาช่ืนชมความงดงามขององค์พระท่ีถือได้ว่ามีความงดงามมาก ทัง้ด้วยเป็นการแกะสลกั
จากหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ และรังสรรค์จากประติมากรท่ีมีฝีมือระดบัประเทศ ความงดงามของ

                                         
202 ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
203 เร่ืองเดียวกนั. 
204 เร่ืองเดียวกนั. 
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องค์พระท่ีสร้างจากหินออ่นสีขาวท่ีนบัได้วา่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในเมืองไทย ยอ่มสามารถเรียกศรัทธา
การบญุ และการท่องเท่ียวได้เป็นอยา่งดี 

รูปแบบการเรียกศรัทธาการบริจาคภายในวิหารองค์พระมีพิธีถวายผ้าไตร
องค์พระซึง่มีพิธีเดินประทกัษิณรอบองค์พระ แล้วจึงทําพิธีการถวาย (ภาพท่ี 68)เป็นท่ีสงัเกตว่าใน
ส่วนนีไ้ม่มีพระภิกษุเป็นผู้ ทําพิธีในการสวดให้พรจะเป็นใช้วิธีเปิดเคร่ืองบนัทึกเสียงการสวด แทน
การสวดของพระสงฆ์205 รอบๆวิหารด้านในจะมีการเชิญชวนบริจาคต่างๆ เช่น การเชิญชวนร่วม
บญุเป็นเจ้าภาพใบรังทิพย์มาลยัทอง ประดบัท่ีต้นรังทิพย์มาลาสาลวโนทยานปลายพระเศียร และ
พระบาทองค์พระ การร่วมบญุใบรังทิพย์ทอง 10,000 บาท นาค 7,000 บาท เงิน 4,000 บาท (ภาพ
ท่ี 69) นอกจากนัน้เป็นการจําหน่ายของท่ีระลกึเก่ียวเน่ืองกบัองค์พระโดยทัว่ไป สว่นด้านนอกวิหาร
ตรงประตูทางเข้ามีการจัดตัง้ตู้บริจาค เช่าบูชาผ้าไตรถวายองค์พระ และขายของท่ีระลึก เช่น 
รูปภาพ หนงัสือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์พระ (ภาพท่ี 70) นอกจากนัน้ยงัมีป้ายเชิญชวนร่วม
บริจาครายการท่ียงัขาดเจ้าภาพโครงการสร้างองค์พระพุทธไสยาสน์ และพระวิหาร ณ วนัท่ี 10 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (ภาพท่ี 71) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 68 พธีิการถวายผ้าองค์พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ 
 
 
 

                                         
205 เก็บข้อมลู ณ วนัท่ี 20 สงิหาคม พ.ศ.2557. 
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ภาพท่ี 69 การเชิญชวนร่วมบญุเป็นเจ้าภาพใบรังทิพย์มาลยัทอง ประดบัท่ีต้นรังทิพย์มาลาสาลวโน

ทยานปลายพระเศียร และพระบาทองค์พระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 70 ด้านหน้าประตทูางเข้าเป็นท่ีบชูาผ้าไตรถวายองค์พระ และจําหนา่ยของท่ีระลกึ 
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ภาพท่ี 71 ป้ายเชิญชวนร่วมบริจาครายการท่ียงัขาดเจ้าภาพโครงการสร้างองค์พระพทุธไสยาสน์ 

และพระวหิาร 
 

การสร้างพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุวดัป่าภูก้อน สามารถ
สะท้อนภาพความศรัทธาของผู้สร้าง และผู้ ร่วมสร้างในภาคสว่นตา่งๆได้เป็นอย่างดี ด้วยการสร้าง
วดั และพทุธปฏิมาขนาดใหญ่กลางผืนป่าวนอทุยานแห่งชาติไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีใครก็ทําได้ ด้วยต้อง
ใช้ทัง้ความศรัทธา ทุนการสร้างปัจจัยด้านต่างๆทัง้เร่ืองของกฎระเบียบต่างๆของบ้านเมืองให้
ถกูต้อง จําต้องใช้ทัง้ศรัทธาบารมีเป็นอยา่งสงู ในสว่นของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ และพทุธ
สถานต่างๆในวดัป่าภกู้อน ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีมิใช่การสร้างแบบสามญัทัว่ไป ด้วยการ
สร้างมีการวางแผนจดัวางการออกแบบทกุสว่นตามรูปแบบศิลปกรรมท่ีศิลปินในด้านตา่งๆรังสรรค์
ฝากฝีมือกันไว้ และยงัเป็นการรวบรวมศิลปินหลายแขนงทํางานศิลปะด้วยศรัทธาเพ่ือถวายบวร
พทุธศาสนา 

พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ ถือวา่เป็นประตมิากรรมแกะสลกั
ท่ีมีความสวยงาม และวิจิตรบรรจงชิน้หนึ่ง เร่ิมจากวสัดท่ีุมีการคดัสรรอย่างดีคือหินอ่อนคาราร่า
นําเข้าจากประเทศอิตาลี เป็นหินอ่อนท่ีมีความนิยมนํามาสร้างงานประติมากรรม และงาน
สถาปัตยกรรม ผนวกกบัฝีมือการแกะสลกั และออกแบบองค์พระของศลิปินท่ีรังสรรค์ได้อยา่งวิจิตร
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งดงามตามแนวคิด และรูปแบบศิลปะ จากการศึกษาเห็นได้ว่าศิลปินผู้ สร้างงานน่าจะมีการ
ตรวจสอบหาข้อมูลเก่ียวกับพระพุทธรูปมาทัง้รูปแบบ และการจัดวางอิริยาบถ ผนวกกับศิลปะ
ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัองค์พระ เช่น ประตมิากรรมอคัรสาวกรอบวิหารด้านนอก ประตมิากรรมเสา
เทพพนมรอบวิหารด้านใน206และลายดาวเพดานเหนือองค์พระ 

ส่วนของลายดาวเพดานเหนือองค์พระ เป็นแนวคิดท่ีมีการผสมผสานพทุธ
ประวตัิในสปัดาห์ท่ี 7 หลงัจากพระพทุธเจ้าทรงตรัสรู้ มีฝนตกลงมาตลอด 7 วนั นาคมจุลินท์ ได้
ขนดกายรอบองค์พระพทุธเจ้า และแผ่พงัพานป้องปกเบือ้งเหนือพระเศียร มิให้ลม และฝนถกูต้อง
พระกายพระพทุธองค์207 โดยใช้ลายดาวแทนลายบนอกนาค คือแทนการแผ่นพงัพานปกป้องพระ
พทุธองค์ของนาคมจุลินท์ โดยให้ความหมายว่าเปรียบวิหารคือนาคปรก ท่ีมิไม่ใช่ไม้ หิน อิฐ ปนู
ธรรมดา แตเ่ป็นสิง่มีชีวิต และยงัมีชีวิตคงอยู่ เพราะนาคมีอายไุปจนเห็นพระศรีอาริย์ ทกุครัง้ท่ีก้าว
เข้าในวิหาร จงึต้องสํารวมจิตใจวา่สมัผสัโดยตรงอยูก่บันาค การพดู คดิ ทํา ต้องน้อมทางกศุล แล้ว
นาคจะปกปักรักษาคุ้ มครองผู้ ประพฤติธรรมทัง้ปวง208 ถ้าตามความหมายท่ีเปรียบเทียบคง
หมายถึงว่าวิหารเป็นสิ่งแทนนาคมจุลินท์ เป็นแนวคิดว่านาคมจุลินท์จะปกป้องพระพทุธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามนีุอนัหมายความว่านาคมจุลินท์จะปกป้องพทุธองค์แม้พระองค์จะปรินิพาน
ไปแล้ว และปกป้องทกุสิ่งในวิหาร ตลอดจนถึงผู้ ท่ีอยู่ในวิหาร นบัแต่นีเ้ร่ืองไปจนถึงยคุพระศรีอริย
เมตไตรย โดยอาจจะใช้พญานาคเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างช่วงเวลาหลงัจากท่ีพระพทุธองค์ดบัขนัธ์
ปรินิพานกับยุคของพระศรีอริยเมตไตรย เป็นท่ีสงัเกตว่าวิหารพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดา
มหามุนีจะให้ความสําคญัเก่ียวกับพญานาคเป็นพิเศษด้วยเช่ือว่าพญานาคศรัทธาเล่ือมใสพระ
พทุธองค์มาอย่างยาวนาน และคอยถวายการดแูลรักษาพทุธองค์209 ด้วยมีเร่ืองของนาคปรากฏใน
พทุธประวตัอิยูห่ลายตอน 

                                         
206 ประติมากรรมเสาเทพพนมรอบวิหารด้านในทําเป็นเทพกระทําอญัชลี 6 ลกัษณะ 

แบง่เป็นรูปบรุุษเทพ 1 แบบ รวม 17 องค์ และมหาเทพอีก 5 แบบ โดยมีความหมายว่าเทพทัง้หมด
ได้มานมสัการพระพทุธเจ้า ออกแบบโดย นายอนิรุทธ์ คงถาวร ดใูน ประวัติการสร้างองค์พุทธ

ไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
207 สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, “โพธิสพัพัญญูปริวรรต ปริจเฉทท่ี 11,” พระ

ปฐมสมโพธิกถา, 214-215. 
208 ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไมป่รากฏเลขหน้า. 
209 เร่ืองเดียวกนั. 
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2.9 สรุปพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่หลังปี  พ.ศ.  2500 เขตภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ 

พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีสร้างหลงัปี พ.ศ.2500 ถือ
ได้ว่ามีความหลากหลายในด้านรูปแบบศิลปะ และมีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่โดยตลอด 
รูปแบบท่ีมีความนิยมสร้างคือพระพุทธรูปสุโขทัยปางประทานพรท่ีเรียกว่า “แบบพุทธศิลป์แห่ง
สมยัรัตนโกสินทร์”210 ด้วยมีแรงบนัดาลใจมาจากพระพทุธรูป ภ.ป.ร. ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดเกล้าฯอนุญาตให้สร้างขึน้ จึงกลายเป็นรูปแบบท่ีสร้างศรัทธาการ
ก่อสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีได้รับความนิยมเพ่ือเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราช
กศุลเป็นพระบรมราชานสุรณ์พิเศษ ในการสร้างพระพทุธสกลสีมามงคล วดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม 
จังหวัดนครราชสีมา211 เป็นองค์แรก โดยอาจสร้างแรงบนัดาลใจการสร้างด้วยความศรัทธาใน
ลกัษณะเดียวกัน ผ่านรูปแบบพระพุทธศิลป์แห่งสมยัรัตนโกสินทร์ให้พุทธปฏิมาขนาดใหญ่สร้าง
ตอ่มาอีกหลายองค์ 

สว่นพระพทุธปฏิมาแบบงานช่างชาวบ้าน หรืองานช่างพืน้ถ่ิน ยงัปรากฏการสร้าง
อยูเ่ช่นกนัอยา่งเช่น พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ วดับรูพาภิราม จงัหวดัร้อยเอ็ดและมีความตัง้ใจใน
การสร้างให้เป็นพระพทุธปฏิมาปางประทานพรท่ีสงูท่ีสดุในโลก212 แตด้่วยต้องการเน้นให้เกิดความ
สงูจึงทําให้องค์พระดผูอมเพรียวไม่สมส่วนเป็นอย่างมาก แต่นบัได้ว่าเป็นการสร้างท่ีเกิดจากพระ
เกจิอาจารย์ร่วมกบัศรัทธาท่ีเป็นชาวบ้าน213 

นอกจากนัน้พุทธปฏิมาขนาดใหญ่บางจังหวัดได้สร้างขึน้เพ่ือเป็นพุทธปฏิมา
ประจําจงัหวดั โดยพทุธปฏิมากลุม่นีม้กัสร้างบนพืน้ท่ีป่า หรือวนอทุยานแห่งชาต ิโดยอาจได้รับแรง
บนัดาลใจ จากการพระมงคลมิ่งเมืองพทุธปฏิมาประจําจงัหวดัอํานาจเจริญ ประดิษฐานท่ีเขาดาน
พระบาท ท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีความเช่ือว่าเช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ และเป็นพืน้ท่ีป่ามาก่อน และต่อมา
ได้รับการพฒันาเป็นพทุธอทุยาน214 

                                         
210 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 313. 
211 พระญาณสทิธาจารย์, ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก, 27. 
212 วัดบูรพาภริาม, เอกสารเผยแพร่จากวดับรูพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด, 2557. 
213 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 607. 
214 ป้ายประวตัพิระมงคลมิ่งเมืองบริเวณหน้าแท่นฐานองค์พระ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



174 

 

จากกรณีการสร้างพระมงคลมิ่งเมือง อาจเป็นแรงบนัดาลใจให้พระพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมสร้างบนพืน้ท่ีวนอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวน
แห่งชาติหลายองค์ เช่น พระพุทธสุรินทรมงคล ประดิษฐานท่ีวนอุทยานพนมสวาย พระสุภัทร
บพิตร ประดิษฐานท่ีวนอทุยานแห่งชาติเขากระโดง พระพทุธสกลสีมามงคล ประดิษฐานท่ีวดัเทพ
พิทักษ์ปุณณาราม บนภูเขาสีเสียดอ้าในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พระพุทธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามนีุ ประดิษฐานท่ีวดัป่าภกู้อนในพืน้ท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงู และป่า
นํา้โสม ในส่วนนีบ้างองค์เลือกพืน้ท่ีการสร้างด้วยความเช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ215 บางองค์เกิด
จากความศรัทธาจากการเดินทางมาธุดงค์ของพระภิกษุสายวิปัสสนา216 บางองค์เกิดจากความ
ศรัทธาในปฏิปทาของพระป่า217 แตไ่ม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตามทีเม่ือครัง้อดีตพืน้ท่ีตา่งๆเหลา่นีอ้าจเป็น
ผืนป่าท่ีไม่ได้รับการดแูลเท่าท่ีควรจึงอาจเป็นแรงศรัทธาเข้าไปทําการก่อสร้างได้ ต่อเม่ือเวลาผ่าน
ไปพืน้ท่ีต่างๆเหล่านีไ้ด้มีการพัฒนาขึน้ในรูปลกัษณ์ของพืน้ท่ีท่องเท่ียว พุทธปฏิมาขนาดใหญ่
เหล่านีก็้กลายเป็นสิ่งส่งเสริม หรืออาจเป็นเป้าหมายหลกัของการท่องเท่ียวในอีกทางหนึ่ง แต่
กระนัน้แล้วการพฒันาของพืน้ท่ีบางแห่งอาจดไูมเ่หมาะสมนกัถ้ามุง่หมายให้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่
เป็นสิง่ดงึดดูการท่องเท่ียวเชิงพทุธพานิชย์มากจนเกินพอดี 
 
3. พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่หลังปี พ.ศ. 2500 เขตภาคเหนือ 

ภาคเหนือของประเทศไทยได้มีการสร้างพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ มาแต่ครัง้อดีตใน
สมยัสโุขทยัท่ีนบัได้ว่าเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มากสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาการสร้างเพ่ือถวาย
การพทุธศาสนาของอาณาจกัรสโุขทยัเม่ือครัง้อดีต นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นไป พทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่เขตภาคเหนือได้มีการสร้างมาอย่างสืบเน่ือง โดยมีทัง้พุทธปฏิมาอิริยาบถประทับนั่ง

                                         
215 แนวคิดแรกสร้างของ พระพทุธสริุนทรมงคล ประดิษฐานท่ีวนอทุยานพนมสวาย 

และพระสภุทัรบพิตร ประดษิฐานท่ีวนอทุยานแห่งชาตเิขากระโดง 
216 แนวคิดแรกสร้างของ พระพทุธสกลสีมามงคล ประดิษฐานท่ีวดัเทพพิทกัษ์ปณุณา

ราม บนภเูขาสีเสียดอ้าในบริเวณอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 
217 แนวคิดแรกสร้างของ พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ ประดิษฐานท่ีวดั

ป่าภกู้อนในพืน้ท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงู 
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สมาธิ และอิริยาบถไสยาสน์218 ส่วนใหญ่ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปแบบศิลปะตามท้องถ่ิน คือ 
พระพทุธรูปศลิปะสโุขทยั และพระพทุธรูปเสียงแสนแบบพระสิงห์ บางองค์ได้รับรูปแบบศิลปะจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านศลิปะพมา่สมยัหลงัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง เห็นได้วา่พทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ในภาคเหนือมีความนิยมในการนํารูปแบบศิลปะประจําถ่ินมาใช้เป็นแรงบนัดาลใจ ส่วนหนึ่ง
อาจต้องการสะท้อนความเป็นท้องถ่ินนิยม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระพุทธรูปศิลปะทาง
ภาคเหนือ โดยเฉพาะศลิปะสโุขทยัมีความงดงามทางสนุทรียะภาพอยูแ่ล้ว 

3.1 พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท อาํเภอตะพานหนิ จังหวัดพจิติร 
พระพทุธเกตมุงคล (ภาพท่ี 72) หรือหลวงพ่อใหญ่ เป็นพทุธปฏิมาประทบันัง่ปาง

ประทานพร สร้างจากวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตักกว้าง 20 เมตร องค์พระสูง 25 เมตร219

ประดษิฐานท่ีวดัเทวประสาท อําเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 72 พระพทุธเกตมุงคล วดัเทวปราสาท อําเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 
 
 
 

                                         
218 พระอิริยาบถไสยาสน์ในเล่มวิจยัจะไม่เรียงตามลําดบัปีพทุธศกัราชท่ีสร้างแต่จะ

นําไปไว้ตอ่จากพระพทุธปฏิมาอิริยาบถนัง่เพ่ือความเหมาะสม 
219 ป้ายประวตัพิระพทุธเกตมุงคลบริเวณหน้าองค์พระ. 
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3.1.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างพระพุทธเกตุ
มงคล 

พระพทุธเกตมุงคล แรกเร่ิมเกิดจากความศรัทธาการสร้างพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ของภิกษุมี คุตฺตสีโร ก่อนบวชเป็นคหบดีชาวอําเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ เกิดความ
เล่ือมใสในพระครูสุเทพสิทธิการย์ เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท ต่อมาได้อุปสมบทอยู่ท่ีวัด และมี
ความศรัทธาท่ีจะสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ จึงบริจาคเงินสร้างเป็นระยะ ๆ รวมเป็นเงิน 186,000 
บาท220เพ่ือนํามาเป็นปัจจยัในการก่อสร้างองค์พระ 

ต่อมาพระครูสเุทพสิทธิการ เจ้าอาวาสวดัเทวปราสาท เป็นผู้วางโครงการ
สร้าง และทําพิธีวางศิลาฤกษ์เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2508เวลา 9.45 น. โดยพระครูโพธิคณุา
ธาร เจ้าอาวาสวดัไผ่ท่าโพธ์ิใต้ และพระครูพิเศษธรรมรัต เจ้าอาวาสวดัหาดแตงโม เป็นกรรมการ 
นายไสว บวัชุมสขุ ศึกษาธิการอําเภอตะพานหิน (แทนนายอําเภอตะพานหิน) เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส นายเชือ้ เศรษฐทตัต์ นายกเทศมนตรีตําบลสะพานหิน นายเดชา เดชาติวงศ์ ณ อยธุยา 
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะพานหิน นายไปล่ น่วมเจิม นายลออ สําราญเริงจิต นายสถานีรถไฟ
ตะพานหิน นายสาธร โล้วิชากรติกลุ ผู้ ส่ือข่าวไทยรัฐ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนร่วมเป็น
กรรมการ221 

วนัท่ี  6 เมษายน  พ.ศ.2511  นายแสวง  ศรีมาเสริม  ผู้ว่าราชการจงัหวดั
พิจิตรเป็นประธานในพิธีบรรจพุระบรมธาต ุวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2513 จดังานบรรจพุระเนตร 
โดยพลเอกหลวงกมัปนาทแสนยากร เป็นประธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช
ทรงโปรดเจิมพระเนตร และพระราชทานพระนาม “พระพทุธเกตมุงคล” ตามช่ือตําบลห้วยเกตุ222ใช้
งบประมาณการก่อสร้างจํานวนทัง้สิน้  750,000 บาท223 
 
                                         

220 พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวปราสาท อาํเภอตะพานหนิ จงัหวัดพจิติร, เข้าถงึ
เม่ือ  31 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จากhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.453930 
298031402.1073741836.206813372743097&type=3   

221 พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวปราสาท อาํเภอตะพานหนิ จังหวัดพิจิตร, เข้าถึง
เม่ือ  31 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://student.nu.ac.th/PhichitChalawan 

222 พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวปราสาท อาํเภอตะพานหนิ จังหวัดพจิติร, เข้าถึงเม่ือ  
31 มกราคม 2557, เข้าถงึได้จากhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.45393029803  

223 ป้ายประวตัพิระพทุธเกตมุงคลบริเวณหน้าองค์พระ. 
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3.1.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้างพระพุทธเกตุมงคล 
พระพทุธเกตมุงคลเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริม

เหล็กศิลปะสุโขทัยแต่มีการปรับลักษณะเค้าพระพักตร์ท่ีแย้มพระสรวลมากขึน้คงเป็นการ
ปรับเปลี่ยนตามรสนิยมช่างท้องถ่ิน องค์พระมีขนาดหน้าตกักว้าง 20 เมตร สงูเฉพาะองค์พระ 30 
เมตร แท่นฐานสงู 4 เมตร รวมความสงูทัง้สิน้ 34 เมตร224 ประทบันัง่บนฐานบวัหงาย-บวัคว่ํา ทาสี
ทองทัง้องค์พระ พระพุทธเกตมุงคลมีการระบุว่าได้ซ่อมแปลงมทุราท่ีแสดงปางมารวิชยัเป็นปาง
ประทานพร แตถ้่าเปรียบเทียบกบัด้านหลงัเหรียญท่ีระลกึงานบรรจพุระเนตรพระเกตมุงคลท่ีสร้าง
ในปีพ.ศ.2513 (ภาพท่ี 73) จะเห็นได้วา่องค์พระเกตมุงคลได้แสดงปางประทานพรอยูแ่ล้ว ถ้ามีการ
ซ่อมแปลงมุทราจริงน่าจะเป็นการแปลงในระหว่างการสร้าง ถ้าเป็นในกรณีนีอ้าจเป็นด้วยการ
ปรับเปล่ียนตามรูปแบบพระพทุธรูปสโุขทยัปางประทานพรในพระราชนิยมของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ีเก้าท่ีเรียกวา่รูปแบบพทุธศลิป์แห่งสมยัรัตนโกสนิทร์225ท่ีมีความนิยมการสร้างใน
ขณะนัน้226 องค์พระภายในกลวงมีประตูเข้าไปในองค์พระได้ทางด้านหลัง สามารถจุคนได้
ประมาณ 400 คน227 ในอดีตพระเกตมุงคลเคยมีการบนัทกึสถิตวิา่ใหญ่ท่ีสดุในภาคเหนือ228 
 
 
 
 

                                         
224 ป้ายประวตัพิระพทุธเกตมุงคลบริเวณหน้าองค์พระ. 
225 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 313. 
226 ช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกนัมีความนิยมการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ปางประทานพร

แบบพุทธศิลป์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์อยู่หลายองค์ ดังนี  ้พระพุทธสกลสีมามงคล จังหวัด
นครราชสีมา สร้างเสร็จปี พ.ศ.2512 พระเกตมุงคล จงัหวดัพิจิตร สร้างเสร็จปีพ.ศ.2513 พระพทุธ
อตุตรมหามงคลอบุลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น สร้างเสร็จปีพ.ศ.2514-2515 พระพทุธสวุรรณมงคล
มหามนีุจงัหวดัสงิห์บรีุ สร้างเสร็จปี พ.ศ.2517 และพระพทุธสริุนทรมงคล จงัหวดัสริุนทร์ สร้างเสร็จ
ปีพ.ศ.2520. 

227 พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวปราสาท อาํเภอตะพานหนิ จังหวัดพิจิตร, เข้าถึง
เม่ือ  31 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://student.nu.ac.th/PhichitChalawan 

228 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 313. 
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ภาพท่ี 73 ด้านหลงัเหรียญท่ีระลกึงานบรรจพุระเนตรพระเกตมุงคลท่ีสร้างในปีพ.ศ. 2513 (สมบตัิ
สว่นบคุคล) 

 
3.1.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญของพระพุทธเกตุมงคล 

แรกเร่ิมการสร้างพระพทุธเกตมุงคล มาจากความศรัทธาของภิกษุมี คตฺุตสี
โร ท่ีมีความปรารถนาการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือประดิษฐานไว้ท่ีวดัเทวประสาท ต่อมา
พระครูสเุทพสทิธิการ เจ้าอาวาสวดัเทวประสาท ได้เป็นผู้ ดําเนินการสร้าง ด้วยการสร้างพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่จําต้องใช้ปัจจยัในหลายๆด้าน ท่ีสําคญัคือทนุทรัพย์ ซึง่มกัจะได้มาจากแรงศรัทธาการ
บริจาคท่ีพทุธศาสนิกชนผู้ มีความศรัทธาร่วมบริจาคในการสร้าง สว่นหนึ่งคงมาจากการท่ีพระครูสุ
เทพสิทธิการ คงเป็นพระภิกษุผู้ มีผู้นบัถือศรัทธามากผู้หนึ่งจึงอาจเรียกศรัทธาการบญุได้เป็นอย่าง
ดี ซึง่รวมถึงภิกษุมี คตฺุตสีโร ด้วยเช่นกนัจึงได้ถวายปัจจยัในการสร้างองค์พระ เพ่ือให้พระครูสเุทพ
สทิธิการได้เป็นผู้ ดําเนินการก่อสร้างจนสําเร็จลลุว่งลง 

พระพุทธเกตุมงคลปัจจุบนันอกจากทําหน้าท่ีเป็นองค์แทนของพระพุทธ
องค์ ยงัมีพิธีกรรมท่ีสืบเน่ืองจากองค์พระคือพิธีการลอดฐานพระ (ภาพท่ี 74) เพ่ือมุ่งหวงัให้เกิด
ความเป็นสริิมงคล โดยพิธีการดงักลา่วมีการเช่ือมโยงกบัคาถาประจําดวงประจําวนัเกิดเพ่ือภาวนา
ให้ครบตามกําลังวันเม่ือรอดครบ 1 ครัง้ต้องไปตีฆ้องชัยเพ่ือความเป็นสิริมงคล229 และในงาน
ประเพณีลอยกระทงของทุกปี ทางวดัจะสบูนํา้เข้ามาในบริเวณกําแพงแก้วใช้อุปกรณ์ทํานํา้ไหล

                                         
229 ป้ายขัน้ตอนการลอดฐานพระบริเวณองค์พระ. 
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วนรอบองค์พระพทุธเกตมุงคล ให้ผู้คนเข้าไปลอยกระทงรอบองค์พระพทุธเกตมุงคล230 (ภาพท่ี 75) 
นอกจากนัน้บริเวณรอบๆองค์พระมีเพียงตู้ รับบริจาคถวายปัจจยัตา่งๆ ในลกัษณะท่ีพบได้ทัว่ไป 

อนึง่แล้วพระพทุธเกตมุงคลยงัคงแสดงสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งเร่ืองของบวร
พทุธศาสนา และวดัเทวประสาทเสมอมา โดยมีสว่นร่วมกบัชมุชนในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ อนั
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ วัด และชุมชน ด้วยเหตุนีใ้น
ปัจจบุนัพระเกตมุงคลยงัคงได้รับการรักษาดแูลอย่างดีเสมอมา ถึงแม้ว่าจะมีพิธีกรรมการรอดฐาน
พระท่ีอาจดเูหมือนไม่ใช่กิจท่ีวดั หรือศาสนสถานพึงมี แต่ก็น่าจะเป็นไปในแนวทางของการทําพิธี
เพ่ือความเป็นสริิมงคลมากกวา่ กวา่จะมุง่หวงัไปในแนวทางของพทุธพานิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 74 ป้ายขัน้ตอนการลอดฐานองค์พระเกตมุงคล บริเวณฐานองค์พระ 
 
 
 

                                         
230 พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวปราสาท อาํเภอตะพานหนิ จ.พิจิตร, เข้าถึงเม่ือ  

31 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4539302980 
31402.1073741836.206813372743097&type=3 
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ภาพท่ี 75 ภาพประเพณีลอยกระทงรอบองค์พระพทุธเกตมุงคล 
ท่ีมา: พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวปราสาท อาํเภอตะพานหนิ จังหวัดพิจิตร, เข้าถึงเม่ือ  1 
กมุภาพนัธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.panoramio.com/photo/105056327 
 

3.2 พระพุทธบารมีศรีสุโขทยั วัดโสภาราม อาํเภอศรีสาํโรง จังหวัดสุโขทยั 
พระพทุธบารมีศรีสโุขทยั (ภาพท่ี 76)เป็นพระพทุธรูปแบบศิลปะสโุขทยัปางมาร

วิชยัขนาดใหญ่ สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตทาสีทองทัว่ทัง้องค์พระ ขนาดหน้าตกักว้าง 22 เมตร สงู 28 
เมตร231ประดิษฐานท่ีวัดโสภาราม อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบนัเป็นพระพุทธรูปท่ีมี
ขนาดใหญ่สดุในภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 76 พระพทุธบารมีศรีสโุขทยั วดัโสภาราม อําเภอศรีสําโรง จงัหวดัสโุขทยั 

                                         
231 วัดโสภาราม, เอกสารเผยแพร่จากวดัโสภาราม จ.สโุขทยั, 2557. 
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3.2.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างพระพุทธบารมีศรี
สุโขทยั 

พระพุทธบารมีศรีสุโขทัยเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ สร้างขึน้โดยพระครุ
สุทธิธรรมานุรักษ์ (ณรงค์ ภู่พัด) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสภาราม เพ่ือเป็นท่ีสกัการะกราบไหว้ของ
ประชาชนทัว่ไป โดยตัง้ใจว่าจะทําให้มีความสวยงามท่ีสดุ เร่ิมทําการก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 
พ.ศ.2536 วางศิลาฤกษ์โดยเจ้าคณุสขุวโรทยั (ห้อม อมโรม) เจ้าคณะจงัหวดัสโุขทยั เป็นประธาน
ในการวางศิลาฤกษ์ พระครูพิศาลวิริยคณุ (สิงโต เทศกาล) เจ้าอาวาสวดับึงทองหลาง กรุงเทพฯ 
เป็นประธานอปุถมัภ์การก่อสร้างฝ่ายสงฆ์ นายสมศกัดิ์ เทพสทิุน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดย
ได้รับการบริจาคตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านวดัโสภาราม และทัง้ประเทศ ใช้
เวลาในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 2 ปี 3 เดือน 10 วนั ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณเจ็ด
ล้านบาทเศษ232 

ช่วงแรกเม่ือทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือยงัไม่ได้รับพระราชทานพระนาม 
ชาวบ้านมักเรียกว่า หลวงพ่อองค์ใหญ่ หรือพระศากยมุนี ต่อมาพระครุสุทธิธรรมานุรักษ์จึงตัง้
คณะกรรมการเพ่ือทําหนงัสือเสนอกองงานเลขาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชเพ่ือ
ขอพระราชทานนามองค์พระ ตอ่มาได้รับพระราชทานนามองค์พระว่า “พระพทุธบารมีศรีสโุขทยั” 
อนัแปลว่าพระผู้ นําความมัง่มีศรีสขุพร้อมทัง้บารมี โดยได้รับหนงัสือโปรดเกล้าฯพระราชทานพระ
นามจากกองเลขาฯ เลขท่ี ง.ล.0003/4799 ลงวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2540 พร้อมกันนีย้งัได้โปรด
เกล้าฯให้อญัเชิญตราพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.มาประทบัองค์พระท่ีบริเวณฐานผ้าทิพย์ด้วยใน
การเดียวกนั233 

3.2.3 รูปแบบศิลปะ ลักษณะการใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้างพระ
พุทธบารมีศรีสุโขทยั 

ข้อมลูในการก่อสร้างองค์พระพทุธบารมีศรีสโุขทยั ในปัจจบุนัได้สญูหายไป
หมดแล้ว คงทราบแต่เพียงว่าสร้างจากวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
พระพทุธรูปหมวดใหญ่ศิลปะสโุขทยั จากการเก็บข้อมลูพบว่าหลกัฐานคงเหลือเพียงพระพทุธรูปท่ี
ประดิษฐานอยู่ในศาลาข้างองค์พระท่ีน่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์ต้นแบบ (ภาพท่ี 77) ก่อนนํามา
ขยายสดัสว่นเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นองค์จําลองท่ีมีไว้ให้พทุธศาสนิกชนปิดทอง

                                         
232 เร่ืองเดียวกนั. 
233 เร่ืองเดียวกนั. 
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สกัการะแทนองค์ใหญ่ก็เป็นไปได้ ส่วนขององค์พระไม่ได้มีหน้าท่ีใช้งานอ่ืนใดนอกจากการสร้าง
เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อนัเป็นสญัลกัษณ์ตวัแทนแห่งองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ส่วนฐานได้แสดงภาพเล่าเร่ืองทางศาสนา โดยประดบัภาพเล่าเร่ืองไว้ใน
ช่องกลีบบัวรอบองค์พระจํานวน 29 กลีบ ช่องใหญ่ตรงกลางองค์พระบริเวณฐานผ้าทิพย์
ประทบัตราพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ส่วนท่ีเหลือสร้างจากดินเผาแสดงภาพไตรภมูิโลกสณัฐาน 
(ภาพท่ี 78) ไล่เรียงไปนบัแต่ด้านหน้าองค์พระเร่ิมจากทางซ้ายตามทกัษิณาวรรตแสดงสณัฐาน
จักรวาล ต่อด้วยภพภูมิต่างๆ ทัง้สวรรค์ นรก โลกบาดาล เพ่ือทําหน้าเล่าเร่ืองคําสอนทางพุทธ
ศาสนาโดยอาจได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก ไตรภมูิพระร่วงอนัเป็นวรรณกรรมทางศาสนาท่ีเขียนขึน้
ในสมยัสโุขทยัก็เป็นไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 77 พระพทุธรูปองค์จําลองพระพทุธบารมีศรีสโุขทยั 
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ภาพท่ี 78 ฐานช่องกลีบบัวพระพุทธบารมีศรีสุโขทัย ช่องใหญ่ตรงกลางบริเวณฐานผ้าทิพย์ 

ประทบัตราพระปรมาภิไธยยอ่ ภ.ป.ร. สว่นช่องท่ีเหลือแสดงไตรภมูิโลกสณัฐาน 
 

3.2.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญจากพระพุทธบารมีศรี
สุโขทยั 

พระพุทธบารมีศรีสุโขทัยได้มีการระบุเร่ืองทุนในการสร้างว่ามาจากการ
บริจาคตามความศรัทธาของพทุธศาสนิกชนชาวบ้านวดัโสภาราม และทัง้ประเทศ โดยอาจเป็นการ
บอกบญุการก่อสร้างจากทางวดัโสภาราม ในปัจจุบนัทางวดัได้จดัให้มีกิจกรรมท่ีสืบเน่ืองกบัพระ
พทุธบารมีศรีสโุขทยั อยู่หลายกิจกรรมเช่น วนัท่ี 3 เมษายน บวงสรวงหลวงพ่อทุกปี วนัท่ี 13-16 
เมษายน จัดงานมหาสงกรานต์สรงนํา้พระ ลอดใต้ฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่ เสร็จแล้วเอามือแตะ
หลวงพอ่เพ่ือขอพร และทกุวนัพระเข้าพรรษามีการสวดมนต์ใต้ฐานพระ234 ซึง่ล้วนแตเ่ป็นกิจกรรมท่ี
ให้ความสําคญักบัองค์พระในด้านการเรียกศรัทธาทัง้ท่ีเป็นไปตามประเพณี และความเช่ือเช่น พิธี
ลอดใต้ฐานองค์พระเพ่ือขอพร ซึ่งเป็นความเช่ือความศรัทธาเฉพาะบุคคลแต่ก็เป็นผลสะท้อนให้
เห็นว่าทางวดัให้ความสําคญักบัองค์พระเป็นอย่างมากในด้านการทํากิจกรรมท่ีเรียกความศรัทธา
ตอ่พทุธศาสนิกชน สว่นของการเรียกศรัทธาการบญุรูปแบบอ่ืนๆนัน้ จะเหมือนกบัท่ีอ่ืนโดยทัว่ไปคือ
มีตู้ รับบริจาคปัจจยัตา่งๆ การทําบญุถวายสงัฆทาน  

                                         
234 เห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆมกัเก่ียวข้องกบัองค์พระโดยจดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ

เช่น วนัท่ี 3 เมษายน ตรงกบัวนัวางศิลาฤกษ์พระพทุธบารมีศรีสโุขทยั และวนัเข้าพรรษา ดใูน วัด
โสภาราม, เอกสารเผยแพร่จากวดัโสภาราม จ.สโุขทยั, 2557. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



184 

 

พระพุทธบารมีศรีสุโขทัยเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้จากแรง
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านวัดโสภาราม และทัง้ประเทศ ในการบริจาคปัจจัยในการ
ก่อสร้าง ตามท่ีระบไุว้ในประวตักิารสร้าง จะเห็นได้วา่เม่ือเร่ิมดําเนินการสร้างประธานฝ่ายฆราวาส
คือ นายสมศกัดิ์ เทพสุทิน ซึ่งดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สโุขทยัในขณะนัน้ และยงัเป็นชาวอําเภอศรีสําโรง จงัหวดัสโุขทยัโดยกําเนิด จึงอาจเป็นแรงจูงใจ
ในการเรียกศรัทธาจากชาวท้องถ่ิน และบุคคลอ่ืนๆมาร่วมบริจาคในการก่อสร้าง ด้วยตําแหน่ง
หน้าท่ีทางการเมืองจึงมีผู้นับหน้าถือตา จึงสามารถเรียกศรัทธาการบุญในการก่อสร้างได้มาก 
นอกจากนัน้ยงัแสดงบารมีของผู้สร้างได้เม่ือสําเร็จเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ดงัประสงค์ และการท่ี
เป็นชาวศรีสําโรงโดยกําเนิดจึงอาจต้องการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือเป็นหน้าตาแด่ อําเภอ
ศรีสําโรงด้วยเช่นกนั 

เร่ืองรูปแบบศิลปะจะเห็นได้ว่ามีความต้องการแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์
ของชาวสโุขทยัอย่างแท้จริง ด้วยการท่ีสร้างพระพุทธบารมีศรีสโุขทยั ในรูปแบบของพระพทุธรูป
หมวดใหญ่ศิลปะสุโขทัย เพ่ือสอดคล้องกับแหล่งกําเนิดของศิลปะสุโขทัย นอกจากนัน้ยงัมีการ
ประดบัภาพเล่าเร่ืองไตรภมูิในช่องกลีบบวัรอบฐานองค์พระ อนัน่าจะเก่ียวข้องกบัวรรณกรรมทาง
ศาสนาเร่ืองไตรภมูิพระร่วงซึง่แตง่ในสมยัสโุขทยั โดยพญาลิไท235 ด้วยองค์ประกอบดงักล่าวจึงทํา
ให้พระพทุธบารมีศรีสโุขทยั แสดงรูปแบบความเป็นศลิปะสโุขทยัทัง้ในด้านรูปแบบองค์พระพทุธรูป 
และการสัง่สอนวรรณกรรมทางศาสนาไตรภูมิพระร่วง ผ่านภาพดินเผาเล่าเร่ืองทางพุทธศาสนา 
อนัสะท้อนทัง้รูปแบบศลิปะ และแนวคดิทางพทุธศาสนาแบบสโุขทยัในคราวเดียวกนั 

3.3 พระพุทธนวล้านตือ้ สามเหล่ียมทองคาํ อาํเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
พระพทุธนวล้านตือ้ (ภาพท่ี 79) เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ประทบันัง่ขดัสมาธิ

เพชร ศิลปะแบบพระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง สร้างด้วยวสัดสํุาริดปิดทอง236 หน้าตกักว้าง 9.99 
เมตร สงู 15.99 เมตร นํา้หนกัองค์พระ 69 ตนั ประทบันัง่บนเรือแก้วกศุลธรรม237 

 
 
 

                                         
235 ไตรภมูิพระร่วง, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 (กรุงเทพฯ: เจริญอกัษรการพิมพ์, 2515), 1. 
236 ข้อมลูได้ระบวุา่ทองท่ีใช้ปิดองค์พระเรียกวา่ทองบศุราคมั  
237 พระพุทธนวล้านตือ้, เอกสารเผยแพร่จากพระพทุธนวล้านตือ้ จ.เชียงราย, 2557. 
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ภาพท่ี 79 พระพทุธนวล้านตือ้ สามเหล่ียมทองคํา อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

3.3.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างพระพุทธนวล้าน
ตือ้ 

พระพุทธนวล้านตือ้ดําเนินการจัดการโดยมูลนิธิพระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน
เน่ืองจากในมหามงคลสมยัสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์พระพรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 
6 รอบ 72 พรรษา ในวนัท่ี 12 สิงหาคม 2547 กระทรวงมหาดไทย คณะสงฆ์ และจงัหวดัเชียงราย 
ได้จดัสร้างพระพทุธนวล้านตือ้ พระเชียงแสนส่ีแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดหน้าตกักว้าง 9.99 
เมตร สงู 15 เมตร ประดิษฐาน ณ บริเวณสามเหล่ียมทองคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย ซึ่งสร้างแทนองค์เดิมท่ีจมลงในแม่นํา้โขงหน้าท่ีว่าการอําเภอเชียงแสนในสมยัรัชกาลท่ี 
3238 

วตัถปุระสงค์ในการก่อสร้าง239 เพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนาง
เจ้าสริิกิติพ์ระบรมราชินีนาถครบรอบ 72 พรรษาในวนัท่ี 12 สงิหาคม 2547 เพ่ือเป็นการสง่เสริม 
และเผยแพร่พระพทุธศาสนาไปทัว่โลก เพ่ือสง่เสริมยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว การค้า การลงทนุ
และอาชีพของราษฎรในท้องถ่ิน และเพ่ือเป็นเป็นการสง่เสริมสร้างสมัพนัธ์กบัประเทศอนภุาคลุม่
นํา้โขง อนัได้แก่ ประเทศ ไทย ลาว พมา่ จีน  

                                         
238 เร่ืองเดียวกนั. 
239 เร่ืองเดียวกนั. 
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งบประมาณในการก่อสร้าง หกสบิเก้าล้านบาท โดยรวมทัง้ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน240 

3.3.2 รูปแบบศิลปะ ลักษณะการใช้งาน และเทคนิคการก่อสร้างพระพุทธนว
ล้านตือ้ 

พระพทุธนวล้านตือ้ได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างจากพระพทุธรูปเชียง
แสนสงิห์หนึง่โดยมิได้ปรับปรุงพทุธลกัษณะมากนกั ยงัคงพทุธลกัษณะแบบพระพทุธรูปเชียงแสน
ตามรูปแบบดัง้เดมิ นายพิริยะ ไกรฤกษ์ได้เสนอแนวความคดิวา่เป็นพทุธลกัษณะแบบพระพทุธ
สหิิงค์จําลอง241 พระพทุธนวล้านตือ้มีขนาดหน้าตกักว้าง 9.99 เมตร สงู 15.99 เมตร หลอ่ด้วย
โลหะสําริดนํา้หนกัองค์พระ 69 ตนัประทบันัง่บนฐานดอกบวัคว่ํา-หงาย บริเวณฐานผ้าทิพย์
ประดบัตราพระปรมาภิไธยยอ่ ส.ก.ด้านลา่งถดัจากชัน้บวัประดบัด้วยตรานกัษัตร 12 ราศี สร้าง
ด้วยวสัดดุนิเผาเคลือบคล้ายกบัเคร่ืองสงัคโลกรอบองค์พระ ขนาดฐานกว้าง 20 เมตร สงู 7.5 เมตร 
โดยองค์พระพร้อมฐานประดษิฐานบนเรือแก้วกศุลธรรมขนาดเรือกว้าง 22 เมตร ยาว จากหวัเรือ
ถึงท้ายเรือ 89 เมตร242 

3.3.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญจากพระพุทธนวล้าน
ตือ้ 

พระพทุธนวล้านตือ้ได้สร้างบนพืน้ท่ีท่ีมีความนิยมในการท่องเท่ียวอยู่แล้ว
คือ สามเหล่ียมทองคํา อําเภอเชียงแสน ด้วยเป็นการประดิษฐานพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บน
พืน้ท่ีการท่องเท่ียว จึงสามารถดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการมาเท่ียวท่ีสามเหล่ียม
ทองคําได้ส่วนหนึ่ง และยงัจดัเป็นพืน้ท่ีในการเรียกศรัทธาการบญุรูปแบบต่างๆเป็นอย่างมาก ทัง้
การให้เช่าวตัถุมงคล การตัง้ตู้บริจาคปัจจัยต่างๆ การบูชาพวงมาลยัถวายองค์พระ การทําบุญ
ผ้าป่าเพ่ือเป็นปัจจยัในการซ่อมแซมองค์พระ และเป็นแหล่งรวมของการบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิรูปแบบ
ตา่งๆ ตลอดจนถึงบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยร้านรวงขายของนาๆชนิด (ภาพท่ี 80) จนอาจเรียกได้
วา่เป็นการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือเรียกศรัทธาเชิงพทุธพานิชย์ได้อยา่งแท้จริง 

 
 

                                         
240 พระเชียงแสน, เข้าถึงเม่ือ 1 ธนัวาคม 2557, เข้าถงึได้จาก http://phrachiangsan. 

com/phanarantun.php  
241 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 338. 
242 พระพุทธนวล้านตือ้, เอกสารเผยแพร่จากพระพทุธนวล้านตือ้ จ.เชียงราย, 2557. 
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ภาพท่ี 80 การเรียกศรัทธาการบญุรูปแบบตา่งๆบริเวณโดยรอบองค์พระ 
 

การเร่ิมต้นโครงการสร้างพทุธนวล้านตือ้ดําเนินการโดยกลุม่มลูนิธิพระเชียง
แสนส่ีแผ่นดิน เห็นได้ว่าจดุเร่ิมต้นมาจากการผกูกบัตํานานพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ซึง่เช่ือกนัว่า
จมลงในแม่นํา้โขงหน้าท่ีว่าการอําเภอเชียงแสนในสมยัรัชกาลท่ี 3243 ท่ีเรียกกนัว่าพระเจ้าล้านตือ้ 
หรือพระเจ้าทองทิพ โดยผูกโยงกับหลกัฐานทางโบราณคดีว่ามีการพบเปลวพระเกศพระพทุธรูป
ขนาดใหญ่ศิลปะล้านนา ท่ีงมได้จากแม่นํา้โขง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ภาพท่ี 81) 
ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตเิชียงแสน โดยมีเร่ืองราวผกูกบัตํานานดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 81 เปลวพระเกศพระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะล้านนา จงัหวดัเชียงราย พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาตเิชียงแสน 

                                         
243 เร่ืองเดียวกนั. 
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จากคําบอกเล่าของชาวเชียงแสน ท่ีบนัทึกไว้ในหนังสือตามรอยพระเจ้า
ทองทิพ (พระเจ้าล้านตือ้) ประวตัิศาสตร์ลํานํา้โขงเมืองเชียงแสน กลา่วว่าพบพระพทุธรูปกลางลํา
นํา้โขงครัง้แรก   เม่ือราวปี พ.ศ. 2479 พรานหาปลา ผู้หนึ่งทอดแหหาปลาอยู่กลางนํา้โขงบริเวณ
หน้าสถานีตํารวจภธูร อําเภอเชียงแสนได้เห็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่โพล่ขึน้มากลางนํา้จําได้ว่ามี
พระรัศมีบนพระเกศา และเห็นส่วนพระเศียร เพียงแค่พระหนุ แต่อย่างไรก็ตาม การพบเห็นของ
พรานปลาผู้นัน้ขดักบัหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจบุนัวา่มีการค้นพบพระรัศมีก่อนปี พ.ศ.2466 เม่ือ
ครัง้แรกได้นําไปประดิษฐานไว้ท่ีวดัคว้าง (หลงัตลาดเชียงแสน)ต่อมาย้ายไปรักษาท่ีวดัปงสนุก 
และวัดมุงเมืองตามลําดับ เม่ือสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เสร็จจึงนําออกแสดง 
ตอ่มาในปี พ.ศ.2488 มีพรานปลาอีกคนหนึ่งพบเสาวิหารขนาดใหญ่จํานวน 2-3 ต้น ล้มทบักนัจม
อยูใ่นนํา้โขงลกึลาว 4 เมตร ท่ีบริเวณสามแยกหน้าสถานีตํารวจ ครัน้ถึงปี พ.ศ.2492– พ.ศ.2493 มี
ชาวลาวอพยพมาตัง้ถ่ินฐานในอําเภอเชียงแสนฝันวา่พระพทุธรูปล้มคว่ําพระเศียรลง หนัไปทางทิศ
ใต้ ดงันัน้ราวเดือนกมุภาพนัธ์ – มีนาคม ของปีเดียวกนันัน้จึงมีการลงคลําหาพระพทุธรูปกนัอย่าง
จริงจัง โดยเร่ิมจากตัง้ศาลเพียงตาขึน้ในบริเวณเกาะดอนแท่น และทําพิธีบวงสรวงพระพุทธรูป 
เตรียมเรือเหล็กขนาดใหญ่ 2 ลํา พร้อมช้าง 3-4 เชือก นิมนต์พระสงฆ์ทําพิธี เน่ืองจากกระแสนํา้
แรงและเย็นมากจึงไม่อาจพบพระรูปแต่อย่างใด ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนมีนาคม พ.ศ.
2509 บริษัทอิตาเลียน – ไทย จํากดั ได้สมัปทานการสร้างสนามบินในหลวงพระบางมาพกัอยู่ท่ี
เชียงแสน นายชูสง่า ไชยพนัธ์ (ฤทธิประศาสน์) ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงรายในขณะนัน้ (ดํารง
ตําแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2504-2521) ได้ให้ ทางบริษัทฯ ดงักลา่ว สง่นกัประดานํา้ และอปุกรณ์ดํา
นํา้ต่างๆเพ่ือค้นหาและกู้ เอาพระพุทธรูปขึน้มา ซึ่งเป็นจุดท่ีเกาะกลางนํา้ตรงหน้าสถานีตํารวจ
บริเวณดงักล่าวเป็นนํา้วน เช่ียวมาก นกัประดานํา้ทนความเย็นไม่ไหวการค้นหาในตอนนัน้จึงไม่
ประสบผลสําเร็จ ได้เพียงพระพทุธรูปองค์เลก็ และโบราณวตัถอ่ืุนๆอีกเพียงเลก็น้อยจงึหยดุค้นหา 

จากเร่ืองเล่าดงักล่าวจึงเกิดความเช่ือว่ามีพุทธปฏิมาขนาดใหญ่จมอยู่ใต้
แม่นํา้โขงบริเวณอําเภอเชียงแสน จนเป็นท่ีมาของการสร้างพทุธนวล้านตือ้เพ่ือเป็นองค์แทนของ
พระเจ้าล้านตือ้ หรือพระเจ้าทองทิพ โดยมีการอ้างถึงว่าพระเจ้าล้านตือ้เป็นท่ีเคารพสกัการะของ
พทุธศาสนิกชนในภมูิภาคลุม่นํา้โขงซึง่หากค้นพบและสามารถนําขึน้มาจากลํานํา้โขงได้ก็จะอาจมี
ปัญหาในการอ้างสทิธิความเป็นเจ้าของจนอาจกลายเป็นปัญหาความขดัแย้งระหวา่งประเทศ และ
พุทธศาสนิกชนในบริเวณดังกล่าว จึงเห็นชอบร่วมกันว่าควรจะถือเอาพระพุทธรูปเชียงแสนส่ี
แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯท่ีได้จัดสร้างไว้ถวายเป็นมหามงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
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พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสามเหล่ียมทองคําเป็นองค์แทนพระเจ้าล้านตือ้ โดยร่วมใจกนัถวาย
นามวา่ พระพทุธนวล้านตือ้ เชียงแสนส่ีแผน่ดนิเฉลมิพระเกียรตฯิ244 

ข้อสังเกตประการหนึ่งคือเม่ือจะสร้างแทนองค์พระเจ้าล้านตือ้ และยัง
ปรากฏหลักฐานเปลวพระเกศพระเจ้าล้านตือ้ แต่กลับไม่สร้างตามหลักฐานท่ีหลงเหลือ ด้วย
พระพทุธรูปท่ีมีการสร้างเปลวพระเกศรูปแบบนีก็้มีตวัอย่างให้นํามาศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้าง โดยศึกษาได้จากกลุ่มพระพทุธรูปล้านนาในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 21 ท่ีลกัษณะเฉพาะ
คือพระเกศเป็นเปลวแต่มีการตกแต่งลวดลายท่ีต่างไปจากเปลวโดยทั่วไป คืออยู่ในกรอบ
สามเหล่ียม เส้นพระรัศมีแตล่ะเส้นเกือบเป็นแนวตรงซึง่ปกตจิะเป็นเส้นโค้ง และภายในทําเส้นรัศมี
เลก็ๆ คล้ายๆกบัเปลวพระเกศพระเจ้าล้านตือ้ พทุธลกัษณะโดยรวมเป็นแบบพระพทุธรูปเชียงแสน
สงิห์สองท่ีพบอยูโ่ดยทัว่ไปในศลิปะล้านนา โดยสามารถศกึษาได้จาก พระประธานปางมารวิชยั วดั
ปงสนกุ พระเจ้าทนัใจ วดัผ้าข้าวป่าน พระเจ้าทองทิพย์ วดัพระเจ้าล้านทอง245 พระพทุธรูปท่ีกลา่ว
มาทัง้หมดอยู่ในเขตอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถแสดงลักษณะของงานช่าง
ท้องถ่ินได้เป็นอยา่งดี แตใ่นการสร้างพทุธนวล้านตือ้กลบัสร้างในรูปแบบของพระพทุธรูปเชียงแสน
สิงห์หนึ่ง ซึ่งดูเหมือนว่าไม่ได้ตัง้ใจสร้างแทนองค์เดิมดังท่ีกล่าวไว้ อาจด้วยเป็นเพราะว่า
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง มีพุทธลกัษณะเฉพาะเป็นท่ีรู้จกัด้วยเป็นพุทธลกัษณะพระพุทธสิ
หิงส์  

นอกจากนัน้แล้วยงัมีโครงการสร้างพระพทุธรูปเชียงแสน 4 องค์ เพ่ือมอบ
ไว้ให้ 4 ประเทศ องค์แรกคือพระพทุธนวล้านตือ้ ส่วนอีกสามองค์ท่ีเหลือจะมีการสร้างขนาดหน้า
ตกั 32 นิว้ มอบให้แคว้นสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวดัท่าขีเ้หล็ก สาธารณรัฐ
เมียนมาร์ และแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว246จนเป็นท่ีมาของช่ือพระ
เชียงแสนส่ีแผ่นดิน โครงการดงักล่าวคล้ายกับเป็นโครงการระดบัประเทศจึงสามารถเรียกกําลงั
ความศรัทธาได้เป็นอยา่งมาก 

                                         
244 พระเชียงแสน, เข้าถึงเม่ือ 1 ธนัวาคม 2557, เข้าถงึได้จาก http://phrachiangsan.com 

/phanarantun.php 
245 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 332-334. 
246 พระพุทธนวล้านตือ้, เอกสารเผยแพร่จากพระพทุธนวล้านตือ้ จ.เชียงราย, 2557. 
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ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นผนวกกับตํานานของพระเจ้าล้านตือ้จึง
สามารถเรียกศรัทธาในการบริจาคปัจจัยในการสร้างได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการ
บริจาคมีทัง้ในสว่นของภาครัฐ และภาคประชาชน โดยมาในรูปของการจดักองผ้าป่าโดยบคุคลท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นสว่นมาก อาจเป็นเพราะการท่ีสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่แทนพทุธปฏิมาท่ีกลา่วถึงใน
ตํานานบนพืน้ท่ีการท่องเท่ียว ประกอบกบัการดําเนินงานโดยมลูนิธิพระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน จึงทํา
ให้องค์กรหลายภาคส่วน รวมถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีความศรัทธาร่วมบริจาคในการก่อสร้างเป็น
จํานวนมาก 

ท้ายสุดท้ายพระพุทธนวล้านตือ้ได้สร้างสําเร็จเสร็จสิน้ในปัจจุบนัอาจไม่
ตอบโจทย์ของการสร้างแทนองค์เดิมดงัท่ีตัง้ใจไว้ ประกอบด้วยกบัหลายมมุมองในการสร้างท่ีดไูม่
เหมาะสมด้วยแสดงลกัษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบของพทุธพานิชย์ โดยอาศยั
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นสิง่ดงึดดูพทุธศาสนิกชนให้มาเท่ียวชมจ่ายทรัพย์ในการบญุ บนพืน้ท่ีการ
ท่องเท่ียวท่ีใช้สญัลกัษณ์ทางศาสนามาเป็นเคร่ืองมือในการหาผลประโยชน์มากกวา่ 

3.4 พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ พุทธอุทยานเพชบุระ อาํเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ (ภาพท่ี 82) เป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่
ประทับนั่งปางสมาธิทรงเคร่ือง ศิลปะแบบขอมในประเทศไทย หรือศิลปะลพบุรี สมยัรัตนโกสินทร์ 
สร้างด้วยโลหะทองเหลืองบริสทุธิ ขนาดหน้าตกั 11.984 เมตร สงู 16.599 เมตร นํา้หนกั 40 ตนั 
ประดษิฐานท่ีพทุธอทุยานเพชรบรุะ อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 82 พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกียรตฯิ พทุธอทุยานเพชบรุะ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
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3.4.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระพุทธมหา
ธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ 

การก่อสร้างพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ มีท่ีมาจากโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยนายกองเอกวิลาศ รุจิวฒันพงศ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีแนวความคิดท่ีจะสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง เพ่ือ
แสดงออกถึงความสามคัคีความจงรักภกัดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯของประชาชน
ชาวจงัหวดัเพชรบรูณ์ และเพ่ือสืบทอดพระพทุธศาสนา โดยได้ทําการปรึกษากบัท่านเจ้าคณุพระวิ
สทุธินายก เจ้าอาวาสวดัสนธิกรประชาราม เจ้าคณะจงัหวดัเพชรบรูณ์ฝ่ายธรรมยตุ หลงัจากนัน้ก็มี
การปรึกษาหารือกบัหลายภาคส่วน ทัง้ภาคราชการ และเอกชน มีความเห็นพ้องต้องกนัว่าจะทํา
การสร้างพระพทุธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่เพ่ือเป็นพทุธานสุรณ์ โดยเร่ิมประชาสมัพนัธ์โครงการใน
วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2552 อันเป็นวันอุ้ มพระดํานํา้ตามประเพณีประจําปีของจังหวัด
เพชรบรูณ์247 

โครงการดงักล่าวได้มีมติเห็นชอบให้จัดสร้างพุทธอุทยานขึน้โดยใช้ช่ือว่า 
“พทุธอทุยานเพชบรุะ” เพ่ือประดิษฐานพระพทุธมหาธรรมราชาองใหญ่เพ่ือเป็นองค์ประธาน และ
ให้พระนามองค์พระอย่างเป็นทางการว่า “พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ” โดย
กําหนดให้สร้างเป็นเป็นพระพุทธรูปเนือ้โลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธ์ิใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด
เพชรบรูณ์ขนาดหน้าตกั 11.984 เมตร เพ่ือแสดงความหมายดงันี ้248 1 หมายถึง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอก หนึ่งในดวงใจของชนชาวไทย, 
1 หมายถึง พระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
เพชรบูรณ์ เป็นองค์พระท่ีอญัเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดํานํา้อนัศกัดิ์สิทธ์ิของเมืองเพชรบูรณ์, 
9 หมายถึง รัชกาลท่ี 9 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์ และ 84 หมายถึง วโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัฯทรงเจริญพระชนมาย ุ84 พรรษา 

พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯได้ทําพิธีวางศิลาฤกษ์ในวนัท่ี 13 
ธนัวาคม พ.ศ.2554 ทําพิธีหล่อปลายยอดจลุมงกฎุทองคําหนกั 126 บาทเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
                                         

247 มลูนิธิพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัเพชรบรูณ์, ที่ระลึกในการ
สร้าง มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดินเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ 
“หน่ึงเดยีวในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน” (นนทบรีุ: ลีโอ แลนเซท็, 2554), 33. 

248 เร่ืองเดียวกนั, 33-35. 
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พ.ศ.2554 ทําพิธีต้อนรับชิน้สว่นองค์พระสูจ่งัหวดัเพชรบรูณ์วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ทําพิธี
ยกชิน้ส่วนบริเวณหน้าตกัส่วนกลางขึน้ประดิษฐานวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ทําพิธียกปลาย
ยอดฉัตรวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2554 ทําพิธียกบาตรนํา้มนประดิษฐานบนพระหตัถ์วนัท่ี 13 
กนัยายน พ.ศ.2554 และในวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ.2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรม
ราชกมุารีฯ ทรงเสด็จพระราชดําเนินมาประกอบพิธีบรรจพุระบรมสารีริกธาตท่ีุปลายยอดจลุมงกฎุ 
และเบิกพระเนตร วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ.2554 ได้ทําการอญัเชิญปลายยอดทองคําประดิษฐาน
บนยอดจลุมงกฎุอนัเป็นชิน้สว่นสดุท้ายขององค์พระ249 

งบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะองค์พระเป็นเงินทัง้สิน้ 26,750,000 บาท 
(ย่ีสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาท โดยว่าจ้างโรงหล่ออนนัต์ พุทธรังสี อําเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างหลอ่ชิน้สว่นพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯโดยกําหนด
ระยะเวลา 10 เดือน กําหนดวนัส่งงานตามสญัญาจ้างวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2554 โดยนายกอง
เอกวิลาศ รุจิวฒันพงศ์ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์ได้ลงนามสญัญาการสร้างเหมาก่อสร้างเม่ือ
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 งบประมาณในการก่อสร้างดงักลา่วระบวุา่ได้มาจากเงินบริจาคของ
ประชาชนทัง้สิน้โดยไมใ่ช้งบประมาณจากทางภาคราชการแตอ่ยา่งใด250 

3.4.2 รูปแบบศิลปะ หน้าที่การใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้าง พระพุทธ
มหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ 

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ี
ขยายแบบมาจากพระพทุธมหาธรรมราชา (ภาพท่ี 83) อนัเป็นพระพทุธรูปสําคญัประจําเมืองท่ีใช้
ในการประกอบพิธีอุ้ มพระดํานํา้ของชาวเพชรบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ืองศิลปะขอมใน
ประเทศไทย หรือศิลปะลพบรีุ กําหนดอายกุลางพทุธศตวรรษท่ี 18 สร้างด้วยสําริด ขนาดหน้าตกั
กว้าง 13 นิว้ สงู 18 นิว้ ไม่มีฐาน251 ด้วยความสําคญัดงักลา่วจึงนํามาจดัสร้างพระพทุธมหาธรรม
ราชาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการปรับปรุงจากพระพุทธมหาธรรมราชาคือเพิ่มชัน้ฐานประดับ
ลวดลาย ผ้าทิพย์ด้านหน้าประดบัตราสญัลกัษณ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระเจ้าอยู่หวัภูมิ
พลอดลุยเดชรัชกาลท่ี 9 ในสว่นฐานผ้าทิพย์ได้มีการบรรจพุระพิมพ์พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิม

                                         
249 เร่ืองเดียวกนั, 35. 
250 เร่ืองเดียวกนั. 
251 กรมศลิปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: เอ.พี.กราฟฟิคดีไซน์ และ

การพิมพ์จํากดั, 2541), 55. 
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พระเกียรติฯจํานวน 84,000 ไว้ภายใน252 ส่วนยอดจุลมงกฎุขององค์พระสร้างจากทองคํานํา้หนกั 
126 บาท เพ่ือเป็นท่ีประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตจุาก 9 ประเทศ253 องค์พระสร้างด้วยโลหะทองเหลือง
บริสทุธิ ขนาดหน้าตกั 11.984 เมตร สงู 16.599 เมตร นํา้หนกั 40 ตนั สงูจากพืน้ดิน 35 เมตร254 บริเวณ
ฐานองค์พระโดยรอบได้ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯจําลองไว้ในช่อง
กระจกโดยมีขนาดแตกต่างกันช่องกระจกด้านหน้าได้ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิม
พระเกียรติฯจําลองขนาดใหญ่กว่าองค์ท่ีประดิษฐานโดยรอบองค์พระ ทุกองค์มีการจารึกนามผู้
บริจาคไว้ใต้ฐานองค์พระ (ภาพท่ี 84) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 83 พระพทุธมหาธรรมราชาพระพทุธรูปสําคญัประจําเมืองเพชรบรูณ์ 
 
 
 

                                         
252 มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เพชรบูรณ์, ที่ระลึกในการ

สร้าง มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดนิเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ 
“หน่ึงเดยีวในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน”, 49. 

253 พระบรมสารีริกธาตจุาก 9 ประเทศได้ระบวุ่ามาจาก ประเทศไทย อินเดีย ศรีลงักา 
เนปาล พมา่ ลาว อินโดนิเซีย และมาเลเซีย 

254 มลูนิธิพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกียรตฯิ จงัหวดัเพชรบรูณ์,ที่ระลึกในการ
สร้าง มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดนิเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ 
“หน่ึงเดยีวในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน”, 25. 
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ภาพท่ี 84 ช่องกระจกท่ีประดษิฐานพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกียรตฯิจําลอง  
 

กระบวนการก่อสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯใช้วิธีการ
หล่อโลหะจากโรงหล่อโดยแยกออกเป็นส่วนๆ แล้วเคลื่อนย้ายนํามาประกอบโดยวิธีการเช่ือมต่อ
บนพืน้ท่ีประดิษฐาน (ภาพท่ี 85) ท่ีพุทธอุทยานเพชบุระ พืน้ท่ีดงักล่าวมีการออกแบบทางภูมิส
ถาปัตย์อย่างเป็นระบบ ได้มีการสร้างแบบจําลองในการสร้างโดยวางผงัอาคารท่ีประดิษฐานองค์
หนัด้านหน้าออกพระถนนสระบรีุ-หลม่สกั (ภาพท่ี 86) จึงทําให้พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระ
เกียรติฯประดิษฐานอยู่บนอาคารโถงหนัพระพกัตร์องค์พระไปทางทิศตะวนัตกด้วยอาจคํานึงถึง
พืน้ท่ีสนัจรเป็นสําคญั การจดัการทางพืน้ท่ีดงักลา่วทําให้สามารถมองเห็นองค์พระได้อย่างชดัเจน
เม่ือสญัจรผา่นทางถนนเส้น สระบรีุ-หลม่สกัพืน้ท่ีด้านหลงัองค์พระทําเป็นสระนํา้ขนาดใหญ่โดยจดั
พืน้ท่ีในลกัษณะสวนสาธารณะท่ีสามารถมาท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจได้ 
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ภาพท่ี 85 การประกอบองค์พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกียรตฯิ 
ท่ีมา: มลูนิธิพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัเพชรบูรณ์,ที่ระลึกในการสร้าง 
มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดนิเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ “หน่ึง
เดยีวในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน” (นนทบรีุ: บริษัท ลีโอ แลนเซท็ จํากดั, 2554), 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 86 แบบจําลองในการวางผงัพืน้ท่ีประดษิฐานองค์พระ และพืน้ท่ีโดยรอบ 
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3.4.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญพระพุทธมหาธรรม
ราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ 

พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีอยู่
ภายใต้การดแูลของมลูนิธิพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ท่ีมีการก่อตัง้ขึน้หลงัจากการ
สร้างองค์พระสําเร็จ โดยมีนายกองเอกวิลาศ รุจิวฒันพงศ์ เป็นประธานมลูนิธิฯ255 จากข้อมลูเห็น
ได้ว่านายกองเอกวิลาศ รุจิวฒันพงศ์ มีส่วนสําคญัเป็นอย่างยิ่งในการสร้างพุทธปฏิมาพระพุทธ
มหาธรรมราชาเฉลมิพระเกียรตฯิ ทัง้ขณะดําเนินการสร้างตลอดจนการสร้างแล้วเสร็จ การก่อสร้าง
ได้ใช้เวลาเพียง 9 เดือน256 ถือได้ว่าเป็นระยะเวลาท่ีไม่มาก อาจเป็นเพราะว่านายกองเอกวิลาศ 
รุจิวัฒนพงศ์ ได้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในขณะท่ีริเร่ิมทําการก่อสร้าง ด้วย
ตําแหน่งดงักล่าวถือได้ว่าเป็นตําแหน่งพ่อเมืองเพชรบูรณ์ ในส่วนนีจ้ึงไม่เป็นการยากในการเรียก
ศรัทธาการก่อสร้างด้วยตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสําคญั และอาจเป็นท่ีรักใคร่นับถือของคนใน
จงัหวดั แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามทีการเรียกศรัทธาการสร้างยอ่มต้องเกิดจากปัจจยัหลายสว่น 

ส่วนแรกนัน้คงเกิดจากการท่ีพระพุทธมหาธรรมราชาองค์เดิม  เป็น
พระพทุธรูปสําคญัคูบ้่านคูเ่มืองเพชรบรูณ์ จงึเป็นท่ีเคารพศรัทธาของพทุธศาสนิกชนชาวเพชรบรูณ์ 
ในด้านประเพณีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับสัญลักษณ์การปกครองแต่อดีตคือเจ้าเมืองทุกคนต้อง
ประกอบพิธีอุ้มพระดํานํา้เป็นประจําทกุปี จงึอาจเรียกได้วา่พระพทุธมหาธรรมราชาเป็นสญัลกัษณ์
แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ทัง้ในทางพุทธจักร และอาณาจักร เม่ือมีโครงการท่ีจะ
จดัสร้างพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ อนัเป็นการขยายแบบจากพระพทุธมหาธรรม
ราชาองค์เดิม  ประกอบกับเป็นการจัดสร้างในวาระสําคัญคือวาระการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการก่อสร้างเพ่ือให้เป็นศรีแก่จงัหวดัเพชรบรูณ์
สืบไป 

ส่วนต่อมาจะเห็นได้ว่าเม่ือเร่ิมโครงการก่อสร้าง ได้มีการจดัพิธีต่างๆเพ่ือ
เรียกศรัทธาการสร้างเป็นอย่างมากอาทิเช่น พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือหาเงินสมทบทุนในการ
จดัสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯนําโดยนายธวชัชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ ว่าราชการ

                                         
255 เร่ืองเดียวกนั, 80. 
256 เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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เพชรบูรณ์ในขณะนัน้257 เป็นประธานในพิธี โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆทัง้ภาครัฐ และเอกชน 
ได้รับเงินสมทบทนุในการสร้างรวมทัง้สิน้ 3,383,248 บาท258 (สามล้านสามแสนแปดหม่ืนสามพนั
สองร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน) พิธีอญัเชิญพระพทุธมหาธรรมราชาไปประดิษฐานยงัอําเภอต่างๆทัว่
ทัง้จังหวัดเพชรบูรณ์ พิธีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเรียกศรัทธาการก่อสร้างจากชาวจังหวัด
เพชรบรูณ์แล้ว ยงัอาจถือได้ว่าเป็นการประชาสมัพนัธ์โครงการสร้างเพื่อเป็นท่ีรับทราบโดยทัว่กนั 
ส่วนหนึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงความสามคัคีในการสร้าง อีกแง่มมุหนึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการเรียก
ศรัทธาผ่านสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเป็นศนูย์รวมใจชาวเพชรบรูณ์ก็อาจเป็นได้ หลงัจากพิธีอญัเชิญพระพทุธ
มหาธรรมราชาไปประดิษฐานยังอําเภอต่างๆทั่วทัง้จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังปรากฏพิธีการต่างๆ
ตามมาอีกมาก เช่น พิธีเชิญชิน้ส่วนพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯประดิษฐานท่ีพทุธ
อุทยานเพชบุระ พิธีอญัเชิญยอดฉัตร และส่วนพระหัตถ์องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ตลอดจนถึงการจดัสร้างวตัถุมงคลรูปจําลองพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ
เพ่ือให้เช่าบชูา โดยหลายพิธีได้มีการเชิญบคุคลสําคญัของประเทศมาเป็นประธานในพิธี259 อนัจะ
เห็นได้ว่าได้มีพิธีการเรียกศรัทธาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดนบัตัง้แต่เร่ิมการจดัสร้างจนแล้วเสร็จ 
ซึ่งอาจมองว่ามีความถ่ีในการจดัการพิธีการต่างๆเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลา 9 เดือนในการ
จดัสร้างองค์พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความถ่ีดงักลา่วอาจเป็นสว่นสําคญัใน
การเรียกปัจจยัการสร้างองค์พระให้สําเร็จลลุว่งไปได้ในระยะเวลาอนัสัน้ 

ส่วนของพืน้ท่ีประดิษฐานท่ีได้มีการเรียกว่าพทุธอทุยานเพชบรุะก็มิได้เป็น
วดัแต่อย่างใดคงมีลกัษณะคล้ายกับพืน้ท่ีสาธารณะเอนกประสงค์ ท่ีจัดขึน้เพ่ือประดิษฐานพระ

                                         
257 ช่วงเวลาดงักลา่วนายกองเอก วิลาศ รุจิวฒันพงศ์ ได้พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการ

เพชรบรูณ์ โดยนายธวชัชยั เทิดเผ่าไทย ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ต่อมา
นายกองเอก วิลาศ รุจิวฒันพงศ์ ได้กลบัมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการเพชรบรูณ์อีกวาระหนึ่ง ดใูน 
มลูนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัเพชรบูรณ์, ที่ระลึกในการสร้าง มหา
พุทธานุสรณ์ บนแผ่นดนิเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ“หน่ึงเดียว
ในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน”, 33-35. 

258 มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวดัเพชรบูรณ์, ที่ระลึกใน
การสร้าง มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดินเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระ
เกียรตฯิ “หน่ึงเดยีวในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน”, 37. 

259 เร่ืองเดียวกนั, 41-56. 
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พุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพืน้ท่ีดงักล่าวมีเนือ้ท่ี 17 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา โดย
ได้รับการจดัสรรมาจากท่ีราชพสัดขุ้างสถานีพฒันาอาหารสตัว์เพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์260 ซึ่ง
ท่ีดนิดงักลา่วถ้าดจูากข้อมลูแล้วก็คือสว่นงานทางราชการ และยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีสําคญัด้วยตดิกบัถนน
สายสระบุรี-หล่มสกั อนัเป็นพืน้ท่ีสญัจรหลกั ทําให้มีผู้คนแวะเวียนเข้ามานมสัการมิได้ขาด และ
เป็นพืน้ท่ีในการประกอบพิธีทางศาสนาท่ีสําคญัในหลายเทศกาล โดยเฉพาะในบริเวณอาคารใต้
ฐานองค์พระ ได้จดัเป็นพืน้ท่ีเพ่ือนมสัการองค์พระภายใน ทําพิธีทําการบญุ และการบริจาคต่างๆ 
ตลอดจนให้เช่าบูชาวตัถมุงคล โดยทัง้หมดนีดํ้าเนินการโดยมลูนิธิพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิม
พระเกียรตฯิ รายได้ดงักลา่วใช้เพ่ือการดแูลรักษา และบรูณะองค์พระพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิม
พระเกียรตฯิ 

พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯมีเร่ืองน่าสงัเกตในเร่ืองของการ
ให้ความหมายกบัตวัเลขขนาดหน้าตกัองค์พระท่ีให้ความหมายสอดคล้องกบัวาระการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ ในสว่นนีจ้ึงอาจเป็นสว่นท่ีเรียกศรัทธาได้ไม่มากก็น้อย อาจถือได้ว่าเป็นตวัเลข
มงคลของวาระการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯประจําองค์พระ ด้วยเป็นการ
สร้างเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวาระดงักล่าว พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ นบัว่าเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความศรัทธา และความสามคัคีของชาวจงัหวดัเพชรบรูณ์ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็น
การร่วมแรงร่วมใจในการสร้างเพ่ือให้สําเร็จเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่คูบ้่านคูเ่มืองเพชรบรูณ์สืบไป 

3.5 พุทธปฏมิาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดพระธาตสุุโทนมงคลคีรี อาํเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ 

พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 87) วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี อําเภอเดน่
ชยั จงัหวดัแพร่ ทํา สร้างด้วยวสัดปุนูปัน้มีความยาวตลอดองค์พระ 122 เมตร มีความสงูจรดพระ
เกศ 40 เมตร 261 ประดบัด้วยแก้วคริสตลัและทาสีทบั ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบริเวณหน้าวดัวดั
พระธาตสุโุทนมงคลคีรี 

 

                                         
260 เร่ืองเดียวกนั, 35. 
261 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี) เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุุ

โทนมงคลคีรี ระบุว่าความยาวตลอดทัง้องค์พระมีความยาว 122 เมตร แต่ป้ายข้อมูลพระพุทธ
ไสยาสน์วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรีได้มีการระบไุว้วา่ความยาวตลอดทัง้องค์พระมีความยาว 85 เมตร. 
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ภาพท่ี 87 พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี อําเภอเดน่ชยั จงัหวดัแพร่ 
 

3.5.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พุทธปฏิมา
ไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 

ประวตักิารก่อสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์  วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรีได้ข้อมลู
จากการสมัภาษณ์พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี) เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี ผู้สร้าง
ว่าเร่ิมดําเนินการก่อสร้างในช่วงราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 โดยได้รับแรงบนัดาลใจท่ีสําคญั
คือพทุธปฏิมาไสยาสน์ชเวทลัเยือง ศิลปะพม่า เมืองหงสาวดี เม่ือครัง้ท่ีไปนมสัการท่ีประเทศพม่า 
(ภาพท่ี 88) ได้มีความตัง้ใจว่าจะสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่แบบเดียวกนัท่ีประเทศไทย 
เพ่ือให้ญาตโิยมท่ีไมมี่โอกาสเดนิทางไปนมสัการท่ีประเทศพม่า สามารถนมสัการได้ท่ีวดัพระธาตสุุ
โทนมงคลคีรี ในประเทศไทย โดยผนวกแรงบนัดาลใจจากพระพุทธ ศิลปะพม่า แบบมณัฑะเลย์ 
และใช้พระรัศมีเป็นเกศบวัตมูตามลกัษณะของพระพทุธรูปศลิปะเชียงแสน แบบพระสงิห์262 

 
 
 
 
 

                                         
262 สมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี), เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี,  

11 สงิหาคม 2557  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 88 พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี ไปนมสัการพทุธปฏิมาไสยาสน์ชเวทลัเยือง เมืองหงสาวดี 

ประเทศพมา่ 
ท่ีมา: พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี), อัตโนประวัต ิพระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บุญมี) และ

ประวัตพิระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ (แพร่: แพร่ไทยอตุสาหการพิมพ์, 2546), 540. 
 

การดําเนินการก่อสร้างได้ว่าจ้างช่างฝีมือจากเมืองพะอนั ประเทศพม่ามา 
5 คน เม่ือแรกเร่ิมการก่อสร้างได้มีการสร้างองค์ต้นแบบ (ภาพท่ี 89) ขึน้มาก่อน และทําการขยาย
แบบให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปีเศษ โดยหมดงบประมาณทัง้สิน้เฉพาะองค์พระ
ราวเจ็ดล้านบาทเศษ ค่าคริสตัลประดับองค์พระราวสามล้านบาทเศษ รวมงบประมาณการ
ก่อสร้างทัง้สิน้ราวสบิล้านบาทเศษ263 

 
 
 
 
 
 

 

                                         
263 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 89 พระพทุธไสยาสน์วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรีองค์ต้นแบบ 
 

พุทธปฏิมาไสยาสน์  วดัพระธาตสุุโทนมงคลคีรีในปัจจุบนัแล้วเสร็จเพียง
องค์พระ แต่ยงัคงมีแผนการดําเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกบางส่วนคือภายในองค์พระได้เตรียม
พืน้ท่ีไว้เพ่ือบรรจุหวัใจพระพทุธรูป ประดิษฐานพระพทุธรูป และเขียนภาพพุทธประวตัิไว้ภายใน
องค์พระ ตลอดจนฐานองค์พระด้านลา่งก็เตรียมพืน้ท่ีเพ่ือเขียนภาพพทุธประวตัด้ิวยเช่นกนั264 

3.5.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาด
ใหญ่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 

พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่สร้างด้วยวสัดปุนูปัน้ภายในกลวงเพ่ือเตรียม
ไว้บรรจุหวัใจพระพุทธรูป ประดิษฐานพระพุทธรูป และเขียนภาพพุทธประวตัิไว้ภายในองค์พระ 
โดยได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจากพทุธปฏิมาไสยาสน์ชเวทลัเยือง เมืองหงสาวดี และพระ
พทุธไสยาสน์เชาตาจี เมืองย่างกุ้ ง ประเทศพม่า ศิลปะพม่าสมยัหลงั265  ผสมผสานกบัพระพทุธรูป  
ศิลปะพม่า แบบมณัฑะเลย์ โดยมีพระรัศมีเป็นเกศบวัตมูตามลกัษณะของพระพทุธรูปศิลปะเชียง
แสน แบบพระสิงห์266 องค์พระมีความยาวตลอดองค์พระ 122 เมตร มีความสูงจรดพระเกศ 40 
เมตร (80 ศอก เท่ากบัพระชนมพรรษาของพระพทุธเจ้า) ดวงพระเนตรยาว 2 เมตรกบัอีก 1 คืบ (4 

                                         
264 เร่ืองเดียวกนั. 
265 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง อินเดีย 

ลังกา ชวา จาม ขอม พม่า ลาว, พิมพ์ครัง้ท่ี 5 (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549), 318. 
266 สมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี), เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี,  

11 สงิหาคม 2557  
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ศอกคืบ) ประดบัด้วยแก้วคริสตลัท่ีมีการนําเข้ามาจากประเทศองักฤษ พระโลมจักษะ (ขนพระ
เนตร) ทําการสร้างจากทองแดงมีจํานวน 393 เส้น เม็ดพระศกมีทัง้สิน้ 566 เม็ดลายพระบาทเป็น
ลายมงคล 108 ประการแบบอย่างศิลปะพุกาม (ภาพท่ี 90) ตลอดทัง้องค์พระมีการประดบัด้วย
แก้วคริสตลัท่ีนําเข้ามาจากประเทศอิตาลี267และทาสีทบั แรงบนัดาลใจในการสร้างให้มีขนาดใหญ่
นัน้คงได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธปฏิมาไสยาสน์ชเวทัลเยือง เมืองหงสาวดี และพระพุทธ
ไสยาสน์เชาตาจี เมืองย่างกุ้ ง ซึ่งคงได้รับอิทธิพลเค้าพระพกัตร์นํามาสร้างด้วย   แต่เม่ือพิจารณา
ถึงรูปแบบทางศิลปะแล้วเห็นได้ว่ารูปแบบทางศิลปะน่าจะมีแรงบนัดาลใจจาก พระพทุธรูปพม่า 
ศิลปะแบบมณัฑะเลย์ เป็นสําคญัด้วยรูปแบบจีวรท่ีเป็นแบบริว้ธรรมชาติ จีวรเป็นริว้ซ้อนทับกัน
หลายชัน้ปลายจีวรเป็นริว้โค้งไปมา ไมมี่สงัฆาฏิแตเ่ป็นริว้ของชายจีวรแทน268 แตมี่การเพิ่มพระเกศ
ดอกบวัตมูแบบพระพทุธรูปศลิปะเชียงแสน แบบพระสิงห์เพ่ือแสดงลกัษณะพระพทุธรูปศิลปะไทย 
เข้าไปเจืออยูใ่นพทุธศลิป์แบบมณัฑะเลย์ด้วยพระพทุธรูปศลิปะมณัฑะเลย์จะไมมี่พระเกศ269 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 90 ลายพระบาทพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรีลายมงคล 108 

ประการแบบอยา่งศลิปะมอญ 
 

                                         
267 สมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี), เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี,  

11 สงิหาคม 2557  
268 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านศิลปกรรมโบราณศิลปะพม่า 

(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2557), 195. 
269 เร่ืองเดียวกนั, 196. 
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จากการสมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี) เจ้าอาวาสวดัพระธาตุ
สโุทนมงคลคีรี  ได้รับข้อมลูเพิ่มเติมว่า พระพทุธปฏิมาไสยาสน์องค์นี ้นอกจากได้รับแรงบนัดาลใจ
ในการไปนมัสการพุทธปฏิมาไสยาสน์ชเวทัลเยือง เมืองหงสาวดี เพ่ือสร้างให้มีขนาดใหญ่
เช่นเดียวกัน ยงัต้องการแสดงให้เป็นพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ปางโปรดอสริุนทราหู ท่ีเป็น
อิริยาบถประทบัไสยาสน์ตะแคงขวา พระบาทซ้ายทบัพระบาทขวาเสมอกนั พระหตัถ์ซ้ายทาบไป
ตามพระวรกาย อุ้ งพระหตัถ์ขวาประครองพระเศียรให้ตัง้ขึน้ พระกจัฉะ(รักแร้)ทบับนพระเขนย270 
พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บุญมี) ได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างให้มีพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาด
ใหญ่ สว่นแรกคงอยูท่ี่ขนาดของพทุธปฏิมาไสยาสย์ชเวทลัเยือง ท่ีได้ไปนมสัการมา และสว่นท่ีสอง
คงต้องการเช่ือมโยงกบัพทุธปฏิมาไสยาสน์ปางโปรดอสริุนทราห ูท่ีพทุธองค์ทรงเนรมิตพระวรกาย
ให้ใหญ่โต โดยนํามาสร้างเป็นพระพุทธปฏิมาไสยาสน์วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ให้มีขนาดท่ี
ใหญ่โตตามแบบอย่างพุทธปฏิมาไสยาสย์ชเวทลัเยือง ขณะเดียวกันก็ใช้เร่ืองขนาดเช่ือมโยงกับ
เร่ืองราวทางศาสนาเพ่ือแสดงออกมาในรูปแบบการสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ โดยไม่ได้
อิงเร่ืองขนาดพระวรกายของพระพทุธองค์ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฏกขทุทกนิกาย พทุธวงศ์271แต่
อยา่งใด 

3.5.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญจากพุทธปฏมิาไสยาสน์ 
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 

พทุธปฏิมาไสยาสน์วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรีจากหน้าท่ีการใช้งานคงเป็น
สญัลกัษณ์เรียกความศรัทธาการทําบุญให้กบัวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี ด้วยมีลกัษณะเป็นหมดุ
เมือง (Land Mark) เป็นจดุหนึง่ท่ีพทุธศาสนิกชนท่ีมีความนิยมในการท่องเท่ียวเชิงการบญุการไหว้
พระเข้ามานมสัการกราบไหว้  ด้วยพืน้ท่ีประดษิฐานอยูริ่มถนนสาย แพร่-เดน่ชยั โดยเว้นท่ีว่างจาก
ถนนมาถึงองค์พระห่างราวหนึ่งสนามฟตุบอล จดัได้ว่าเป็นการสร้างสญัลกัษณ์เรียกศรัทธาขนาด
ใหญ่รูปแบบหนึ่งท่ีเชือ้ชวนให้ผู้ มีจิตศรัทธามาทําบุญตลอดถึงการท่องเท่ียวนมสัการพระใหญ่ช่ืน
ชมความงาม และความยิ่งใหญ่ในการสร้าง แต่ส่วนขององค์พระพทุธไสยาสน์นัน้ไม่พบว่ามีการ

                                         
270 พระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระ, ตาํนานพระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์ประยรูวงศ์, 2505), 228. 
271 พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2525), 15-16. 
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เรียกศรัทธาการบญุ หรือพิธีการใดๆท่ีสืบเน่ืองจากองค์พระ คงมีแต่นกัท่องเท่ียวจอดรถถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลกึเพียงเท่านัน้ 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บุญมี) เจ้าอาวาสวดั
พระธาตสุโุทนมงคลคีรี ถึงเร่ืองงบประมาณในการสร้างองค์พระ ได้คําตอบเพียงงบประมาณใน
การจัดสร้าง ซึ่งอยู่ในราวสิบล้านบาทเศษ ส่วนท่ีมาของจํานวนเงินคงมาจากการบริจาคของ
พทุธศาสนิกชนท่ีมีจิตศรัทธาในการก่อสร้างสงัเกตได้ว่าภายในวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี ได้มีการ
จําลองแบบพทุธศลิป์ ศลิปะล้านนา เช่น พระเจ้าเก้าตือ้ วดัสวนดอก จงัหวดัเชียงใหม ่ซุ้มประตโูขง 
วดัพระธาตลํุาปางหลวง จงัหวดัลําปาง หอไตรวดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม่272 เป็นต้น วดัแห่งนีจ้ึง
มีการประชาสมัพนัธ์ ด้านการท่องเท่ียวด้วยการเป็นแหลง่รวมพทุธศลิป์ล้านนาหลายสิ่งท่ีสําคญัไว้
ในท่ีเดียวกัน จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวไปอีกโสตหนึ่งด้วย และด้วยการเป็นแหล่งท่องเท่ียวใน
รูปแบบของศาสนสถานจึงสามารถเรียกศรัทธาการบุญในรูปแบบของการท่องเท่ียว ประกอบกบั
การท่ีพระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี) เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรีมีฝีมือทางเชิงช่าง ได้มี
สว่นร่วมในการออกแบบ และสร้างงานศิลปกรรมหลายชิน้ท่ีสร้างขึน้ภายในวดั273 จึงอาจเป็นสิ่งท่ี
เรียกศรัทธาได้อีกสว่นหนึง่ เพ่ือเชิญชวนให้เข้าไปเท่ียวชมสถาปัตยกรรมตา่งๆ ภายในวดัพระธาตสุุ
โทนมงคลคีรี เพ่ือท่ีสามารถมาเพียงวดัเดียวเหมือนได้ไปนมสัการหลายท่ี บางทีก็ทําให้ชวนคิดได้
วา่คล้ายกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในแนวทางของ “เมืองโบราณ” จงัหวดัสมทุรปราการ ได้เช่นกนั  

การเรียกศรัทธาการบุญแนวทางของการท่องเท่ียวภายในวัดได้มีสิ่งท่ี
รองรับความสะดวกสบายของนกัท่องเท่ียวครบครัน ทัง้ร้านสะดวกซือ้ท่ีสร้างภายในอาณาเขตของ
วัด ตลอดจนตู้ รับบริจาค และการให้เช่าวัตถุมงคลต่างๆท่ีสามารถพบเห็นได้ทั่วไปของวัดท่ีมี
ลกัษณะเป็นศาสนสถานประกอบกับการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวภายในสถานท่ีเดียวกัน ถึงแม้ว่า
ภายในวดัมีลกัษณะบางประการท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นพทุธพานิชย์  แตใ่นเชิงการท่องเท่ียวก็
เป็นแหล่งหนึ่งท่ีเป็นการส่งเสริมในแง่ของการเรียนรู้เท่ียวชมโบราณสถานต่างๆท่ีจําลองแบบมา 

                                         
272 พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บุญมี), อัตโนประวัติ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี 

(บุญมี) และประวัตพิระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ (แพร่: แพร่ไทยอตุสาหการพิมพ์, 2546), 67-68. 
273 เร่ืองเดียวกนั, 68. 
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และมากราบนมสัการพระพทุธไสยาสน์ท่ีมีการระบวุ่าใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ศรัทธาบารมีของผู้สร้างด้วยเช่นกนั274 

3.6 พุทธปฏมิาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม อาํเภอบางมูลนาก จังหวัด
พจิติร 

พทุธปฏิมาไสยาสน์ วดัสขุมุาราม อําเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจิตร (ภาพท่ี 91) 
เป็นพระพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ประดิษฐานในอาคารหลงัคาคลมุ (วิหาร) องค์พระสร้าง
จากวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กความยาวตลอดองค์พระ 55.29 เมตร สงู 9.42 เมตร ส่วนพระพทุธ
บาทหล่อจากโลหะสําริดความกว้างข้างละประมาณ 2.6 เมตร ความสูงสองข้างรวมกันสูง
ประมาณ 5.3 เมตร ความยาว 8.1 เมตร นบัได้ว่าเป็นพทุธปฏิมาไสยาสน์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศไทย275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 91 พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสขุมุาราม อําเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจิตร 
 

                                         
274 พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บุญมี) เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี ได้รับการ

ยกย่องในฐานะของผู้ ท่ีเช่ียวชาญการช่างหลายแขนง และประสบความสําเร็จในการสร้างวดัพระ
ธาตสุโุทนมงคลคีรี โดยจําลองแบบของศิลปกรรมล้านนามาจดัสร้างในท่ีเดียวกนั ด้วยอายเุพียง 
38 ปี  

275 พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม, เอกสารเผยแพร่จากวัดสุขุมาราม จังหวัด
พิจิตร, 2557. 
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3.6.1 ประวัตกิารก่อสร้างและงบประมาณในการสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์
ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม 

พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสุขุมาราม อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตรดําเนินการก่อสร้างโดยคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) นําโดยท่านเจ้า
พระคณุพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวดัจนัทาราม (ท่าซุง) จงัหวดัอทุยัธานี เป็นประธานในการ
ก่อสร้าง และมีพระครูวิจารณ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสริุนทร์) เจ้าอาวาสวดัสขุมุาราม ร่วมดําเนินการ
ก่อสร้าง เร่ิมทําการก่อสร้างวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2551 ระยะเวลาการก่อสร้างทัง้สิน้ 1,833 วนั 
(4ปี กบัอีก 8 วนั) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 95,270,000 บาทเศษ276 

เบือ้งเหตุในการก่อสร้างเกิดจากท่านพระครูวิจารณ์วิหารกิจ (หลวงพ่อ
สริุนทร์)ผู้ เป็นอาจารย์ของเจ้าพระคณุพระภาวนากิจวิมล ได้มาขอร้องให้ช่วยสร้างพทุธปฏิมาสกั
หนึ่งองค์ โดยเบือ้งต้นพระครูวิจารณ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสุรินทร์) มีความคิดท่ีจะสร้างพระพุทธ
ปฏิมาจํานวน 84,000 องค์ แต่ไม่อาจทําสําเร็จได้จึงได้เปล่ียนความคิดเป็นการสร้างพทุธปฏิมา
ไสยาสน์องค์เดียวท่ีมีขนาดใหญ่ โดยภายในองค์พระทําการบรรจุพระพุทธรูปไสยาสน์จํานวน 
84,000 องค์ ขึน้แทน โดยการสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่องค์นีเ้จ้าพระคณุพระภาวนากิจ
วิมล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความกตญัญูต่อครูบาอาจารย์คือพระครูวิจารณ์วิหารกิจ 
(หลวงพอ่สริุนทร์) เพ่ือให้ความปรารถนาของท่านสมประสงค์277 

ทุนในการก่อสร้างในเบือ้งแรกได้มาจากคณะลูกศิษย์หลวงพ่อพระราช
พรหมยาน (วีระ ถาวโร) ร่วมบริจาคปัจจยัในการก่อสร้าง278 นอกจากนัน้ยงัมีการจดัหากองทนุใน
การก่อสร้าง การสร้างพระเศียรโดยมีการจดัตัง้เป็นกองทนุๆละ 5,000 บาท โดยมีพิธีเทพระเศียร
ในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2552 ซึ่งเจ้าภาพกองทุนจะมีการจารึกช่ือ และ
นามสกลุลงบนฐานองค์พระ279 

                                         
276 เร่ืองเดียวกนั. 
277 พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม, เข้าถึงเม่ือ 5 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=poWB71z07aw 
278 พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม, เอกสารเผยแพร่จากวัดสุขุมาราม จ.พิจิตร, 

2557. 
279 งานทอดกฐินวัดจันทราราม ณ วัดสุขุมาราม, เข้าถึงเม่ือ 5 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=884 
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3.6.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคในการก่อสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาด
ใหญ่ วัดสุขุมาราม 

พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม เม่ือพิจารณาจากพุทธ
ลกัษณะน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพระพทุธรูปศิลปะสโุขทยั โดยแสดงออกอย่างเด่นชดัใน
ส่วนของพระเศียร แต่ได้มีการปรับปรุงในส่วนของพระวรกายห่มจีวรห่มเฉียงริว้จีวรเป็นริว้
ธรรมชาติ ในส่วนของลายมงคลร้อยแปดท่ีพระพทุธบาทได้จําลองมาจากลายพระพทุธบาทของ
พระพทุธปฏิมาไสยยาสน์ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม กรุงเทพฯ280 ภายในองค์พระทําการบรรจุ
พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาด 9 นิว้ วสัดุทองเหลือง จํานวน 840 องค์ พระพุทธปฏิมาไสยาสน์
ขนาด 9 นิว้ วสัดดุนิเผา จํานวน 840,000 องค์ และพระพทุธปฏิมาไสยาสน์ วสัดโุลหะ และดินเผา
ขนาดเลก็ จํานวน 840,000 องค์281 

เทคนิคในการก่อสร้างองค์ใช้วสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีการออกแบบ
การสร้างองค์พระด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ภาพท่ี 92) ออกแบบโดย นายประเสริฐ แก้ว
มณี และนายสรุเดช แก้วมณี282 ขนาดขององค์มีความยาว 55.29 เมตร สงู 9.42 เมตร283 พระเศียร
มีขนาดความกว้างประมาณ 5.9 เมตร ความสงู 6 เมตรเศษ284 พระเนตรมีความยาวข้างละ 128 
ซม. ดวงพระเนตรดําทําจากนิล จากแหล่งแร่ อําเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ดวงพระเนตร
ขาวทําจากเปลือกหอยมุกจาก จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยทําการประดับพระเนตรเม่ือวันท่ี 23 
มกราคม พ.ศ.2554285 ส่วนพระพุทธบาทหล่อจากโลหะสําริดความกว้างข้างละประมาณ 2.6 

                                         
280 พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม, เอกสารเผยแพร่จากวัดสุขุมาราม จ.พิจิตร, 

2557. 
281 เร่ืองเดียวกนั. 
282 งานทอดกฐินวัดจันทราราม ณ วัดสุขุมาราม, เข้าถงึเม่ือ 5 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=884 
283 พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม, เอกสารเผยแพร่จากวัดสุขุมาราม จ.พิจิตร, 

2557. 
284 งานทอดกฐินวัดจันทราราม ณ วัดสุขุมาราม, เข้าถงึเม่ือ 5 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=884 
285 พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม, เข้าถงึเม่ือ 5 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=poWB71z07aw 
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เมตร ความสงูสองข้างรวมกนัสงูประมาณ 5.3 เมตร ความยาว 8.1 เมตร (ภาพท่ี 93) จดัสร้างโดย
บริษัทเอเชียไฟน์อาร์ท จํากดั286โดยทําพิธีเททองเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554287 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 92 การออกแบบพระเศียรองค์พระด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ท่ีมา: งานทอดกฐินวัดจันทราราม ณ วัดสุขุมาราม, เข้าถึงเม่ือ 5 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=884 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 93 ลายพระพทุธบาทสําริด พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสขุมุาราม 

                                         
286 พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม, เอกสารเผยแพร่จากวัดสุขุมาราม จ.พิจิตร, 

2557. 
287 พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม, เข้าถงึเม่ือ 5 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=poWB71z07aw 
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3.6.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญของพุทธปฏมิาไสยาสน์
ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม 

พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม ได้ดําเนินการก่อสร้างโดย
คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) โดยท่านเจ้าพระคณุพระภาวนากิจวิมล เป็น
ประธานในการก่อสร้าง และพระครูวิจารณ์วิหารกิจ (หลวงพอ่สริุนทร์) ร่วมดําเนินการก่อสร้าง เห็น
ได้วา่ผู้สร้างคือคณะศษิย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือท่ีรู้จกักนัดีว่าหลวงพ่อฤๅษี
ลิงดํา ท่ีเป็นพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงมีผู้ เคารพศรัทธาจึงมีเหล่าลกูศิษย์ลกูหาเป็นจํานวนมาก และยงั
เป็นดําเนินการสร้างโดยพระคณุพระภาวนากิจวิมล ซึง่เป็นเจ้าอาวาสวดัจนัทาราม (ท่าซุง) สืบต่อ
จากพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) จึงสามารถเรียกศรัทธาได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ยงัมีการ
จดัหากองทนุในการก่อสร้าง การสร้างพระเศียรโดยมีการจดัตัง้เป็นกองทนุๆละ 5,000 บาท ซึ่ง
เจ้าภาพกองทุนจะมีการจารึกช่ือ และนามสกุลลงบนฐานองค์พระ288 อาจถือได้ว่าเป็นการเรียก
ศรัทธาการสร้างประการหนึง่ 

พทุธปฏิมาไสยาสน์ วดัสขุมุาราม ได้แสดงให้เห็นถึงบารมีของผู้สร้างได้เป็น
อย่างดี ส่วนหนึ่งคงเกิดจากสายสมัพนัธ์ของเจ้าพระคณุพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวดัจนัทา
ราม (ท่าซุง) ในปัจจุบนั กับคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) ซึ่งเป็นเหล่าลูก
ศษิย์ของพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือหลวงพอ่ฤาษีลงิดํา อดีตเจ้าอาวาสวดัจนัทาราม (ท่า
ซุง)ด้วยท่านเป็นพระเกจิท่ีมีผู้ศรัทธาเป็นอย่างมาก จึงสามารถเรียกศรัทธาการก่อสร้างได้จากทัง้
เหลา่ลกูศษิย์ และพทุธศาสนิกชนท่ีมีความศรัทธาในตวัท่าน ดงัจะเห็นได้ว่าเม่ือเร่ิมการก่อสร้างได้
ทําการติดต่อลูกศิษย์ท่ีเป็นนายช่าง วิศวกร และสถาปนิกมาร่วมกันในการดําเนินการก่อสร้าง 
ตลอดจนถึงการหางบประมาณในการก่อสร้างจากเหล่าคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วี
ระ ถาวโร)289 จึงสามารถสะท้อนบารมีของพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) ได้เป็นอย่างดีแม้จะ
มรณภาพไปแล้ว โดยการนําของเจ้าพระคณุพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวดัจนัทาราม (ท่าซุง) 
ในปัจจบุนั  

                                         
288 งานทอดกฐินวัดจันทราราม ณ วัดสุขุมาราม, เข้าถงึเม่ือ 5 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=884 
289 พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วัดสุขุมาราม, เข้าถงึเม่ือ 5 มกราคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=poWB71z07aw 
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ด้วยความสมัพนัธ์ความเป็นอาจารย์-ลกูศิษย์ของพระครูวิจารณ์วิหารกิจ 
(หลวงพอ่สริุนทร์) และเจ้าพระคณุพระภาวนากิจวิมล จงึต้องการทําให้ความปรารถนาของอาจารย์
เป็นท่ีสําเร็จตามประสงค์ เร่ิมแรกนัน้พระครูวิจารณ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสริุนทร์)มีความปรารถนาท่ี
จะสร้างพระพทุธรูปเป็นจํานวน 84,000 องค์ และยงัมุง่หมายโพธิญาณ แตด้่วยสงัขารท่ีมากขึน้ทกุ
วนัจึงยงัไม่อาจทําการได้สมดงัปรารถนาจึงคงทําการสร้างเพียงพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่
เพียงองค์เดียว290 เจตจํานงดงักล่าวเห็นได้ว่าพระครูวิจารณ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสริุนทร์) มีความ
ประสงค์มุง่หมายโพธิญาณ คือพระปัญญาท่ีทําให้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า291 อนัอาจหมายถึงความ
ปรารถนาแห่งนิพพาน จึงแสดงออกมาเป็นการสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นส่ือ
สญัลกัษณ์ของปรินิพพานท่ีตนปรารถนาก็อาจเป็นได้ 

การก่อสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์ถึงแม้ว่าแรกเร่ิมจะเป็นการบอกบุญการ
สร้างในกลุม่คณะศษิย์หลวงพอ่พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) ก็ตามที แตห่ลงัจากนัน้ยงัได้มีการ
บอกบญุบริจาคในการสร้างรูปแบบตา่งๆด้วยเช่นการบริจาครูปแบบตา่งๆโดยสว่นมากมกัเป็นการ
ขอรับบริจาคเพ่ือปัจจัยต่างๆภายในวดั และการบริจาคทําบุญต่างๆ เช่น ร่วมสร้าง และปิดทอง
พระพทุธไสยาสน์ 50 เมตร ร่วมทําบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา ทําบุญสะเดาะเคราะห์
ประจําปี เป็นต้นและมีการให้เช่าบชูาวตัถมุงคลรูปแบบต่างๆซึง่ได้มีการลงรูปวตัถมุงคลเหล่านีไ้ว้
ในแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ของพระพุทธไสยาสน์ วดัสุขุมาราม ไว้ด้วย292พระพุทธปฏิมาไสยาสน์
ขนาดใหญ่ วดัสขุมุาราม นบัได้ว่าเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีสดัส่วนท่ีงดงามองค์หนึ่ง และมีผู้
ศรัทธามาท่องเท่ียวกราบไหว้นมสัการอยู่ตลอด ด้วยอาจเป็นเพราะความสวยงาม ความนิยมใน
การกราบไหว้พระใหญ่ ตลอดจนถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธปฏิมาไสยาสน์ท่ีทางวดัมกัจดั
ขึน้อยา่งสม่ําเสมอจงึอาจเรียกศรัทธาการบญุได้อีกประการหนึง่ 

 
 

                                         
290 เร่ืองเดียวกนั. 
291 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติสถาน พ.ศ.2525, พิมพ์ครัง้ท่ี 

5 (กรุงเทพฯ: บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท.จํากดั, 2538), 609. 
292 พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม, เอกสารเผยแพร่จากวัดสุขุมาราม จ.พิจิตร, 

2557. 
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3.7 สรุปพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นไปเขตภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือ 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในภาคเหนือของประเทศไทยสว่นใหญ่แล้วมกัได้แรง
บนัดาลใจจากพระพทุธรูปสโุขทยัดงัท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น โดยสว่นใหญ่มีการสร้างอยู่ในวดั แตก็่มี
การสร้างบนพืน้ท่ีสาธารณะด้วยเช่นกนั ข้อสงัเกตประการหนึ่งเร่ืองของพืน้ท่ีการสร้างพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ ภาคเหนือ คือมีความนิยมสร้างติดถนน หรือทางสญัจรสาธารณะ สว่นนีบ้างกรณีอาจ
ดไูมเ่หมาะสมในสถานท่ีการจดัสร้าง แตต้่องพิจารณาเป็นกรณี และพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์
จดัสร้างโดยอิงกบัตํานาน เช่น พระพทุธนวล้านตือ้ ประดิษฐานท่ีสามเหล่ียมทองคํา ได้สร้างโดย
อิงกบัตํานานพทุธปฏิมาขนาดใหญ่พระเจ้าล้านตือ้ หรือพระเจ้าทองทิพ และยงัเป็นการสร้างบน
พืน้ท่ีสาธารณะท่ีมีความสําคญัในการท่องเท่ียว และสะท้อนภาพลกัษณ์แห่งพทุธพานิชย์ได้อย่าง
ชดัเจน จงึถือได้วา่พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือมีความหลากหลายของประเด็นการสร้าง
เป็นอยา่งมาก 

 
4. พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่หลังปี พ.ศ. 2500 เขตภาคใต้ 

พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในพืน้ท่ีเขตภาคใต้มีการสร้างจํานวนไม่มากนกั เม่ือ
เปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพืน้ท่ีจังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดนับถือ
ศาสนาอิสลามเป็นหลกั 

4.1 พระพุทธทกัษิณม่ิงมงคล พุทธอุทยานเขากง วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม 
อาํเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

พระพทุธทกัษิณม่ิงมงคล (ภาพท่ี 94 ) เป็นพระพทุธรูปปางแสดงธรรมประทบั
นัง่ขดัสมาธิเพชร สร้างด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้าตกักว้าง 17 เมตร ความสงูรวมฐาน 
28 เมตร293 ประดิษฐานท่ี พทุธอทุยานเขากง วดัเขากงมงคลม่ิงมิตรปฏิฐาราม เขากง อําเภอเมือง 
จงัหวดันราธิวาส 

 
 
 
 

                                         
293 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์, หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณม่ิง

มงคล (นราธิวาส: ม.ป.ท., 2513), 29. 
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ภาพท่ี 94 พระพทุธทกัษิณม่ิงมงคล พทุธอทุยานเขากง วดัเขากงมงคลม่ิงมิตรปฏิฐาราม อําเภอ
เมือง จงัหวดันราธิวาส (ภาพจาก น.ส.สชุาดา  จนัทร์หอม) 

 
4.1.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างพระพุทธทกัษิณม่ิง

มงคล 
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเร่ิมจากแนวคิดของคณะสงฆ์ และทางราชการ

จงัหวดันราธิวาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาเขากง ซึง่เป็นวดั หรือเป็นพทุธสถานเก่าแก่ปรากฏหลกัฐาน
มาแตโ่บราณให้มีปชูณียสถานท่ีสําคญัสําหรับพทุธศาสนิกชนชาวภาคใต้ เบือ้งแรกคณะสงฆ์ และ
ส่วนราชการจงัหวดันราธิวาส มีแผนร่วมกนัท่ีจะพฒันาเขากงให้เป็นพทุธอทุยาน แต่ไม่สามารถ
ดําเนินการให้สําเร็จได้เน่ืองจากขาดปัจจยัในการดําเนินการ ทางราชการจงัหวดันราธิวาส จึงได้
เสนอรายงานต่อ  จอมพลประภาส  จารุเสถียร  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ให้ช่วยอุปถัมภ์ ประกอบกับการท่ีจอมพลประภาส จารุเสถียร มี
แนวคิดท่ีจะสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคใต้ จึงได้เดินทางมาตรวจดูสถานท่ี และ
เห็นชอบว่าบริเวณเขากงมีความเหมาะสมท่ีจะปรับปรุงให้เป็นพุทธอุทยาน และก่อสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ประจําพืน้ท่ีภาคใต้294ต่อมาได้มีมติให้ใช้พระนามพทุธปฏิมาองค์ใหญ่นีว้่า “พระ

                                         
294 เร่ืองเดียวกนั, 24-25. 
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พทุธทกัษิณมิ่งมงคล” เพ่ือเป็นมงคลนาม มีความหมายว่าเป็นพระพทุธรูปประจําภาคทกัษิณ หรือ
ภาคใต้ทัง้ 14 จงัหวดั295 

จอมพลประภาส จารุเสถียร จึงได้มอบหมายให้นายชํานาญ ยวุบรูณ์ อธิป
ดีกรมการปกครองในขณะนัน้ประสานงาน ปรึกษาหารือกับผู้ ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทัง้ 14 
จงัหวดั ประสานงานกับคณะสงฆ์ และตวัแทนพุทธศาสนิกชนชาวจงัหวดันราธิวาส ได้เห็นพ้อง
ต้องกนัวา่ตกลงดําเนินการเป็นหลกัใหญ่คือประการแรกสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นพระประจํา
ภาคใต้ บนยอดเขาในบริเวณเขากง ยอดท่ีสงูท่ีสดุ 1 องค์พฒันาปรับปรุงบริเวณเขากงเนือ้ท่ี 142 
ไร่ ให้เป็นพทุธอทุยานประจําภาคใต้ให้ช่ือว่า “พทุธอทุยานเขากง” สําหรับเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน และเป็นจดุทศันาจรแหลง่ท่องเท่ียว296 

การดําเนินการก่อสร้างดําเนินงานโดยกระทรวงมหาไทย โดยจอมพล
ประภาส จารุเสถียร ได้ตัง้คณะกรรมการดําเนินการก่อสร้างองค์พระ และพฒันาปรับปรุงพืน้ท่ี
บริเวณเขากง ประกอบด้วยคณะดําเนินการประกอบไปด้วย297 ประธานกรรมการ จอมพลประภาส 
จารุเสถียร กรรมการ พนัเอกพิเศษถนดั คอมนัตร์ พล.อ.อ.ทวี จลุทรัพย์ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์                
และผู้ ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ มีคณะสงฆ์เป็นท่ีปรึกษา 2 รูปคือ ท่านเจ้าคุณพระ
ไพโรจน์นราธิคณุ เจ้าคณะจงัหวดันราธิวาส ท่านพระคณวุิสยัโสภณ เจ้าอาวาสวดัช้างไห้ จงัหวดั
ปัตตานี 

พระพทุธทกัษิณม่ิงมงคลเร่ิมวางศลิาฤกษ์ก่อสร้าง เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ.
2509 โดยมีจอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระสังฆราชวัด
มกฏุกษัตริยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์298พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช ได้เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธีพทุธาภิเษกพระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
พ.ศ.2513 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสงัฆราช (จวน อฏุฐายี) เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์299 

                                         
295 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
296 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
297 เร่ืองเดียวกนั, 26. 
298 เร่ืองเดียวกนั, 28. 
299 แผน่ป้ายประวตัพิระพทุธทกัษิณมิ่งมงคลด้านหน้าองค์พระ. 
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พระพุทธทกัษิณมิ่งมงคลสร้างแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2512 
รวมเวลาก่อสร้างเป็นเวลารวม 1,185 วนั รวมงบประมาณในการก่อสร้างทัง้สิน้ 5,204,200 บาท 
(ห้าล้านสองแสนส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นเงินท่ีได้รับบริจาคจากข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน ทัง้ในกรุงเทพฯ และภาคใต้300 

4.1.2 รูปแบบศิลปะ หน้าที่การใช้งาน และเทคนิคในการก่อสร้างพระพุทธ
ทกัษิณม่ิงมงคล 

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมอิริยาบถ
นั่งขัดสมาธิเพชรหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก สร้างด้วยวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กประดับ
กระเบือ้งเคลือบสีทองทัง้องค์ได้รับการออกแบบ และควบคมุการก่อสร้างโดยนายจิตร บวับุศย์ 
นกัศึกษานิเทศก์เอกกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ301 พุทธลกัษณะคณะกรรมการมีมติ
เสนอแนะให้ออกแบบองค์พระพทุธลกัษณะศลิปะอินเดียใต้ ท่ีพบมากในจงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ี
เรียกกันว่าพระพุทธรูปแบบเมืองนครศรีธรรมราช หรือเรียกอีกอย่างว่าพระพุทธรูปแบบขนมต้ม 
อนัมีพุทธลกัษณะพิเศษโดยเน้นให้พระวรกายมีความสมบูรณ์ ล่ําสนัทุกสดัส่วน สงัฆาฏิจดักลีบ
เป็นแผ่นกว้างเต็มพระองัสาซ้าย และชายจีวรใต้พระเพลาทําเป็นริว้ ให้ความรู้สึกในการตกแต่ง
อย่างชัดเจน302 การออกแบบองค์พระจอมพลประภาส จารุเสถียรประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการก่อสร้าง ได้มอบพระพทุธรูปโลหะผสม ศิลปะอินเดียใต้ขนาดหน้าตกักว้าง 35 ซ.ม.อนั
เป็นสมบตัสิว่นตวัให้เป็นต้นแบบ303 ซึง่พระพทุธรูปองค์ดงักลา่วเป็นพระพทุธรูปศิลปะโจฬะรุ่นหลงั 
(แบบนครศรีธรรมราช)304 

การออกแบบพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนายจิตร บัวบุศย์ได้เสนอไว้ใน
หนังสือ สกุลศิลปะพระพุทธรูปในประเทศไทย ว่าได้จัดสร้างขึน้ตามทฤษฏีสกุลศิลปะไทยพุทธ

                                         
300 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์, หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณ

มิ่งมงคล, 28. 
301 เร่ืองเดียวกนั, 27-28. 
302 กรรณิกา ดํารงวงศ์, พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล หลวงพ่อเขากง (นราธิวาส: วดั

เขากง, 2544), 24. 
303 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์, หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณ

มิ่งมงคล, 28. 
304 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 358. 
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ศตวรรษท่ี 14-19 สกุลศิลปะไทย-โจฬะ305ด้วยเหตุนีจ้ึงไม่มีพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชร ปางปฐม
เทศนาก่อนท่ีนายจิตร บวับศุย์ จะออกแบบขึน้มา อนึ่งนายจิตร บวับศุย์ ได้จําแนกพระพทุธรูปใน
ประเทศไทย ตามศลิปะของพระพทุธรูปอินเดีย คือ สกลุศลิปะไทย-คปุตะ สกลุศิลปะไทย-ปาละวะ 
สกุลศิลปะไทย-ปาละ-เสนา และสกุลศิลปะไทย-โจฬะ306 แต่ถ้าพิจารณาจากรูปแบบศิลปะท่ี
ปรากฏจะพบวา่พระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพระพทุธสิหิงค์สกลุช่าง
นครศรีธรรมราชท่ีเป็นพระพทุธรูปขดัสมาธิเพชร แต่มีการปรับเปล่ียนการแสดงปางจากปางมาร
วิชยัมาเป็นปางแสดงธรรม ทําการตกแตง่ชายสงัฆาฏิ และชายจีวรด้านหน้าพระเพลา307 เห็นได้ว่า
การออกแบบพระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล มีการออกแบบในลกัษณะท้องถ่ินนิยม เป็นการนํารูปแบบ
ศลิปะประจําถ่ินมาปรับปรุงเพ่ือสะท้อนอตัลกัษณ์ประจําภมูิภาค 

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลมีสัดส่วนพระวรกายดังนี ้308 หน้าตักกว้าง                         
17 เมตร ความสงูจากใต้พระเพลาถึงยอดพระเกศบวัตมู 23 เมตร ความสงูจากระดบัดินบนยอด
เนินเขาถึงยอดพระเกศบวัตมู 28 เมตร ความสงูจากพระหนุถึงยอดพระเกศบวัตมู 9 เมตร พระพกัตร์
กว้าง 5 เมตร ฐานกว้าง 11 เมตร ฐานยาว 18 เมตร ฐานสงู 4.30 เมตร 

องค์ประกอบส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัองค์พระมีรายละเอียดดงันี ้309 ชานรอบ
ฐานท่ีประดษิฐานองค์พระ ปดู้วยหินออ่นจากจงัหวดัสระบรีุเป็นลานกว้างโดยรอบ ด้านละ่ 7 เมตร 
หอระฆงั และซุ้มทัง้ 4 ทิศ กว้างด้านละ่ 3 เมตร สงู 6.50 เมตร บนัไดหินอ่อน จากพืน้ราบขึน้สูย่อด
เขาท่ีประดิษฐานองค์พระทัง้ 4 ด้าน 4 ทิศ ทางด้านทิศตะวนัออก กว้าง 9.50 เมตร ทางด้านซ้าย-
ขวา และด้านหลงั กว้าง 4 เมตร 

ซุ้มทัง้ 4 ทิศ สร้างแบบซุ้มพระบรมธาตไุชยา จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี และแบบ
ซุ้มพระบรมธาตเุจดีย์จงัหวดันครศรีธรรมราช (ภาพท่ี 95) ซุ้มหอระฆงัและซุ้มพระพุทธรูป 4 มมุ 

                                         
305 จิตร บวับศุย์, สกุลศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อําพล

พิทยา, 2503), 101. 
306 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 358. 
307 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 607. 
308 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์, หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณ

มิ่งมงคล, 29. 
309 เร่ืองเดียวกนั, 29. 
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ออกแบบดดัแปลงจากเจดีย์โบราณท่ีพบท่ีเขากง ท่ียงัปรากฏซากอยู่บนเนินเขาทางด้านเหนือ เพ่ือ
เป็นอนสุรณ์ และสืบทอดศลิปะโบราณของเขากง310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 95 ซุ้มรอบองค์พระ สร้างแบบซุ้มพระบรมธาตไุชยา จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี และแบบซุ้มพระ
บรมธาตเุจดีย์ จงัหวดันครศรีธรรมราช (ภาพจาก น.ส.สชุาดา  จนัทร์หอม) 

 
พระพทุธทกัษิณม่ิงมงคลได้ทําการบรรจุพระบรมสารีริกธาตสุ่วนพระองค์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช โดยจอมพลประภาส จารุเสถียรได้กราบบงัคม
ทลูขอพระราชทาน พร้อมขออญัเชิญเสด็จพระราชดําเนิน มาทรงบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุพร้อม
กบับรรจดุินจากสงัเวชนียสถาน คือดินจากสถานท่ี ประสตูิ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ซึง่คณะกรรมการได้เตรียมไว้บรรจ ุณ พระอรุะเบือ้งซ้ายของพระพทุธทกัษิณมิ่ง
มงคล เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2513311 

4.1.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญ จากพระพุทธทกัษิณมิ่ง
มงคล 

แนวคิดการพัฒนาเขากงให้เป็นพุทธอุทยาน และการก่อสร้างพระพุทธ
ทกัษิณมิ่งมงคลเร่ิมแรกเป็นแนวคิดของคณะสงฆ์ และทางราชการจงัหวดันราธิวาส ตอ่มาได้ขาด

                                         
310 เร่ืองเดียวกนั, 29-30. 
311เร่ืองเดียวกนั, 30. 
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ปัจจยัการดําเนินโครงการจงึเสนอรายงานไปยงัจอมพลประภาส จารุเสถียร ซึง่ขณะนัน้ถือว่าเป็นผู้
มีบารมีทางสังคม และอํานาจในบ้านเมืองสูง ด้วยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย312 เม่ือโครงการพฒันาเขากงให้เป็นพทุธอทุยานได้เปล่ียนมา
อยู่ในความดแูลของจอมพลประภาส จารุเสถียร ทําให้โครงการดงักล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่
ประจําภาคใต้ ต้องใช้ความร่วมมือของส่วนราชการทัง้ 14 จงัหวดัภาคใต้ โดยมีแนวคิดหลกัคือ
พฒันาเขากงให้เป็นพุทธอุทยาน และสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่
ประจําภาคใต้ จึงสมารถเรียกศรัทธาการก่อสร้างจากพทุธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี ด้วยเป็นการ
สร้างสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาบนพืน้ท่ีใต้สดุของประเทศไทยคือจงัหวดันราธิวาส ส่วนองค์พระ
ได้นํารูปแบบศิลปกรรมประจําท้องถ่ินคือพระพุทธรูปพุทธสิหิงส์แบบนครศรีธรรมราช หรือ
พระพุทธรูปแบบขนมต้ม นํามาออกแบบสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธ
ศาสนาของท้องถ่ินภาคใต้ให้ชัดเจนขึน้ ประกอบกับพืน้การสร้างท่ีเขากงได้ปรากฏหลักฐาน
โบราณสถานทางพุทธศาสนามาก่อน จึงสอดคล้องกับการแสดงแนวคิดให้เห็นว่าได้มีการ
ประดษิฐานพทุธศาสนาในดนิแดนนีม้าแตโ่บราณ 

นอกจากนัน้ยงัมีการจัดสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลจําลองในรูปแบบ
ตา่งๆ เช่น พระพทุธรูปบชูาขนาดหน้าตกั 6 นิว้ พระกร่ิง และเหรียญ โดยได้เข้าพิธีพทุธาภิเษก และ
ปลุกเศกพร้อมกับพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ออกให้เช่าบูชา เพ่ือหาทุนในการก่อสร้างพระพุทธ
ทกัษิณมิ่งมงคล313อีกทางหนึง่ด้วย 

โครงการก่อสร้างพระพทุธทกัษิณมิ่งมงคลถือได้ว่าเป็นโครงการระดบัภาค 
อนัอยู่ภายใต้การดแูลของจอมพลประภาส จารุเสถียร ท่ีในขณะนัน้เป็นผู้ มีตําแหน่งหน้าท่ี และมี
บารมีทางบ้านเมืองเป็นอย่างมาก จึงไม่เป็นการยากในการเรียกศรัทธาการก่อสร้าง และยงัเป็น
โครงการสร้างท่ีมีแนวความคดิชดัเจนว่าต้องการสร้างเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคใต้ อนั
เป็นการแสดงแนวความคดิท่ีแสดงให้เห็นบารมีการสร้างของผู้สร้างอยา่งเดน่ชดั ด้วยการสร้างพระ
พุทธทักษิณมิ่งมงคลอาจถือได้ว่าเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคเป็นองค์แรก เพราะไม่
ปรากฏหลกัฐานการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์ใดท่ีถกูสร้างขึน้ให้เป็นพทุธปฏิมาประจําภาค 
โดยสว่นใหญ่จะเป็นเพียงการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดั 

                                         
312 สมัฤทธ์ิ มีวงศ์อโุฆษ, สยามออลมาแนค (กรุงเทพฯ: สยามบรรณ, 2532), 152. 
313 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์, หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณ

มิ่งมงคล, 49-56. 
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พระพทุธทกัษิณมิ่งมงคลมีแนวคดิสําคญัตัง้แตแ่รกสร้างหลกั 2 ประการคือ 
เพ่ือเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคใต้ และพฒันาเขากงให้เป็นพทุธอทุยานประจําภาคใต้ 
สําหรับเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นจุดทัศนาจรแหล่งท่องเท่ียว314แนวคิด
ดงักลา่วทําให้เห็นมมุมองคือการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บนพืน้ท่ีพทุธอทุยานประจําภาคใต้อนั
เป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนาท่ีแสดงให้เห็นสญัลกัษณ์ทางพุทธศาสนาประจําภาคใต้ซึ่งไม่เคยเกิด
แนวความคดิรูปแบบนีใ้นภมูิภาคอ่ืนๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงให้ความสําคญักบัพืน้ท่ีในการสร้างเป็น
พิเศษด้วยต้องแสดงถึงความเป็นสญัลกัษณ์ทางพุทธศาสนาทัง้ภูมิภาคของภาคใต้ โดยอาจใช้
เร่ืองราวในอดีตของเขากงท่ีเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณมาแสดงความสําคญัในปัจจุบนั ว่าเคย
เป็นดินแดนท่ีมีการประดิษฐานพทุธศาสนามาก่อนแล้ว โดยอาจเป็นการสร้างหมดุเมืองของพทุธ
ศาสนาบนดินแดนใต้สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามเป็น
จํานวนมาก การสร้างสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาดงักล่าวอาจมีนยัแฝงท่ีต้องการแสดงให้เห็นว่า
แตด่ัง่เดมิพืน้ท่ีบริเวณนีก็้มีการนบัถือพทุธศาสนาอยูแ่ล้วก็เป็นได้ 

การก่อสร้างพระพทุธทกัษิณม่ิงมงคลเห็นได้ว่านอกจากการออกแบบองค์
พระท่ีปรับรูปแบบมาจากพระพทุธรูปพทุธสหิิงส์แบบนครศรีธรรมราช หรือพระพทุธรูปแบบขนมต้ม 
ท่ีเป็นรูปแบบพทุธศิลป์ประจําท้องถ่ินภาคใต้ ส่วนอ่ืนยงัได้มีการออกแบบนํารูปแบบศิลปะศรีวิชยั 
มาประกอบการสร้างองค์พระด้วย คือซุ้ มทัง้ 4 ทิศ สร้างแบบซุ้ มพระบรมธาตุไชยา จังหวัด
สรุาษฏร์ธานี และแบบซุ้มพระบรมธาตเุจดีย์ จงัหวดันครศรีธรรมราชซุ้มหอระฆงั ซุ้มพระพทุธรูป 4 
มมุ ออกแบบดดัแปลงจากเจดีย์โบราณท่ีพบท่ีเขากง ท่ียงัปรากฏซากอยู่บนเนินเขาทางด้านเหนือ 
เพ่ือเป็นอนุสรณ์ และสืบทอดศิลปะโบราณของเขากง315 การท่ีให้ความสําคญัการออกแบบองค์
พระรวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับองค์พระโดยมีแนวคิดเช่ือมโยงกับศิลปะทางภาคใต้
ย่อมแสดงให้เห็นถึงความต้องการสร้างให้พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่
ประจําภาคใต้อย่างแท้จริง และสะท้อนลกัษณะศิลปะประจําท้องถ่ินออกมาอย่างเป็นอตัลกัษณ์
ประจําภาคใต้ 

ส่วนของการพฒันาเขากงให้เป็นพทุธอทุยานประจําภาคใต้ สําหรับเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน และเป็นจดุทศันาจรแหลง่ท่องเท่ียว316 อนัเป็นวตัถปุระสงค์หลกัข้อ

                                         
314 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
315 เร่ืองเดียวกนั, 29-30. 
316 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
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ท่ี 2 ได้แสดงออกถึงมุมมองแนวทางของการท่องเท่ียวท่ีอาจเรียกได้ว่าวิถีพุทธ หรือการใช้
สญัลกัษณ์ทางพุทธศาสนามาเป็นจุดดึงดูดความสนใจในการท่องเท่ียวลกัษณะการทําบุญไหว้
พระ แนวความคิดลกัษณะนีใ้นช่วงเวลานัน้อาจเป็นแนวทางรูปแบบใหม่ และส่งผลการท่องเท่ียว
รูปแบบนีม้าจนถึงปัจจบุนั เห็นได้ว่าการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในหลายพืน้ท่ีมกันิยมสร้างบน
พืน้ท่ีการท่องเท่ียว วนอทุยานแห่งชาต ิหรือบนพืน้ท่ีสาธารณะ อาจมีแนวคดิเร่ืองการท่องเท่ียวแฝง
มาในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ก็เป็นไปได้ ดัง่ตวัอย่างวตัถุประสงค์ของการสร้างพระพุทธ
ทกัษิณมิ่งมงคลดงัท่ีกลา่วมาแล้ว 

ปัจจุบนัพืน้ท่ีประดิษฐานพระพุทธทกัษิณมิ่งมงคล ได้เปล่ียนมาเป็นพุทธ
มณฑล จงัหวดันราธิวาส แนวความคดิแตแ่รกสร้างท่ีเพ่ือเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน และ
จุดทัศนาจรแหล่งท่องเท่ียว มิได้เป็นไปตามความคาดหมายท่ีวางไว้ ด้วยปัจจุบนัพืน้ท่ีบริเวณ
ดงักล่าวค่อนข้างเงียบสงบ ไม่พบการท่องเท่ียวการบุญนมสัการองค์พระใหญ่แต่อย่างใด ผิดกับ
สร้างท่ีประดิษฐานพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์อ่ืนๆ ไม่ปรากฏพิธีกรรมใดๆเก่ียวกบัองค์พระ มีเพียง
แคพื่น้ท่ีจําหน่ายดอกไม้บชูาพระเพียงเทา่นัน้ สว่นหนึง่คงเกิดจากสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี
ภาคใต้ 

4.2 พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี เขานาคเกิด ตาํบลกะรน อาํเภอเมือง 
จังหวัดภเูก็ต 

พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี317(ภาพท่ี 96) ประดิษฐานบนยอดเขานาคเกิด 
ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะแบบร่วมสมยั ขนาด
หน้าตกักว้าง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดบัด้วยหินอ่อน
หยกขาว “สริุยกนัต”(สริุยกนัตะ) จากประเทศพมา่318 

 
 
 
 

                                         
317 พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีในปัจจบุนัสร้างเสร็จเพียงองค์พระ ยงัไม่แล้วเสร็จใน

สว่นของการตกแตง่ภายในองค์พระ และการจดัภมูิทศัน์รอบองค์พระ ข้อมลูการสร้างจึงยงัไม่มีการ
พิมพ์เผยแพร่ คงมีเพียงแตป้่ายประชาสมัพนัธ์บริเวณองค์พระ และข้อมลูทางส่ือออนไลน์ 

318 ป้ายบริเวณฐานองค์พระเก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 20 กรกกฏาคม พ.ศ.2557 
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ภาพท่ี 96 พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เขานาคเกิด ตําบลกะรน อําเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต  
(ภาพจาก น.ส.ปราณี แซล่า่ย) 

 
4.2.1 ประวัตกิารก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง พระพุทธม่ิงมงคล

เอกนาคคีรี 
พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีมีเหตกุารสร้างจากมีผู้ มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน

บนภูเขาสูง มองเห็นทัศนียภาพทั่วเกาะภูเก็ตให้แก่วัดกิตติสังฆาราม ด้วยเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมเพ่ือประดิษฐานพระพทุธรูปขนาดใหญ่  วดักิตติสงัฆาราม คณะกรรมการวดั ประชาชน 
และพทุธศาสนิกชน จึงได้จดัทําโครงการสร้าง “พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี”319 และพฒันาพืน้ท่ี
ให้เป็นพทุธอทุยาน โดยกรมป่าไม้ ร่วมกบัวดักิตติสงัฆารา (วดัตะกะ) และมลูนิธิพระพทุธมิ่งมงคล
ศรัทธา 45 ได้จัดทําโครงการส่งเสริมให้วดัช่วยงานทางด้านป่าไม้ เป็นพุทธอุทยานประจําเมือง
ภเูก็ต บนเนือ้ท่ี 42 ไร่ กรมป่าได้อนุมตัิให้ใช้พืน้ท่ีในวนัท่ี 9เมษายน พ.ศ. 2545 โดยนายปลอด
ประสพ สรัุสวดี อธิบดีกรมป่าไม้320  ในขณะนัน้  

โครงการ “สร้างพระถวายพ่อ หล่อพระถวายแม่” ณ.พทุธอทุยานยอดเขา
นาคเกิด จงัหวดัภเูก็ตได้จดัสร้างพระพทุธรูปปางมารวิชยั 2 องค์ พระพทุธรูปทองผสม (ภาพท่ี 97) 

                                         
319 มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 27 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้จาก http://www.ming 

mongkolphuket.com/background.php 
320 มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เข้าถงึได้จาก http://www.mingmong 

kolphuket.com/worship-info/project-1.1.html 
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นํา้หนกั 22 ตนั ขนาดหน้าตกักว้าง 5.49 เมตร สงู 12.19 เมตร321 เป็นองค์ท่ีหลอ่ถวายสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถฯ ด้วยมีตราพระปรมาภิไธยอกัษรย่อ ส.ก. ประดบัท่ีฐานผ้าทิพย์ 
และพระพทุธรูปพระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี322เป็นองค์ท่ีสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ภมูิพลอดลุยเดช ด้วยมีตราสญัลกัษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550ประดบัท่ีฐานผ้าทิพย์ ต่อมาได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสงัวร 
สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ว่า “พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตัง้ให้
เป็นพระพุทธรูปประจําเมืองภูเก็ต เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2551323 การสร้างมีวตัถุประสงค์
คือ324 1. เป็นพทุธบชูาเป็นพทุธานสุติ เป็นบญุกิริยาวตัถเุป็นท่ีตัง้แห่งการทําบญุ เป็นตํานานของ
แผ่นดิน เป็นศนูย์รวมจิตใจ เป็นเคร่ืองมือส่ือโยงชนิดพิเศษ เพ่ือเผยแผ่ธรรมะของพระพทุธองค์ให้
แพร่หลายครองใจคนและครองสงัคม 2. เพ่ือให้เกิดบุญราศี น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวญัอนัประเสริฐของพสก
นิกรทุกหมู่เหล่า 3. เพ่ือจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็นตลอดจนผู้ มีโอกาสสกัการะให้เข้าถึง แก่นพระ
ศาสนา โดยการจดัเป็นพทุธอทุยานรวบรวมธรรมะในชีวิตประจําวนั ไว้เป็นหมวดหมู่แทรกเสริมใน
บริเวณปริมณฑลรอบฐานองค์พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาค คีรี พร้อมทัง้จดัพรรณไม้ในพทุธประวตัิ
เป็นพทุธอทุยาน ทัง้นีโ้ดยได้รับการสนบัสนนุจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 4. เพ่ือ
เป็นสถานท่ีปฏิบตัิธรรมพฒันาจิตเจริญสมถะ วิปัสสนากมัมฏัฐานให้เกิดปัญญาและสนัติสขุของ
ประชาชน ให้ยดึมัน่ในการกระทําความดีละเว้นความชัว่ มีจิตใจท่ีผ่องใสอนัจะเป็นพืน้ฐาน ในการ
พฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 5. เพ่ือเป็นเอกลกัษณ์ประจําชาติเป็นทนุทางสงัคมท่ีมีคณุค่าเป็น
ความ ภาคภมูิใจของผู้ ท่ีส่วนร่วมสร้างและผู้มากราบไหว้บชูา เป็นหนทางของผู้ปฏิบตัิบชูานําไปสู่
ประตแูห่งความเป็นอิสระจากทกุข์ คือ พระนิพพานในท่ีสดุ และ 6. เพ่ือจดัตัง้เป็นมลูนิธิพระพทุธ

                                         
321 ป้ายบริเวณฐานองค์พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีเก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 20 กรกกฏาคม 

พ.ศ.2557 
322 ข้อมลูในเวปไซด์ และป้ายบริเวณฐานองค์พระพทุธมิง่มงคลเอกนาคคีรี ให้ข้อมลู

คล้ายกบัวา่พระพทุธรูปท่ีสร้างขึน้ทัง้ 2 องค์ใช้ช่ือเดียวกนั ดใูน  มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 27 
กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้จาก http://www.mingmongkolphuket.com/background.php 

323 มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 27 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้จาก http://www.ming 
mongkolphuket.com/background.php 

324 เร่ืองเดียวกนั. 
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มิ่งมงคลศรัทธา 45 พฒันาจิต เพ่ือสนัติสขุของชีวิตและครอบครัว ดํารงไว้ซึง่สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 97 พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (องค์หลอ่ด้วยโลหะผสม) (ภาพจาก น.ส.ปราณี แซล่า่ย) 
 

พระพทุธรูปพระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 80 
ล้านบาท325 สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช 
และสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิตพระบรมราชินีนาถฯ326 

4.2.2 รูปแบบศิลปะ และเทคนิคการก่อสร้าง พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี 
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับ

นัง่ขดัสมาธิเพชรบนฐานบวัคว่ํา-บวัหงาย ด้านล่างเป็นขนดนาคมีเศียรนาคชูขึน้มาข้างฐานองค์
พระซึง่คงสร้างให้สอดคล้องกบัพระนามขององค์พระ ฐานผ้าทิพย์ประดบัตราสญัลกัษณ์พระราช
พิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 พระวรกายอวบอ้วน ครองจีวรห่ม
เฉียงผ้าจีวรเป็นริว้สัน้เหนือพระถนั จดัเป็นรูปแบบศิลปะประยกุต์ ด้วยไม่สามารถจดัอยู่ในรูปแบบ
ศลิปะแบบใดได้ แตเ่ม่ือพิจารณาจากรูปแบบศิลปกรรมโดยรวมแล้ว น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจจาก
พระพทุธรูปมณัฑะเลย์ ศิลปะพม่า แต่มีการปรับให้พระวรกายอวบอ้วนขึน้ ด้วยมีพทุธลกัษณะท่ี

                                         
325 เร่ืองเดียวกนั. 
326 ป้ายบริเวณฐานองค์พระเก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 20 กรกกฏาคม พ.ศ.2557 
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สําคญัคล้ายคลึงกัน เช่น อุษณีษะใหญ่ ประทับนั่งขดัสมาธิเพชร ครองจีวรห่มเฉียง ไม่ครองผ้า
สงัฆาฏิแต่เป็นริว้จีวรสัน้เหนือพระถัน แต่พระพุทธรูปมณัฑะเลย์เป็นริว้จีวรยาว และมีการสร้าง
เปลวพระเกศทรงกรวยป้อมขนาดใหญ่ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปมัณฑะเลย์ท่ีไม่ปรากฏการสร้าง
เปลวพระเกศ327นอกจากนัน่สนุทรียภาพโดยรวมของเค้าพระพกัตร์ยงัชวนให้ดคูล้ายพระพทุธรูป
ศลิปะสโุขทยัอยูไ่มน้่อย จงึอาจกลา่วได้วา่แรงบนัดาลใจในการออกแบบพระพทุธมิ่งมงคลเอกนาค
คีรี ได้รับแรงบนัดาลใจจากหลายแหล่งท่ีมาผสมผสานออกมาจนเป็นรูปแบบศิลปะร่วมสมยัจาก
แรงบนัดาลใจหลากรูปแบบ 

พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้าตกั
กว้าง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร ประดบัผิวด้วยหินอ่อนหยกขาวท่ีผู้สร้างเรียกว่า “สริุยกนัต” จาก
ประเทศพมา่ นํา้หนกัเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 235 ตนั เนือ้ท่ีประมาณ 2,500 ตารางเมตร328 
สร้างบนโครงสร้างยกสูง ด้านล่างองค์พระใช้เป็นพืน้ท่ีใช้สอยรูปแบบต่างๆเช่น การประกอบ
พิธีกรรม ให้เช่าบชูาวตัถมุงคล ประดิษฐานพระพทุธรูป และประติมากรรมพระอริยสงฆ์ตา่งๆเรียง
รายอยูโ่ดยรอบฐานด้านลา่ง 

การดําเนินการก่อสร้างสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี มีการจัดการ
สร้างอย่างเป็นระบบ ทัง้ในเร่ืองของการจดัการภมูิสถาปัตยกรรมประดิษฐานองค์พระกลุ่มช่างท่ี
ออกแบบ และจดัสร้างองค์พระ ประกอบด้วยกลุม่งานศิลปกรรมประติมากรรรม สถาปนิกและช่าง
เทคนิคคือ329 นายประสิทธ์ิ ลบัเหล่ียม ประติมากรผู้ออกแบบและปัน้ปูนโครงสร้าง อาจารย์ขจร
ศกัดิ์ เจ้ากรมทอง สถาปนิกผู้ดูแลการจัดสร้าง นายชลสิทธ์ิ นักพิณพาทย์ นายช่างศิลปกรรมท่ี
ปรึกษาด้านพทุธศิลป์ และออกแบบภมูิทศัน์โดยรวม และนายบรูพา รอดอริห์ นายช่างศิลปกรรม
ประดบัผิวหินออ่นหยกขาว 

 
 

                                         
327 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านศิลปกรรมโบราณ ศิลปะพม่า, 

195-196. 
328 ป้ายบริเวณฐานองค์พระเก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 20 กรกกฏาคม พ.ศ.2557 
329 มิ่งมงคล ภูเก็ต, เข้าถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mingmong 

kolphuket.com/background.php 
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4.2.3 การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบุญของพระพุทธมิ่งมงคล
เอกนาคคีรี 

พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคคีรีประดิษฐานบนยอดเขานาคเกิด อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต เป็นพืน้ท่ีท่ีมีทัศนียภาพโดดเด่นอยู่บนท่ีสูงมีลักษณะคล้ายเป็นหมุดเมือง (Land 
mark) ท่ี เห็นได้อย่างชัดเจน  ประกอบกับสถานท่ีตัง้ไม่ไกลตัวเมืองภูเก็ตจึงเป็นสถานท่ีท่ี
นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศนิยมมาเย่ียมชมนมสัการกราบไหว้พระใหญ่ประจํา
เมืองภูเก็ต ด้วยพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ได้รับตราตัง้เป็นพระพุทธรูปประจําเมืองภูเก็ต330 
ด้วยพืน้ท่ีประดิษฐานเป็นพืน้ท่ีพทุธอทุยานยอดเขานาคเกิด อาจกล่าวได้ว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงพุทธสถานแต่มิได้เป็นวดับริเวณโดยรอบพืน้ได้จดัวางสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิประเภทต่างๆ ทัง้ศาลพระ
โพธิสตัว์กวนอิม (ภาพท่ี 98) ตลอดจนประติมากรรมพระอริยสงฆ์ และบูรพกษัตริย์องค์ต่างๆ 
เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมากราบไหว้บชูา การเรียกศรัทธาการทําบญุเช่น ให้เช่าบชูาวตัถมุงคล ทําบญุ
บริจาคพระประจําวนั (ภาพท่ี 99) การบริจาคหินอ่อนประดบัองค์พระ (รูปท่ี 100) และมีพิธีกรรม
ความศรัทธาคือ พิธีสกัการะเสาแกนกลางองค์พระ (ภาพท่ี 101) อนัน่าจะคล้ายกับการเคารพ
เสาเอกในงานสถาปัตยกรรม และท่ีน่าสนใจคือการบชูาระฆงัเพ่ือนําไปแขวนรอบบริเวณองค์พระ 
(ภาพท่ี 102) นอกจากนัน้ยงัสามารถบริจาคสร้างองค์พระโดยมีรายละเอียดดงันี ้331 1. ฐาน
พระพทุธรูป ชัน้ท่ี 1 (ยาว 158 เมตร สงู 6 เมตร) เจ้าภาพละ 10,000 บาท 2. ฐานพระพทุธรูป ชัน้ท่ี 
2 (ยาว 145 เมตร สงู 6 เมตร) เจ้าภาพละ 10,000 บาท 3. ฐานพระพทุธรูป ชัน้ท่ี 3 (ยาว 88 เมตร 
สงู 3 เมตร) เจ้าภาพละ 10,000 บาท 4. ผ้าทิพย์ จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,000,000 บาท 5. ซุ้ม
พระพทุธรูปปางยืน (สงู 12 เมตร) จํานวน 3 ซุ้ม ๆ ละ 300,000 บาท 6. กลีบบวั จํานวน 40 ใบ ๆ 
ละ 50,000 บาท 7. เสาคอนกรีตภายในองค์พระ จํานวน 76 ต้น ๆ ละ 20,000 บาท 8. เสาเข็มฐาน
บวั 19 ต้น ๆ ละ 10,000 บาท 9. เสาเข็มฐานราก 73 ต้น ๆ ละ 10,000 บาท 10. เสาแกนกลาง
องค์พระ เจ้าภาพละ 10,000 บาท 11. ฐานราก จํานวน 436 ตารางเมตร ๆ ละ 5,000 บาท 12. 
คอนกรีต คิวละ 1,500 บาท 13. เหล็กข้ออ้อย ขนาด 1 นิว้ เส้นละ 800 บาท 14. เหล็กข้ออ้อย 
ขนาด 16 มิลลิเมตร เส้นละ 500 บาท 15. หินหลอ่ 3/4 คิวละ 500 บาท 16. ทรายหลอ่ คิวละ 500 

                                         
330 เร่ืองเดียวกนั. 
331 มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เข้าถงึได้จาก http://www.mingmong 

kolphuket.com/donate-information.php 
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บาท 17. ปนูซีเมนต์ ถงุละ 130 บาท 18. เหล็กเส้น ขนาด 9 มิลลิเมตร เส้นละ 100 บาท 19. เม็ด
พระศก จํานวน 320 เม็ด เม็ดละ 10,000 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 98 ศาลพระโพธิสตัว์กวนอิมบริเวณองค์พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี  

(ภาพจากน.ส.ปราณี แซล่า่ย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 99 การทําบญุบริจาคพระประจําวนั บริเวณองค์พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี 

(ภาพจากน.ส.ปราณี แซล่า่ย) 
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ภาพท่ี 100 การบริจาคหินออ่นประดบัองค์พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี 
ท่ีมา: มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mingmong 
kolphuket.com/scenery-info/mable.html 
 

รายได้จาการบริจาคทัง้หมดอยู่ในการดแูลของมลูนิธิพระพทุธมิ่งมงคล 45 
โดยทางมลูนิธินําไปก่อสร้างองค์พระในส่วนท่ียงัไม่แล้วเสร็จ โดยเงินบริจาคสามารถตรวจสอบ
ได้332 สว่นนีถื้อเป็นตวัอย่างท่ีดีของการเรียกศรัทธาการสร้าง ด้วยเป็นการขอรับบริจาคปัจจยัการ
สร้างองค์ประกอบต่างๆขององค์พระท่ียงัสร้างไม่เสร็จ การบริจาคดงักล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการ
เรียกศรัทธาระหว่างการสร้างอย่างชัดเจน ด้วยถึงแม้ว่าผู้ดูแลจะมีปัจจัยการสร้างไม่เพียงพอก็
สามารถสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้สําเร็จถ้ามีผู้บริจาคปัจจยัการสร้าง 

ภาพรวมของการเรียกศรัทธาการบุญ และการก่อสร้างพระพุทธมิ่งมงคล
เอกนาคคีรี เห็นได้วา่เป็นไปในลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงพทุธโดยอาศยัสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนา
เป็นสิ่งเรียกศรัทธาเป็นสําคัญ ส่วนหนึ่งท่ีทําให้พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เป็นท่ีนิยมมา
ท่องเท่ียวนมสัการ นอกจากพืน้ท่ีประดิษฐานท่ีสวยงามแล้ว ยงัเป็นเร่ืองของการประชาสมัพนัธ์
ทางสื่อออนไลน์ท่ีเป็นระบบ โดยมีการเปิดเวปไซด์ของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล 45 ในเร่ืองการ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับการสร้างองค์พระ ประวตัิความเป็นมาในการสร้าง กิจกรรมต่างๆ จนถึง
รายละเอียดของมลูนิธิอย่างชดัเจนในทุกเร่ือง แม้กระทัง้เร่ืองเงินบริจาค แต่กระนัน้แล้ววตัถุการ

                                         
332 มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เข้าถงึได้จาก http://www.mingmong 

kolphuket.com/foundation-info/monneyin.html 
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บญุตา่งๆ ท่ีเรียกศรัทธาการบญุในการก่อสร้างองค์พระ ในพทุธอทุยานยอดเขานาคเกิด ท่ีคอ่นข้าง
ใช้ปัจจยัการบริจาคท่ีสงู และจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมนมสัการจํานวนมาก ทําให้อดคิด
ไมไ่ด้วา่รายรับเหลา่นีไ้ด้นําไปใช้ประโยชน์ทางใดกบัการพทุธศาสนาบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 101 การพิธีสกัการะเสาแกนกลางองค์พระ  
ท่ีมา: มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mingmong 
kolphuket.com/scenery-info/mable.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 102 (ภาพซ้าย) ระฆงัขนาดเลก็ท่ีให้บชูาในราคาใบละ่ 450 บาท (ภาพขวา) เม่ือเช่าบชูา

แล้วจะนํามาแขวนรอบบริเวณองค์พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (ภาพจาก น.ส.ปราณี 
แซล่า่ย) 
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4.3 สรุปพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ เขตภาคใต้ 
ภูมิภาคจังหวัดภาคใต้มีตวัอย่างการศึกษาพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ได้ค่อนข้าง

น้อย สว่นหนึ่งคงเกิดจากประชาชนสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม นอกจากนัน้การศกึษาครัง้นีย้งั
ไม่สามารถศึกษาครอบคลมุได้ทัง้หมดด้วยติดปัญหาบางประการ ถึงตวัอย่างการศึกษาท่ีนํามา
วิเคราะห์จะมีจํานวนน้อยแตก็่ทําให้เห็นถึงภาพบางประการของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ใน
ภาคใต้ อย่างน้อยในเร่ืองของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคใต้ และพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่กับการท่องเท่ียว ส่วนแรกเห็นได้ว่าภาคใต้เป็นเพียงภาคเดียวเท่านัน้ท่ีมีการสถาปนาพระ
พุทธปฏิมาประจําภาค คือพระพุทธทกัษิณมิ่งมงคล เป็นโครงการระดบัภูมิภาคมีการร่วมมือกัน
หลายหน่วยงานราชการ ท่ีอาจแสดงอํานาจบารมีทางการเมืองของผู้สร้างได้ และเป็นการออกแบบ
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบโดยอิงกบัหลกัฐานรูปแบบศิลปะของพทุธปฏิมาประจําถ่ิน
เพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ของความเป็นภาคใต้อยา่งแท้จริง สว่นพระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี นบัวา่เป็น
ตวัอย่างท่ีดีของเร่ืองพทุธปฏิมาขนาดใหญ่กบัการท่องเท่ียว ด้วยเป็นการสร้างเพ่ือเอือ้ประโยชน์
ทางการท่องเท่ียวค่อนข้างชดัเจน แม้ในปัจจุบนัจะเปิดให้นมสัการองค์พระ แต่การจดัสร้างส่วน
ต่างๆประกอบองค์พระยังไม่เสร็จสิน้ จึงเป็นตัวอย่างของการเรียกศรัทธาการก่อสร้างในขณะ
ก่อสร้างได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ของภาคใต้ทัง้สององค์ เป็นการสร้างท่ีมี
แบบแผนท่ีชดัเจนทัง้เร่ืองการออกแบบองค์พระ รวมถึงองค์ประกอบด้านภมูิสถาปัตย์รอบองค์พระ 
ทําให้เห็นถึงแนวคิดในการผสมผสานปรับแปลงนํารูปแบบศิลปะต่างๆมาประยกุต์ให้เข้ากนัตาม
แนวคดิของผู้ออกแบบ เพ่ือแสดงลกัษณะความเป็นท้องถ่ินภาคใต้ได้อยา่งมีแบบแผน 

 
5. สรุปพุทธปฏิมาขนาดใหญ่สร้างช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นไป 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในช่วงปี พ.ศ.2500เป็นต้นไปมีการพฒันาเปลี่ยนแปลง 
จากพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างเม่ือครัง้อดีตหลายด้าน ตัง้แต่วสัดกุารสร้าง คติการสร้าง วาระ
การสร้าง ตลอดจนถึงผู้สร้าง และความศรัทธาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ปรับเปล่ียนไปตามสภาพ
สงัคม และยคุสมยัแต่อย่างไรก็ตามทีสิ่งท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลงของการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
คือ เป็นการแสดงความรุ่งเรืองทางการศาสนาของอาณาจกัร และศรัทธาบารมีของผู้สร้างในการ
ศาสนา ท่ีสะท้อนออกมาในหลากหลายด้านทัง้ความศรัทธาอย่างแท้จริง ตลอดจนถึงความเป็น
พทุธพานิชย์ 
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5.1 วัสดุการสร้าง กลุ่มช่าง และพืน้ที่การจัดสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่สร้างช่วง
ปี พ.ศ.2500เป็นต้นไป 

วัสดุการก่อสร้างเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้าง
ในช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นไป พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างช่วงระยะเวลาดงักลา่ว มีทัง้งานหล่อ
โลหะขนาดใหญ่ การแกะสลกัหิน และวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวสัดท่ีุมี
บทบาทมากในการสร้างให้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ เม่ือเร่ิมนําวสัดชุนิดนีม้าใช้ในการก่อสร้างพทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่องค์แรกคือพระพทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาล ท่ีสร้างราวปีพ.ศ. 2455 ท่ีอ้างถึงว่า
เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกในขณะนัน้333นบัแตน่ัน้เป็นต้นมาวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กได้
นํามาใช้ในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มาโดยตลอด และสามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่มากจน
เป็นเร่ืองของการสร้างสถิติ ด้วยวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงคงทน และสามารถสร้าง
รูปแบบงานได้หลากหลาย จึงมีการปรับใช้พุทธปฏิมาขนาดใหญ่อีกหลายลกัษณะนอกจากการ
เป็นองค์แทนขององค์สมัมาสมัพทุธเจ้า อาทิเช่น การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคาร
ใช้งาน การสร้างฐานรองรับองค์พระลกัษณะอาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนถึงเป็นถังกักเก็บนํา้
เพ่ือการชลประทานในรูปแบบพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ นอกจากนัน้แล้วผิวนอกองค์พระยงัมีการ
ประดบัด้วยวสัดท่ีุหลากหลายขึน้ เช่น เซรามิค หินอ่อน ฯลฯ ทําให้สร้างความพิเศษให้กบัองค์พระ
อีกด้วย 

กลุ่มช่างท่ีสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในระยะนีไ้ด้มีพัฒนาการการสร้างท่ี
ก้าวหน้าอยา่งมาก ด้วยทัง้เร่ืองเทคนิค และวสัดกุารสร้าง องค์พทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองค์โดย
เฉพาะท่ีสร้างจากส่วนกลาง หน่วยงานรัฐบาล มีการสร้างอย่างเป็นระบบมากขึน้ ทัง้เร่ืองการ
ออกแบบองค์พระท่ีเร่ิมมีการศึกษารูปแบบศิลปะมากขึน้ มีการประยกุต์ผสมผสานรูปแบบศิลปะ 
เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ในการสร้างองค์พระให้มีแนวความคิดของผู้ออกแบบ รวมถึงการก่อสร้างด้าน
อ่ืนๆท่ีสืบเน่ืองกบัองค์พระ เช่น เร่ืองของโครงสร้าง ภมูิสถาปัตย์รอบองค์พระ ซึง่ล้วนแตใ่ช้ช่าง หรือ
ผู้ออกแบบท่ีมีความรู้เฉพาะด้านเป็นผู้จดัการทัง้สิน้ อนึ่งแล้วรูปแบบศิลปะพระพทุธรูปยงัคงมีการ
สร้างในรูปแบบศลิปะพระพทุธรูปในอดีตมาสร้างควบคูก่นัด้วย 

พืน้ท่ีการจดัสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบนัถือว่ามีการ
ผนัแปรจากอดีตอย่างสิน้เชิง ด้วยการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในระยะนีมี้การสร้างบนพืน้ท่ีท่ี
ไม่ใช่วดัเป็นจํานวนมากต่างจากแนวคิดในอดีตท่ีพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทกุองค์ประดิษฐานอยู่ใน

                                         
333 กรมศลิปากร, ประวัตวัิดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จังหวัดลพบุรี, 23. 
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วดั แรกเร่ิมแนวคิดนีค้งมาจากการสร้างพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ 
เพ่ือเป็นประธานของพุทธมณฑลซึ่งมิใช่วดั ต่อมาแนวความคิดนีเ้ร่ิมแพร่หลายมากขึน้โดยมกัมี
การสร้างบนพืน้ท่ีท่ีเรียกว่าพทุธอทุยาน รวมถึงพืน้ท่ีสาธารณะ ตลอดจนพืน้ท่ีท่องเท่ียว บางพืน้ท่ี
อาจดไูม่เหมาะสมในลกัษณะทศันะอจุาด แม้แต่การสร้างในบริเวณวดัท่ีพืน้ท่ีประดิษฐานอยู่ใกล้
กบัทางสญัจรริมถนนจนเกินไป ก็อาจเป็นมมุมองท่ีไมเ่หมาะสมด้วยเช่นกนั 

5.2 คตกิารสร้าง วาระการจัดสร้าง และพืน้ที่การสร้างพุทธปฏมิาขนาดใหญ่
สร้างช่วงปี พ.ศ.2500 ถงึปัจจุบัน 

คติการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่สร้างช่วงปี พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบันมีการ
กลา่วถึงน้อยมากวา่สร้างให้มีขนาดใหญ่เพราะอะไร แตย่งัปรากฏแนวคิดการสร้างให้มีขนาดใหญ่
อยู่บ้าง เช่น พระกกสุนัโธ วดัไผ่โรงววั ท่ีน่าจะตัง้ใจสร้างให้มีขนาดใหญ่เท่าพทุธสรีระของพระกกุ
สนัโธ ตามคมัภีร์อรรถกถาปมาณเวมตัตะท่ีกลา่วถึงพระสรีระของพระอดีตพทุธส่ี334เป็นท่ีน่าสงัเกต
ว่าการสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ช่วงระยะเวลานี  ้ได้มีการสร้างให้มีขนาดใหญ่ตาม
แนวคดิเร่ืองปางโปรดอสริุนทราหท่ีูปรากฏอยูใ่นหนงัสือตํานานพระพทุธรูปปางตา่งๆของพระธรรม
โกศาจารย์ อนุจารีเถระ โดยอาจใช้เหตุผลในเร่ืองขนาดของอสุรินทราหูท่ีใหญ่โตเป็นเลิศแล้ว 
พระพทุธเจ้ายงัทรงสามารถเนรมิตพระวรกายในอิริยาบถไสยาสน์ให้ใหญ่โตกว่าอสริุนทราหไูด้เป็น
การแสดงความเป็นเลศิของพระองค์เหนืออสริุนทราหู335 

ส่วนของวาระการสร้างส่วนใหญ่เป็นการสร้างเก่ียวเน่ืองกับวาระต่างๆเก่ียวกับ
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชรัชกาลท่ี 9  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล การสร้างเพ่ือ
ฉลองกึ่งพทุธกาล หรือย่ีสิบห้าพทุธศตวรรษ และเป็นการสร้างเพ่ือเป็นพทุธปฏิมาประจําจงัหวดัท่ี
พบมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลอดจนถึงเป็นพุทธปฏิมาประจําภาค นอกจากนัน้ในการ
สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์ยงัให้ความสําคญักบัตวัเลขตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัองค์พระ นํามา
ตีความหมายให้สมัพนัธ์กับวาระการจดัสร้าง หรือความเป็นตวัเลขมงคลอีกด้วย การสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือวาระต่างๆดงัท่ีกล่าวมาถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏในการสร้าง
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่เม่ือครัง้อดีต อาจเป็นการนําสญัลกัษณ์ทางศาสนามาเป็นตวัแทนความเป็น
มงคลในวาระกาลตา่งๆท่ีเกิดขึน้ 

                                         
334 ดรูายละเอียดใน พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 

ภาคที่ 2, 15-16. 
335 พระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระ, ตาํนานพระพุทธรูปปางต่างๆ, 228-230. 
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5.3 ผู้สร้างพุทธปฏมิาขนาดใหญ่ และการเรียกศรัทธาจากการสร้างพุทธปฏมิา
ขนาดใหญ่สร้างช่วงปี พ.ศ.2500 ถงึปัจจุบัน 

ผู้สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2500 ถึงปัจจบุนัมีความเปล่ียนแปลงเป็น
อย่างมากจากครัง้อดีต ด้วยการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เม่ือครัง้อดีต ผู้สร้างมกัเป็นกษัตริย์ 
ด้วยเป็นการแสดงถึงพระราชอํานาจ และพระราชบารมีเป็นการแสดงความรุ่งเรืองทางการศาสนา
ของอาณาจกัร สืบต่อมาจึงปรากฏการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่โดยพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีผู้ เคารพ
ศรัทธามาก การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่นับแต่ปี พ.ศ.2500 ลงมา ไม่เคยปรากฏว่ามีพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีกษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดยพระราชประสงค์แต่อย่างใด คงมีแต่สร้าง
เพ่ืออทิุศเป็นพระราชกศุลในวาระมหามงคลต่างๆ พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างช่วงเวลานีจ้ึงมีแต ่
ผู้สร้างท่ีเป็นหน่วยงานราชการ พระภิกษุท่ีมีผู้ศรัทธามาก ตลอดจนถึงเอกชนทีมกัอยู่ในรูปมลูนิธิ 
เร่ืองดงักล่าวส่วนหนึ่งอาจมาจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 จากระบอบสม
บรูณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อํานาจการบริหารประเทศจึงเปลี่ยนจากกษัตริย์ 
มาสูร่ะบบบริหารแบบรัฐสภาโดยคณะรัฐมนตรี โครงการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ของรัฐบาลใน
ปี พ.ศ.2500 ท่ีสําคญั และอาจเป็นแรงบนัดาลใจการสร้างองค์อ่ืนสืบมาคงมาจากการสร้างพระศรี
ศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เพ่ือเป็นประธานของพุทธมณฑล ในวาระกึ่ง
พทุธกาลท่ีเป็นงานใหญ่ระดบัประเทศ 

การสร้างพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เป็นการ
เปล่ียนแปลงการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในหลายด้าน นบัตัง้แต่ผู้สร้างจนถึงการเรียกศรัทธา
การสร้าง การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่โดยกษัตริย์ ชนชัน้ปกครอง หรือขนุนางเม่ือครัง้อดีตคง
เป็นลกัษณะท่ีมีปัจจยัการสร้าง พระราชทรัพย์ หรือทนุทรัพย์ ตลอดจนแรงงานการสร้างพร้อมมลู
อยู่แล้ว การร่วมศรัทธาการสร้างคงเป็นการช่วยสร้าง หรือการร่วมบญุการสร้าง ตวัอย่างเช่น การ
สร้างวดักลัยาณมิตรฯของ เจ้าพระยานิกรบดินทร (โต กลัยาณมิตร) พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยูห่วั โปรดเกล้าฯให้สร้างพระวิหารหลวงพระราชทานช่วย พร้อมกบัทรงพระราชดําเนินไปทรง
ก่อพระฤกษ์พระโต พระราชทานเป็นพระประธานในวิหารหลวง336 ส่วนการสร้างพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2500 ด้วยกลุ่มผู้สร้างเป็นคณะรัฐบาล ทุนทรัพย์เบือ้งต้นคงมาจากงบประมาณ
แผน่ดนิท่ีจดัสรรขึน้มามิใช่ทรัพย์ของผู้หนึ่งผู้ ใด จึงมีการเรียกศรัทธาการสร้างรูปแบบใหม่ โดยการ

                                         
336 กรมศิลปากร, ตํานานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า

เจ้าอยู่หวัทรงสถาปนา, 245. 
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ประชาสมัพนัธ์เรียกศรัทธาการก่อสร้าง เร่ิมมีการให้เช่าบูชาพระพิมพ์ท่ีระลกึเพ่ือนํามาเป็นทนุใน
การจดัสร้าง โดยตอ่มาการเรียกศรัทธาการสร้างได้พฒันารูปแบบใหม่ๆอีกมากมาย จนในปัจจบุนั
อาจเกินเลยออกไปจนเข้าขา่ยพทุธพานิชย์ 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์การสร้างพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ความศรัทธา และพุทธพานิชย์ 

 
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทย ปรากฏการสร้างอย่างสืบเน่ืองแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั แสดงให้เห็นว่าขนาดของพทุธปฏิมามีความสําคญัในการเรียกศรัทธา ทัง้ศรัทธาการสร้าง 
และศรัทธาการบุญหลงัจากสร้างสําเร็จ พฒันาการของพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีการแปรเปล่ียน
หลายด้าน ทัง้พฒันาการก่อสร้าง คติการสร้าง ศรัทธาการสร้าง ตลอดจนถึงหน้าท่ีการใช้งานของ
องค์พระ พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ไม่ว่าสร้างครัง้อดีต หรือสร้างขึน้มาใหม่ ล้วนคงความหมาย
สญัลกัษณ์องค์แทนของพระพทุธองค์เท่าเทียมกนั การก่อสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ จําเป็นต้อง
ใช้ปัจจยัการก่อสร้างหลายด้าน ทัง้ทนุการสร้าง กลุม่ช่าง แรงงานการก่อสร้าง การเรียกศรัทธาการ
ก่อสร้างจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะหมายถึงการสร้างสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ ตลอดจน
การสร้างเสร็จ ยงัสามารถเรียกศรัทธาการบุญได้อีก พุทธปฏิมาขนาดใหญ่จึงเป็นการแสดงถึง
ศรัทธา ท่ีเกิดจากความรุ่งเรืองของศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักร 0 F

1 รวมถึงบุญบารมีของ
ผู้สร้างตัง้แตเ่ร่ิมทําการก่อสร้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
1. ความเข้าใจเร่ืองคตกิารสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ จากอดตีจนถงึปัจจุบัน 

การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีอิงกบัคตพิระสรีระความสงูของพระพทุธองค์   เบือ้งต้น
คงมาจากการกลา่วถึงพระอฐัฎารศ ในจารึกสมยัสโุขทยัหลกัท่ี 1 ท่ีระบสุว่นสงูพระสรีระพระพทุธเจ้า
ว่าทรงสงู 18 ศอก ท่ีอธิบายความอยู่ใน ปมาณเวมตัตะ พระสตูรขทุทกนิกาย พทุธวงศ์1F

2 และคมัภีร์
มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพทุธวงศ์2 F

3 ส่วนนีค้งเป็นแรงบนัดาลใจท่ีสําคญัในการสร้างพระยืนสงู 18 
ศอก   

                                                            
1 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2556), 598. 
2 พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2525), 15-16. 
3 มถุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี-ไทย) ภาค 1 ฉบับภมูิพโลภกิขุ (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิภมูิพลโลภิข,ุ 2525), 33-34. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



234 

เพ่ือแสดงให้เห็นวา่พระพทุธองค์เม่ือยงัทรงพระชนม์ชีพมีพระสรีระอยา่งไร หรืออาจหมายถึง เป็นองค์
แทนพระพทุธองค์เม่ือยงัทรงพระชนม์ชีพอยู่ในพระราชอาณาจกัร โดยอาจเป็นแรงบนัดาลใจในการ
สร้างพระสี่อิริยาบถ ถ้าตีความตามพระอรรถกถาแห่งกสิสสตูร ท่ีเป็นการบรรยายพทุธกิจของพระ
พทุธองค์ในรอบ 1 วนั 3 F

4  โดยต้องการแสดงให้เห็นว่าพระพทุธองค์ยงัทรงดําเนินชีวิตในช่วงเวลา
ตา่งๆเหมือนเม่ือครัง้ยงัดํารงพระชนม์ชีพ ภายในพระราชอาณาจกัรสโุขทยั 

พระอฐัฎารศ ปรากฏหลกัฐานการสร้างในดินแดนสโุขทยั และดินแดนล้านนา แต่ไม่
พบในอาณาจกัรอ่ืน และไมป่รากฏวา่มีการใช้คําวา่พระอฐัฎารศกบัพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อิริยาบถ
อ่ืน ด้วยอาจต้องการให้เห็นเชิงประจกัษ์ว่าทรงมีความสงู 18 ศอก ในอิริยาบถยืนซึง่อิริยาบถอ่ืน
อาจแสดงได้ไม่ชดัเจน ขณะเดียวกันได้มีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อิริยาบถอ่ืนด้วยเช่นกัน 
เช่น จารึกวดัป่ามะม่วง ท่ีระบถุึง “...ฉลองพระพทุธรูปสําริดท่ีทรงหล่อเท่าองค์พระพทุธพระผู้ เป็น
เจ้า...” 4F

5 ท่ีมีการตีความว่าพระพทุธรูปในจารึกน่าจะหมายถึงพระศรีศากยมนีุ คือพระโตท่ีเชิญมา
ประดิษฐานท่ีพระวิหารวดัสทุศัน์5F

6 ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงตีความไว้ 
สืบต่อมาการเรียกพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ว่าพระโต หรือพระใหญ่ น่าจะมีความหมายถึงการ
สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างเท่าพระพทุธเจ้าพระองค์จริง หรือ พระพทุธรูปฉลองพระองค์
พระพทุธเจ้า 

แนวความคดิขนาดพระสรีระของพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในอดีต กรอบความคิดคงอยู่ท่ี
การสร้างพทุธปฏิมาเท่าพระองค์พระพทุธเจ้าคือ พระอฐัฎารศแสดงพระสรีระสงู 18 ศอกในกลุ่ม
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่อิริยาบถยืน และพระพทุธรูปฉลองพระองค์พระพทุธเจ้าในกลุ่มพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่อิริยาบถอ่ืน ท่ีไม่สามารถแสดงสดัสว่นความสงูพระวรกายเชิงประจกัษ์ แตใ่นการสร้าง
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่คงมิได้ยึดสดัส่วนท่ีถกูต้องตามมาตรวดั คงเป็นเพียงการคะเนให้ใกล้เคียง
เชิงสญัลกัษณ์ว่าเท่าสดัส่วนพระวรกายพระพทุธเจ้า นอกจากนัน้การกําหนดสดัส่วนพระวรกาย
ของพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บางครัง้อาจหมายถึง สดัส่วนพระวรกายอดีตพุทธองค์อ่ืนๆท่ีระบุใน 

                                                            
4 พระสุตตนัตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2, 249. 
5 กรมศลิปากร, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุโขทยั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 

2500), 58. 
6 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั, เที่ยวเมืองพระร่วง, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2521), 65-66. 
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ปมาณเวมตัตะเช่น ตํานานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอีย้งเมืองพะเยาปางเดิม ท่ีกล่าวว่าสร้างพระเจ้า
ตนหลวงเทียบได้กบัพระกกสุนัโธ6F

7 แตก่ารก่อสร้างจริงคงเป็นการสร้างขนาดใหญ่เชิงสญัลกัษณ์   
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ท่ีมีแนวความคิดเร่ืองพระ

สรีระพระพุทธเจ้าแฝงอยู่ในการตัง้พระนามคือ พระพุทธโคดม และพระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว 
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยพระนามพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีตัง้ขึน้ว่า พระกกุสันโธเป็นพระนาม
พระพทุธเจ้าพระองค์แรกในภทัรกปั ท่ีทรงมีพระสรีระสงูกวา่โคตมพระพทุธเจ้า มีความเป็นไปได้ว่า
การสร้างพระกกสุนัโธให้มีขนาดใหญ่กวา่พระพทุธโคดม ท่ีสร้างเป็นพระองค์แรก เพ่ือให้สอดคล้อง
ตามคติความสงูของพระอดีตพทุธส่ีในปมาณเวมตัตะ แต่ถึงกระนัน้แล้วการกําหนดความสงูของ
พุทธปฏิมาทัง้สององค์ มิได้อิงกับความสูงของพระสรีระท่ีปรากฏในคมัภีร์ ด้วยตัง้ใจสร้างให้มี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่านัน้ การกําหนดขนาดการสร้างพุทธปฏิมาสมัยหลังได้เร่ิมนําเอาตัวเลข
ความหมายต่างๆ ทัง้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองค์พระ วาระการจดัสร้าง หรือตวัเลขคติทางพทุธศาสนามา
กําหนดขนาดในการสร้าง 

ขนาดพระสรีระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา: การสร้าง
ความศรัทธาจากตัวเลขวาระการสร้าง และตัวเลขมงคล พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างช่วงปี 
พ.ศ.2500 เป็นต้นมา มีพฒันาการสร้างท่ีสามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่มากขึน้ จนเกินกรอบ
ความคิดพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เม่ือครัง้อดีต ช่วงระยะเวลาดงักลา่วพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์
ได้มีการกําหนดขนาดพระสรีระให้สอดคล้องกบัวาระการจดัสร้าง ซึง่ส่ือถึงความศรัทธาการสร้างท่ี
มุ่งหมายขนาดพระสรีระให้เท่ากบัวาระการจดัสร้าง หรือตวัเลขท่ีเก่ียวข้อง อีกนยัหนึ่งก็อาจเป็น
การเรียกศรัทธาการสร้าง เพราะด้วยการกําหนดขนาดตามตวัเลขท่ีสอดคล้องกบัการสร้างน่าจะ
เป็นสิ่งช่วยเรียกศรัทธาการก่อสร้างได้ประการหนึ่ง หรืออาจเป็นสิ่งท่ีทําให้จดจําวาระการจดัสร้าง
ได้ เช่นการกําหนดความสูงพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ สูง 2500 
กระเบียด 7F

8 เพ่ือสอดคล้องกบัวาระการจดัสร้างคืองานฉลองยีสิบห้าพทุธศตวรรษ (2500 ปี กึ่ง
พทุธกาล) ถือได้ว่าเป็นครัง้แรกท่ีได้นําตวัเลขในวาระการสร้างมากําหนดขนาดความสงูของพทุธ
ปฏิมา  

                                                            
7 ท้าวอตุตมะธาณี, ตาํนานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอีย้งเมืองพะเยาปางเดมิ (เชียงใหม่: 

โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2533), 4-5. 
8 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล (กรุงเทพฯ: 

กรมศลิปากร, 2525), 92. 
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พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี วดับูรพาภิราม จงัหวดัร้อยเอ็ด การก่อสร้างครัง้แรก
ต้องการสร้างให้สงู 101 ศอก เท่ากบัช่ือจงัหวดั 8F

9 ด้วยพระพทุธรัตนมงคลมหามนีุมีความมุ่งหมาย
ในการจดัสร้างเพ่ือให้เป็นพทุธฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดัร้อยเอ็ด การกําหนดขนาดการสร้างให้
สอดคล้องกบัช่ือจงัหวดัด้วยอาจต้องการเรียกศรัทธาการสร้างจากชาวจงัหวดัร้อยเอ็ด และสร้าง
ความสําคญัด้านตวัเลขเพ่ือให้เป็นพทุธฏิมาประจําจงัหวดัอยา่งแท้จริง 

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวดัเพชรบูรณ์
จงัหวดัเพชรบรูณ์ กําหนดขนาดหน้าตกั 11.984 เมตร เพ่ือแสดงความหมายในวาระการจดัสร้าง 
ตามความหมายดงันี ้ 1 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชมหาราชทรงเป็น
พระมหากษัตริย์เอก หนึ่งในดวงใจของชนชาวไทย 1 หมายถึง พระพทุธมหาธรรมราชาซึง่มีเพียง
องค์เดียวในโลก เป็นพระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองเพชรบรูณ์ เป็นองค์พระท่ีอญัเชิญมาประกอบพิธีอุ้ม
พระดํานํา้อนัศกัดิ์สิทธ์ิของเมืองเพชรบรูณ์ 9 หมายถึง รัชกาลท่ี 9 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์ 84 
หมายถึง วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯทรงเจริญพระชนมาย ุ84 พรรษา10 เห็นได้ว่าการ
กําหนดขนาดหน้าตักของพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการกําหนดขึน้เพ่ือ
สมัพนัธ์กบัวาระการสร้างเพ่ือสร้างความหมายกบัขนาดหน้าตกัองค์พระส่วนหนึ่งอาจกําหนดขึน้
เพ่ือเรียกศรัทธาการสร้างด้วยเช่นกนั 

นอกจากนัน้ยงัมีการกําหนดขนาดพระสรีระตามตวัเลขท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธประวตั ิและ
คติทางพทุธศาสนา ดงัเช่น พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี จงัหวดัแพร่ 
ได้กําหนดความสูงองค์พระสูง 80 ศอก เท่ากับพระชนมพรรษาของพระพุทธเจ้า11 พุทธปฏิมา
ไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะพานเลือก จงัหวดัจนัทบรีุ ความยาวขององค์พระพทุธไสยาสน์ยาว 56 
เมตร เท่ากบัคําในบทพทุธคณุอิตปิิโสภควา ถึงพทุธโธภควาต ิความสงู 16 เมตร มีความหมายเป็น

                                                            
9 พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ ในการสร้างจริงได้วดัขนาดองค์พระเกินจงึเป็น 118 ศอก ดู

ใน กระทรวงวฒันธรรม, 101 ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 
2533), 111. 

10 มลูนิธิพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัเพชรบูรณ์,ที่ระลึกในการ
สร้าง มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดนิเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ 
“หน่ึงเดยีวในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน” (นนทบรีุ: บริษัท ลีโอ แลนเซท็ จํากดั, 2554), 33-35. 

11 สมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี), เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี,  
วนัท่ี 11 สงิหาคม พ.ศ.2557  
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ปริศนาธรรมคือ 16 ชัน้ฟ้า12 พระพทุธสกลสีมามงคล วดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม จงัหวดันครราชสี 
สร้างให้มีขนาดหน้าตกั 13 วา เพ่ือเท่ากบัองค์แห่งธุดงค์วตัร์ 13 ประการ13 เห็นได้ว่าการนําตวัเลข
ของพระชนม์มายขุองพระพุทธเจ้า และการนําจํานวนนบัท่ีเก่ียวข้องกบับทสวดของพุทธศาสนา 
น่าจะเป็นการสร้างศรัทธา และความศกัดิส์ทิธ์ิขององค์พระได้ในสว่นหนึง่ 

การกําหนดขนาดพระพุทธสรีระจากตัวเลขให้สัมพันธ์กับการสร้าง มีการแปร
เปล่ียนไปจากคติการสร้างแตอ่ดีตอย่างเห็นได้ชดั ไม่ได้กลา่วถึงพระสรีระพระพทุธเจ้าตามคติการ
สร้างในอดีตแต่อย่างไร คงมุ่งหมายสร้างนยัความสําคญัของตวัเลขโดยอาจเป็นการเรียกศรัทธา
การสร้าง หรือสร้างความจดจําในวาระการสร้างองค์พระ ตอ่มาจึงได้มีกําหนดขนาดการสร้างพทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ตามแนวทางนีอี้กหลายองค์ สว่นอีกหลายองค์ท่ีไม่ได้อ้างถึงขนาดท่ีสร้างคงอาจ
ได้รับแรงบนัดาลใจเร่ืองการสร้างให้มีขนาดใหญ่ตามศรัทธาของผู้สร้าง อาจรวมถึงการสร้างท่ีเน้น
ขนาดพระสรีระให้ใหญ่เพ่ือเป็นสถิตกิารสร้างด้วยเช่นกนั 

 
2. พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ความศรัทธา และพุทธพานิชย์ 

การสถาปนาพทุธปฏิมาขนาดใหญ่แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองหลายด้าน ทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ รวมทัง้แสดงให้เห็นถึงบญุบารมีของผู้สร้างท่ีสร้างศรัทธาการก่อสร้างตอ่ประชาชน แต่
บางกรณีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ได้สะท้อนความเป็นไปของสงัคม บางแห่งสร้างขึน้เพ่ือ
เหตผุลทางการเมือง รวมทัง้การสร้างเพ่ือเป็นพทุธพานิชย์ ด้วยพทุธปฏิมาขนาดใหญ่สามารถเรียก
ศรัทธาได้ทัง้ขณะการสร้าง และหวงัผลให้ภายหลงัการสร้างมีศรัทธาจากพทุธศาสนิกชนมากราบ
ไหว้บูชาในความยิ่งใหญ่ขององค์พุทธปฏิมาเพ่ือให้มีรายได้เข้าวดัจากการบริจาคปัจจัย 1 3 F

14 เพ่ือ
เรียกปัจจยัการบญุในรูปแบบของการนําสญัลกัษณ์ทางศาสนามาหาผลประโยชน์ 

ปัจจัยการเรียกศรัทธาของพุทธปฏิมาขนาดใหญ่สามารถสร้างได้นับตัง้แต่การเร่ิม
ก่อสร้าง ด้วยพุทธศาสนิกชนมีความเช่ือว่าการสร้างพุทธปฏิมาจะส่งผลในทางบุญกุศลได้เป็น
อย่างมาก อานิสิงค์ในการสร้างจะอํานวยสขุในด้านต่างๆ ทัง้ด้านสขุภาพ ลาภยศ และจะบรรลุ

                                                            
12 วัดสะพานเลือก, เอกสารเผยแพร่จากวดัสะพานเลือก จ. จนัทบรีุ, 2557.  
13 พระญาณสิทธาจารย์, ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก (กรุงเทพฯ: 

อรุณการพิมพ์, ม.ป.ป.), 29-30. 
14 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 332-334. 
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นิพพาน15 ด้วยการท่ีสร้างเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกทางด้านการบุญว่า
อาจยิ่งใหญ่ตามขนาดองค์พระ การเรียกศรัทธาการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่จึงสามารถเรียกได้
ในรูปแบบของการร่วมบญุการสร้างนบัแตเ่ร่ิมสร้าง จนตอ่เม่ือพทุธปฏิมาขนาดใหญ่สร้างสําเร็จลง
ยงัสามารถเรียกศรัทธาการบญุได้ทัง้ในด้านของการทําบญุไหว้พระ พิธีกรรมท่ีสืบเน่ืองกบัองค์พระ 
และการท่องเท่ียว ฯลฯ สิง่ตา่งๆเหลา่นีโ้ดยเบือ้งต้นล้วนมาจากศรัทธาเป็นท่ีตัง้ แตด้่วยสภาวการณ์
ปัจจบุนัพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้ท่ีสร้างในอดีต และท่ีสร้างขึน้ใหม่หลายองค์ได้มีการใช้ประโยชน์
จากศรัทธาของประชาชนออกมาในรูปพทุธพานิชย์ในลกัษณะตา่งๆ พทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นสิ่ง
ท่ีเรียกศรัทธา และแสดงความรุ่งเรืองในหลายด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถนําศรัทธา
ปรับเปล่ียนไปเป็นพทุธพานิชย์อีกหลายรูปแบบด้วยเช่นกนั 

อนึ่งแล้วความศรัทธา หรือพทุธพานิชย์ย่อมเกิดจากกลุม่ผู้สร้าง ผู้ดแูลองค์พระ และ
การจดัการระบบท่ีเก่ียวกบัองค์พระเป็นสําคญั ถ้ารูปแบบการเรียกศรัทธามีลกัษณะการแสวงหา
ผลประโยชน์จนเกินไปนัน้เรียกได้ว่าพทุธพานิชย์ แต่ถ้าเป็นไปอย่างพองามเพ่ือบริหารทํานุบํารุง
องค์พระก็เป็นสิ่งท่ียอมรับได้ ด้วยพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นสญัลกัษณ์ทางพทุธท่ีสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนในลักษณะของหมุดเมือง จึงควรมีการทํานุบํารุงรักษามิให้หม่นหมองด้วยเป็น
สัญลักษณ์ของความศรัทธาท่ีสําคัญ แต่อย่างไรก็ตามท่ีสิ่งท่ีทําให้พุทธพานิชย์ดํารงอยู่ได้ใน
สงัคมไทย ส่วนหนึ่งคือผู้ศรัทธาการบญุ การบริจาคท่ีบางครัง้บริจาคไปด้วยหวงัการบุญเป็นท่ีมัน่ 
และการเข้าร่วมพิธีกรรมบางอย่างโดยไม่พิจารณา ว่าเป็นเพียงความเช่ือท่ีงมงาย หรือความ
ศรัทธาด้วยใจท่ีตัง้มั่นเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนา จึงเป็นช่องทางหนึ่งของการหาผลประโยชน์ใน
แนวทางของพทุธพานิชย์ 

2.1 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ความศรัทธาจากวาระการสร้าง 
วาระสําคญัท่ีสืบเน่ืองกับพุทธศาสนา และวาระมงคลต่างๆ เป็นสิ่งหนึ่งท่ีนิยม

สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือเป็นท่ีระลกึในวาระสําคญันัน้ๆ เช่น การฉลองพระพทุธศาสนาครบ
ย่ีสิบห้าพุทธศตวรรษ เป็นวาระกึ่งพุทธกาลตามความเช่ือของพุทธศาสนิกชนท่ีมีความเช่ือว่า
พระพทุธศาสนาจะดํารงอยู่ห้าพนัปีก่อนจะเส่ือมสญูไป พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ี
ระลกึในเหตกุารณ์สําคญัครัง้นี ้ปรากฏการสร้างคือพระพทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาล  ประดษิฐานท่ี
ไหล่เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ 
ประดษิฐานท่ีพทุธมณฑล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

                                                            
15 เชียงใหม่ปัณณาสชาดก (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ กรมศลิปากร, 

2541), 517-518. 
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พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล สร้างโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท 
จันทร์) ต้องการสร้างด้วยเป็นวาระก่ึงพุทธกาลนับตัง้แต่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ครบรอบในปี พ.ศ.
245516 ความตัง้ใจในการจดัสร้างระบอุยู่ในจารึกท่ีฐานพระพทุธรูปความว่า “...ศภุมงคลสวสัดี มี
พระนามบอกไว้ พระพุทธรูปใหญ่มหึมาพระองค์นี .้..ทรงพระนามว่า พระพุทธปฏิภาคมัธยม
พุทธกาล เป็นพระเฉลิมยุคแห่งพุทธศาสนา คือสร้างเม่ือปีชวด จัตวาศก นับแต่องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ตรัสรู้พระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณมาเป็นปีท่ีครบ 2500 เป็นปีท่ีกึ่ง 5000 แห่ง
พุทธกาล...”16F

17 ความสําเร็จในการจัดสร้างครัง้นีเ้บือ้งต้นมาจากการท่ีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(สิริจนฺโท จนัทร์) ตัง้ใจสร้างเพ่ือเฉลิมวาระกึ่งพุทธกาล โดยทําการบอกบุญในการจดัสร้าง และ
จดุมุ่งหมายในการจดัสร้าง ด้วยพระอบุาลีคณุูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จนัทร์) เป็นพระเถระท่ีมีผู้คน
ศรัทธามากจงึสามารถเรียกศรัทธาการบญุได้เป็นอยา่งดี จงึทําให้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์นีส้ร้าง
ได้สําเร็จตามความประสงค์ของผู้สร้าง อนัเป็นการแสดงให้เห็นถึงศรัทธาของตวัผู้สร้าง และผู้ ร่วม
บริจาคการสร้าง เพ่ือให้พุทธปฏิมาก่อสร้างแล้วเสร็จเพ่ือเป็นท่ีระลึกแห่งวาระการเฉลิมฉลองก่ึง
พทุธกาล หรือย่ีสบิห้าพทุธศตวรรษ ตามความเช่ือของพทุธศาสนิกชนชาวพทุธ 

พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ เป็นพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่อีกองค์หนึ่งท่ีจดัสร้างขึน้เพ่ือเป็นประธานของพุทธมณฑล เพ่ือวาระฉลองพุทธศาสนาครบ
ย่ีสบิห้าพทุธศตวรรษ หรือกึ่งพทุธกาล เร่ิมแผนการก่อสร้างในสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม 
ให้ทันปี พ.ศ.2500 เพ่ือเป็นท่ีระลึกเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว แต่มาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.252517F

18 
นบัเป็นวาระการสร้างครัง้ยิ่งใหญ่ครัง้หนึ่งในประเทศไทย โดยได้รับเงินทุนการจดัสร้างทัง้ในส่วน
ภาครัฐ และเอกชน บริจาคเงินในการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก อนัแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อ
พทุธศาสนา ท่ีจะจดัสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ไว้เป็นท่ีระลกึถึงวาระสําคญัในคราวครบรอบย่ีสิบ
ห้าพทุธศตวรรษของพทุธศาสนา 

นอกจากนัน้แล้ววาระมงคลท่ีสืบเน่ืองกบั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอ
ดลุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ในพิธีมหามงคลต่างๆ เช่น วาระมหา
มงคลมหามงคลวโรกาสท่ี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ฯลฯ เป็นสิ่งหนึ่งท่ีนิยมสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ถวายเป็นพระราชกศุล 

                                                            
16 กรมศิลปากร, ประวัตวัิดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ: สหประ

ชาพานิชย์, 2528), 25. 
17 เร่ืองเดียวกนั. 
18 กรมศลิปากร, จดหมายเหตุการสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล, 83. 
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วาระการสร้างเหลา่นีม้กัปรากฏในพทุธปฏิมาท่ีสร้างระยะหลงั สว่นหนึง่อาจมาจากเป็นวาระมงคล
ท่ีเรียกศรัทธาการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ด้วยเป็นวาระมงคลสําคญัของประเทศ พทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ท่ีสร้างด้วยวาระมงคลดงักล่าวได้แก่ พระพทุธนวล้านตือ้ จงัหวดัเชียงราย พระพทุธมิ่งมงคล
เอกนาคคีรี เขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต  พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน 
จังหวัดอุดรธานี และพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัด
เพชรบรูณ์ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างด้วยวาระมงคลกลุม่นี ้เป็นการสร้างโดย
หน่วยงานเอกชนในรูปมลูนิธิทกุองค์ สว่นนีอ้าจเกิดจากความศรัทธาการสร้างท่ีหน่วยงานเอกชน
ต้องการสร้างเพ่ือแสดงความจงรักษ์ภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ หรืออาจเป็นวาระการสร้างท่ี
สามารถเรียกศรัทธาประชนชนได้เป็นอย่างดีก็อาจเป็นได้ นอกจากนัน้ยังสงัเกตว่าพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่หลายองค์แม้ไม่ได้สร้างในวาระมงคล แตมี่การระบกุารสร้างว่าสร้างเพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกศุล โดยเป็นการเรียกศรัทธาการก่อสร้างเพ่ือเป็นถวายเป็นพระราชกศุล 

วาระสําคัญท่ีจัดสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ เป็นสิ่งหนึ่งท่ีทําให้เห็นถึงความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อการศาสนา โดยระลึกถึงความสําคญัของวาระกาลต่างๆทัง้การ
ศาสนา ตลอดจนถึงสถาบนัพระมหากษัตริย์ ทีสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธา และความจงรักภกัดี 
ท่ีประชาชนชาวไทยมีต่อพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสืบต่อพุทธ
ศาสนาให้ยัง่ยืนสืบตอ่ไป 

2.2 กลุ่มผู้สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน: ความศรัทธา
บารมีของผู้สร้าง และการเรียกศรัทธาการสร้าง 

ผู้ ท่ีสามารถสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้สําเร็จนัน้จําต้องมีปัจจยัในหลายด้าน 
ทัง้บารมีของผู้ สร้าง ทุนทรัพย์ ความศรัทธาการสร้าง ตลอดจนถึงศรัทธาบารมีของผู้ สร้างท่ีมี
อิทธิพลเกือ้หนนุให้การสร้างสําเร็จลลุ่วงลงได้ ด้วยพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทยทกุยคุทกุ
สมยั จําต้องใช้ปัจจยัหลายด้าน การเรียกศรัทธาการสร้างเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสําคญัเป็นอย่างมากในการ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ด้วยยังไม่พบพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มากในปัจจุบนั องค์ใดท่ีสร้าง
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งต่างกับในสมัยอดีตท่ีผู้ สร้างจํากัดอยู่ เพียง
พระมหากษัตริย์ด้วยทรงมีบารมี พระราชทรัพย์เป็นอย่างสงู และการท่ีทรงมีหน้าท่ีทํานุบํารุงการ
ศาสนา การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ จึงเป็นการแสดงถึงพระราชอํานาจ และความรุ่งเรือง
ทางการศาสนา เพ่ือเป็นขวญัแก่อาณาจกัร และประชาราษฎร สมยัอดีตการสร้างพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่คงสร้างด้วยกําลงัศรัทธาเป็นท่ีตัง้  
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สืบต่อมาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่จึง
มิได้ตีกรอบอยู่เพียงองค์พระมหากษัตริย์ ได้มีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่โดยบคุคลกลุม่ตา่งๆ 
ทัง้พระภิกษุสงฆ์ท่ีมีผู้นบัถือศรัทธามาก กลุ่มทางการเมือง และรัฐบาล ตลอดจนถึงการสร้างใน
ความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ท่ีต่างมีจุดประสงค์การสร้าง และการเรียกศรัทธาการสร้างหลาย
ลักษณะ รวมถึงเม่ือองค์พระแล้วเสร็จ การบริหารจัดการ และการใช้งานต่างมีรูปแบบ และ
สญัลกัษณ์ท่ีตา่งกนัออกไป 

2.2.1 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้างโดยพระภกิษุสงฆ์ที่มีผู้เล่ือมใสศรัทธา 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองค์การสร้างโดยพระอริยสงฆ์เช่น พทุธปฏิมา

ขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ด้วยท่านเป็นพระอริยสงฆ์ท่ีมีผู้
ศรัทธาเล่ือมใสมาก แม้จะมรณภาพไปนานแล้วก็ตาม ความศกัดิ์สิทธ์ิของท่านปรากฏอยู่ทัง้ใน
ประวตัิของท่าน และในด้านตํานาน  จึงเป็นท่ีมาของความศรัทธาในตวัท่าน และรวมถึงการเรียก
ศรัทธาจากพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีท่านสร้างไว้ โดยมีการประชาสมัพนัธ์การบญุโดยเช่ือมโยงกบั
ประวตัิของท่าน รวมถึงเร่ืองราวของพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีท่านสร้างไว้ ทัง้ทางด้านตํานาน และ
การตีความสมยัหลงัเพ่ือสร้างความศรัทธาการบญุในองค์พระปฏิมาท่ีท่านสร้างขึน้ 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดยสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) มี
ตํานานการเลา่ขานวา่ท่านสร้างไว้หลายองค์ แตมี่องค์สําคญัๆท่ีตรวจสอบได้ว่าท่านสร้างไว้จริงอยู ่
3 องค์คือ พระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง พระพุทธไสยาสน์วัดสะตือ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา และพทุธปฏิมาปางอุ้มบาตร วดัอินทรวิหาร บางขนุพรม กรุงเทพมหานคร ด้วย
เป็นพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีประวตักิารก่อสร้างโดยสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) จึง
มกัมีการโยงถึงประวตัทิ่านเป็นจดุนําเสนอในการเรียกศรัทธาการบญุ 

มีการสร้างแนวความคิดว่า สมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้สร้าง
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในท่ีตา่งๆขึน้เพ่ือเป็นท่ีระลกึในช่วงชีวิตของท่าน คือ สร้างพระพทุธไสยาสน์
ขนาดใหญ่ วดัสะตือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นอนุสรณ์ว่าท่านเกิดท่ีนัน้ สร้างพระมหา
พทุธพิมพ์ วดัไชโยวรวิหาร จงัหวดัอ่างทอง เป็นพระอิริยาบถนัง่ปางสมาธิ เป็นท่ีระลกึว่าท่านสอน
นัง่ได้ท่ีนัน่ และสร้างพระยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ วดัอินทรวิหาร กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นท่ีระลึกว่า
ท่านสอนยืนได้ท่ีนัน่1 8F

19การสนันิษฐานดงักล่าวเป็นการสนันิษฐานโดยใช้ลกัษณะของอิริยาบถพทุธ
ปฏิมาเป็นแนวความคิด คือ อิริยาบถนอน(วยัแรกเกิด) อิริยาบถนัง่ (วยัเด็กยงัไม่หดัเดิน) อิริยาบถ

                                                            
19 ประวัตพิระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต 

พรฺหมฺรํสี) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, 2514), 14-15. 
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ยืน (วยัเด็กโต) แนวความคิดนีอ้าจเป็นการเรียกศรัทธาจากพทุธปฏิมา เพ่ือสร้างความสําคญัเชิง
พืน้ท่ี ให้สอดคล้องกับประวตัิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จึงอาจเป็นการเชิญชวนใน
เร่ืองของการมาทําบญุนมสัการ และการท่องเท่ียวไปในตวัด้วย 

จากการเก็บข้อมลูพบว่า วดัท่ีสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้าง
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ไว้ มักมีการเรียกศรัทธาการทําบุญ และการท่องเท่ียว ด้วยการนําเสนอ
เร่ืองราวประวตัวิดัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั
คือ วดัไชโยวรวิหาร จงัหวดัอ่างทอง ภายในบริเวณวดัมีการจดัตัง้รูปเคารพของสมเด็จพระพฒุา
จารย์ (โต พรหมรังสี) อยู่หลายแห่ง แต่ท่ีสําคญัคือรูปเคารพของสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหม
รังสี) ขนาดใหญ่ท่ีประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านหน้าองค์พระมหาพทุธพิมพ์  วดัในกลุ่มท่ีมีประวตัิ
ความเก่ียวข้องกับการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จึง
เป็นภาพสะท้อนความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีความศรัทธาในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต 
พรหมรังสี) ได้เป็นอย่างดี ด้วยเป็นวดัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัท่าน และอาจจะต้องการมานมสัการ
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีท่านสร้างไว้ เพราะมีความเช่ือกนัว่าท่านนิยมสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
ให้สอดคล้องกับช่ือของท่านว่า “โต” นอกจากนีแ้ล้ววัดในกลุ่มนีย้ังมีการกําหนดให้วันท่ี 17 
เมษายน ของทุกปีอนัถือว่าเป็นวนัคล้ายวนัเกิดของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี20 
เป็นวนัทําบญุประจําปีของวดั21 ซึง่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญัตอ่สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต 
พรหมรังสี) เป็นอยา่งมาก  

นอกจากสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) แล้วพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
อีกหลายองค์ ได้มีประวตัิการสร้างสําเร็จด้วยความศรัทธาพระภิษุสงฆ์ท่ีมีผู้ เล่ือมใสศรัทธา ดงัเช่น 
พระพทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาล สร้างโดย พระอบุาลีคณุปูมาจารย์ (สิริจนฺโท จนัทร์) พระพทุธโค
ดม และพระกกสุนัโธ สร้างขึน้ โดย พระครูอทุยัภาดาทร (หลวงพ่อขอม) พระพทุธรัตนมงคลมหา
มนีุ สร้างโดย พระราชปรีชาญาณมนีุ (พทุธา สิริวฑุโฒ) พระพทุธสวุรรณมงคลมหามนีุ สร้างขึน้
โดย พระราชสิงหคณาจารย์ (หลวงพ่อแพ) พระภิษุสงฆ์ท่ีสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เหล่านีล้้วน
เป็นพระภิกษุท่ีมีผู้ นับถือศรัทธามากทัง้ระดับ และระดับประเทศจึงสามารถเรียกศรัทธาการ
ก่อสร้างได้เป็นอยา่งดี 

                                                            
20 เร่ืองเดียวกนั, 1. 
21 วีระศกัร สนัทร์สง่แสง, “สมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ศรีอริยสงฆ์แห่งกรุง

รัตนโกสนิทร์,” สารคด ี27, 336 (มิถนุายน  2554): 72- 78.  
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2.2.2 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้างโดยรัฐบาล หน่วยงานราชการ: การ
สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจาํพุทธมณฑล และการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจาํ
จังหวัด 

การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างเป็นโครงการขนาดใหญ่หลาย
โครงการ มาจากนโยบาย และแผนงานของรัฐบาล โดยมีความมุง่หมายการสร้างหลากหลายกนัไป 
ส่วนใหญ่มกัสร้างเป็นพุทธปฏิมาประจําพุทธมณฑล หรือประจําจงัหวดั เร่ิมแรกคงเกิดจากการ
สร้างพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ ประดิษฐานท่ีพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม สมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม22 ต่อมาได้มีโครงการสร้างพุทธมณฑลประจํา
จงัหวดัสืบต่อมา เช่น พทุธอทุยานเขากง ท่ีประดิษฐานพระพทุธทกัษิณม่ิงมงคล ได้รับการจดัตัง้
เป็นพทุธมณฑลจงัหวดันราธิวาส22F

23 
สืบต่อมาสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร มีการสร้างพทุธปฏิมาขนาด

ใหญ่ ภายใต้การควบคุมดูแลของ จอมพลประภาส  จารุเสถียร  รองนายกรัฐมนตรี  และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย23F

24 ในระยะเวลาท่ีไร่เร่ียกนัคือ พระมงคลม่ิงเมือง และพระพทุธ
ทกัษิณมิ่งมงคล 2 4F

25 พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้สององค์ได้รับการออกแบบโดย นายจิตร บวับศุย์ 
ผู้ เช่ียวชาญการสร้างพระพทุธรูป ได้ใช้แนวคิดการออกแบบแนวทางเดียวกนั คือปรับปรุงรูปแบบ
จากพทุธปฏิมาท่ีมีลกัษณะงานช่างประจําท้องถ่ินเพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ตามสายวฒันธรรมท้องถ่ิน 
และยงัมีแนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีสร้างใกล้เคียงกนัคือเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิประจําท้องถ่ิน ตลอดจนผู้สร้าง
ระยะแรกสร้างท่ีสร้างไม่สําเร็จได้เจริญศรัทธาไปยงัจอมพลประภาส จารุเสถียร เช่นเดียวกนั อาจ
เป็นได้ว่าครัง้แรกเม่ือมีการสร้างพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจังหวัด
อํานาจเจริญ ได้รับการอุปถมัภ์โดยจอมพลประภาส จารุเสถียร โครงการต่อมาคือการสร้างพระ
พุทธทกัษิณมิ่งมงคล จึงทําในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนมีผู้ออกแบบองค์พระ และกลุ่มช่างอยู่
แล้วจงึดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกนั 

จากข้อมลูเห็นได้ว่าจอมพลประภาส จารุเสถียร ได้ให้ความสําคญักบัการ
สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่สององค์นีม้าก โดยเฉพาะพระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล ท่ีจอมพลประภาส 

                                                            
22 กรมศลิปากร, จดหมายเหตุการสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล, 8. 
23 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์, หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณ

มิ่งมงคล (นราธิวาส: ม.ป.ท., 2513), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
24 สมัฤทธ์ิ มีวงศ์อโุฆษ, สยามออลมาแนค (กรุงเทพฯ: สยามบรรณ, 2532), 152. 
25 พระมงคลมิ่งเมือง สร้างในปีพ.ศ.2506 พระพทุธทกัษิณม่ิงมงคล สร้างในปีพ.ศ. 2509. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



244 

จารุเสถียรมีแนวคิดจะสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคใต้ จึงได้เดินทางมาตรวจดสูถานท่ี 
และเห็นชอบว่าบริเวณเขากงมีความเหมาะสมท่ีจะปรับปรุงให้เป็นพทุธอทุยาน และก่อสร้างพทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ประจําพืน้ท่ีภาคใต้25F

26 
เห็นได้วา่การสถาปนาพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคก่อนหน้านัน้ไม่เคย

มีเกิดขึน้ตลอดจนถึงปัจจุบนัก็ไม่มีพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์ใดสถาปนาให้เป็นพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ประจําภาค พระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล ถือได้วา่เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคเพียงองค์
เดียว ท่ีสร้างขึน้เพ่ือประจําภาคใต้ เร่ืองดงักลา่วอาจมาจากเหตผุลท่ีต้องการให้มีสญัลกัษณ์ประจํา
พทุธศาสนาในพืน้ท่ีภาคใต้ โดยอาจใช้เร่ืองราวของเขากงท่ีเป็นพทุธสถานมาแต่โบราณมาแสดง
ความสําคญัในปัจจุบนั ว่าเคยเป็นดินแดนท่ีมีการประดิษฐานพุทธศาสนามาก่อนแล้ว โดยอาจ
เป็นการสร้างหมุดเมืองของพุทธศาสนาบนดินแดนใต้สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ประชาชนนบัถือศาสนาอิสลามเป็นจํานวนมาก การสร้างสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาดงักลา่วอาจ
มีนัยแฝงท่ีต้องการแสดงให้เห็นว่าแต่ดัง้เดิมพืน้ท่ีบริเวณนีก็้มีการนับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วก็
เป็นได้ หรืออีกประการหนึ่งคือให้เห็นบารมีการสร้างของผู้สร้าง ด้วยการสร้างพระพทุธทกัษิณมิ่ง
มงคลถือได้ว่าเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําภาคเป็นองค์แรกในดินแดนไทย ข้อสงัเกตประการ
สดุท้ายเห็นได้ว่าทัง้พระมงคลมิ่งเมือง และพระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล มิได้ขอพระราชทานพระนาม
พทุธปฏิมาแต่อย่างใด ซึง่โดยปกติสว่นใหญ่แล้วพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดยหน่วยงานรัฐทกุ
องค์ จะมีการขอพระราชทานพระนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เร่ืองนีส้่วนหนึ่งอาจ
ต้องการตัง้พระนามให้พ้องกนัคือ พระมงคลมิ่งเมือง พระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล เพ่ือเป็นเอกลกัษณ์
ของผู้สร้าง หรือนยัหนึง่อาจมีเร่ืองแอบแฝงทางการเมืองในสมยันัน้บางประการ 

ต่อมาพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดยหน่วยงานรัฐอีกหลายองค์ท่ี สร้าง
เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดั โดยส่วนใหญ่แล้วพบมากในพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเช่น พระสภุทัรบพิตร พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดับรีุรัมย์ พระพทุธรัต
นมงคลมหามนีุ พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดัร้อยเอ็ด 2 6F

27 พระพทุธสริุนทรมงคล พทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ประจําจงัหวดัสริุนทร์ สว่นในภาคเหนือได้แก่ พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกียรติฯ 
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจังหวดัเพชรบูรณ์ สดุท้ายภาคใต้คือ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี 

                                                            
26 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์, หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณ

มิ่งมงคล, 24-25. 
27 พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดัเพียงองค์เดียว

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีสร้างโดยพระภิกษุสงฆ์ ไมไ่ด้สร้างโดยหน่วยงานของรัฐ. 
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พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจังหวดัภูเก็ต 2 7 F

28 ส่วนในภาคอ่ืนๆยงัไม่พบการสถาปนาพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่เป็นพระประจําจงัหวดั28F

29  
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดั เป็นการร่วมศรัทธาการก่อสร้างของ

ประชาชนในจังหวัด เพ่ือแสดงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของจังหวัด อันอาจถือได้ว่าเป็น
ขวญัเมืองในรูปลกัษณ์ของพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อนัเป็นองค์แทนพระพทุธองค์ ถ้าการสร้างพทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่เข้าใจถึงเ ร่ืองคติการสร้างเท่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริง คงมาดหมาย
เปรียบเสมือนว่าพระพุทธองค์ยังคงดํารงพระชนม์ชีพอยู่คู่ เป็นขวัญศรัทธาแก่บ้านเมือง 
นอกจากนัน้ความศรัทธาการสร้างพทุธปฏิมาประจําจงัหวดัยงัได้แสดงออกในรูปลกัษณ์อ่ืนอีก เช่น 
นําพระพทุธปฏิมามาเป็นตราประขําจงัหวดั การกล่าวถึงพทุธปฏิมาในคําขวญัประจําจงัหวดัย่อม
แสดงให้เห็นถึงศรัทธาประการหนึง่เช่นกนั 

2.2.3 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้าง และเก่ียวข้องกับนักการเมือง 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์มีการสร้าง หรือประวตัิการสร้างท่ีเก่ียวข้อง

กบันกัการเมือง โดยอาจแสดงถึงความศรัทธาการสร้าง และบารมีท่ีรุ่งเรืองอยู่ของตนเองในช่วงท่ี
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตัวอย่างเช่น พระพุทธสกลสีมามงคล วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม 
จงัหวดันครราชสีมา ดําเนินการสร้างโดยพลเอกพงษ์ ปณุณกนัต์ ในขณะท่ีสร้างได้ดํารงตําแหน่ง
สําคญัทางการเมืองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม ในรัฐบาลชดุจอมพลถนอม กิตติขจร
29F

30 การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อาจแสดงถึงศรัทธาการสร้างอํานาจบารมีทางการเมืองท่ีรุ่งเรือง
อยู่ในขณะท่ีสร้างจนแล้วเสร็จ จึงอาจเรียกศรัทธาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ประกอบกบัพทุธ
ปฏิมาองค์นีไ้ด้เป็นดําริของหลวงพ่อลี (พระสทุธิธรรมรังสีคมัภีรเมธาจารย์) 

30F

31 ท่ีเป็นพระภิกษุท่ีมีผู้
เคารพนบัถือมาก จงึยิ่งเรียกศรัทธาการสร้างได้ดียิ่งขึน้   

                                                            
28 พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ประจําจงัหวดัท่ีสร้างโดย

มลูนิธิ ไมไ่ด้สร้างโดยหน่วยงานของรัฐ. 
29 สว่นนีห้มายถึงเพียงพทุธปฏิมาท่ีสร้างช่วงปีพ.ศ.2500 ถึงปัจจบุนั ไม่รวมถึงพทุธ

ปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในอดีต. 
30 รัฐบาลชดุจอมพลถนอม กิตติขจร เข้ามาบริหารประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 7 มีนาคม 

พ.ศ.2512 - วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ดใูน สมัฤทธ์ิ มีวงศ์อโุฆษ, สยามออลมาแนค, 153. 
31 ประทีป ทองเปลว,ไหว้พระเสริมบารมี, พระพุทธสกลสีมามงคล (กรุงเทพฯ: ศกัดิ์ชยั

การพิมพ์, 2544), 124. 
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ส่วนท่ีสําคัญคือพืน้ท่ีบริเวณเขาเสียดอ้า ควรจะเป็นพืน้ท่ีวนอุทยาน
แห่งชาติ แรกเร่ิมคงมีเพียงสํานกัสงฆ์ตัง้อยู่ในบริเวณนัน้ ต่อมาเมืองมีการสร้างพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ ท่ีส่งผลให้สํานกัสงฆ์พฒันากลายมาเป็นวดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม ซึ่งช่ือของวดัเทพพิทกัษ์
ปุณณารามคงมีท่ีมาจากนามสกุล “ปุณณกันต์” ของพลเอกพงษ์ ปุณณกันต์ นอกจากนัน้แล้ว
บริเวณดงักล่าวยงัอยู่ใกล้กบั “ไร่ปณุณกนัต์” ของพลเอกพงษ์ ปณุณกนัต์31F

32 ด้วยเช่นกนั จะเห็นได้
ว่าพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบมีความสมัพนัธ์กับพลเอกพงษ์ ปณุณกันต์ เป็นอย่างมาก ในกรณีนีอ้าจ
มองได้วา่เป็นการสร้างศรัทธาบารมีบนพืน้ท่ีถือครองทัง้เป็นบารมีในเร่ืองการเมือง และการศาสนา
ร่วมด้วยในพืน้ท่ีเดียวกนั ข้อสําคญัอีกประการหนึ่งคือความสง่างามขององค์พระใหญ่สีขาวท่ีสงู
เด่นอยู่บนยอดเขาสีเขียว ถือได้ว่าเป็นหมดุเมืองท่ีสําคญัให้กบัพืน้ท่ี อนัอาจกล่าวได้ว่าพระพทุธ
สกลสีมามงคลเป็นสญัลกัษณ์ทางพุทธศาสนา ท่ีแสดงอํานาจบารมีทางการเมืองของผู้สร้างได้
เช่นกนั 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีประวตัิการสร้างเก่ียวข้องกบันกัการเมืองอีกองค์
คือ พระพทุธบารมีศรีสโุขทยั วดัโสภาราม จงัหวดัสโุขทยั ดําเนินการสร้างประธานฝ่ายฆราวาสคือ 
นายสมศกัดิ์ เทพสทิุน ซึง่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสโุขทยั
ในขณะนัน้ และยงัเป็นชาวอําเภอศรีสําโรง จงัหวดัสโุขทยัโดยกําเนิด จึงอาจเป็นแรงจูงใจในการ
เรียกศรัทธาจากชาวท้องถ่ิน และบคุคลอ่ืนๆมาร่วมบริจาคในการก่อสร้าง ด้วยตําแหน่งหน้าท่ีทาง
การเมืองจงึมีผู้นบัหน้าถือตา จงึสามารถเรียกศรัทธาการบญุในการก่อสร้างได้มาก นอกจากนัน้ยงั
แสดงบารมีของผู้สร้างได้เม่ือสําเร็จเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ดงัประสงค์ และการท่ีเป็นชาวศรี
สําโรงโดยกําเนิดจึงอาจต้องการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือเป็นหน้าตาแด่ อําเภอศรีสําโรง
ด้วยเช่นกนั 

2.2.4 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้างโดยหน่วยงานเอกชนในรูปมูลนิธิ 
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างระยะหลังหลายองค์ สร้างโดยหน่วยงาน

เอกชนในรูปมลูนิธิ สว่นมากสร้างในพืน้ท่ีสาธารณะตา่งๆท่ีมิใช่วดั โดยมีรูปแบบท่ีใกล้เคียงกนั มกั
เรียกศรัทธาการสร้างจากการประชาสมัพนัธ์เป็นหลกั และการสร้างใช้วาระมงคลต่างๆ เพ่ือเป็น
เหตกุารณ์สร้าง พทุธปฏิมาขนาดใหญ่กลุม่นีมี้ดงันี ้

พระพุทธนวล้านตือ้ จงัหวดัเชียงราย จดัสร้างเน่ืองจากในมหามงคลสมยั
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษา 72 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2547 
อยูภ่ายใต้การดแูลของมลูนิธิพระเชียงแสนส่ีแผน่ดนิ 

                                                            
32 พระญาณสทิธาจารย์, ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก, 28. 
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พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี จังหวดัภูเก็ต สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ.
2550 อยูภ่ายใต้การดแูลของมลูนิธิพระพทุธมิ่งมงคลศรัทธา 

พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ จงัหวดัอดุรธานี สร้างเพ่ือน้อม
เกล้าฯ ในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 7 รอบ วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ.2554 อยูภ่ายใต้การดแูลของปิยธรรมมลูนิธิ 

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 
รอบ 5 ธนัวาคม พ.ศ.2554 อยูภ่ายใต้การดแูลของมลูนิธิพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกียรติฯ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ภาพโดยรวมของพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีดูแลโดยมลูนิธิ อนัดบัแรกวาระ
การสร้างท่ีมกัสร้างในวาระสําคญัต่างๆท่ีกล่าวมาเบือ้งต้น และมีการเรียกศรัทธาการสร้างมัก
ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ โดยมีการร่วมกบัหน่วยงานราชการระดบัจงัหวดั และกรม กองต่างๆ
ในในเร่ืองการจดัสร้าง ตลอดจนถึงพืน้ท่ีการสร้าง เช่น พระพทุธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี จงัหวดัภเูก็ต 
และพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ จงัหวดัอดุรธานี ท่ีทําเร่ืองขอใช้พืน้ท่ีกบักรมป่าไม้32F

33 
พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯได้รับการจดัสรรมาจากท่ีดินราชพสัดขุ้างสถานีพฒันา
อาหารสตัว์เพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์33F

34 เห็นได้ว่ามลูนิธิท่ีสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ได้มีความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆของรัฐบาลเสมอ จงึอาจเป็นสว่นหนึง่ท่ีเรียกศรัทธาการก่อสร้างได้ดี โดย
ประธานมลูนิธิมกัเป็นอดีตข้าราชการ หรือผู้ ท่ีมีการยอมรับนบัถือทางสงัคมอย่างกว้างขวาง จึง
อาจเป็นสว่นหนึง่ท่ีแสดงความศรัทธาบารมีการสร้างของผู้ ริเร่ิมการสร้างด้วยเช่นกนั 

                                                            
33 มิ่งมงคล ภเูก็ต, เข้าถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mingmong 

kolphuket.com/worship-info/project-1.1.html และ ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการ

ตกแต่งพระวิหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, ม.ป.ป.), ไมป่รากฎเลขหน้า. 
34 มลูนิธิพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัเพชรบูรณ์,ที่ระลึกในการ

สร้าง มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดนิเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตฯิ 
“หน่ึงเดยีวในไทย ร่วมถวายองค์ราชัน”, 35. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



248 

จากการเก็บลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูพบวา่พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีดแูลโดยมลูนิธิ 
มกัมีลกัษณะคล้ายๆกนั34F

35 คือเป็นการสร้างเป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงพทุธ โดยมีพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเท่ียว มักเลือกสถานท่ีสร้างท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว หรือเดินทางได้
โดยสะดวก มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจสําหรับนักท่องเท่ียวเดินทางมาไหว้นมัสการพระใหญ่ 
ตลอดจนมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ทัง้ร้านอาหาร ร้านของฝากของท่ีระลกึ รวมถึงการให้
เช่าบชูาวตัถมุงคล และการเรียกการบญุบริจาคลกัษณะตา่งๆ โดยมากมกัไม่มีพระสงฆ์จดัการการ
ในพิธีกรรมเก่ียวกบัองค์พระ เช่น พิธีถวายผ้าองค์พระ โดยรวมแล้วน่าจะเรียกวา่พืน้ท่ีการท่องเท่ียว
ท่ีใช้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นจดุดงึดดูการบญุ นอกจากนัน้องค์พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างมกัมี
ลกัษณะพิเศษ เช่น สร้างจากเร่ืองราวในตํานาน ใช้วสัดกุารสร้างท่ีพิเศษ รวมถึงความสวยงามของ
องค์พระท่ีสร้างก็เป็นการเรียกศรัทธาได้อีกทางหนึง่  

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้าง และดแูลโดยมลูนิธิ บางมมุมองอาจมองได้ใน
ภาพลกัษณ์ของพทุธพานิชย์ ถ้าใช้รูปแบบการเรียกศรัทธาต่างๆจนเกินงาม จากภาพรวมท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้นนัน้บางแห่งบางกรณีก็อดไม่ได้ท่ีจะคิดถึงความเป็นพุทธพานิชย์ ท่ีใช้พุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ เพราะทุกแห่งไม่มีท่ีใดท่ีสร้างด้วยทุนทรัพย์แท้จริงของผู้สร้าง ยงัเป็น
การเรียกศรัทธาการสร้างอยู่ดี ในจดุนีอ้าจมองได้ว่าเป็นการลงทนุรูปแบบหนึ่งได้หรือไม่ ตลอดจน
เม่ือองค์พระสร้างเสร็จยังมีการเ รียกศรัทธาอ่ืนๆตามมาอีกมาก  โดยอาศัยศรัทธาของ
พทุธศาสนิกชนท่ีศรัทธาตอ่องค์แทนพทุธองค์ในรูปแบบพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือหาผลประโยชน์
กับการศาสนา แต่อย่างไรก็ตามทีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
อย่างน้อยต้องมีศรัทธาในการสร้างอยู่บ้างเพ่ือสําเร็จตามประสงค์ และผู้สร้างยงัต้องดูแลทํานุ
บํารุงองค์พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ให้สง่างามเป็นขวญับ้านขวญัเมือง ด้วยถ้าองค์พทุธปฏิมาโรยร้าง
ลงไปด้วยขนาดท่ีใหญ่เป็นสง่าย่อมฟ้องถึงการขาดการดแูลทํานุบํารุงองค์แทนของพระพทุธองค์
อนัเป็นผลให้บ้านเมืองดเูส่ือมราศีลงไป สว่นนีอ้าจเล่ียงไม่ได้ท่ีต้องใช้ปัจจยัเพ่ือการดแูลทํานบุํารุง 
แตอ่ย่างน้อยขอให้การเรียกศรัทธาการบญุทําแตพ่องาม อย่าถึงขัน้ตัง้คําถามเลยว่าจํานวนปัจจยั
ท่ีเกินพอดีสว่นนีนํ้าไปใช้ประโยชน์อยา่งไร 
 
 

                                                            
35 ยกเว้นพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ วดัป่าภกู้อน จงัหวดัอดุรธานี ท่ีสร้าง

อยู่ในพืน้ท่ีวดั แต่ในส่วนของวิหารองค์พระลกัษณะใกล้เคียงกับพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีดแูลโดย
มลูนิธิองค์อ่ืนๆ. 
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3. รูปแบบศิลปะพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ กับความศรัทธา 
รูปแบบพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นสิ่งหนึ่งแสดงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรได้ประการ

หนึง่ ด้วยอาณาจกัรแตล่ะอาณาจกัรในอดีตตา่งมีรูปแบบศลิปกรรมเฉพาะตน การสร้างพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่เป็นสิ่งท่ีเห็นได้เด่นชัดรูปแบบศิลปกรรมจึงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีแสดงให้ความรุ่งเรือง และ
ศรัทธาบารมีของผู้ สร้าง เม่ือครัง้อดีต ตัง้แต่สมัยสุโขทัย ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าฯเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 ทัง้หมดมีรูปแบบศิลปะตามอาณาจกัรท่ีสร้าง 
การเปล่ียนแปลงรูปแบบศิลปะการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในช่วงหวัเลีย้วหัวต่อคงเป็น การ
สร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดยสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) อาจเรียกได้ว่าเป็น
งานช่างพืน้บ้าน หรือพืน้ถ่ิน นบัได้ว่าเป็นแบบอย่างใหม่ท่ีสร้างช่วงสมยั พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าฯเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 4 ต่อเน่ืองสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 5 
ด้วยสมยัดงักลา่วไมป่รากฏการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในพระราชประสงค์ของทัง้สองพระองค์
ส่วนหนึ่งคงมาจากแนวความคิดสัจจะนิยมตะวันตก และการตีความใหม่เ ร่ืองพระสรีระ
พระพทุธเจ้าใน สคุตวิทตัถวินิธาน หรือคืบพระสคุต35F

36 ภาพสะท้อนเร่ืองรูปแบบการสร้างท่ีแสดงให้
เห็นถึงรูปแบบการสร้างท่ีปรับเปล่ียนไปในระยะเวลานัน้คงเห็นได้จากพระราชวิจารณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หวั ท่ีมีต่อพระมหาพทุธพิมพ์ท่ีทรงกล่าวว่า “...ขึน้ไปดท่ีู
พระหน้าตารูปร่างไม่งามเลยแลดท่ีูหน้าวดัปากเหมือนท่านขรัวโตไม่มีผิด ถือปนูขาวไม่ได้ปิดทอง 
ทํานองท่านไม่คิดจะปิดทอง จึงได้เจาะท่อนํา้ไว้ท่ีพระหตัถ์...” 3 6 F

37 แต่ถึงกระนัน้แล้วการท่ีทรงเสด็จ
พระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพระมหาพทุธพิมพ์ ย่อมแสดงให้เห็นว่าการสร้างพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ในสมยันัน้ยอ่มเป็นเร่ืองท่ีสําคญั และยงัแสดงถึงความเปล่ียนแปลงของรูปแบบการสร้างด้วย
เช่นกนั  

สืบต่อจากนัน้มีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ขึน้มาอีกสององค์ท่ีสร้างในระยะเวลา
ไล่เล่ียกนั คือพระพทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาล วดัสิริจนัทรนิมิตวรวิหาร สร้างโดยพระอบุาลีคณุูป
มาจารย์ (สริิจนฺโท จนัทร์) และพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ปางป่าเลไลย์ วดัส่ีร้อย สร้างขึน้โดย พระปลดั
บญุ เจ้าอาวาสวดัส่ีร้อย และหลวงพอ่ปัน้ วดัพิกลุทอง รูปแบบศลิปะพทุธปฏิมาขนาดใหญ่งานช่าง
พืน้บ้านในกลุ่มนี ้อาจเพราะสร้างโดยกลุ่มช่างเป็นช่างพืน้บ้านท่ีมิได้เคร่งครัดในเร่ืองรูปแบบยึด

                                                            
36 ดใูน สมเดจ็พระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, สุคตวิทตัถวินิธาน 

วิธีกาํหนดคืบพระสุคต, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ: นายพินิจ อูสํ่าราญ ผู้พิมพ์โฆษณา, 2504) 
37 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, “ระยะทางเสดจ็ประพาสมณฑลอยธุยา 

เม่ือปีขาล พ.ศ.2421,” ศิลปากร 6 (มีนาคม 2510): 38. 
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หลกัความเป็นพระพทุธรูปเป็นท่ีตัง้ แตเ่ค้าโครงก็พอสงัเกตได้วา่ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากรูปแบบ
ศลิปะอะไร แตเ่ป็นท่ีน่าสงัเกตวา่พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ปางป่าเลไลย์ วดัส่ีร้อย ถึงรูปแบบการสร้าง
ท่ีปรากฏจะแสดงถึงงานช่างพืน้ถ่ินอยา่งชดัเจน แตจ่ากประวตักิารสร้างระบวุา่เป็นการจําลองแบบ
มาจากพทุธปฏิมาปางป่าเลไลย์ขนาดใหญ่ วดัป่าเลไลย์วรวิหาร จงัหวดัสพุรรณบรีุ3 7F

38 ท่ีชาวส่ีร้อย
นิยมไปนมสัการ จึงมีการจําลองแบบมาสร้างท่ีวดัสี่ร้อย ถึงแม้อาจไม่เหมือนต้นแบบ แต่ถือได้ว่า
เป็นการการสร้างท่ีแสดงศรัทธาเพ่ือนํามาสร้างภายในชุมชนของตนเอง จึงเป็นทัง้การจําลอง
รูปแบบ และสญัลกัษณ์แห่งความศรัทธานํามาสร้างในคราวเดียวกนั 

พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นไป ได้มีการนําแรงบันดาลใจจาก
รูปแบบพุทธปฏิมาสมยัอดีตมาออกแบบสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ เบือ้งแรกคงมาจากการ
ออกแบบพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากพทุธปฏิมาลีลา ศิลปะสโุขทยั โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกบัรสนิยมแบบ
ใหม่ ให้ความสําคญัแก่ความสมจริง อิงอดุมคติความงามอย่างไทย38F

39 หลงัจากนัน้พทุธปฏิมาสมยั
สโุขทยัได้เป็นแรงบนัดาลใจการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่สืบมาอีกหลายองค์ ปรากฏทัง้รูปแบบ
พระพทุธรูปศิลปะสโุขทยัดัง้เดิม และรูปแบบประยกุต์ รูปแบบศิลปะของพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมี
ความนิยมในการสร้างมากท่ีสดุคงได้แก่ แบบพระพทุธปฏิมาหมวดใหญ่ สมยัสโุขทยั พระพทุธชิน
ราช ซึ่งมีการสร้างตามแบบแต่ส่วนหนึ่งได้พฒันาโดยใส่ลกัษณะบางอย่างท่ีเป็นงานร่วมสมยัใน
ปัจจุบนัเข้าไป เช่นเค้าพระพกัตร์ท่ีเป็นแบบใหม่ หรือการทําผ้าชายจีวรแบบริว้ธรรมชาติ เป็นต้น 
สว่นใหญ่นิยมอยูใ่นภาคเหนือตอนลา่งท่ีเคยเป็นอาณาจกัรสโุขทยั และภาคกลาง39F

40 
รูปแบบศิลปะพทุธปฏิมาขนาดใหญ่นอกจากเป็นการปรับปรุงรูปแบบจากพทุธปฏิมา

ในอดีต บางองค์ได้จําลองแบบมาจากพทุธปฏิมาสําคญัเช่น  พระพทุธนวล้านตือ้ จงัหวดัเชียงราย 
จําลองมาจากพระพทุธสิหิงค์40F

41 เพ่ือสร้างแทนพระเจ้าล้านตือ้ในตํานาน ท่ีเช่ือกนัว่าจมลงในแม่นํา้โขง

                                                            
38 ป้ายประวตัวิดัส่ีร้อย ภายในบริเวณวดัส่ีร้อย. 
39 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศไทย (ฉบับย่อ), พิมพ์ครัง้ท่ี 4 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2552), 202. 
40 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 607. 
41 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศิลป์ไทย,” ใน ลักษณะไทย, เลม่ 1 

(กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2551), 338. 
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หน้าท่ีวา่การอําเภอเชียงแสนในสมยัรัชกาลท่ี 341F

42 โดยเช่ือโยงกบัหลกัฐานทางโบราณคดี คือเปลวพระ
เกศพระพุทธรูปขนาดใหญ่พุทธลกัษณะโดยรวมเป็นแบบพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สอง ศิลปะ
ล้านนา 4 2 F

43 จดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสน แต่การสร้างพุทธปฏิมากลบัสร้างใน
รูปแบบของพระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ซึง่ดเูหมือนว่าไม่ได้ตัง้ใจสร้างแทนองค์เดิมดงัท่ีกลา่วไว้ 
อาจด้วยเป็นเพราะวา่พระพทุธรูปเชียงแสนสงิห์หนึง่ เป็นพทุธลกัษณะของพระพทุธสิหิงค์อนัเป็นท่ี
รู้จกัเป้นอยา่งดี จงึอาจเป็นการเลือกใช้รูปแบบพระพทุธปฏิมาเพ่ือเรียกศรัทธาการสร้าง  

พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัเพชรบรูณ์ จําลองแบบมาจากพระ
พทุธมหาธรรมราชาพระพทุธรูปสําคญัประจําเมืองเพชรบรูณ์ เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองศลิปะขอม
ในประเทศไทย หรือศิลปะลพบุรี 4 3 F

44 ด้วยเป็นการจําลองแบบจากพุทธปฏิมาประจําจงัหวดั อาจ
สามารถเรียกศรัทธาการสร้างด้วยเป็นพุทธปฏิมาท่ีมีความเคารพศรัทธาร่วมกัน และใช้ในพิธี
สําคญัของของชาวจงัหวดัเพชรบูรณ์ นอกจากนัน้รูปแบบพระพทุธรูปศิลปะสมยัอ่ืนๆ ศิลปะแบบ
ท้องถ่ิน รวมถึงแรงบนัดาลใจจากศิลปะประเทศเอเชีย ก็ปรากฏการสร้างด้วยเช่นกนั อาจเรียกได้
ว่าเป็นความหลากหลายของรูปแบบศิลปะ ตามความศรัทธาของผู้สร้าง และอาจเป็นการเรียก
ศรัทธาการสร้างด้วยเช่นกนั 

3.1 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่แสดงถงึรูปแบบศิลปะเอกลักษณ์ประจาํถิ่น 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปแบบศิลปะพระพทุธรูปท่ีแสดง

ถึงเอกลักษณ์ประจําถ่ินเป็นกลุ่มพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ได้แก่ พระมงคลมิ่งเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ (ภาพท่ี 51) และพระทกัษิณมิ่งมงคล จงัหวดันราธิวาส (ภาพท่ี 94) พทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ทัง้สององค์ ได้รับการออกแบบโดยนายจิตร บวับุศย์ ผู้ เช่ียวชาญการสร้างพระพุทธรูป ใช้
แนวคิดการออกแบบในแนวทางเดียวกนั คือปรับปรุงรูปแบบจากพทุธปฏิมาท่ีมีลกัษณะงานช่าง
ประจําท้องถ่ินเพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ตามสายวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยพระมงคลม่ิงเมือง ออกแบบให้
มีศิลปะอินเดียเหนือแบบปาละผสมอยู่  ซึง่ศิลปะสกุลนีไ้ด้เผยแพร่อิทธิพล ทางภาคอีสานมาเป็น
เวลานาน44F

45 และยงัมีการเสนอแนวความคิดว่าพระมงคลมิ่งเมืองมีพทุธลกัษณะสกลุช่างเชียงแสน

                                                            
42 พระพุทธนวล้านตือ้, เอกสารเผยแพร่จากพระพทุธนวล้านตือ้ จ.เชียงราย, 2557. 
43 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความ

เช่ือของคนไทย, 332-334. 
44 กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: เอ.พี.กราฟฟิคดีไซน์ 

และการพิมพ์ จํากดั, 2541), 55. 
45 ป้ายประวตัพิระมงคลมิ่งเมืองบริเวณหน้าแท่นฐานองค์พระ. 
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รุ่นหลงั ซึ่งเป็นท่ีนิยมในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 4 5 F

46 ส่วนพระ
ทกัษิณมิ่งมงคล น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพระพุทธสิหิงค์สกุลช่างนครศรีธรรมราชท่ีเป็น
พระพุทธรูปขดัสมาธิเพชร แต่มีการปรับเปล่ียนการแสดงปางจากปางมารวิชยัมาเป็นปางแสดง
ธรรม ทําการตกแตง่ชายสงัฆาฏิ และชายจีวรด้านหน้าพระเพลา46F

47  
การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ให้มีความสอดคล้องกับพืน้ท่ีท่ีจัดสร้างอาจ

ต้องการแสดงสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีเพราะรูปแบบทางศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีแสดงได้ถึง
เอกลกัษณ์ประจําท้องถ่ิน การท่ีสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่นอกจากจะเป็นสญัลกัษณ์ทางความ
รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา การนํารูปแบบศิลปะประจําท้องถ่ินมาใช้ในองค์พุทธปฏิมาเป็นการ
แสดงถึงตวัตนของท้องถ่ิน และสอดคล้องกับเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ประจําถ่ิน อาจเป็นการ
เรียกศรัทธาการสร้างท่ีแสดงความเนอนัหนึ่งอนัเดียวกันของชาวท้องถ่ินท่ีจดัสร้าง ตลอดจนถึง
ความภาคภูมิใจร่วมกันอย่างเช่น พระมงคลมิ่งเมืองได้มีการนํามาใช้เป็นตราประจําจังหวัด
อํานาจเจริญ 

3.2 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะเอเชียในประเทศอ่ืนๆ 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากพระพทุธรูปศิลปะเอเชีย ปรากฏ

การสร้างโดยปรับใช้ศิลปะอินเดียในการออกแบบพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี จังหวัดราชบุรี 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์ท่ีนีมี้ส่วนคล้ายพระพทุธรูปอินเดียเกิดจากการนําภาพจิตรกรรมศิลปะ
อินเดียสมยัหลงัท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปมาเป็นต้นแบบการสร้าง (ภาพท่ี 37-38) จึงไม่สามารถระบไุด้ว่า
มาจากรูปแบบพระพทุธรูปอินเดียสมยัใด ถึงแม้ว่าพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามนีุจะมีต้นแบบมา
จากภาพจิตรกรรมศิลปะอินเดียสมยัหลงั แตเ่ม่ือพิจารณาองค์พระท่ีสร้างเสร็จชวนให้นึกถึงพทุธ
ปฏิมาศิลปะจีนอยู่พอสมควรด้วยลกัษณะเค้าพระพกัตร์ และการครองจีวรปล่อยชายผ้าเป็นริว้ท่ี
พระอังสาซ้าย ถ้าพิจารณาในลักษณะนีอ้าจสอดคล้องกับการท่ีวัดหนองหอย เป็นวัดท่ีมีพระ
โพธิสตัว์กวนอิมประทานพรขนาดใหญ่ และมีลกัษณะของการเรียกศรัทธาอย่างจีน ท่ีมีผู้ นิยมไป
นมสัการอยา่งมากจงึอาจมองได้วา่เป็นพทุธลกัษณะท่ีเรียกศรัทธาการบญุท่ีสอดคล้องกบัการเรียก
ศรัทธาของวดั 

นอกจากนัน้พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี จงัหวดัแพร่ 
(ภาพท่ี 87, 89) การออกแบบได้รับแรงบนัดาลใจจากพทุธปฏิมาไสยาสน์ชเวทลัเยือง เมืองหงสาว

                                                            
46 ทศพล จงัพานิชย์กลุ, พระพุทธรูป (กรุงเทพฯ: คอมมา่, 2545), 337. 
47 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความ

เช่ือของคนไทย, 607. 
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ดี และพระพทุธไสยาสน์เชาตาจี เมืองย่างกุ้ ง ศิลปะพม่าสมยัหลงั แต่เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบทาง
ศิลปะแล้วเห็นได้ว่ารูปแบบทางศิลปะน่าจะมีแรงบันดาลใจจาก พระพุทธรูปพม่า ศิลปะ
แบบมณัฑะเลย์ เป็นสําคญั จากประวตัิการสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่วดัพระธาตสุโุทน
มงคลคีรี ได้รับแรงบนัดาลใจจากพทุธปฏิมาไสยาสน์ชเวทลัเยือง ได้มีความตัง้ใจว่าจะสร้างพทุธ
ปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่แบบเดียวกันท่ีประเทศไทย เพ่ือให้ญาติโยมท่ีไม่มีโอกาสเดินทางไป
นมสัการท่ีประเทศพม่า สามารถนมสัการได้ท่ีวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี 4 7 F

48 อนัแสดงให้เห็นถึง
ศรัทธาการสร้างให้มีขนาดใหญ่ตามแบบอยา่งของพทุธปฏิมาไสยาสน์ชเวทลัเยือง 

3.3 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่รูปแบบศิลปะประยุกต์ 
พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี เขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต (ภาพท่ี 96) จัดเป็น

ศิลปกรรมประยกุต์ ด้วยน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปแบบพระพทุธรูปหลากหลายศิลปะ พทุธ
ลกัษณะโดยรวมน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจจากพระพุทธรูปมัณฑะเลย์ ศิลปะพม่า แต่ปรับพระ
วรกายให้อวบอ้วนมากขึน้ ด้วยมีพทุธลกัษณะท่ีสําคญัคล้ายคลึงกนั เช่น อุษณีษะใหญ่ ประทบั
นั่งขัดสมาธิเพชร ครองจีวรห่มเฉียง ไม่ครองผ้าสังฆาฏิแต่เป็นริว้จีวรสัน้เหนือพระถัน แต่
พระพุทธรูปมณัฑะเลย์เป็นริว้จีวรยาว และมีการสร้างเปลวพระเกศทรงกรวยป้อมขนาดใหญ่ซึ่ง
ต่างจากพระพุทธรูปมณัฑะเลย์ท่ีไม่ปรากฏการสร้างเปลวพระเกศ 4 8 F

49 นอกจากนัน่สนุทรียภาพ
โดยรวมของเค้าพระพกัตร์ยงัชวนให้ดคูล้ายพระพทุธรูปศิลปะสโุขทยัอยู่ไม่น้อย จึงอาจกลา่วได้ว่า
แรงบันดาลใจในการออกแบบพระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี ได้รับแรงบันดาลใจจากหลาย
แหลง่ท่ีมาผสมผสานออกมาจนเป็นรูปแบบศลิปะร่วมสมยั นอกจากนัน้การประดบัผิวองค์พระด้วย
หินอ่อนหยกขาวท่ีเรียกว่า “สริุยกันต”(สริุยกันตะ) จากประเทศพม่า 4 9 F

50 อาจเป็นการสร้างความ
พิเศษให้กบัองค์พระด้วยวสัดท่ีุพิเศษ และเป็นการเรียกศรัทธาประการหนึ่งด้วยมีการกล่าวถึงว่า
อานิสงส์การทําบญุประดบัผิวองค์พระด้วยหินอ่อนสริุยกนัต ทําให้ผิวพรรณสดใส ร่างกายแข็งแรง 
อายยุัง่ยืน ด้วยวสัดพุิเศษท่ีอ้างถึงจึงเป็นทัง้การเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบริจาคท่ีอ้าง
ถึงอานิสงส์ท่ีพงึได้จากการบริจาคไปในคราวเดียวกนั 

 

                                                            
48 สมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี), เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี, 11 

สงิหาคม 2557.  
49 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านศิลปกรรมโบราณ ศิลปะพม่า 

(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2557), 195-196. 
50 ป้ายบริเวณฐานองค์พระเก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 20 กรกกฏาคม พ.ศ.2557 
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3.4 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่รูปแบบศิลปะพืน้ถิ่น 
พทุธปฏิมาท่ีสร้างช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา พบว่าการสร้างพทุธปฏิมาขนาด

ใหญ่แบบงานช่างพืน้ถ่ินมีจํานวนน้อย สว่นใหญ่แล้วมกัได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปแบบพทุธปฏิมา
ในอดีต พทุธปฏิมาท่ีแสดงรูปแบบงานช่างแบบพืน้ถ่ินส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพทุธปฏิมาท่ีมีลกัษณะ
เค้าโครงแบบพุทธปฏิมาในอดีตแต่ด้วยฝีมือเชิงช่างอาจทําให้มีรูปแบบท่ีคลาดเคล่ือนไป 5 0 F

51 
ตวัอยา่งเช่น พทุธปฏิมาขนาดใหญ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (ภาพท่ี 56 )วดัน้อยโพธ์ิคํา จงัหวดั
นครพนม ท่ีอาจได้รับแรงบนัดาลใจจากพระพทุธรูปศลิปะสโุขทยัหมวดพระพทุธชินราชในภาพรวม 
แต่มีความเคลื่อนคล้อยจากต้นแบบไปอย่างมาก โดยส่วนท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของพระพทุธรูปแบบ
สโุขทยัคือเค้าโครงพระเกศแตมี่การปรับเปล่ียนจากรูปเปลวมาเป็นลกัษณะคล้ายกลีบดอกบวัซ้อน
ชัน้ นิว้พระหตัถ์ขวาส่ีนิว้ยาวเสมอกัน แต่ส่วนอ่ืนมีการปรับเปลี่ยนไปโดยอาจเกิดจากฝีมือ และ
รสนิยมในเชิงช่างพืน้ถ่ินคือ เม็ดพระศกมีขนาดใหญ่ พระพกัตร์เหล่ียม เคร่ืองประกอบพระพกัตร์
อ่ืนๆ แสดงลกัษณะงานช่างพืน้ถ่ิน พระวรกายผอมบางจนมีลกัษณะค่อนข้างแบนจนอาจขาด
สัดส่วนเชิงปริมาตรไปบ้าง ทรงครองจีวรห่มเฉียงท่ีริว้จีวรประดิษฐ์ท่ีดูแข็งกระด้าง แต่ก็เป็น
ตวัอย่างการแสดงออกถึงแบบอย่างงานช่างพืน้ถ่ิน และศรัทธาการสร้างในลกัษณะงานช่างพืน้ถ่ิน
ได้เป็นอยา่งดี 

 
4. การแสดงปาง และอริิยาบถของพุทธปฏิมาขนาดใหญ่: สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์
ศรัทธาการสร้าง 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่สามารถแสดงถึงความศรัทธาการสร้างผ่านการแสดงปาง และ
อิริยาบถ ได้โดยสงัเกตจากความนิยมการสร้าง พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้ในอดีต และปัจจบุนันิยม
สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นส่วนมาก อาจเป็นด้วยว่าพุทธปฏิมาปางมารวิชัยมี
ความหมายท่ีดี คือการชนะเหล่ามาร หรืออาจหมายรวมการชนะอปุสรรคต่างๆ อนัเป็นมงคลต่อ
อาณาจกัร สว่นเร่ืองสนุทรียภาพถือได้ว่าพทุธปฏิมาปางมารวิชยัมีความงามเชิงการออกแบบด้วย

                                                            
51 พทุธปฏิมากลุม่งานช่างพืน้ถ่ินถ้าพิจารณาตามรูปแบบศิลปะจะพบอยู่ 3 องค์ คือ

พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ วดับูรพาภิราม จงัหวดัร้อยเอ็ด พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่  วดั
สะพานเลือก จงัหวดัจนัทบรีุ และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วดัน้อยโพธ์ิคํา จงัหวดันครพนม แต่
ในสว่นนีจ้ะขอกลา่วถึงเพียงสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ด้วยพระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ และพทุธ
ปฏิมาไสยาสน์วดัสะพานเลือก จะกล่าวถึงในประเด็นอ่ืนท่ีสําคญักว่า และสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีแสดงลกัษณะงานช่างพืน้ถ่ินท่ีคอ่นข้างชดัเจน. 
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ลกัษณะองค์พระท่ีไมส่มดลุในการวางพระหตัถ์ จงึทําให้องค์พระดไูมน่ิ่งจนเกินไปอยา่งปางสมาธิท่ี
การวางพระหตัถ์มีความสมดลุกนั ด้วยอาจหมายถึงการบําเพ็ญเพียรของพระพทุธองค์เพ่ือเข้าถึง
การรู้แจ้ง ผิดจากปางมารวิชยัท่ีอาจแสดงถึงการเคล่ือนพระหตัถ์จากปางสมาธิมาแตะพืน้ดินเพ่ือ
เรียกพระแมธ่รณีมาเป็นพยาน ในพทุธประวตัติอนมารผจญ 

นอกจากนัน้แล้วพุทธปฏิมาอิริยาบถอ่ืนปรากฏการสร้างด้วยอย่างเช่น กลุ่มพระ
อฏัฐารศ ศิลปะสโุขทยั เป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อิริยาบถยืนสงู 18 ศอก และกลุม่พระส่ีอิริยาบถ 
ท่ีแสดงถึงอิริยาบถทัง้ส่ีคือ นัง่ นอน ยืน เดิน ของพระพทุธเจ้า เป็นท่ีสงัเกตว่าพทุธปฏิมาอิริยาบถ
ยืนทัง้ 2 กลุม่ นิยมการสร้างเป็นปางประทานอภยัโดยอาจหมายเพ่ือประทานอภยั เพ่ือมิให้มีภยั
มากลํา้กลายอาณาจกัร 

สืบต่อมาในสมัยอยุธยาปรากฏความนิยมการสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์อย่าง
แพร่หลาย แสดงให้เห็นถึงศรัทธาอย่างใหม่ในการสร้าง และการบูชาพระนอน ซึ่งน่าจะหมายถึง
พทุธปฏิมาปางนิพพาน 5 1 F

52 เม่ือเข้าสู่ช่วงต้นสมยัรัตนโกสินทร์การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ยงัมี
ความนิยมการสร้างพทุธปฏิมาปางมารวิชยั และพทุธปฏิมาไสยาสน์ สืบต่อจากสมยัอยธุยา พอ
ลว่งถึงราวสมยัแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หวั ตอ่เน่ืองสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าฯเจ้าอยูห่วั ไมป่รากฏการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ตามพระราชประสงค์ ระยะเวลา
ดงักล่าวเร่ิมปรากฏการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมิใช่แบบแผนของช่างหลวง ถือได้ว่าเป็นการ
สร้างพทุธปฏิมางานช่างพืน้ถ่ินระยะแรก ระเบียบแบบแผนตา่งๆได้ผนัแปรไป ครัน้พอลว่งถึงช่วงปี 
พ.ศ.2500 ความหลากหลายแห่งแนวคิด และแรงบนัดาลใจ ทําให้การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
ปรากฏรูปแบบ และคตกิารสร้างลกัษณะใหมด้่วยเช่นกนั 

4.1 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่แบบศิลปะสุโขทัย ปางประทานพร หรือแบบพุทธ
ศิลป์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์: ความศรัทธาจากรูปแบบพุทธปฏิมาตามพระราชนิยมของ
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่กลุม่หนึง่ท่ีสร้างในช่วงปี พ.ศ.2508-พ.ศ.2518 มีความนิยม
สร้างเป็นพุทธปฏิมาปางประทานพรเป็นอย่างมาก ด้วยระยะดงักล่าวมีการจดัสร้างพระพุทธรูป
ปางประทานพร ภ.ป.ร (ภาพท่ี 54) โดยพระบรมราชานญุาตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิ
พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 52F

53 อันได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ภ.ป.ร ปาง

                                                            
52 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความ

เช่ือของคนไทย, 10. 
53 ตาํนานวัดบวรนิเวศวิหาร, 325. 
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ประทานพร มีการเรียกว่า “แบบพทุธศิลป์แห่งสมยัรัตนโกสินทร์”54  พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีการ
จดัสร้างรูปแบบดงักล่าวได้แก่ พระพทุธเกตมุงคล วดัเทวประสาท จงัหวดัพิจิตร (พ.ศ.2508) พระ
พทุธสกลสีมามงคล วดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม จงัหวดันครราชสีมา55(พ.ศ.2510)  พระพทุธอตุตรม
หามงคลอบุลรัตน์ วดัพระบาทภพูานคํา จงัหวดัขอนแก่น(พ.ศ.2514-พ.ศ.2515) พระพทุธสวุรรณ
มงคลมหามนีุ วดัพิกลุทอง จงัหวดัสิงห์บรีุ (พ.ศ.2517) และพระพทุธสริุนทรมงคล วนอทุยานพนม
สวาย จงัหวดัสริุนทร์ (พ.ศ.2518) ตามลําดบั 

พระพุทธรูป ภ.ป.ร สร้างขึน้ในวาระฉลอง 72 ปี ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2505 
คณะกรรมการมีมติสร้างพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
พระพทุธรูปบชูาสําหรับให้ประชาชนไปสกัการบชูา โดยพระธรรมจินดาภรณ์ (ทองเจือ จินฺตกาโร) 
วดัราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ผู้ เช่ียวชาญทางด้านพระพุทธรูปคิดแบบ ส่วนผู้ ปัน้คือ 
นายโต ขําเดช ช่างประจําโรงหล่อไตรสรณคมน์ของนายฟุ้ ง อนัเจริญบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ56 ออกแบบเป็นพระพุทธรูปศิลปะสโุขทัยปางประทานพร ตามมติของคณะกรรมการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเททองหล่อ
พระพทุธรูป ณ วดับวรนิเวศวิหาร57 

พระพทุธรูป ภ.ป.ร อาจได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพระพทุธรูปสโุขทยัประทบันัง่
ปางประทานพรประดิษฐานท่ีระเบียงวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม (ภาพท่ี 103) ด้วยเป็นพุทธ
ปฏิมาสุโขทัยเพียงองค์เดียวท่ีหงายพระหตัถ์ขวาออกแสดงปางประทานพร ท่ีไม่เคยพบในแบบ
แผนพระพุทธรูปสุโขทัย จึงเป็นไปได้ว่าอาจเกิดการชํารุดแล้วซ่อมแซมให้เป็นปางประทานพร
ในช่วงท่ีนําเข้ามาประดษิฐานช่วงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ด้วยบริเวณข้อพระ
กรดูเหมือนจะคว่ําแต่พระหัตถ์กลับหงายออก58 พระพุทธรูปท่ีหล่อขึน้ในวาระดังกล่าวมีพุทธ

                                                            
54 เร่ืองเดียวกนั, 327. 
55 พระญาณสทิธาจารย์, ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก, 27. 
56 Allison, Ann Hersey, Jane Porter, “To Make Good Buddhas for the New 

Generation,” ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก: รวมบทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์

ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้
ติง้แอนพบัลิชช่ิง, 2550), 348-354. อ้างจาก พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศิลป์
ไทย,” ใน ลักษณะไทย, เลม่ 1, 310. 

57 ตาํนานวัดบวรนิเวศวิหาร, 327. 
58 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ใน ลักษณะไทย, เลม่ 1, 309. 
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ลกัษณะ ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางประทานพร พุทธลกัษณะโดยรวมคล้ายพระพุทธรูปหมวด
ใหญ่ ศิลปะสโุขทยั คือ พระพกัตร์รูปไข่ พระรัศมีเป็นเปลว พระวรกายบอบบาง สงัฆาฏิเป็นเส้น
เลก็ยาวเลยพระอทุร สว่นท่ีแตกตา่งไปจากพระพทุธรูปศลิปะสโุขทยั ได้แก่การแสดงออกของสีพระ
พกัตร์ อาการแย้มพระสรวลอนัเป็นการแสดงออกเฉพาะของศิลปิน สิ่งต่างจากพระพทุธรูปสโุขทยั
เลก็น้อย คือ สงัฆาฏิพระพทุธรูปสโุขทยัเป็นเส้นเลก็ยาวจรดพระอทุร จากวาระการสร้างครัง้นีทํ้าให้
พระพทุธรูปแบบสโุขทยัปางประทานพรจงึได้นิยมแพร่หลายขึน้58F

59 

 
ภาพท่ี 103 พระพทุธรูปสโุขทยัปางประทานพร วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 
 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์แรกท่ีมีการสร้างเป็นพทุธปฏิมาปางประทานพรคือพระ
พทุธเกตมุงคล(ภาพท่ี 72) การแสดงปางดัง้เดมิมีการระบวุา่เป็นปางมารวิชยัแตม่าปรับเปล่ียนครัง้
หลงัให้เป็นปางประทานพรในการบรูณะซ่อมแซม 5 9F

60 ถ้ามีการซ่อมแซมจริงอาจเป็นการปรับตาม
ความนิยมในช่วงเวลานัน้ อนัแสดงให้เห็นถึงศรัทธาการสร้างในรูปแบบของพทุธปฏิมา ภ.ป.ร. 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์แรกท่ีระบปุระวตัิการสร้างว่าได้รับแรงบนัดาลใจ  จาก
พระพทุธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร คือพระพทุธสกลสีมามงคล (ภาพท่ี 53) จงัหวดันครราชสีมา 
และมีพทุธปฏิมาขนาดใหญ่รูปแบบเดียวกนัอีกสององค์ท่ีสร้างในระยะเวลาใกล้เคียงกนัคือ พระ
                                                            

59 เร่ืองเดียวกนั, 310. 
60 พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวปราสาท อาํเภอตะพานหนิ จังหวัดพิจิตร, เข้าถึงเม่ือ  

31 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.bugaboo.tv/watch/58269,พระคูบ้่านคูเ่มือง,พระ
เกตมุงคล วดัเทวประสาท 
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พทุธอตุตรมหามงคลอบุลรัตน์  (ภาพท่ี 58) จงัหวดัขอนแก่น และพระพทุธสริุนทรมงคล (ภาพท่ี 
59) จงัหวดัสริุนทร์ พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง่สามองค์ ถือได้ว่ามีพทุธลกัษณะใกล้เคียงกนัเป็น
อย่างมาก ด้วยเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ประทับนั่งปางประทานพรสีขาว บนฐานบัวสองชัน้ 
ด้านหน้ามีฐานผ้าทิพย์ประดบัฐานผ้าทิพย์เหมือนกนั6 0F

61 พระพทุธสกลสีมามงคลมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
รองลงมาคือพระพทุธสริุนทรมงคล และพระพทุธอตุตรมหามงคลอบุลรัตน์ตามลําดบั เห็นได้ว่าใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความนิยมการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่แบบพระพทุธรูปปาง
ประทานพร ภ.ป.ร อยา่งแพร่หลาย 

การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่แบบพระพทุธรูป ภ.ป.ร. ปางประทานพร ทัง้สาม
องค์ไม่ได้มีการระบกุลุ่มช่างท่ีสร้างไว้ แต่จากรูปแบบท่ีมีความใกล้เคียงกนัมาก ประดิษฐานบนท่ี
สูงทัง้หมด และสร้างพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน เป็นไปได้ว่าอาจเป็นกลุ่มช่าง
เดียวกัน โดยมีพระพุทธสกลสีมามงคลท่ีสร้างขึน้ก่อนเป็นต้นแบบ แล้วจึงสร้างองค์อ่ืนๆถัดไป 
ประกอบกบัการท่ีพระพทุธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร ได้รับความนิยมบชูาอยา่งแพร่หลาย ด้วยเป็น
พระพุทธรูปท่ีประดับสญัลกัษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยได้รับพระบรมราชานุญาตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช6 1 F

62 ถือได้ว่าเป็นพทุธปฏิมาท่ีได้รับความศรัทธาเป็น
อยา่งสงูของประชาชนชาวไทย 

สว่นพระพทุธสวุรรณมงคลมหามนีุ วดัพิกลุทอง จงัหวดัสิงห์บรีุ (ภาพท่ี 36) การ
แสดงมทุราพระหตัถ์ขวา ท่ีมีลกัษณะกระดกนิว้พระหตัถ์คล้ายอาการจีบพระหตัถ์ แทนท่ีควรจะ
เป็นการหงายพระหัตถ์ออกตามลักษณะมุทราของปานประทานพรโดยทั่วไปนัน้ อาจเป็นการ
ประดิษฐ์พระหัตถ์ตามลกัษณะงานเชิงช่างเพ่ือสร้างความสวยงามแก่องค์พระก็อาจเป็นไปได้ 
เพราะจากการตรวจสอบ62F

63 ไมพ่บวา่มีพระพทุธรูปแสดงมทุราแบบนีใ้นอิริยาบถประทบันัง่ขดัสมาธิ 
จงึสามารถอนโุลมได้ว่าเป็นพระพทุธรูปปางประทานพร โดยอาจเป็นการปรับรูปแบบมทุรามาจาก
พระพทุธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร อีกทอดหนึง่ 

เห็นได้ว่าความนิยมการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ปางประทานพร แบบพุทธ
ปฏิมา ภ.ป.ร. มีความนิยมสร้างมากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทัง้รูปแบบท่ีขยายแบบจากพทุธปฏิมา 
ภ.ป.ร. และปรับปรุงแบบไปบ้าง แตส่ว่นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาการสร้างพทุธปฏิมาขนาด

                                                            
61 พระพทุธสกลสีมามงคลเพียงองค์เดียวท่ีไมป่ระดบัฐานผ้าทิพย์ 
62 ตาํนานวัดบวรนิเวศวิหาร, 325. 
63 เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามมติสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วดัพระเชตพุน, 2550). 
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ใหญ่ ท่ีอิงกบัรูปแบบพระพุทธรูปในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุย
เดช รัชกาลท่ี 9 ได้เป็นอย่างดีดงัระบใุนประวตัิการสร้างพระพทุธสกลสีมามงคล ว่าได้ถวายโดย
เสดจ็เป็นพระราชกศุลเป็นพระบรมราชานสุรณ์พิเศษแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุย
เดช63F

64 
4.2 พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี วัดบูรพาภริาม จังหวัดร้อยเอ็ด: ความศรัทธา

การสร้างพุทธปฏิมาอริิยาบถยืนให้สูงที่สุด 
พระพทุธรัตนมงคลมหามนีุ วดับรูพาภิราม จงัหวดัร้อยเอ็ด (ภาพท่ี 57) จดัอยู่ใน

ศิลปะแบบงานช่างพืน้บ้าน แรงบนัดาลใจการสร้างมาจากหลวงพ่อโต วดัอินทรวิหาร กรุงเทพฯ 
ด้วยเป็นพระพทุธรูปอิริยาบถยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ ท่ีเร่ิมก่อสร้างโดยสมเด็จพระพฒุาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) ความสําคญัของพระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์นีอ้ยู่ท่ีความสงูซึ่งมีความตัง้ใจว่า
ต้องการสร้างให้เป็นพระพทุธปฏิมาปางประทานพรท่ีสงูท่ีสดุในโลก 6 4F

65 แต่ด้วยการท่ีต้องการสร้าง
ให้สูงท่ีสุดจึงดูองค์พระผอมเพรียวบางไม่สมสดัส่วน ด้วยมีความตัง้ใจท่ีจะสร้างพุทธปฏิมาท่ีมี
ความสูงท่ีสุด ส่วนหนึ่งอาจแสดงถึงความศรัทธาบารมีในการสร้างให้มีความสูงใหญ่ท่ีสดุ และ
สามารถสร้างได้สําเร็จ และยงัมีการกล่าวถึงอานิสงส์ของการมากราบไหว้บูชาจะได้อานิสงส์สงู
เทียมเมฆเทียมฟ้าทําการสิง่ใดก็สําเร็จผลด้วยประการทัง้ปวง65F

66 อานิสงส์ท่ีอ้างถึงนีค้งมาจากความ
สงูขององค์พระท่ีนํามาสร้างศรัทธาการนมสัการ และคําขวญัประจําจงัหวดัร้อยเอ็ดความว่า ...สิบ
เอ็ดประตเูมืองงาม เรืองนามพระสงูใหญ่ ผ้าไหมสาเกต ุบญุผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชยัมงคล 
งามหน้ายลบึงพลาญชยั เขตกว้างไกลทุ่งกลุา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ...ในส่วนนีจ้ึงอาจเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นความศรัทธาของชาวร้อยเอ็ดต่อพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีในฐานะท่ีเป็นพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่คูบ้่านคูเ่มือง ในขณะเดียวกนัก็แสดงให้เห็นถึงบารมีผู้สร้างด้วยเช่นกนั 

4.3 พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ปางโปรดอสุรินทราหู: เหตุแห่งการสร้าง
พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่อีกคตหิน่ึง และความศรัทธาการสร้าง 

พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่บางองค์ท่ีสร้างสมยัหลงัได้อ้างถึงว่าเป็นปางโปรด
อสริุนทราห ู ซึง่ไม่เคยพบคติดงักลา่วในการสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์เม่ือครัง้อดีต โดยปรากฏการ
สร้างอยู่สององค์คือ พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่  วดัสะพานเลือก จงัหวดัจนัทบรีุ (ภาพท่ี 104)

                                                            
64 พระญาณสิทธาจารย์,พระคาถาเมตตาหลวงวดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม ต.กลางดง 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา,ประวัตสัิงเขป พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก, 27. 
65 วัดบูรพาภริาม, เอกสารเผยแพร่จากวดับรูพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด, 2557. 
66 เร่ืองเดียวกนั. 
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และพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี จงัหวดัแพร่ (ภาพท่ี 105) รูปแบบ
เป็นพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ ลืมพระเนตร พระหตัถ์ขวาโอบด้านหลงัพระเศียร คําอธิบาย
เร่ืองปางโปรดอสริุนทราหพูทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะพานเลือก มิได้อธิบายไว้ แต่ได้รับ
การอธิบายโดยพระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บุญมี) เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี  อธิบาย
ความวา่ได้แรงบนัดาลใจในการสร้างมาจากแนวความคิดเร่ืองปางโปรดอสริุนทราห ูด้วยยงัคงเบิก
พระเนตรอยู่ พระหตัถ์เบือ้งขวามิได้อยู่ในตําแหน่งใบพระกรรณโดยเลยไปทางด้านหลงัพระกรรณ
เพ่ือให้พระหตัถ์โอบบริเวณด้านหลงัพระเศียรหมายถึงการโอบอุ้มปัญญาความรู้จึงไม่เหมือนกับ
พระพทุธปฏิมาไสยาสน์ทัว่ไป 6 6F

67 จากคําอธิบายพระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี) เห็นได้ว่าพทุธ
ปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ทัง้สององค์ ได้ลืมพระเนตร และการวางพระหตัถ์ในตําแหนง่ใกล้เคียงกนั 
อาจเป็นไปได้ว่าเป็นอิทธิพลทางรูปแบบซึง่กนัและกนั เพราะในการสมัภาษณ์พระครูบามนตรี ได้
เลา่วา่ก่อนสร้างพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี ได้เดนิทางไปศกึษาพทุธ
ปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่  วดัสะพานเลือกท่ีมีการสร้างมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามทีปางโปรดอสริุ
นทราหถู้าไมไ่ด้รับคําอธิบาย จะไมส่ามารถรู้ได้วา่ไมใ่ช่ปางไสยาสน์ท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป 

จากการตรวจสอบคตปิางโปรดอสริุนทราห ูพบวา่เป็นเร่ืองเลา่ทางพทุธศาสนาชัน้
หลงั ด้วยคติปางโปรดอสริุนทราห ูไม่ปรากฏอยู่ในตําราพระพทุธรูปปางตา่งๆตามมติ สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสแต่อย่างใด ด้วยตําราดังกล่าวได้มีการรวบรวมปาง
พระพุทธรูปตามมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ท่ีทรงคิดเลือกพุทธ
อิริยาบถตา่งๆ จากเร่ืองราวในพทุธประวตัริวมทัง้สิน้ 40 ปางซึง่ถือเป็นต้นแบบของปางพระพทุธรูป
ในสมยัรัตนโกสนิทร์67F

68 ตลอดจนตําราปางพระพทุธรูปฉบบัอ่ืนๆก็ไมป่รากฏด้วยเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
67 สมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี), เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี,  

11 สงิหาคม 2557  
68 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดย์ี, 181. 
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ภาพท่ี 104 พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่  วดัสะพานเลือก จงัหวดัจนัทบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 105 พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี จงัหวดัแพร่  
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ปางโปรดอสริุนทราหปูรากฏอยู่ในหนงัสือตํานานพระพทุธรูปปางตา่งๆ ของพระ
ธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระ68F

69 เป็นการเรียบเรียงขึน้ในครัง้หลงัโดยเร่ืองราวดคูล้ายกบันิทานทาง
พทุธศาสนา และเร่ืองราวของอสริุนทราหก็ูไม่ตรงกบัในพระไตรปิฎก ท่ีกลา่วอยู่ในจนัทิมสตูร และ
สุริยะสูตร เล่าถึงเหตุการณ์ตอนอสุรินทราหูอมพระอาทิตย์ และพระจันทร์ และถูกขับให้คาย
ออกมาด้วยคาถาของพระพทุธเจ้า69F

70 โดยไม่กล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าเนรมิตพระวรกายให้
ใหญ่โตแตอ่ย่างใด นอกจากนัน้การกลา่วถึงอสริุนทราหมีูอยู่ในปัญญตัติสตูรว่า “...บรรดาสตัว์ท่ีมี
อตัภาพ(ใหญ่) อสริุนทราหเูป็นเลศิ...”70F

71 เป็นการกลา่วถึงอสริุนทราหวูา่มีร่างกายท่ีใหญ่ท่ีสดุ 
 
จากข้อมูลข้างต้นมีความเป็นไปได้ว่าปางโปรดอสุรินทราหู น่าจะเป็นปาง

พระพทุธรูปท่ีคิดขึน้ใหม่โดยพระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระ โดยใช้เหตผุลในเร่ืองขนาดของอสริุ
นทราหท่ีูใหญ่โตเป็นเลศิแล้ว พระพทุธเจ้ายงัทรงเนรมิตพระวรกายในอิริยาบถไสยาสน์ให้ใหญ่กว่า
อสริุนทราห ูเป็นการเอาชนะเหนืออสริุนทราหดู้วยความเป็นเลิศด้วยพระวรกายท่ีใหญ่โตกว่า แต่
กระนัน้แล้วก็ไม่อาจทราบได้ว่าพระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระ ใช้แรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวใด
มาผกูเร่ืองเป็นปางโปรงอสริุนทราห 7ู 1F

72 อีกประการหนึ่งพระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระ ได้อธิบาย
ไว้ว่า การสร้างปางพระพุทธรูปไม่มีการผกูขาด ด้วยสร้างตามความพอใจเลื่อมใส อนาคตอาจมี

                                                            
69 หนงัสือตํานานพระพทุธรูปปางตา่งๆ ของพระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระเป็นการ

เรียบเรียงขึน้ใหมจ่ากตําราพระพทุธรูปปางตา่งๆตามมต ิสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส โดยมีการค้นคว้าเพิ่มเติมจาก ตํานานพทุธเจดีย์สยาม ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ หนังสือเร่ืองพระพุทธรูปปางต่างๆ และหนังสือปฐมสมโพธิ ฉบับ
ภาษาบาลี ดใูน พระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระ, ตาํนานพระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์ประยรูวงศ์, 2505), 15-16. 

70 กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 พระบาลีสุตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรคสัง
ยุต เล่มที่ 15, 85-87. 

71 กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 พระบาลีสุตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
เล่มที่ 21, 21-22. 

72 จากการศกึษาทางเอกสารยงัไม่มีการตรวจสอบพบเร่ืองปางโปรดอสริุนทราหจูาก
เอกสารอ่ืนใด. 
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การสร้างปางพระพุทธรูปแบบอ่ืนๆอีก จึงไม่อาจยุติได้ว่าพระพุทธรูปควรมีก่ีปาง 7 2 F

73 ครัน้ต่อมา
แนวคิดเร่ืองปางโปรดอสริุนทราหไูด้แพร่หลายออกไปจึงมีการนําคตินีม้าสร้างเป็นพระพทุธปฏิมา
ไสยาสน์ขนาดใหญ่ก็เป็นไปได้73F

74  
ปางโปรดอสุรินทราหูคงเป็นการตอบโจทย์ประการหนึ่งว่าทําไมต้องสร้างพุทธ

ปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ อาจเป็นเพราะพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่มีการสร้างขึน้อย่าง
แพร่หลาย จึงต้องการหาคําตอบการสร้างว่าทําไม่ต้องมีขนาดใหญ่ จึงมีแนวความคิดเร่ืองปาง
โปรดอสริุนทราหมูารองรับในเร่ืองขนาด แตด้่วยแนวคดิของปางอสริุนทราหเูป็นแนวความคดิในชัน้
หลงัจึงไม่สามารถนําไปอธิบายในเร่ืองการสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้ก่อน
หน้าท่ีจะเกิดแนวความคดิเร่ืองนีไ้ด้74F

75 และต้องอาศยัคําอธิบายเป็นสําคญัว่าได้รับแรงบนัดาลใจใน
การสร้างมาจากปางโปรดอสริุนทราห ูเพราะถ้าดเูพียงรูปแบบศิลปกรรมจะไม่พบข้อแตกต่างจาก
พทุธปฏิมาไสยาสน์ทัว่ไปดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว 
 
5. พุทธปฏิมาขนาดใหญ่เร่ืองสถิติ และวัสดุการสร้าง: ขนาดการสร้างที่ยิ่งใหญ่สะท้อน
ศรัทธาการสร้าง 

การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่พทุธปฏิมาขนาดใหญ่มี การพฒันาการท่ีก้าวหน้ามาก
ขึน้โดยเฉพาะเทคนิคการก่อสร้าง และวสัดกุารก่อสร้างท่ีก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะพุทธปฏิมาท่ี
สร้างด้วยวสัดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีสามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่มากจนเป็นท่ีมาของสถิติการ
สร้าง พทุธปฏิมาองค์แรกท่ีระบถุึงการสร้างเชิงสถิติได้แก่ พระพทุธปฏิภาคมธัยมพทุธกาล วดัสิริ
จนัทรนิมิตวรวิหาร จงัหวดัลพบรีุ มีขนาดหน้าตกักว้าง 22 เมตร 24 นิว้ สว่นสงู 36 เมตร ถือว่าเป็น
พระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกในสมยันัน้ องค์ต่อมาคือพระกกสุนัโธ วดัไผ่โรงววั จงัหวดั

                                                            
73 พระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระ, ตาํนานพระพุทธรูปปางต่างๆ, 11. 
74 พระพทุธรูปปางไสยาสน์ สว่นใหญ่แล้วหมายถึง พทุธประวตัิตอนปรินิพพาน และ

อิริยาบถไสยาสน์ท่ีแสดงถึงการสําราญอิริยาบถของพระพุทธองค์ในรอบวฎัจกัร ดใูน พิเศษ เจีย
จนัทร์พงษ์, “ของชิน้เอกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระพทุธรูปปางปรินิพพาน กบัพระพทุธรูป
ปางไสยาสน์,” ศิลปากร 46, 3 (พฤษภาคม-มิถนุายน 2546): 106-114. 

75 พระธรรมโกศาจารย์ อนจุารีเถระได้อธิบายไว้ในเร่ืองปางโปรดอสริุนทราหวู่าพระพทุธ
ไสยาสน์ขนาดใหญ่สร้างแบบนีท้ัง้นัน้  ดูใน  พระธรรมโกศาจารย์  อนุจารีเถระ , ตํานาน
พระพุทธรูปปางต่างๆ, 228. 
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สพุรรณบรีุ มีขนาดหน้าตกักว้าง 40 เมตร สงู 57 เมตร75F

76 เม่ือแรกสร้างมีความตัง้ใจวา่จะทําสถิตใิห้
เป็นพระพทุธปฏิมาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก 7 6F

77 ในปัจจบุนัพทุธปฏิมาท่ีถือว่าเป็นพทุธปฏิมาท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุคือ พระพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ วดัม่วง จงัหวดัอ่างทอง ขนาด
หน้าตกักว้าง 62 เมตร สงู 93 เมตร77F

78 มีเจตจํานงการสร้างเพ่ือให้เป็นพระพทุธปฏิมาท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสดุในโลก78F

79 พทุธปฏิมาขนาดใหญ่กลุม่นีเ้ป็นพทุธปฏิมาปางมารวิชยัทัง้หมด 
ส่วนของพุทธปฏิมาไสยาสน์มีการจัดสถิติการสร้างเช่นกัน เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าจาก

ข้อมลูการสร้างไม่พบว่าพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่องค์ใดมีแนวคิดแรกสร้างเร่ืองทําสถิติการ
สร้าง สถิติการสร้างเป็นการจัดลําดับขึน้มาหลังจากการสร้างองค์พระแล้วเสร็จ พุทธปฏิมา
ไสยาสน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยปัจจบุนัคือ พทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัพระธาตสุุ
โทนมงคลคีรี อําเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ความยาวตลอดองค์พระ 122 เมตร สงู 40 เมตร7 9F

80 พทุธ
ปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะพานเลือก จงัหวดัจนัทบรีุ มีความยาวตลอดองค์พระ 56 เมตร สงู 
16 เมตร เป็นพระพทุธไสยาสน์ท่ีประดิษฐานในวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย และพทุธ
ปฏิมาไสยาสน์ วดัสขุมุาราม จงัหวดัพิจิตร ความยาวตลอดองค์พระ 55.29 เมตร สงู 9.42 เมตร80F

81 
นบัได้ว่าเป็นพทุธปฏิมาไสยาสน์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศไทย8 1 F

82 ในการสร้างพทุธปฏิมา
ไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี และพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะพานเลือก 

                                                            
76 กรมศิลปากร, ประวัตวัิดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จังหวัดลพบุรี, (กรุงเทพฯ: สหประ

ชาพานิชย์, 2528), 23. 
77 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพทุธปฏิมา อตัลกัษณ์พทุธศลิป์ไทย,” ลักษณะไทย, เลม่ 1, 281. 
78 จากการสมัภาษณ์ ตรีเนตร เมฆรักษากิจ ท่ีร่วมเหตกุารณ์ตัง้แตค่รัง้แรกสร้าง ได้ให้

ข้อมลูเร่ืองขนาดท่ีตา่งจากข้อมลูในแผ่นพบัในเร่ืองของขนาดว่า องค์พระมีหน้าตกักว้าง 63 เมตร 
ความสูง 95 เมตร ซึ่งขนาดดงักล่าวตรงกับข้อมูลท่ีระบุไว้ท่ีฐานพระพุทธรูป และได้เพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเตมิวา่ พระองัสาถึงข้อพระหตัถ์ 25 เมตร พระกะโประถึงข้อพระหตัถ์ 30 เมตร ข้อ
พระหตัถ์ถึงปลายพระดชันี 16 เมตร  ขนาดรอบพระอรุะ 75.50 เมตร  

79 สมัภาษณ์ ตรีเนตร เมฆรักษากิจ (โกตา), ไวยาวจักรประจําวดัมว่ง, 9 เมษายน 2557. 
80 สมัภาษณ์ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี (บญุมี), เจ้าอาวาสวดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี, 

2557. ระบวุา่ความยาวตลอดทัง้องค์พระมีความยาว 122 เมตร แตป้่ายข้อมลูพระพทุธไสยาสน์วดั
พระธาตสุโุทนมงคลคีรีได้มีการระบไุว้วา่ความยาวตลอดทัง้องค์พระมีความยาว 85 เมตร. 

81 พระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม, เอกสารเผยแพร่จากวดัสขุมุาราม จ.พิจิตร, 2557. 
82 เร่ืองเดียวกนั. 
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ได้มีการระบวุา่ท่ีสร้างให้มีขนาดใหญ่ด้วยมีแรงบนัดาลใจมาจากปางโปรดอสริุนทราห ูนอกจากนัน้
ยงัมีพทุธปฏิมาไสยาสน์แกะสลกัหินอ่อนใหญ่ท่ีสดุ คือพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ 
วดัป่าภกู้อน จงัหวดัอดุรธานี สร้างหินออ่น ขนาดความยาว 20 เมตร กว้าง 5 เมตร82F

83 ใช้หินอ่อนคา
ราร่า นําเข้ามาจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี8 3F

84 ถือได้ว่าเป็นการเลือกสรรวสัดกุารสร้างท่ีพิเศษ 
และเป็นการนําเข้าจากตา่งประเทศ อนัอาจเป็นการเรียกศรัทธาการสร้างได้สว่นหนึง่ 

เห็นได้วา่การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้มีการสร้างให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ย่อมสะท้อน
ให้เห็นวา่ขนาดพทุธปฏิมายอ่มมีผลกบัการเรียกศรัทธาการสร้าง และการศรัทธาการบญุหลงัสร้าง 
ด้วยอาจหวงัผลในการมานมสัการบูชาความยิ่งใหญ่ขององค์พระ โดยอาจเป็นลกัษณะของการ
เรียกศรัทธาจากการท่องเท่ียวไหว้พระ ด้วยพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มักนําเร่ืองขนาดการสร้างท่ี
ยิ่งใหญ่มาประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวไหว้พระใหญ่  
 
6. พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ความศรัทธา และความศักดิ์สิทธ์ิ จากประวัตศิาสตร์ และตาํนาน 

พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในอดีตได้มีการบักทึกเร่ืองราวท่ีสะท้อนภาพความ
ศรัทธา และความศกัดิส์ทิธ์ิขององค์พระไว้อยูห่ลายครัง้เช่น ประวตัิการอญัเชิญพระศรีศากยมนีุลง
มาประดิษฐานวิหารหลวง วดัสทุศัน์เทพวราราม ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 
โดยล่องแม่นํา้เจ้าพระยาลงมาขึน้ท่ีท่าช้าง เน่ืองจากพระพทุธรูปมีขนาดใหญ่มากไม่สามารถผ่าน
เข้าประตบูริเวณท่าช้างได้จงึให้รือ้ประต ูภายหลงัจงึมีการเรียกวา่ท่าพระ มาจนทกุวนันี ้84F85 หลงัจาก
พระพทุธรูปมาถึงพระนครแล้วทรงโปรดให้มีการฉลองพระพทุธรูป และได้อญัเชิญโดยการชกัลาก
ทางสถลมารคมายังวิหารท่ีทรงวางรากฐานไว้  ครัง้ นี มี้ เหตุการณ์สําคัญท่ีกล่าวว่าแม้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระประชวรอยู่ แต่พระองค์ได้ทรงเสด็จพระราช
ดําเนินตามกระบวนแห่พระ โดยไม่ทรงฉลองพระบาท จนถึงยกพระพทุธรูปขึน้ตัง้บนฐานท่ีเตรียม

                                                            
83 ประวัติการสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, ม.ท.ป.), ไมร่ะบเุลขหน้า. 
84 เร่ืองเดียวกนั. 
85 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: 

องค์การค้าของครุุสภา, 2503), 340. 
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ไว้จึงเสด็จกลบั 85F

86 จากประวตัิแสดงให้เห็นว่าทรงมีพระราชศรัทธาต่อการอญัเชิญพระศรีศากยมนีุ 
มาประดษิฐานยงัพระนครเป็นอยา่งมาก  
นอกจากนัน้ในประวตัิศาสตร์ และตํานานได้มีการกล่าวถึงความศรัทธา และความศกัดิ์สิทธ์ิของ
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในอดีตไว้อีกหลายองค์ เช่น หลวงพอ่โต วดัพนญัเชิง กบัการจําลองความศกั
สทิธ์ิ ฯลฯ 

6.1 หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธ์ิแผ่นดนิกรุงศรีอยุธยา: การ
จาํลองแบบ และความศักดิ์สิทธ์ิ ความศรัทธาของชนชาวจีนจากความเช่ือในตาํนาน 

หลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 14)เป็นพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่อีกองค์หนึ่งท่ีมีการกล่าวถึงความสําคัญ และความศักดิ์สิทธ์ิ ปรากฏในพระราช
พงศาวดารหลายฉบบั ฉบบัคําคําให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมได้ระบุว่าหลวงหลวงพ่อโต 
วดัพนญัเชิง เป็น 1 ใน 8 พระมหาพทุธปฏิมากรท่ีมีพทุธานภุาพเป็นหลกักรุง86F

87 สว่นฉบบัคําให้การ
ของชาวกรุงเก่ากล่าวอ้างถึงความศกัดิ์สิทธ์ิว่า เม่ือใกล้จะเสียพระนครศรีอยธุยาแก่พม่า พระพทุธ
ปฏิมากรใหญ่ในวิหาร วดัพนัญเชิง มีนํา้พระเนตรไหลออกทัง้สองข้าง 8 7 F

88 ด้วยความสําคญั และ
ความศกัดิ์สิทธ์ิดงักล่าว จึงนํามาซึ่งความศรัทธาในองค์หลวงพ่อโต ประกอบกับว่า วดัพนญัเชิง 
เป็นวัดท่ีมีการใช้งานมาโดยตลอด จึงเป็นท่ีมาของการกล่าวขานความศักดิ์สิทธ์ิสืบมาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

ความศักดิ์สิทธ์ิของหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ได้มีการนําไปเช่ือมโยงกับการ
เดนิทางมาอยธุยา ของเจิง้เหอ จงึมีการเรียกหลวงพ่อโตเป็นภาษาจีนว่า “ซําปอกง” คําท่ีว่านีย้งัได้
มีการนําไปใช้เรียกพทุธปฏิมาอีกสององค์ คือ หลวงพ่อโต วดักลัยาณมิตร กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 20) 

                                                            
86 กรมศลิปากร, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) 

และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิมพ์ครัง้ท่ี 6 (กรุงเทพฯ: 
กองวรรณคดีและประวตัศิาสตร์, 2526), 26. 

87 พระมหาพทุธปฏิมากรท่ีมีพทุธานภุาพเป็นหลกักรุง 8 องค์ คือ พระพทุธศรีสรรเพชร
ดาญาน พระพุทธสิหิงค์ พระพทุธบรมไตรภพนาถ พระพุทธสยมภูวญาณโมฬี พระพุทธบรมไตร
โลกนารถศาลดาญาณ พระพทุธเจ้าทรงนางเชิง พระพทุธคนัธารราษฎ์ พระพทุธจนัทน์แดง ดใูน 
ประชุมคําให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง คําให้การชาวกรุงเก่าคําให้การขุนหลวงวัด
ประดู่ทรงธรรม คาํให้การขุนหลวงหาวัด (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2553), 257-258. 

88 ประชุมคาํให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง คาํให้การชาวกรุงเก่า คาํให้การ

ขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คาํให้การขุนหลวงหาวัด, 136. 
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และหลวงพ่อซําปอกง วดัอุภยัภาติการาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ภาพท่ี 106) ว่าคําว่า “ซําปอกง” 
น่าจะมาจากคําวา่ “พระเจ้าสามโปเตียน” ในหนงัสือภมูิสถานในอยธุยา88F

89 สมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานภุาพ ได้ทรงได้ตัง้ข้อสงัเกตเร่ืองดงักลา่วไว้วา่  

“...ท่ีว่าพระเจ้าสามโปเตียงสร้างพระเจ้าแพนงเชิงนัน้ จะเป็นพระเจ้ากรุงจีน
เห็นไม่ได้ อาจจะมีเจ้า หรือผู้ ดีจีนหนีมาตัง้ภูมิลําเนา อยู่เมืองอโยทธยามาคิดอ่าน
ชกัชวนชาวเมืองอโยทธยาสร้างพระเจ้าแพนงเชิงก็เป็นไปได้ คําว่า สามโปเตียง ดใูกล้
กบัคําว่า “สามปากง” ท่ีจีนเรียกพระเจ้าแพนงเชิงอยู่จนบดันี ้จะเป็นคําเรียกพระนาม
องค์พระดอกกระมงั ขอให้ทรงปรึกษาพระเจนจีนด.ู..” 8 9F

90 และ “...คํา สามโปเตียง กบั 
สามปากง น่าสงสยัว่าจะเป็นคําเดียวกนัจริง ได้ปรึกษาพระเจนจีนแล้ว บอกได้แต่คํา 
สามป๊อกง สามแปลว่าสาม ป๊อว่าแก้ว กงว่าพระ เป็นภาษาฮกเกีย้น ความก็ว่าพระไตร
รัตน์นัน่เอง ถ้าจะหาทางว่าพระเจ้ากรุงจีนองค์ไหนสร้างพระเจ้าแพนงเชิงก็มีท่วงทีอยู่
องค์หนึ่ง คือพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวงศ์ฮัน่องค์ท่ี 2 เสด็จหนีจากบ้านเมืองถือเอา
เพศเป็นภิกษุ มาท่องเท่ียวอยูท่างเมืองมลาย ูมีข้าราชการคณะหนึ่งมาตามหาแตไ่ม่พบ 
ข้าราชการคณะนัน้เรียกกนัโดยสมยาวา่ สามป๊อ แตอ่กัษรป๊อ ในท่ีนีผิ้ดกบัอกัษร ป๊อ ใน 
สามป๊อกง แตไ่มเ่ป็นเหตจุะพงึสงสยั วา่พระเจ้าแผ่นดินองค์นัน้ หรือข้าราชการคณะนัน้
จะเป็นผู้สร้างพระเจ้าแพนงเชิง เพราะพระเจ้าแพนงเชิงสร้างก่อนกรุงเก่า สว่นคํา สาม
โปเตียง นัน้บอกอะไรไมไ่ด้ เพราะไมมี่ตวัหนงัสือจีนอยู.่..”90F

91 
 
 
 
 
 
 

                                                            
89 ภูมิสถานกรุงศรีอยุธยาฉบับต่อจากที่ เคยพิมพ์แล้ว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

พระจนัทร์, 2472), 136. 
90 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็เล่มที่ 12 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 
2504), 159. 

91 เร่ืองเดียวกนั, 183-184. 
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ภาพท่ี 106 พระซําปอกง วดัอภุยัภาตกิาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

จากการวินิจฉยัดงักล่าว ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพ ในเร่ืองของคํา
ว่า “สามปากง” นัน้น่าจะมีมาจากคําว่า “สามโปเตียน” นัน้เป็นการท่ีทรงวินิจฉัยในเบือ้งต้นของ
การคลาดเคลื่อนทางภาษา และคําว่า “ซําปอกง” แปลว่า “รัตนตรัย” เพราะจากหลักฐานใน
ประวตัิศาสตร์ยังไม่ค้นไม่พบว่า กษัตริย์อโยธยาองค์ใดมีพระนามว่า “สามโปเตียน” 9 1 F

92 แต่จาก
ข้อมลูใน สาส์นสมเดจ็ ท่ีเขียนถึงเร่ืองดงักลา่ว ทําให้เห็นได้วา่ ชาวจีนมีการเรียกหลวงพอ่โตวา่ “ซํา
ปอกง” ซึง่อาจจะเป็นการเรียกโดยทัว่ไปของชาวจีนท่ีมีการนบัถือหลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง และคน
ไทยโดยทัว่ไปเรียกว่า “หลวงพ่อโต” หรือ “หลวงพ่อพนญัเชิง”  นอกจากนัน้แล้ว การท่ีทรงวินิจฉยั
เร่ืองของข้าราชการจีนคณะสามป๊อ ท่ีเข้ามาตามหาพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวงศ์ฮัน่องค์ท่ี 2  ซึง่
น่าจะเป็นเจิง้เหอนัน้ตามท่ีทรงวินิจฉยันัน้ก็เป็นคนละคํากนั  

 สว่นคําวา่ “พระไตรรัตนนายก” ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรง
พระราชทานนามให้แก่ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง และ หลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตร 9 2 F

93 และ 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัหลวง ทรงพระราชทานนามให้ พอ่ซําปอกง วดัอภุยัภาติ
การาม 9 3 F

94 ซึ่งช่ือดงักล่าวเม่ือแปลความกลบัเป็นภาษาจีนแล้วจะไปสมัพนัธ์กับคําว่า “ซําปอกง” 
หรือ “ซําปอฮดุกง” ดงัท่ีกลา่วเป็นแล้วในข้างต้น แตเ่ม่ือสงัเกตช่วงเวลาท่ีมีการพระราชทานนามว่า 
                                                            

92 เอกรินทร์ พึง่ประชา, “เจิง้เหอและซําปอกง การเช่ือมโยงความหมายของตํานานกบั
สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิหลวงพอ่โตวดัพนญัเชิง,” ดาํรงวิชาการ 7,1 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2551): 46. 

93 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551), 245. 
94 ข้อมลูจากป้ายประวตัิวดัอภุยัภาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา จากการลงพืน้ท่ีตรวจสอบ 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554. 
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“พระพทุธไตรรัตนนายก” ในส่วนของ หลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง และ หลวงพ่อโต วดักลัยาณมิตร 
จะเห็นได้ว่ามีการพระราชทานนามทีหลงั เพราะพระพุทธรูปทัง้ 2 องค์ได้มีมาอยู่ก่อนแล้ว จึงมี
ความเป็นไปได้ว่า การรู้จกัคําว่า “ซําปอกง” หรือ “ซําปอ ฮดุกง” น่าจะมีอยู่ในราวช่วงสมยั รัชกาล
ท่ี 4  เพราะทัง้ในพระราชพงศาวดารฯ ท่ีกล่าวถึงหลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง ก็ไม่ได้เอ่ยพระนามไว้
เพียงแต่กล่าวว่าพระใหญ่ท่ีวดัพนญัเชิง ส่วนหมายรับสัง่ของรัชกาลท่ี 3 ในการสร้างหลวงพ่อโต 
วดักลัยาณมิตร ก็กลา่วเรียกเพียงวา่ พระโต เท่านัน้  

เร่ืองเก่ียวกบัช่ือ “พระไตรรัตนนายก” ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคําว่า “ซําปอกง” หรือ 
“ซําปอฮุดกง” อาจจะเกิดจากการเรียกช่ือของ พระหลวงพ่อโต ท่ีต่างกนัของชาวจีน และชาวไทย 
ชาวไทยอาจเรียกพระพทุธรูปขนาดใหญ่วา่ “หลวงพอ่โต” หรือ “พระโต” แตช่าวจีนอาจจะเรียกเป็น
ภาษาจีนว่า“ซําปอกง” หรือ “ซําปอฮดุกง” จึงอาจจะเป็นเหตใุห้ รัชกาลท่ี 4 ทรงพระราชทานพระ
นามวา่“พระไตรรัตนนายก” ก็อาจเป็นไปได้   

เร่ืองของคําว่า “ซําปอกง” หรือ “ซําปอฮุดกง” นายสนัต์ สวุรรณประทีป มีความ
คิดเห็นว่าเดิมที ชาวจีนผู้ นับถือศาสนาพุทธกลุ่มหนึ่ง เ ม่ือได้มานมัสการหลวงพ่อโต วัด
กลัยาณมิตรอยากจะยดึไว้เป็นท่ีบชูาของพวกตน จึงเขียนหนงัสือจีนไว้หน้าวิหารว่า “ซําปอฮดุกง” 
ซึง่แปลว่าพระเจ้าสามพระองค์ คือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่กลุ่มชาวจีนท่ีนบัถือซําปอกง
อาจอ่านเป็น “ซําปอกง” เลยคิดว่าเป็นท่ีเซ่นวิญญาณของซําปอกง จึงกราบไหว้เร่ือยมาอนัเป็น
ความเข้าใจผิด คําว่า“ซําปอฮุดกง” พอเรียกขานไปนานๆคําว่าฮุดก็หายไป กลายเป็นซําป้อ เลย
หมายถึงขนัทีแต้ฮัว้ เป็นช่ือหนึ่งของเจิง้เหอ ต่อมาคําว่า “ซําปอกง” เลยหมายถึงพระใหญ่ เป็น
ความคลาดเคล่ือนทางนิรุกตศิาสตร์94F

95 
อนึ่งแล้วเร่ืองการท่ีมีการโยงคําว่า “ซําปอกง” กบัเร่ืองของเจิง้เหอตามหลกัฐาน 

น่าเช่ือวา่เป็นคตคิวามเช่ือท่ีมาทีหลงั อาจเป็นการคลาดเคล่ือนทางภาษาท่ีกลา่วในข้างต้น ด้วยไม่
พบหลกัฐานการกล่าวถึง“ซําปอกง” ท่ีเก่าเกินไปกว่าสมัยรัชกาลท่ี 4 ตลอดจนหลกัฐานท่ีอาจ
เก่ียวเน่ืองกบั “ซําปอกง”หรือ “เจิง้เหอ” รูปแบบของศาลเจ้าก็ไม่มีปรากฏให้เห็นในบริเวณวดัทัง้ 3 
แม้แตว่ดัอภุยัภาตกิาราม ซึง่เคยเป็นวดัจีน ก็ไมมี่ลกัษณะของศาลดงักลา่วอยู่ คําว่า “ซําปอ กง” ท่ี
ปรากฏก็เป็นคําท่ีเรียกองค์พระว่า “หลวงพ่อซําปอกง” เพราะฉะนัน้ คําว่า “ซําปอกง” หรือ “ซําปอ
ฮดุกง” น่าจะเป็นคําท่ีตดิมาจากการเรียกพระขนาดใหญ่ของชาวจีน และมีการนําคําดงักลา่วนํามา
ผกูกบัตํานานของเจิง้เหอ  ตลอดจนท่ีไม่มีการค้นพบหลกัฐานท่ีชดัเจนของเจิง้เหอท่ีเก่ียวข้องกับ

                                                            
95 ปริวฒัน์ จนัทร, “600 ปี สมทุรยาตราเจิง้เหอแม่ทพัเรือผู้กลายมาเป็น “ซํา ปอ กง” 

อนัศกัดิส์ทิธ์ิ,” ศิลปวัฒนธรรม 26, 5 (มีนาคม 2548): 120. 
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หลวงพอ่โต วดัพนญัเชิงจงึทําให้น่าเช่ือได้วา่เป็นการเช่ือมโยงความเช่ือ กบัตํานานท่ีเกิดขึน้ในสมยั
หลัง ด้วยการท่ีวัดพนัญเชิง และวัดกัลยาณมิตร มีความสัมพันธ์กับชุมชนจีน เห็นได้จาก วัด
กลัยาณมิตร  ท่ีสร้างโดย เจ้าพระยานิกรบดนิทร (เจ้าสวัโต ต้นสกลุกลัยาณมิตร) มีนามเดมิวา่ เตา๋ 
แซอ่ึง้ ซึง่มีเชือ้จีน และบริเวณยา่นท่ีตัง้วดักลัยาณมิตร ก็เป็นยา่นชมุชนจีนดัง้เดมิท่ีเรียกว่า กะดีจีน 
หรือกุฎีจีน 9 5 F

96 วดักลัยาณมิตร อาจจะเป็นวดัท่ีเป็นศนูย์รวมของชุมชนชาวจีนในสมยันัน้ และอาจ
เรียกขานพระพทุธรูปองค์ดงักลา่วด้วยภาษาจีนก็อาจเป็นไปได้ 

สงัเกตได้ว่าพุทธปฏิมาทัง้ 3 องค์คือ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง หลวงพ่อโต วัด
กลัยาณมิตร และหลวงพ่อซําปอกง วดัอภุยัภาติการาม มีเร่ืองราวท่ีข้องเก่ียวกบัชมุชนจีน จึงเป็น
ท่ีมาของการสร้างตํานาน ความศกัดิ์สิทธ์ิท่ีกบัสมัพนัธ์ชาวจีนในเร่ืองพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ด้วย
อาจมีการนบัถือศรัทธาพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มาแตเ่ดมิ จงึให้ความสําคญักบัขนาดของพทุธปฏิมา 
ด้วยหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง และ หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร เป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่
เหมือนกนั สว่นหลวงพอ่ซําปอกง วดัอภุยัภาตกิาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา มิได้เป็นพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่แตอ่ย่างใด แตป่ระวตัิการสร้างมีการระบวุ่าเป็นการจําลองแบบของ หลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง 
เม่ือพิจารณาจากรูปแบบศิลปะมีเค้าโครงของ หลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง เพียงในเร่ืองของการแสดง
ปาง พทุธลกัษณะอ่ืนๆไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบความใกล้เคียงกนัได้ จึงน่าจะเป็นการจําลอง
ความศกัดิส์ทิธ์ิ และความเล่ือมใสในหลวงพอ่โต วดัพนญัเชิง ตามศรัทธาของผู้สร้าง 

6.2 ตาํนานความศักดิ์สิทธ์ของพุทธปฏิมาขนาดใหญ่องค์อ่ืนๆ 
รูปแบบขององค์พทุธปฏิมาท่ีมีมานานแล้วในดินแดนไทย เป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความสําคญัของพทุธศาสนากบัสงัคมสมยัอดีต อย่างน้อยสิ่งท่ีแสดงความศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเล่าขานสืบ
ต่อกันมาก็เป็นเคร่ืองรวมใจ สร้างความศรัทธา ความเช่ือ ความสําคัญผ่านองค์พุทธปฏิมาใน
รูปแบบของรูปธรรม อนัเป็นตวัแทนของพทุธศาสนาให้เป็นท่ีพึ่งพิงอย่างน้อยก็ทางใจให้เป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจ เพราะคําสอนของพทุธองค์นัน้เป็นลกัษณะนามธรรม ความเข้าถึงพทุธศาสนา การ
สร้างความศกัดิ์สิทธ์ิจําต้องใช้สญัลกัษณ์อันเป็นรูปธรรม สร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันใน
สงัคมท่ีเข้าถึงได้ง่ายขึน้ 
 
 
 

                                                            
96 พระปริยตัิธาดา และธัชชยั ยอดพิชยั, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2553), 15. 
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7. พธีิกรรมเก่ียวกับพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในปัจจุบัน: ความศรัทธา และพุทธพานิชย์ 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในปัจจบุนัท่ีสร้างในอดีต และท่ีสร้างในปัจจบุนัมีความนิยมการ

สร้างแผ่หลายมากขึน้ อนัแสดงให้เห็นว่าขนาดการสร้างมีผลกบัศรัทธาการบญุเป็นอย่างมาก แม้
การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มีการสร้างมากขึน้ แต่หน้าท่ีการใช้งานท่ีส่งผลต่อการเรียกศรัทธา
การบุญในแต่ละองค์มิได้เหมือนกนั จากการศึกษาสามารถแบ่งรูปแบบการเรียกศรัทธาจากองค์
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลกัๆได้ 2 ประเด็น คือพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีพิธีกรรมกบัองค์พระ และ
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีไม่มีพิธีกรรมกับองค์พระ ถึงแม้ว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์ท่ีไม่
ปรากฏพิธีกรรมเรียกศรัทธาการบุญกับองค์พระ แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าบริเวณวัด หรือพืน้ท่ี
ประดิษฐานมกัมีการสร้างสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิรูปแบบตา่งๆในการเรียกศรัทธาประเภทอ่ืน โดยอาจใช้พทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่เป็นหมดุเมืองดงึดดูความศรัทธาจากพทุธศาสนิกชน 

7.1 กลุ่มพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่มีพิธีกรรมการเรียกศรัทธากับองค์พระทัง้ที่
สร้างในอดตี และสร้างหลังปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในกลุ่มท่ีมีพิธีกรรมการเก่ียวข้องกบัองค์พระ นบัได้ว่าเป็น
การเรียกศรัทธาการบญุท่ีสําคญัประการหนึ่ง ด้วยเป็นการทําบญุกบัองค์พระโดยตรง มีทัง้ท่ีมีการ
ปฏิบตัิสืบเน่ืองนบัแต่ครัง้อดีต และรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั โดยปรากฏในหลายลกัษณะ
ดงัเช่น ประเพณีการห่มผ้าพระพทุธรูป และพระธาตนุ่าจะเป็นประเพณีโบราณท่ีมีปฏิบตัิสืบตอ่กนั
มาแต่เดิม เท่าท่ีปรากฏหลกัฐานท่ีพอสืบค้นได้ หรือมีการจดบนัทึกไว้ เช่น การห่มผ้าพระธาตุ
นครศรีธรรมราช  การห่มผ้าเจดีย์ภูเขาทอง  หรือการถวายผ้าจีวรแด่พระพุทธรูปสําคัญ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงถวายแด่
พระพทุธรูปหลายองค์ แตพ่บว่าการถวายผ้าเจดีย์นัน้ น่าจะเกิดจากประเพณีประจําปี หมายถึงใน
หนึง่ปีมีประเพณีสําคญัจงึมีการห่ม เช่น เจดีย์ภเูขาทอง มีการห่มในงานนมสัการภเูขาทองเป็นงาน
ประจําปีในช่วงลอยกระทงของทกุปีเป็นต้น สว่นการถวายผ้าพระพทุธรูปโดยพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานวุงศ์ จะถวายเฉพาะโอกาสสําคญัๆ เท่านัน้96F

97  
แต่การห่มผ้าถวายองค์พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในปัจจุบนัหลายองค์มิได้เป็นการ

ห่มตามประเพณีสําคญั กลบัเป็นการห่มทกุวนั และตลอดเวลา มีการเขียนช่ือลงบนผ้าท่ีจะนําขึน้
ไปห่มองค์พระ นบัเป็นการหาวิธีการเรียกศรัทธาอย่างหนึ่งเพ่ือให้มีการบริจาค ลกัษณะนีจ้ึงน่าจะ
เป็นพุทธพานิชย์อย่างหนึ่ง ยิ่งเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีอยู่กลางแจ้งการห่มซํา้ๆกันหลายชัน้

                                                            
97 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย:  รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 617. 
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ตลอดเวลา อาจเป็นการสะสมความชืน้บนผืนผ้าจึงอาจเป็นปัญหาในการพงัทลายขององค์พทุธ
ปฏิมาได้ 9 7 F

98 ตลอดจนถึงพิธีกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ได้มีการผันแปรเป็น
อย่างมาก พิธีกรรมต่างๆเหล่านีเ้หล่านีล้้วนแสดงให้เห็นถึง ความเช่ือ ความศรัทธา ตลอดจนถึง
ความงมงาย ท่ีเกิดกับพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อันเป็นผลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองท่ีมีต่อพุทธ
ศาสนาทัง้ท่ีถกูต้อง และบิดเบือนไปจากคําสอนของพระพทุธองค์ ท่ีปรากฏในสงัคมไทยได้อย่าง
เดน่ชดั  

การห่มผ้าองค์พระปัจจบุนัมีการผนัแปรไปหลายด้านทัง้ด้านพิธีกรรม รวมจนถึง
การอํานวยความสะดวกของทางวดัท่ีมีการเตรียมผ้าเพ่ือห่มองค์พระไว้เรียบร้อย เพียงแต่ถวาย
ปัจจยัการบริจาคก็ทําพิธีห่มได้ โดยมีทัง้การห่มผ้าท่ีมีการนําผ้าห่มองค์พระมาตัง้ไว้ เพ่ือให้ผู้มา
ทําบญุเขียนถึงสิ่งท่ีปรารถนา ระบช่ืุอนามสกลุทัง้ของตนเอง และผู้ ท่ีอทิุศให้ การอทิุศผลบญุให้แก่
บคุคลต่างๆญาติพ่ีน้องเขียนคําอธิษฐานต่างๆท่ีมุ่งหวงัลงในผ้าห่มองค์พระ(ภาพท่ี 107) เม่ือการ
เขียนขอพรคําอธิษฐานต่างๆเต็มแล้ว หรือสมควรแก่เวลา ทางวดัจะนําขึน้ไปห่มแก่องค์พระใน
รูปแบบท่ีต่างกนัตามความเหมาะสม ตลอดจนใครมีศรัทธามากจะถวายผ้าห่มองค์พระรายเดียว
ทัง้ผืนก็กระทําได้โดยวดัจะอํานวยความสะดวกให้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 107 ผ้าถวายองค์พระ และตู้ รับบริจาค ด้านหน้าพระกกสุนัโธ วดัไผโ่รงววั จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

7.1.1 พีธีกรรมการห่มผ้าหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง: พิธีกรรม ความถ่ีใน
การห่มผ้าในมุมมองเชิงพุทธพานิชย์ 

ตวัอย่างท่ีสําคญัของการห่มผ้าองค์พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงแนวความคิดในการสร้างศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาผิดเพีย้นไป ได้แก่การห่มผ้าหลวงพ่อโต 

                                                            
98 เร่ืองเดียวกนั. 
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วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ่งมีการห่มผ้าเหลืองหลวงพ่อโต โดยผู้ ท่ีมีความประสงค์
บริจาคค่าผ้าเหลือง การห่มผ้าในช่วงแรกเป็นเพียงการโยนผ้าขึน้ไป และมีคนยืนอยู่บนพระเพลา
ของหลวงพ่อโตคอยรับ และทยอยครองผ้าครองให้ (ภาพท่ี 108) ซึง่ช่วงระยะเวลานัน้มีการห่มผ้า
กนัทัง้วนั และเช่ือวา่มีการนําผ้าเดมิหมนุเวียนกลบัมาให้เช่าบริจาค และห่มขึน้ไปใหม่ เพราะหลวง
พ่อโตเป็นพระพทุธรูป ขนาดใหญ่ต้องใช้ผ้าเป็นจํานวนมาก การบริจาค และการห่มผ้ากนัทัง้วนัก็
น่าจะเป็นแนวทางหนึง่ของพทุธพานิชย์เช่นกนั98F

99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 108 พิธีห่มผ้าองค์พระหลวงพอ่โต วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

ปัจจุบันได้มีการเพิ่มพิธีกรรมอีกส่วนหนึ่งคือ ขัน้ตอนการถวายผ้า ผู้ ท่ี
ศรัทธาบริจาคเป็นคา่ผ้าจีวร พร้อมกนัในวิหาร ทกุคนมีถาดผ้าในมือ และใต้ผ้าต้องเตรียมปัจจยัไว้
สําหรับผู้ ท่ีโยนผ้าไปยงัผู้ ท่ีอยูท่ี่พระเพลาหลวงพอ่โต พอถึงเวลาผู้ ท่ีโยนผ้าก็จะทําพิธีโยนผ้ามือหนึง่
อีกมือหนึ่งก็จะหยิบปัจจัย หลังจากโยนผ้ากันครบทุกคนแล้ว ก็จะเร่ิมทําพิธีห่มผ้าโดยผู้ ท่ีอยู่
ข้างบนจะนําปลายผ้าข้างหนึ่งมารวมกนั และโยนปลายผ้าอีกข้างหนึ่งไปคลมุบนศีรษะผู้ ท่ีมาร่วม
พิธีจะต้องใช้มือยึดไว้หลงัจากนัน้ก็จะเร่ิมดึงผ้าขึน้ให้ผ้าค่อยๆผ่านศีรษะของผู้ ร่วมทําพิธี พร้อมมี
ผู้ นําอธิษฐาน หรือขอพร เช่นให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ ให้มีกิจการค้าท่ีดี เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย เป็นต้น 
ซึง่ไมใ่ช่การสวดมนต์แตป่ระการใด เสร็จแล้วก็จะเร่ิมรอบตอ่ไป99F

100(ภาพท่ี 109) 

                                                            
99 เร่ืองเดียวกนั. 
100 เร่ืองเดียวกนั, 617-619. 
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พิธีกรรมดงักล่าวไม่น่าถือว่าเป็นพิธีกรรมทางพทุธศาสนาท่ีเหมาะสมนกั 
คล้ายเป็นการกระทําในลักษณะของการปลุกเสก เพ่ือให้เกิดความศักดิ์สิทธ์ิของพวกทรงเจ้า
เข้าทรง หรือพวกหมอผี เป็นต้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเช่ือ ความหลง ซึ่งมาตรงกับช่วงท่ี
เมืองไทยประสบวิกฤตในหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ อาจทําให้พทุธศาสนิกชนท่ีประสบ
ปัญหา โดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีนท่ีหนัเข้าหาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิโดยเฉพาะหลวงพ่อโตท่ีเป็นพทุธปฏิมาท่ี
ชาวจีนนบัถือมาก การกระทําดงักล่าวมาอาจเป็นแนวทางของพทุธพานิชย์ท่ีทางวดั หรือผู้จดัการ
ผลประโยชน์วดัคิดขึน้ ส่วนหนึ่งอาจมีส่วนช่วยในด้านจิตใจ แต่ในทางกลบักนัพระภิกษุในฐานะ
เป็นท่ีพึง่ของคนในสงัคมเป็นท่ีพึง่ได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการแสวงหาผลประโยชน์จากศรัทธา
ท่ีงมงาย100F

101 
พิธีการห่มผ้าองค์พระเป็นพิธีท่ีพบได้ทัว่ไปในพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้ท่ี

สร้างในอดีต และปัจจบุนั ในกรณีการห่มผ้าองค์พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในอดีตอีกองค์
หนึ่งในพืน้ท่ีเดียวกนักบัหลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง คือ พระมงคลบพิตร พิธีการห่มผ้าองค์พระของ
พระมงคลบพิตรจะมีความถ่ีต่อรอบน้อยกว่า และไม่มีพิธีกรรมเหมือนหลวงหลวงพ่อโต วดัพนญั
เชิง และปริมาณผู้ ท่ีมานมสัการก็น้อยกว่ามาก ส่วนหนึ่งอาจแสดงถึงศรัทธาท่ีต่างกัน แม้จะเป็น
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีเดียวกนั ข้อสําคญัคงอยู่ท่ีว่า หลวงพ่อโต วดัพนญัเชิง ประดิษฐาน
อยูใ่นวดัท่ีไมเ่คยทิง้ร้าง ประกอบกบัตํานานขององค์พระท่ีแสดงความศกัดิส์ทิธ์ิมาอยา่งยาวนานจงึ
เป็นสิง่ท่ีสร้างความศรัทธามาอยา่งตอ่เน่ือง ผิดกบัพระมงคลบพิตร ได้เคยทิง้ร้างมาก่อน และมีการ
กลา่วขานถึงความศกัดิส์ทิธ์ิด้านตํานานอยูไ่มม่าก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 109  พิธีกรรมห่มผ้าหลวงพอ่โต วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

                                                            
101 เร่ืองเดียวกนั, 619. 
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7.1.2 พธีิกรรมการห่มผ้าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่องค์อ่ืนๆ 
การถวายผ้าองค์พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นพิธีท่ีนิยมทํากนัมากแตก็่มี

ข้อจํากดั และรูปแบบวิธีการท่ีแตกตา่งกนัหลายกรณี เช่นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างอยูก่ลางแจ้ง 
การนําผ้าขึน้ไปห่มบนองค์พระจงึเป็นการทําท่ีคอ่นข้างยาก ยกตวัอยา่งเช่นพิธีถวายผ้าห่มองค์พระ
พุทธไสยาสน์ วัดสะตือ จะมีการเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระอยู่ในช่วงเวลา 5-7 วันต่อหนึ่งครัง้ หรือ
ต่อเม่ือมีผู้ จิตศรัทธาทําบุญถวายผ้าองค์พระทัง้ผืน อัตราการทําบุญตามกําลังศรัทธาต่อการ
เปล่ียนผ้าหนึ่งครัง้101F

102 (ภาพท่ี 110) ด้วยความยากลําบากดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้การ
ถวายผ้าห่มองค์พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างกลางอยู่แจ้ง มีความถ่ีน้อยกว่าพทุธปฏิมาขนาด
ใหญ่ท่ีสร้างในอุโบสถ หรือวิหาร แต่กระนัน้แล้วการห่อผ้าองค์พุทธปฏิมายังเป็นการห่มอยู่
ตลอดเวลาอนัอาจเป็นท่ีมาของการเก็บความชืน้ทําให้พทุธปฏิมาเกิดความเสียหายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 110 พิธีเปล่ียนผ้าห่มองค์พระพทุธไสยาสน์ วดัสะตือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

พิธีห่มผ้าองค์พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างอยู่กลางแจ้งกระทําได้
ค่อนข้างลําบาก บางท่ีจึงคงเหลือเพียงพิธีถวายผ้าองค์พระ หรือการนําผ้าขึน้ไปวางบนองค์
พระพุทธรูปพอเป็นพิธี ตัวอย่างเช่น การห่มผ้าองค์พระของพระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว จังหวัด
สุพรรณบุรี  มิได้ขึน้ไปห่มทัง้องค์พระ คงเป็นเพียงแต่นําผ้าขึน้ไปพาดบนพระอูรุข้างขวาของ
พระพทุธรูปเท่านัน้ (ภาพท่ี 111) 

 
 

                                                            
102 ข้อมลูจากการลงเก็บข้อมลูภาคสนาม ท่ีมีการเปลี่ยนผ้าหม่องค์พระ ในวนัท่ี 10 เมษายน 

พ.ศ.2557. 
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ภาพท่ี 111  การถวายผ้าองค์พระพระกกสุนัโธ วดัไผโ่รงววั จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
การห่มผ้าพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บางกรณีเกิดจากศรัทธาตอ่องค์พระ และ

การบนบานศาลกล่าว ดงัเช่นการห่มผ้าพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะพานเลือก จงัหวดั
จนัทบรีุ (ภาพท่ี 112) โดยปกติแล้วทางวดัมิได้มีพิธีการห่มผ้าองค์พระแตอ่ย่างใด แตไ่ด้มีผู้ศรัทธา
ขออนญุาตห่มองค์พระ ทางวดัก็มิได้ขดัศรัทธาแตอ่ย่างใด จึงได้อํานวยความสะดวกในการห่มผ้า
องค์เป็นอย่างดี สาเหตคุวามศรัทธาห่มผ้าองค์พระพทุธปฏิมาไสยาสน์ วดัสะพานเลือก มีมาจาก
ทัง้ความศรัทธาในองค์พระ การแก้บน และการสะเดาะเคราะห์  กรณีของการแก้บนด้วยต้องการ
ทําการแก้บนห่มผ้าพระใหญ่ไว้แตว่ดัอ่ืนส่วนใหญ่ไม่อนญุาต จึงมาขอแก้บนท่ีวดันี ้โดยการแก้บน
สะเดาะเคราะห์ มกัมีสิ่งร่วมในพิธีคือไข่ต้ม 100 ลกู และขนมเป๊ียะโดยให้คําอธิบายว่าขนมเป๊ียะ
เป็นขนมท่ีหลวงพ่อประสงค์ อดีตเจ้าอาวาส ชอบรับประทาน ด้วยพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่
องค์นีส้ร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีระลกึถึงท่าน การท่ีองค์พระมีขนาดใหญ่มากผ้าท่ีนํามาห่มองค์พระจึงใช้
ผ้าจํานวน 35 ม้วน รวมคา่เย็บคา่ผ้าเป็นเป็นเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 50,000 บาท โดยในปัจจบุนัมี
ผู้ศรัทธาห่มพระแล้วทัง้สิน้ 7 ผืน โดยห่มทบักนัไปเร่ือยๆ ด้วยพทุธปฏิมาไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ใน
วิหารจงึคดิวา่ไมน่่ามีผลกระทบอนัใดตอ่องค์พระ 102F

103 
 
 

                                                            
103 สมัภาษณ์ พระศภุนิตย์ ปญฺญจโย, พระลกูวดัสะพานเลือก, 14 มีนาคม  2558. 
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ภาพท่ี 112 การห่มผ้าองค์พระพทุธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ วดัสะพานเลือก จงัหวดัจนัทบรีุ 

 
กรณีสดุท้ายมีการเรียกวา่พิธีถวายผ้าองค์พระ คือเป็นพิธีการถวายผ้าองค์

พระแต่มิได้มีการนํามาห่มองค์พระแต่อย่างใด โดยเป็นพิธีถวายผ้าแก่พระพุทธไสยาสน์โลกนาถ
ศาสดามหามนีุ วดัป่าภกู้อน จงัหวดัอดุรธานี (ภาพท่ี 68) พิธีกรรมมีอยูว่า่เม่ือบชูาผ้าไตรถวายองค์
พระแล้ว มีการเดินทกัษิณาวรรตรอบองค์พระ 3 รอบ แล้วมาสวดบทบชูาองค์พระท่ีแท่นบชูาหน้า
องค์พระ เม่ือกระทําพิธีเสร็จจะนําผ้าไตรไปให้เจ้าหน้าท่ีประจําวิหาร แล้วมีการเปิดบทสวดให้พร
จากเคร่ืองบนัทึกเสียงโดยไม่มีพระภิกษุสงฆ์ทําพิธีแต่ประการใด พิธีกรรมดงักล่าวดไูม่เหมาะสม
อย่างเห็นได้ชัด ประการแรกผ้าไตรท่ีถวายองค์พระแม้จะทําบุญตามกําลังศรัทธาก็จริง แต่ผ้า
ดงักลา่วท่ีจดัให้ก็ใช้หมนุเวียนโดยตลอด ประการท่ีสําคญัคือมิได้มีพระภิกษุสงฆ์กระทําพิธีให้ แม้
กระทัง้การสวดให้พรการกระทําพิธีลักษณะนีจ้ึงดูไม่เหมาะสม เพราะมีแนวทางลกัษณะพุทธ
พานิชย์อยา่งเห็นได้ชดั 

การถวายผ้าห่มองค์พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ถือได้ว่าเป็นพิธีท่ีมีความ
นิยมกระทํากนัมาก อาจต้องการให้ผลบญุการห่มองค์พระ ให้เป็นไปตามใจหวงันบัเป็นการเรียก
ศรัทธาการบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่อย่างน้อยการท่ีได้เขียนสิ่งท่ีตนปรารถนาตัง้ใจได้ขึน้ไปห่มบน
องค์พระพุทธปฏิมาอาจเป็นการเร่ืองของกําลังใจในรูปแบบหนึ่ง ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมี
พระพทุธศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ อนัอาจสร้างกําลงัใจ และความมุ่งหวงัโดยหวงัพึ่งร่มบุญแห่ง
พทุธศาสนาก็เป็นได้ แตใ่นบางกรณีท่ีเป็นแนวทางของพทุธพานิชย์ และพิธีกรรมแปลกประหลาด
จนเกินไป ก็จําเป็นต้องทบทวนดวู่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ท่ียงัคงให้ดําเนินต่อไปในพุทธสถานอนั
ศกัดิส์ทิธ์ิ 
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7.1.3 การบรรจุอัฐธาตุใต้ฐานพุทธปฏมิาขนาดใหญ่ ที่วัดไผ่โรงวัว จังหวัด
สุพรรณบุรี 

การบรรจอุฐิัธาตตุามความนิยมทัว่ไปมกัทําการบรรจอุยู่โกศ แตไ่ด้ปรากฏ
ความนิยมการบรรจุอัฐิใต้ฐานพระพุทธรูปขนาดต่างๆ เป็นอย่างมากในวัดไผ่โรงวัว จังหวัด
สุพรรณบุรี (ภาพท่ี 113) ส่วนใหญ่แล้วเป็นพระพุทธรูปท่ีมีผู้ สร้างถวายวัดเพ่ือการบุญ 
ขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีเก็บอฐิัของผู้ลว่งลบั อาจถือได้วา่พระพทุธรูปเหลา่นีทํ้าหน้าท่ีโกศบรรจอุฐิัด้วย
อีกประการหนึ่ง การบรรจอุฐิัธาตใุต้ฐานพระพทุธรูปได้ปรากฏหลกัฐานก่อนหน้านีแ้ล้วยกตวัอย่าง
เช่น พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดเกล้าฯให้ อญัเชิญพระสมัพทุธพรรณี จําลองไป
ประดิษฐานในพระอโุบสถวดัราชาธิวาสวิหาร พร้อมกบับรรจพุระราชสรีรางคารสมเด็จพระศรีพชั
รินทราบรมราชชนนี พระพนัปีหลวง ไว้ใต้พทุธบลัลงัก์103F

104 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 113  การบรรจอุฐิัธาตใุต้ฐานพระพทุธรูปภายในวดัไผโ่รงววั จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

แม้ว่าการบรรจุอฐิัใต้ฐานพระพุทธรูปเคยมีปรากฏมาก่อนหน้านัน้แล้วก็
ตาม แตจ่ะเป็นการบรรจใุนวาระพิเศษ และดัง้เดิมนัน้อาจเป็นพิธีท่ีทําในเฉพาะชนชัน้กษัตริย์ หรือ
ตามพระราชประสงค์ ซึง่การนําพิธีนีม้าใช้กบัชนชัน้สามญัก็มิได้ถือวา่ผิดแตป่ระการใด ในสว่นของ
วดัไผ่โรงววัท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัว่าได้ใช้พระพทุธปฏิมาขนาดตา่งๆบรรจอุฐิัธาตทํุาหน้าท่ีแทนโกศ 
(ภาพท่ี 114) แตกตา่งกบัป่าช้าตามวดัทัว่ไปท่ีจะเห็นโกศบรรจอุฐิัตัง้อยู่เรียงราย จึงเป็นข้อท่ีน่าให้
คิดว่าการใช้พระพุทธรูปบรรจุอัฐิธาตุ เป็นรูปแบบความนิยมเฉพาะของท่ีวัดไผ่โรงวัว อาจเป็น
เพราะศรัทธาการสร้างพุทธปฏิมาของพระครูอุทัยภาดาทรท่ีระบุไว้ว่า “...อาตมาได้ฟังพระท่าน

                                                            
104 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพุทธปฏิมา อตัลกัษณ์พุทธศิลป์ไทย,” ลักษณะไทย, เล่ม 1, 

193. 
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เทศน์ว่า บุคคลผู้ ใดเลื่อมใส ได้สร้างพระพุทธรูปจะเล็กเท่าต้นคาก็ดี โตกว่าต้นคาก็ดี ผู้นัน้จะได้
เป็นพรหมเป็นอินทร์ หม่ืนชาติแสนชาติ ผู้นัน้จะไม่เป็นผู้ตกต่ําเลยจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพาน ถ้า
ผู้ ใดสร้างพระพทุธรูปด้วยทองคํา ผู้นัน้จะได้เกิดเป็นองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราได้ฟังเช่นนัน้ก็
เกิดศรัทธาเล่ือมใส สร้างรูปพระพุทธองค์เสียมากมายหลายล้านหลายโกฏิ เราได้สร้างไว้แล้วนี ้
เป็นปณิธานความมุ่งมัน่ท่ีจะสืบอายพุระศาสนา...”104F

105 ความนิยมการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่
ถวายวดัไผโ่รงววั น่าจะมีแรงบนัดาลใจมาจากปณิธานของพระครูอทุยัภาดาทร จึงมีผู้ศรัทธาสร้าง
พระพทุธรูปถวายเป็นจํานวนมาก ตอ่มาจึงเกิดความนิยมบรรจอุฐิัผู้ลว่งลบัท่ีฐานพระพทุธรูปแทน
การสร้างโกศเพ่ือบรรจอุฐิั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 114 การใช้พทุธปฏิมาขนาดตา่งๆทําหน้าท่ีแทนโกศ วดัไผโ่รงววั จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

7.1.4 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่กับความเช่ือเร่ืองการแก้บน 
การบนบานศาลกล่าวเป็นความเช่ือในสงัคมไทย เพ่ือเป็นการร้องขอสิ่ง

ศกัดิส์ทิธ์ิให้ช่วยอํานวยความสําเร็จในสิง่ตา่งๆ และเม่ือสําเร็จผลตามความต้องการ ต้องทําการแก้
บนท่ีร้องขอไว้ พทุธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์มีการกลา่วอ้างถึงความศกัดิ์สิทธ์ิในเร่ืองการบนบาน
ว่าเม่ือขอแล้วมักจะสําริดผล โดยจะต้องบนบานด้วยสิ่งใดจึงจะสําเร็จ อย่างเช่น พุทธปฏิมา
ไสยาสน์  วัดสะตือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องแก้บนองค์พระด้วยขนมจีนทัง้กระจาด ตาม

                                                            
105 วดัไผ่โรงววั, สมเด็จพระพุทธโคดม (สพุรรณบุรี: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลข

หน้า. 
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ความเช่ือว่าเป็นของชอบของบรรดาทาสท่ีทําการก่อสร้าง 1 0 5 F

106 โดยเป็นการผกูเร่ืองกบัตํานานการ
สร้าง ว่าได้ใช้แรงงานทาสในตําบลไก่จ้นและตําบลใกล้เคียงช่วยกันสร้างเม่ือสร้างแล้วก็ช่วยให้
ทาสเหลา่นัน้เป็นไท106F

107 
นอกจากนัน้ยงัมีความเช่ือเร่ืองการแก้บนพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ด้วยไข่

เค็ม (ภาพท่ี 115) เช่นพระมหาพทุธพิมพ์ วดัไชโยวรวิหาร จงัหวดัอ่างทอง มีความเช่ือเร่ืองใช้ไข่
เคม็มาทําการแก้บนแนวคดิท่ียงัไมอ่าจหาคําตอบได้ อาจจะเป็นการทําเลียนแบบกนัมา จากความ
นิยมการแก้บนของ หลวงพ่อโสธร วดัโสธรวรารามวรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทราก็เป็นไปได้ ด้วยมี
ความนิยมแก้บนหลวงพ่อโสธร ด้วยการถวายไข่ต้มแต่ก็ไม่เคยทราบเหตผุลว่าทําไมต้องถวายไข่
ต้ม ความนิยมการบนบานคงมาจากปริมาณของท่ีนํามาแก้บนว่ามากน้อยอย่างไร เพราะถ้ามีของ
มาแก้บนมาก อาจเป็นเคร่ืองชีว้ดัได้วา่มีความศกัดิส์ทิธ์ิตามความเช่ือในสงัคมไทย   

การแก้บนท่ีมีลกัษณะเฉพาะส่วนหนึ่งคงเกิดจากความเช่ือท่ีเช่ือตามกัน
มา ทัง้ท่ีมีเหตผุลรองรับ และไม่มีเหตผุลรองรับ ในส่วนท่ีมีเหตผุลรองรับอาจนํามาจากตํานาน 
เร่ืองเล่าขานท่ีสืบเน่ืองจากองค์พระ เม่ือสําริดผลจึงได้มีการทําต่อๆกันมาจนเป็นความเช่ือ ส่วน
หนึ่งแล้วการแก้บนท่ีมีลกัษณะเฉพาะอาจเกิดเพราะความสะดวกส่วนหนึ่งเพราะไม่จําเป็นต้อง
ตระเตรียมอะไรมากเพียงแตนํ่าของตามความเช่ือมาก็เพียงพอ สว่นท่ีเหลือก็เป็นเพียงจํานวนท่ีจะ
มาก หรือน้อยก็ตามแตกํ่าลงัศรัทธา หรือจิตอธิษฐานท่ีตัง้ไว้เม่ือการบนบานสําริดผล เพราะความ
จริงแล้วสิ่งท่ีบนบานไม่จําเป็นต้องมีสิ่งใดตายตัวเพราะเป็นเร่ืองของศรัทธาความเช่ือท่ีอยู่ใน
สงัคมไทย ด้วยการบนบานศาลกล่าวปรากฏอยู่ในสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทุกประเภท เป็นเร่ืองความเช่ือท่ี
สามารถปลอบประโลมจิตใจได้ทางหนึง่ 

 
 
 
 
 
 

                                                            
106 วีระศกัร สนัทร์สง่แสง, “สมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ศรีอริยสงฆ์แห่งกรุง

รัตนโกสนิทร์,” สารคด ี27, 336 (มิถนุายน  2554): 78. 
107 ประวัตพิระเทพสิทธินายก วัดระฆังโฆษิตารามและสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต 

พรฺหมฺรํสี), 15. 
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ภาพท่ี 115 การถวายไขเ่คม็เพ่ือทําการแก้บนพระมหาพทุธพิมพ์ วดัไชโยวรวิหาร จงัหวดัอา่งทอง 
 

7.1.5 การนมัสการบูชาพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ลักษณะอ่ืนๆ 
การนมสัการพทุธปฏิมา คือการถวายดอกไม้ธูปเทียน และการปิดทององค์

พระ เพ่ือถวายเป็นพทุธบูชาเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปของการไปทําบุญไหว้พระตามวดัต่างๆของ
พทุธศาสนิกชน ประเพณีดงักลา่วของพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์ในปัจจบุนัมีการสร้างรูปแบบ
วิธีการกราบไหว้องค์พระให้มีลกัษณะพิเศษ อย่างเช่นการกราบขอพรองค์พระพทุธมหานวมินทร
ศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ มีลกัษณะพิเศษ คือ ต้องมีการไปแตะปลายนิว้ชีข้ององค์พระเพ่ือตัง้จิต
อธิฐานของพรให้สมความปรารถนา 1 0 7 F

108(ภาพท่ี116)โดยทางวัดได้จัดนั่งร้านเพ่ือสามารถขึน้ไป
นมสัการองค์พระได้อยา่งสะดวก  

การนมสัการองค์พระในรูปแบบดงักล่าว อาจจะเป็นเพราะส่วนนิว้พระ
หตัถ์ขององค์พระพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ เป็นจุดท่ีใกล้ท่ีสดุท่ีจะสามารถไป
แตะ หรือกราบไหว้ ได้อยา่งใกล้ชิดมากท่ีสดุ ประกอบกบัพทุธลกัษณะมีความสวยงามจงึเหมาะทัง้
การไป แตะ กราบไหว้ นมัสการ องค์พระ และเป็นมุมถ่ายรูปท่ีสวยงามท่ีสุดมุมหนึ่ง การสร้าง
รูปแบบการนมสัการเช่นนี ้อาจเป็นทัง้เร่ืองของรูปแบบการเรียกศรัทธาในการนมสัการ และมมุมอง
ในการท่องเท่ียวไปด้วยกนัก็อาจเป็นไปได้ 

 
 
 
 

                                                            
108 ผืนผ้าประชาสมัพนัธ์ภายใน วดัมว่ง.  
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ภาพท่ี 116  ลกัษณะการกราบไหว้นมสัการพระพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ 
 

การปิดทององค์พระพทุธรูปเป็นประเพณีการนมสัการพทุธปฏิมารูปแบบ
หนึง่ พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ก็มีความนิยมในการปิดทองด้วยเช่นกนั แตด้่วยขนาดความใหญ่โตของ
องค์พุทธปฏิมาการปิดทองส่วนใหญ่แล้วมักเป็นการปิดบริเวณท่ีพระเพลาขององค์พระ และ
บริเวณนิว้พระหตัถ์ ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีต่ําสดุขององค์พระ เป็นการสะดวกในการปิดทอง พทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่บางองค์ได้มีรูปแบบการปิดทององค์พระในแบบเฉพาะ เช่นการปิดทองหวัใจองค์พระ
ของสมเด็จพระศากยมนีุศรีสเุมธบพิตร (ภาพท่ี 47) วดับางพลีใหญ่กลาง จงัหวดัสมทุรปราการ 
การนมสัการปิดทองหวัใจพระเป็นนยัว่าได้เข้าถึงหวัใจคือเข้าถึงแก่นแท้แห่งพระพทุธศาสนา หรือ
การเข้าถึงความสขุอนัแท้จริง และสามารถอธิษฐานจิตขอพรตามท่ีตนเองตัง้ใจ108F

109 การเรียกศรัทธา
ด้วยวิธีดงักลา่วนบัวา่ได้ผลมาก ด้วยอาจเป็นการนําเสนอท่ีแปลกใหมทํ่าให้จงูใจนกัท่องเท่ียว และ
การทําบญุ เพราะมีทัง้นกัท่องเท่ียวทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ต่างเข้านมสัการ เท่ียวชมพระ
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์นีเ้ป็นจํานวนมาก พิธีการปิดทองหวัใจพทุธปฏิมานอกจากสมเด็จพระ
ศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร ยังมีพิธีรูปแบบเดียวกันในสมเด็จพระศรีเมืองทอง วัดต้นสน จังหวัด
อ่างทอง (ภาพท่ี 117) ด้วยเช่นกนั ผิดกนัแตว่่า หวัใจพระพทุธเจ้าของสมเด็จพระศรีเมืองทอง ได้
จดัตัง้อยู่ด้านหน้าองค์พระ มิได้อยู่ภายในองค์พระบริเวณพระอรุะด้านซ้ายอย่างสมเด็จพระศากย
มนีุศรีสเุมธบพิตร 

                                                            
109 คณะผู้จดัพิมพ์นิตยสารมหามงคล วดับางพลีใหญ่กลาง, มหามงคล วัดบางพลี

ใหญ่กลาง, 12. 
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ภาพท่ี 117 หวัใจพระพทุธเจ้าของสมเดจ็พระศรีเมืองทอง วดัต้นสน 

 
ประเพณีการนมสัการพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีรูปแบบเฉพาะ ส่วนหนึ่ง

แล้วคงเป็นเร่ืองของความเช่ือการสร้างศรัทธาตามลกัษณะดัง้เดิมของการนมสัการองค์พระ แต่
การสร้างลกัษณะเฉพาะอาจเป็นการสร้างความพิเศษบางประการ เพ่ือสง่เสริมการเรียกศรัทธาอีก
ทางหนึ่ง โดยใช้รูปแบบการนมัสการท่ีเข้าใกล้องค์พระเพ่ือทําการปิดทอง หรือกราบไหว้อย่าง
ใกล้ชิด คงคล้ายกบัการปิดทององค์พระทัว่ไปท่ีมีความนิยมปิดทองในส่วนต่างๆขององค์พระโดย
เป็นความเช่ือท่ีสืบต่อกันมา ด้วยความท่ีพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีข้อจํากัดในเร่ืองขนาดท่ีไม่
สามารถทําการปิดทองในส่วนท่ีต้องการได้ การสร้างลกัษณะท่ีเฉพาะอาจเป็นเร่ืองของความ
สะดวกในการปิดทองนมสัการด้วยส่วนหนึ่ง สว่นการปิดทองของหวัใจพระพทุธรูปเป็นการผกูโยง
เร่ืองศรัทธาในความเข้าถึงแก่นแท้พุทธศาสนาไปในตัว นับว่าเป็นการนําลักษณะความเป็น
รูปธรรมมาผนวกกับคติท่ีเรียกศรัทธาท่ีได้ผล เพราะมีลกัษณะท่ีแปลกมีเฉพาะอยู่ในพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่เพียงไมก่ี่องค์ 

ในสว่นของพระพทุธเกตมุงคลมีพิธีกรรมท่ีสืบเน่ืองจากองค์พระคือพิธีการ
ลอดฐานพระ เพ่ือมุง่หวงัให้เกิดความเป็นสริิมงคล โดยพิธีการดงักลา่วเป็นการสกัการบชูาองค์พระ 
ท่ีมีการเช่ือมโยงกบัคาถาประจําดวงประจําวนัเกิดเพ่ือภาวนาให้ครบตามกําลงัวนัเม่ือรอดครบ 1 
ครัง้ต้องไปตีฆ้องชยัเพ่ือความเป็นสิริมงคล 1 0 9 F

110 พิธีกรรมการรอดฐานพระท่ีอาจดเูหมือนไม่ใช่กิจท่ี
วดัพึงมี แต่น่าจะเป็นการใช้พืน้ท่ีใต้องค์พระเป็นประโยชน์ในการสร้างพิธีกรรม โดยอาจเป็นไปใน
แนวทางของการทําพิธีเพ่ือความเป็นสริิมงคลมากกวา่ การมุ้งเน้นในแนวทางของพทุธพานิชย์ 

 

                                                            
110 ป้ายขัน้ตอนการลอดฐานพระบริเวณองค์พระ. 
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7.2 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่กลุ่มที่ไม่ปรากฏพธีิกรรมกับองค์พระ 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองค์มิได้ปรากฏพิธีกรรมใดท่ีเก่ียวข้องกบัองค์พระ คง

มีเพียงการนมสัการกราบไหว้บชูาเพียงเท่านัน้ โดยสว่นมากแล้วพทุธปฏิมาขนาดใหญ่กลุม่นีม้นัมี
พืน้ท่ีประดษิฐานบนเนินเขาในพืน้ท่ีวนอทุยานแห่งชาติเช่น พระพทุธสกลสีมามงคล วดัเทพพิทกัษ์
ปณุณาราม จงัหวดันครราชสีมา พระพทุธสริุนทรมงคล วนอทุยานพนมสวาย จงัหวดัสริุนทร์ พระสุ
ภทัรบพิตร วนอทุยานแห่งชาตเิขากระโดง จงัหวดับรีุรัมย์ ฯลฯ หรือองค์ท่ีมีการสร้างท่ีมีการยกฐาน
สงูจึงไม่สามารถทําพิธีกรรมท่ีใกล้ชิดกบัองค์พระได้โดยสะดวกเช่น พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิม
พระเกียรติฯ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวดัเพชรบูรณ์ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เขานาคเกิด 
จงัหวดัภเูก็ตฯลฯ แตมี่บางองค์ถึงจะเข้าถึงองค์พระได้โดยสะดวกแตก็่ไม่ปรากฏพิธีกรรมท่ีสืบเน่ือง
จากองค์พระ เช่น พระพทุธทกัษิณม่ิงมงคล พทุธอทุยานเขากง วดัเขากงมงคลม่ิงมิตรปฏิฐาราม 
จงัหวดันราธิวาส และพทุธปฏิมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วดัน้อยโพธ์ิคํา จงัหวดันครพนม ใน
ส่วนนีพ้ระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ด้วยอาจประดิษฐานอยู่ในเขตพืน้ท่ี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งยังคง
ประสบปัญหาความไมส่งบในพืน้ท่ีภาคใต้อยูจ่งึอาจไมส่ะดวกในการเดินทางไปนมสัการบชูา สว่น
พทุธปฏิมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในปัจจุบนัอยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรมอาจด้วยขาดปัจจยัใน
การบํารุงรักษา จงึอาจเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้มีผู้ เดนิทางมานมสัการกราบไหว้น้อย  

ถึงแม้วา่พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในกลุม่นีอ้าจดเูหมือนไมมี่การเรียกศรัทธาจากองค์
พระด้วยไมมี่พิธีกรรมท่ีสืบเน่ืองจากองค์พระ แตอ่ย่างน้อยด้วยความท่ีเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ี
เห็นได้ชดัจึงอาจเป็นจดุดงึดดูการทําบญุเรียกศรัทธาในส่วนอ่ืนๆ ของวดั หรือสถานท่ีประดิษฐาน 
ด้วยวดัท่ีมีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่บางแห่งได้มีการเรียกศรัทธาการบญุรูปแบบอ่ืนควบคูไ่ป
ด้วยดงัเช่น พระพทุธรัตนโกสินทร์มหามนีุ วดัหนองหอย จงัหวดัราชบรีุ ท่ีพบว่าองค์พระคอ่นข้างมี
ผู้ เข้าไปสกัการบชูาเป็นจํานวนน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบัรูปเคารพพระโพธิสตัว์กวนอิมขนาดใหญ่ท่ี
สร้างบริเวณพืน้ท่ีใกล้กนั ประการแรกคงมาจากวดัหนองหอยแบง่พืน้ท่ีเป็นสองสว่นโดยมีถนนเป็น
ตวัแบง่ โดยด้านหนึ่งเป็นบริเวณวดัคือพืน้ท่ีประดิษฐานพระพทุธรัตนโกสินทร์มหามนีุ สว่นอีกด้าน
หนึง่เป็นวิหารพระโพธิสตัว์กวนอิมขนาดใหญ่ การเดินทางมาท่ีวดัจะเห็นองค์พระสีขาวโดดเดน่แต่
ไกลอนัเป็นหมดุเมืองสญัลกัษณ์แทนวดัหนองหอย 

พืน้ท่ีประดิษฐานองค์พระเป็นส่วนพืน้ท่ีวดัเป็นสิ่งก่อสร้างเก่า ในส่วนนีมี้อาคาร
ประดิษฐานองค์พระท่ีอยู่บนพืน้ท่ีสงูขึน้ไปนมสัการได้ค่อนข้างลําบาก และอาคารใต้องค์พระเป็น
พืน้ท่ีนมสัการเทพเจ้าองค์ต่างๆในลกัษณะแบบศาลเจ้าจีน ส่วนในพืน้ท่ีฝ่ังตรงกนัข้ามส่วนของ
วิหารพระโพธิสตัว์กวนอิมเป็นส่วนของอาคารท่ีสร้างขึน้มาใหม่ โดยดูเหมือนไม่ได้เป็นพืน้ท่ีใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



285 

ลกัษณะของวดัแต่อย่างใด พืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังของวดัคล้ายกบัว่าให้ความสําคญักบัสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ พระ
โพธิสตัว์ เทพเจ้าจีน เสียมากกว่าโดยเฉพาะองค์พระโพธิสตัว์กวนอิมอิริยาบถนัง่ปางประทานพร
ขนาดใหญ่ ในวิหารพระโพธิสตัว์กวนอิม ท่ีมีผู้มานมสัการเป็นจํานวนมากกว่าสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอย่างอ่ืน 
รวมถึงพระพทุธรัตนโกสนิทร์มหามนีุท่ีดคูล้ายเป็นสญัลกัษณ์เพียงอย่างเดียวของศาสนาพทุธแบบ
เถรวาทในบริเวณวดั 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าวัดหนองหอยได้ให้ความสําคัญกับรูปเคารพพระโพธิสัตว์
กวนอิม และเทพเจ้าจีนมากกวา่พระพทุธรัตนโกสนิทร์มหามนีุ สว่นนีอ้าจเกิดมาจากการท่ีวดัหนอง
หอย อาจได้รับการอุปถัมป์จากพุทธศาสนิกชนจีนด้วยป้ายบริเวณหน้าองค์พระพระพุทธ
รัตนโกสินทร์มหามนีุ ได้ระบวุ่าคณะศิษย์เจ้าแม่กวนอิม และคณะศิษย์พ่อปู่ เจ้าย่ีกอฮง สร้างถวาย
1 1 0 F

111 ตลอดจนถึงภายในวิหารพระโพธิสตัว์กวนอิม ได้มีป้ายระบุถึงงานเทศการนมสัการองค์พระ
โพธิสตัว์กวนอิม วดัหนองหอย ในพระอปุถมัภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จึง
เป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่วดัหนองหอยมีรูปแบบการเรียกศรัทธาจากพระโพธิสตัว์กวนอิมเป็นสําคญั 
จึงอาจเป็นท่ีมาของการเรียกศรัทธาจากพทุธศาสนิกชนชาวจีน ด้วยการท่ีมีรูปเคารพพระโพธิสตัว์
กวนอิมขนาดใหญ่ให้มาสกัการะบชูากราบไหว้  

อนึ่งแล้วในส่วนของพระพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามนีุ ถึงจะมีแรงบนัดาลใจมา
จากภาพวาดพระพทุธเจ้าศลิปะอินเดียสมยัใหม ่แตด้่วยมีการปรับแบบจากธรรมจกัรมทุรา มาเป็น
ปางสมาธิ ประกอบเค้าพระพักตร์ และการทิง้ชายจีวรเป็นริว้ ในบางมุมมองก็อาจดูคล้าย
พระพทุธรูปแบบจีนได้เช่นกนั จงึอาจเป็นสว่นหนึง่ในการเรียกศรัทธาจากชาวจีนก็เป็นไปได้ 

เห็นได้ว่าพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองค์
พระ แต่ด้วยขนาดองค์พระท่ีใหญ่โตสังเกตได้ในระยะไกล จึงเป็นสิ่งท่ีเรียกศรัทธาการบุญได้
เช่นกัน โดยเป็นสัญลักษณ์หมุดเมืองดึงดูดพุทธศาสนิกชน เพ่ือเข้ามากราบไหว้บูชาองค์พระ 
ตลอดจนถึงสิ่งเรียกศรัทธาการสกัการะรูปเคารพลกัษณะอ่ืน และรูปแบบการเรียกศรัทธาท่ีมีใน
บริเวณวดั หรือพืน้ท่ีประดษิฐาน 

7.3 พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ การเรียกศรัทธาจากการท่องเที่ยว 
ปัจจบุนัการท่องเท่ียวนบัได้วา่เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสง่เสริมการทําบญุไหว้พระ ด้วยได้

เกิดวฒันธรรมรูปแบบใหม่ โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นําการท่องเท่ียวไหว้พระ
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการโฆษณา และเป็นแรงจงูใจในการท่องเท่ียว ในการไหว้พระสําคญัๆ จาก

                                                            
111 ส่วนนีไ้ม่ได้ระบอุย่างชดัเจนว่าสร้างสิ่งใดถวาย แต่น่าจะเป็นเก๋งจีนบริเวณลาน

หน้าอาคาร ใต้ฐานท่ีประดษิฐานองค์พระ เพราะบริเวณป้ายอยูใ่นสว่นหน้าใกล้กบัเก๋งจีน 
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การไหว้พระพทุธรูปสําคญั จนกลายมาเป็น เส้นทางท่องเท่ียว “ไหว้พระ 9 วดั” แรกๆก็เป็นวดัใน
กรุงเทพฯ ต่อมาก็เป็นการไหว้พระ 9 วัดในอยุธยา และแพร่หลายไปยังจังหวัดต่างๆ การจัด
โครงการลกัษณะดงักลา่ว นบัวา่ได้ผลอยา่งมาก กลา่วคือ นบัตัง้แตปี่แรกท่ีทําการจดัจนถึงปัจจบุนั
ยงัมีความนิยมในการท่องเท่ียวดงักลา่วอยูม่าก111F

112 วดัท่ีมีพทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลายวดัก็เป็นหนึ่ง
ในการท่องเท่ียวทําบญุเช่น พระพทุธมหานวมินทรศากยมนีุศรีวิเศษชยัชาญ วดัมว่ง มีการจดัอยูใ่น
การท่องเท่ียวไหว้พระ 1 วนั 9 วดั ของจงัหวดัอา่งทอง112F

113  
โครงการท่องเท่ียวทําบญุไหว้พระในลกัษณะนีส้ว่นหนึง่ก็น่าจะเป็นแนวทางท่ีดีใน

การสง่เสริมการท่องเท่ียว และเข้าถึงพทุธศาสนา ซึง่สอดคล้องกบัวฒันธรรม ความเช่ือของคนไทย 
ด้วยมีพืน้ฐานความชอบ และศรัทธาในการไหว้พระอยู่แล้ว ยิ่งมีการกําหนดเส้นทางในการไหว้
พระพทุธรูปสําคญั มีการบริหารงานท่ีดี เช่น การเดนิทางสะดวก มีบริการนําชม มีเอกสารหรือคูมื่อ
การไหว้พระ ทําให้ได้รับความนิยม ส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็ทําให้คนไทยได้หนักลบัมาเข้าวดัมากขึน้
แม้ว่าจะเป็นในลกัษณะของการท่องเท่ียว หรือเป็นความนิยมในช่วงสัน้ๆก็ตามที แต่สว่นท่ีเป็นจิต
วิญญาณ หรือศรัทธาท่ีเป็นแก่นของพระพทุธศาสนานัน้มีมากน้อยเพียงใด เพราะตามหลกัความ
จริงพระพุทธรูปคือ ตวัแทนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าสร้างด้วยวสัดใุดก็ตามที การไหว้พระพุทธรูป
องค์ไหนท่ีไหนก็ได้ จําเป็นต้องไหว้ให้ครบ 9 วดั หรือ 100 วดัหรือไม่ แนวทางการสร้างคติ หรือ
ศรัทธาของ ททท. ก็ต้องระวงัด้วยเช่นกนั เพราะวตัถปุระสงค์หลกัของการท่องเท่ียว  แต่ก็ควรยึด
หลกัความจริง หรือหลกัการทางพระพทุธศาสนาไว้ด้วย113F

114 
ข้อคิดเห็นประการหนึ่งท่ีน่าจะเสริมได้ในเร่ืองของการท่องเท่ียว คือ การนําเสนอ

ข้อมลูทางวิชาการ เช่น ข้อมลูทางศิลปกรรม ประวตัิความเป็นมา ความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ 
ความสําคญัของชมุชน ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน และเร่ืองของการอนรัุกษ์ ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์โดย
การปลกุจิตสํานกึมากกวา่การสร้างทศันคตใินเร่ืองของความศกัดิส์ทิธ์ิอภินิหาริย์ตา่ง 1ๆ14F

115 
 

                                                            
112 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 616. 
113 วัดม่วง, เอกสารเผยแพร่จากวดัมว่ง จ.สพุรรณบรีุ, 2557. 
114 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 616-617. 
115 เร่ืองเดียวกนั, 617. 
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8. การเรียกศรัทธาจากพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในพืน้ที่การสร้าง: พืน้ที่ศักดิ์สิทธ์ิ พืน้ที่วน
อุทยาน และพืน้ที่การท่องเที่ยว 

การเรียกศรัทธาจากพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มิได้มาจากองค์พระเพียงอย่างเดียวยงัมี
องค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ท่ีสามารถเรียกศรัทธาการสร้าง และศรัทธาการบญุได้เช่นเร่ืองของพืน้ท่ีการ
สร้าง การเรียกศรัทธาการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองค์พบว่ามีการเรียกศรัทธาการสร้าง
จากพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ด้วยเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเช่ือความเคารพบชูาประจําถ่ิน ผนวกกบัแนวความคิด
การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนาท่ีสําคญั และโดดเดน่เป็นหมดุเมืองจึง
เป็นการเรียกศรัทธาการสร้างต่อชาวท้องถ่ินท่ีมีความเช่ือร่วมกันได้อย่างดี โดยมากแล้วพืน้ท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิประจําท้องถ่ินมกัจะสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีป่าไม้ หรือวนอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต่อมามกัพฒันา
เป็นท่องเท่ียวจึงเป็นการเรียกศรัทธาการท่องเท่ียวได้อีกส่วนหนึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วมกัใช้ช่ือเรียก
พืน้ท่ีลกัษณะนีว้่า “พทุธอทุยาน” ด้วยเป็นพืน้ท่ีท่ีมิใช่วดั และยงัมีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
ในพืน้ท่ีป่าไม้ลกัษณะอ่ืนเช่น เป็นพืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรม  โดยสว่นมากมกัมีการสร้างในพืน้ท่ีเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นอกจากนัน้ยงัมีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บนพืน้ท่ีการท่องเท่ียวอย่างแท้จริง 
ด้วยเป็นการสร้างบนแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีผู้ นิยมท่องเท่ียวอยูแ่ตเ่ดมิ หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีคาบเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว โดยเป็นการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ลกัษณะหมดุเมือง เพ่ือเรียกศรัทธาการท่องเท่ียว 
ด้วยเป็นพืน้ท่ีท่ีมีผู้ นิยมท่องเท่ียวอยู่แล้วจึงสามารถเรียกศรัทธาการบญุ การบริจาคได้ดี ด้วยเป็น
แหลง่ท่ีมีผู้คนเดินทางมาเป็นอย่างมาก โดยใช้สญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาขนาดใหญ่เป็นจดุดงึดดู
เรียกศรัทธา 

8.1 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ที่สร้างบนพืน้ที่ศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือประจาํถิ่น 
การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่บางองค์มีการเรียกศรัทธาการก่อสร้างด้วยการ

สร้างบนพืน้ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิประจําถ่ิน โดยพืน้ท่ีเหลา่นีม้กัเป็นพืน้ท่ีท่ีพบหลกัฐานการสร้างศาสนาสถาน
มาแต่ดัง้เดิม หรือเป็นพืน้ท่ีป่าไม้ โดยมกัมีความคาบเก่ียวกับพืน้ท่ีวนอุทยานแห่งชาติ โดยส่วน
ใหญ่แล้วพบในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดงัเช่น พระมงคลมิ่งเมือง 
ประดษิฐานท่ีเขาดานพระบาท ด้วยมีความเช่ือวา่เขาดานพระบาทเป็นศาสนสถานมาก่อน115F

116 พระ
พทุธทกัษิณมิ่งมงคล ประดิษฐานท่ีเขากง ด้วยเป็นพทุธสถานเก่าแก่ปรากฏหลกัฐานมาแตโ่บราณ

                                                            
116 เร่ืองเดียวกนั. 
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116F

117 พระพทุธสริุนทรมงคล ประดิษฐานบนยอดเขาพนมเปร๊าะ (เขาชาย) ด้วยความเช่ือว่าเป็นพืน้ท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาพนมสวายท่ีชาวจังหวดัสุรินทร์มีงาน
ประเพณีทกุวนัขึน้ 1 ค่ํา เดือน 5 อนัเป็นวนัขึน้ปีใหม่ตามจนัทรคติชาวจะเดินขึน้เขาพนมสวายเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล1 1 7F

118 พืน้ท่ีประดิษฐานพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ทัง้สามองค์ ปัจจบุนัมีการพฒันาให้
เป็นพทุธอทุยาน118F

119 และโครงการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงพทุธตามลําดบั 
การสร้างพทุธปฏิมาบนพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิส่วนหนึ่งคงเป็นการเรียกศรัทธาการสร้าง

บนพืน้ท่ีท่ีมาความรับรู้ร่วมกนัของชาวท้องถ่ินดัง่กรณีของพระพทุธสริุนทรมงคล และในปัจจบุนัยงั
ได้พฒันาเป็นพืน้ท่ีการท่องเท่ียวเชิงพุทธท่ีเรียกศรัทธาการทําบุญไหว้พระอีกโสตหนึ่ง ส่วนพระ
มงคลมิ่งเมือง และพระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล สงัเกตได้วา่จากประวตักิารสร้างความสมัพนัธ์กนัด้วย
สร้างโดยหน่วยงานรัฐบาล และพืน้ท่ีดัง้เดิมมีความเช่ือว่าเป็นศาสนาสถานมาแต่ครัง้อดีต
ตลอดจนแนวคิดการสร้างท่ีพฒันาพืน้ท่ีเป็นพทุธอทุยาน จึงอาจเป็นการเรียกศรัทธาการสร้างด้วย
เป็นการสร้างบนพืน้ท่ีศาสนาสถานดัง้เดิมของชาวท้องถ่ิน และมีแผนการพฒันาเป็นพทุธอทุยาน 
อนัเป็นการพฒันาพืน้ท่ีสร้างความศรัทธาร่วมกันของชาวท้องถ่ินหลงัจากการสร้างพุทธปฏิมา
สําเร็จลง 

8.2 พุทธปฎิมาขนาดใหญ่ที่สร้างบนพืน้ที่วนอุทยานแห่งชาต ิและพืน้ที่ป่าไม้ 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองค์ท่ีมีการสร้างอยู่ในพืน้ท่ีวนอทุยานแห่งชาติ  โดย

บางองค์พืน้ท่ีการสร้างได้ทบัซ้อนกบัพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิดงัท่ีกล่าวไปแล้ว จึงขอกล่าวเพียงพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างบนพืน้ท่ีวนอทุยาน และพืน้ท่ีป่าไม้ส่วนนีป้ระกอบด้วย พระพทุธสกลสีมามงคล 
วดัเทพพิทกัษ์ปณุณาราม 1 1 9F

120 จงัหวดันครราชสีมา พระสภุทัรบพิตรประดิษฐานท่ีวนอทุยานเขา
กระโดง จงัหวดับรีุรัมย์ พระพทุธสริุนทรมงคลประดิษฐานท่ีวนอทุยานพนมสวาย จงัหวดัสริุนทร์ 
และพระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ วดัป่าภกู้อน จงัหวดัอดุรธานี  

                                                            
117 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์, หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณ

มิ่งมงคล, 24-25. 
118 ป้ายประวตัพิระพทุธสริุนทรมงคลบริเวณหน้าองค์พระ. 
119 ปัจจบุนัพทุธอทุยานเขากงได้พฒันามาเป็นพทุธมณฑลประจําจงัหวดันราธิวาส. 
120 เดมิพืน้ท่ีประดษิฐานพระพทุธสกลสีมามงคลบนเขาสีเสียดอ้า อยูใ่นเขตวนอทุยาน

เขาใหญ่ ต่อมาได้ตัง้เป็นสํานักสงฆ์ และได้รับวิสุงคามสีมาเป็นวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
ตามลําดับ ดูใน ประทีป ทองเปลว, พระพุทธสกลสีมามงคล (กรุงเทพฯ: ศักดิ์ชัยการพิมพ์, 
2544), 125. 
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เบือ้งต้นการสร้างคงมาจากพระมงคลมิ่งเมือง ท่ีอาจเป็นแรงบนัดาลใจการสร้าง
พระพทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์อ่ืนๆท่ีสร้างบนพืน้ท่ีวนอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
ความเหมาะสมในการสร้างส่วนนีค้งพิจารณาได้เพียงสิ่งท่ีปรากฏในปัจจุบนั และผลท่ีเห็น ด้วย
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่กลุม่นีเ้กือบทัง้หมดถือได้ว่ามีความงดงาม และเดน่เป็นสง่าดนู่าศรัทธา เช่น 
พระพุทธสกลสีมามงคล เป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่สีขาว ท่ีตดักับผืนป่าสีเขียวเป็นพืน้หลงั โดย
มองเห็นได้ในระยะไกลตัง้แตก่่อนถงึวดั สว่นนีใ้นปัจจบุนัผืนป่าท่ีประดษิฐานแทบจะมีความใกล้ชิด
กบัเมืองมากจนอาจไมรู้่สกึเป็นผืนป่า ประกอบกบัการไมไ่ด้รบกวนผืนป่ามากนกัเพราะสงัเกตได้วา่
พระพทุธรูปบางองค์เช่น พระสภุทัรบพิตร ท่ีพืน้ท่ีประดษิฐานในปัจจบุนัอยู่ใกล้แหลง่เมืองจึงมีผู้มา
นมสัการโดยตลอด ด้วยในอดีตมีการสร้างในพืน้ป่าก็จริง แต่เม่ือความเจริญได้พฒันามาถึง 
ภาพลกัษณ์แห่งความเป็นผืนป่าพืน้ท่ีประดิษฐานได้ผนัแปรไป สว่นหนึ่งคงเกิดจากการเดินทางไป
นมสัการว่าสามารถเดินทางได้สะดวกมากน้อยเพียงใด แต่ในบางองค์ท่ีสร้างระยะหลงัได้สร้างใน
พืน้ท่ีวนอทุยานแห่งชาตจิริงๆในสว่นนีอ้าจต้องพิจารณาในแง่ของความเหมาะสม 

ตัวอย่างเช่นพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน จังหวัด
อดุรธานี และพระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี เขานาคเกิด จงัหวดัภเูก็ต โดยเฉพาะพระพทุธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามนีุ อาจมองได้ว่าเป็นแนวทางของพุทธพานิชย์ได้อย่างค่อนข้างชัด เพราะ
พืน้ท่ีประดิษฐานเป็นวิหารขนาดใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติป่านายงู และป่านํา้โสม ท่ีสร้างอยู่
กลางผืนป่าอย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งคงมีเหตุจากการต้องการอนุรักษ์ผืนป่าตามวตัถุประสงค์แรก
สร้างเพ่ือปลกูป่าทดแทนฟืน้ฟสูภาพป่าเส่ือมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถกูต้องตามระเบียบของกรม
ป่าไม้ 1 2 0 F

121 แต่ปัจจุบนับนพืน้ท่ีประดิษฐานองค์พระล้วนมีแต่ร้านค้าหลากหลาย มีการรับบริจาค
มากมายจนเกินงามความเป็นพุทธสถาน และพิธีกรรมต่างๆในวิหารองค์พระก็มิได้กระทําโดย
พระสงฆ์เป็นเพียงการเปิดเคร่ืองบนัทกึเสียงบทสวดมนต์แทนการสวดของพระสงฆ์ 

ปัจจุบนัพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างในพืน้ท่ีวนอทุยานแห่งชาติ  ได้รับการการ
พฒันาในลกัษณะการท่องเท่ียว โดยใช้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นสญัลกัษณ์สง่เสริมการท่องเท่ียว 
หรืออาจเป็นเป้าหมายหลกัของการท่องเท่ียวอีกทางหนึ่ง เพราะเป็นการส่ือความหมายได้ดีใน
สงัคมไทย ด้วยการท่ีนบัถือศาสนาพุทธ จึงเป็นการท่ีเรียกร้อง และดึงดดูศรัทธาได้นบัตัง้แต่การ
สร้าง ตลอดจนผลสําเร็จในการสร้างความสําคญัของพืน้ท่ีเกิดตามมา แต่กระนัน้แล้วการพฒันา
ของพืน้ท่ีบางแห่งอาจดูไม่เหมาะสมนักถ้ามุ่งหมายให้พุทธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นสิ่งดึงดูดการ
ท่องเท่ียวเชิงพทุธพานิชย์มากจนเกินพอดี 

                                                            
121 ประวัตกิารสร้างองค์พุทธไสยาสน์ และการตกแต่งพระวิหาร, ไมร่ะบหุน้าท่ีพิมพ์. 
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8.3 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่บนพืน้ที่ท่องเที่ยว 
แนวความคิดเร่ิมแรกของการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เพ่ือเป็นจุดทัศนาจร

แหล่งท่องเท่ียว ระบอุยู่ในแนวความคิดหลกัในการสร้างพระพทุธทกัษิณมิ่งมงคล และพฒันาเขา
กงให้เป็นพทุธอทุยานประจําภาคใต้ 1 2 1F

122 แต่ปัจจบุนัแนวความคิดนีก็้ไม่อาจประสบผลสําเร็จด้วย
ปัญหาทางภาคใต้ท่ีเกิดขึน้ แตถื่อได้วา่เป็นครัง้แรกท่ีมีแนวคิดการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ และ
พฒันาพืน้ท่ีเป็นพทุธอทุยาน ตอ่มาแนวคิดนีไ้ด้มีการนําไปใช้ในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อีก
หลายองค์ จงึเป็นแนวทางของการเรียกศรัทธาจากการท่องเท่ียวประการหนึง่ 

การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีการสร้างบนพืน้ท่ีท่องเท่ียวได้เกิดขึน้ต่อมา 
โดยการสร้างมีลกัษณะจดุดงึดดูทางการท่องเท่ียวอยา่งเดน่ชดั นอกจากนัน้ภายในบริเวณองค์พระ
ได้มีกิจกรรมการบุญอยู่อย่างหลากหลาย ดงัตวัอย่างเช่น พระพทุธนวล้านตือ้ สร้างริมแม่นํา้โขง 
บริเวณสามเหล่ียมทองคํา เป็นพระพทุธรูปแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ประดิษฐานบนเรือกลางแจ้ง 
สถานท่ีประดิษฐานอาจดไูม่เหมาะสม ประการแรกบริเวณนีม้ิใช่วดั เป็นส่วนท่ีสญัจรผ่านทางบก 
และทางนํา้ ท่ีสําคัญคือการสร้างบนบริเวณท่ีเป็นธรรมชาติ แต่เดิมมุมมองท่ีเห็นดินแดน
สามเหล่ียมทองคําเป็นดินแดนของทัง้ 3 ประเทศท่ีมีความงดงามอย่างมาก 1 2 2 F

123 และยงัเป็นพืน้ท่ี
ทางการท่องเท่ียวท่ีผู้คนนิยมเดนิทางท่องเท่ียวอยูแ่ล้วในสว่นนีอ้าจมองได้ว่าเป็นการใช้สญัลกัษณ์
ทางศาสนาดักเรียกศรัทธาจากนักท่องเท่ียวให้มาทําบุญไหว้พระ อย่างน้อยในเชิงปริมาณ 
นอกจากนีย้งัได้สร้างตํานานความเช่ือ สร้างสิง่เคารพบชูาท่ีปะปนหลายอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
ใช้พระพทุธรูป สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ เพ่ือประโยชน์ทางพทุธพานิชย์อยา่งชดัเจน123F

124 
นอกจากพระพุทธนวล้านตือ้แล้ว พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี เขานาคเกิด 

จงัหวดัภเูก็ต อาจมองได้ในทิศทางใกล้เคียงกนัแตอ่าจดไูม่เดน่ชดัเท่าในเร่ืองการเรียกศรัทธาท่ีเกิน
งาม แตเ่ป็นการสร้างคล้ายเป็นหมดุเมืองดงึดดูการท่องเท่ียวท่ีเห็นได้ชดั ด้วยสถานท่ีตัง้อยูบ่นยอด
เขานาคเกิดไม่ไกลตวัเมืองภเูก็ต จึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ
นิยมมาเย่ียมชมนมสัการกราบไหว้พระใหญ่ประจําเมืองภเูก็ตเป็นจํานวนมาก เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีสร้างบนพืน้ท่ีการท่องเท่ียวมกัดแูล รูปแบบมลูนิธิ เป็นการบริหารจดัการ

                                                            
122 คณะกรรมการมลูนิธิพทุธทกัษิณพรหมาภรณ์,หนังสือที่ระลึกพระพุทธทักษิณ

มิ่งมงคล, 25. 
123 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 609. 
124 เร่ืองเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



291 

รูปแบบเอกชน จึงอาจนําปัจจยัส่วนหนึ่งมาดแูลรักษาองค์พระ แต่ก็น่าคิดไม่น้อยว่าถ้าเป็นปัจจยั
จํานวนมากจะไปอยู่ท่ีไหน หรือไปใช้ประโยชน์ด้านใด อย่างไรก็ตามทีถึงแม้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่
กลุ่มนีจ้ะสร้างบนบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว แต่มีการจดัการท่ีดีสถานท่ีดสูวยงาม การเรียกศรัทธา
การบญุรูปแบบต่างๆอยู่ในปริมาณท่ีพอดี บางมมุมองอาจไม่เหมาะสมไปบ้าง แตอ่ย่างน้อยก็เป็น
การสร้างมมุมองใหมใ่นการใช้สญัลกัษณ์ทางการศาสนา 

 
9. ประเดน็ปัญหาในการสร้างพุทธปฏิมาในปัจจุบัน: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาตแิละการจาํลองพระพุทธรูปสาํคัญ พ.ศ.2520 

การจัดสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีข้อกําหนดการก่อสร้างระบุอยู่ใน “ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคญั 
พ.ศ.2520” 1 2 4 F

125 มีการระบุถึง พระโต อยู่ในรายนามท่ี 26 ของ “บญัชีรายนามพระพุทธรูปสําคญั
แนบท้ายระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลอง
พระพุทธรูปสําคญั พ.ศ.2520” 1 2 5 F

126  ในระเบียบได้กล่าวถึงการขออนุญาตสร้าง รูปแบบ และพืน้ท่ี
การสร้าง ผู้ขออนุญาตสร้าง รวมถึงงบประมาณในการก่อสร้าง 1 2 6 F

127 ซึ่งเป็นระเบียบท่ีออกมาเพ่ือ

                                                            
125 กองคลงั สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา กฤษฏีกา เล่มที่ 94 

ภาค 2 (กรุงเทพฯ: สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2520), 606. 
126 บญัชีรายนามพระพทุธรูปสําคญัแนบท้ายระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการ

ก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ.2520, ในส่วนของรายนาม
ดงักล่าวคําว่า “พระโต”น่าจะมีความหมายถึงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ด้วยรายช่ือทัง้หมดระบุช่ือ
ของพระพุทธรูปสําคัญไว้ 60 รายนาม ต่างก็เป็นรายนามพระพุทธรูปสําคัญ และมีการระบุ
พระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีสร้างในอดีตไว้รายองค์ ยกตวัอย่างเช่น รายนามท่ี 39. พระพทุธไตรรัตน
นายก (วดักลัยาณมิตร) รายนามท่ี 52. พระพทุธไตรรัตนนายก (วดัพนญัเชิง) ซึง่ชีใ้ห้เห็นว่าพระโต
ในรายนามท่ี 26 น่าจะหมายถึงพระพทุธรูปขนาดใหญ่ ด้วยการไม่ระบุว่าเป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่องค์ไหน ได้ชีใ้ห้เห็นว่าการสร้างพระพทุธรูปขนาดใหญ่จึงน่าจะรวมอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีต้อง
ขออนุญาตก่อสร้างด้วย ดูใน กองคลัง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา 
กฤษฏีกา เล่มที่ 94 ภาค 2, 2520. 

127 ดใูน กองคลงั สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา กฤษฏีกา เล่มที่ 94 
ภาค 2, 2520. 
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ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้จากการสร้างและจําลองพระพทุธรูปสําคญัอนัรวมถึงพระพทุธรูปขนาด
ใหญ่ในเร่ืองความเหมาะสมเก่ียวกบัรูปลกัษณ์และสถานท่ีตัง้128 ด้วยการจําลองพระพทุธรูปสําคญั 
ถ้าจําลองเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ต้องเลือกสถานท่ีประดิษฐานให้เหมาะสมกับพระพุทธรูป
สําคญัอนัเป็นปชูนียวตัถท่ีุมีค่าทัง้ในด้านประวตัิศาสตร์และศิลปกรรมนัน้ เพ่ือความปลอดภยัแก่
พระพทุธรูปเอง สะดวกแก่การดแูลรักษา และการเข้าสกัการบชูาของประชาชนทัว่ไป129  

จากการศกึษาเร่ืองการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ยงัไม่พบพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ี
ทําการขออนญุาตสร้างตามระเบียบกระทรวงฯดงักลา่ว อาจเป็นไปได้ว่าระเบียบกระทรวงฯฉบบันี ้
ไมมี่การเผยแพร่อยา่งแพร่หลาย จงึไมเ่ป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไป ประกอบกบัการสร้างพทุธปฏิมาอนัเป็น
การสร้างสญัลกัษณ์ทางความศรัทธาอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชาวไทย เป็นประเพณีท่ีทํามา
อยา่งสืบเน่ืองในสงัคมพทุธศาสนาอยา่งช้านาน ใครท่ีมีกําลงัศรัทธาก็สามารถสร้างได้ตามครรลอง
แห่งพทุธศาสนา ในบางมมุมองทําให้ระเบียบฯดงักล่าวดเูป็นการตีกรอบทางศรัทธา ว่าสมควรท่ี
ต้องทําตามแบบอย่างอย่างเคร่งครัด แตใ่นทางกลบักนัระเบียบฯท่ีกําหนดขึน้ ก็เป็นการป้องกนัใน
เร่ืองของความไม่เหมาะสมในการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ ท่ีมีปัญหาในปัจจุบนั ทัง้ในเร่ือง
ก่อสร้างในพืน้ท่ีไม่เหมาะสมจนอาจเป็นทศันะอจุาดในเชิงวิชาการคือไม่เหมาะสมทางทศันียภาพ 
รวมถึงการก่อสร้างท่ีไม่ถกูสดัสว่นตามทศันะความงามในการสร้างพทุธปฏิมา รวมถึงการก่อสร้าง
ท่ีไม่แล้วเสร็จจนทําให้ต้องมีการทิง้ร้างจนเกิดสภาพท่ีไม่น่าด ูจนปรากฏปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้กบั
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองค์ในในปัจจบุนั 

ผลกระทบต่อการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในปัจจุบนั ประกอบด้วยสาเหตหุลาย
ประการ อนัท่ีจริงแล้วปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ล้วนปรากฏอยู่ในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วย
การก่อสร้างอนสุาวรีย์แหง่ชาตแิละการจําลองพระพทุธรูปสําคญั พ.ศ.๒๕๒๐ แตใ่นทางปฏิบตักิาร
ใช้ระเบียบฯดังกล่าวไม่มีความเคร่งครัด แต่ก็เป็นเร่ืองของกรอบท่ีกล่าวถึงความเหมาะสมไม่
เหมาะสม ไม่ได้ระบถุึงความผิดแต่อย่างไร ตลอดจนระเบียบฉบบันีมี้มาตัง้ พ.ศ.2520 และไม่เคย
มีการปรับปรุงระเบียบให้ทนักบัเหตกุารณ์ในปัจจบุนัแต่อย่างใด เป็นเพียงระเบียบฯท่ีเคยเขียนขึน้
เพ่ือควบคมุการสร้างพทุธปฏิมาในปัญหาหลายด้าน แตไ่มเ่คยนําไปใช้อยา่งแท้จริง 

 

                                                            
128 เร่ืองเดียวกนั, 606. 
129 ฉวีงาม มาเจริญ, “การก่อสร้างอนสุาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพทุธรูปสําคญั,” 

ศิลปากร 28, 2 (พฤษภาคม 2527): 46.  
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9.1 ผลกระทบต่อการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในปัจจุบัน: การขาดความ
งดงามด้านทศันศิลป์ การสร้างไม่สาํเร็จ และความเหมาะสมในพืน้ที่สร้าง 

การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่นัน้ถ้าสําริดผลตามวตัถปุระสงค์ท่ีสร้าง และการ
สร้างมีการวางแผน ออกแบบการสร้างให้เหมาะสม ทัง้ในรูปแบบการสร้าง ภมูิทศัน์ในการสร้างท่ี
เหมาะสม และควรการจดัการงบประมาณการสร้างให้แล้วเสร็จตามวตัถปุระสงค์ ด้วยพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ยอ่มมีมมุมองทางศลิปะ ความงามในรูปแบบของศิลปกรรม ความสง่างามเหมาะสมใน
พืน้ท่ีการสร้าง แต่ในบางแห่งมิได้คํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆในส่วนนี ้ทําให้เกิดทศันะอจุาด เช่น 
ประดิษฐานข้างถนน มีสายไฟฟ้ารกรุงรัง บางแห่งสร้างขนาดใหญ่โตมาก และสร้างไม่แล้วเสร็จ 
ด้วยอาจจะขาดศรัทธา หรือดแูล้วเกิดความไม่งดงาม ปล่อยทิง้ไว้ และไม่มีใครกล้าทุบทิง้เพราะ
เป็นพระพทุธรูป จงึเกิดพระพทุธรูปท่ีไมน่่าดทิูง้ไว้จนปัจจบุนั129F

130 จากการเก็บข้อมลูการศกึษาพบว่า
บางกรณีอาจเป็นความตัง้ใจการสร้างเพ่ือให้เห็นองค์พระปฏิมาได้ชดัเจนบางพืน้ท่ีจึงมีความนิยม
การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ไว้ริมถนน ส่วนหนึ่งอาจเป็นจดุดงึดดูศรัทธาการทําบญุ บางองค์ท่ี
สร้างสําเร็จอาจจะดไูมง่ดงามไปบ้าง แตก็่มิได้มีผลตอ่ศรัทธาของผู้คนในพืน้ท่ี 

พุทธปฏิมาขนาดใหญ่การสร้างไม่แล้วเสร็จ การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
นอกจากศรัทธา และปัจจยัการสร้าง จําต้องคํานงึถึงผลกระทบในอนาคตท่ีตามมาด้วย พทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างไม่แล้วเสร็จอาจเกิดจากปัจจยัหลายด้าน สว่นหนึ่งอาจเกิดจากทนุการสร้างด้วย
การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นอย่างมาก ด้วยการดําเนินการก่อสร้างใน
ปัจจบุนั คิดราคาจากการคํานวณขนาดองค์พระ ขนาดหน้าตกัรวมกบัพทุธลกัษณะองค์พระ เช่น 
พระหน้าตกักว้าง 20 เมตร ค่าก่อสร้างอยู่ท่ีประมาณ 20,000,000 บาท ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กับราคา
วสัด ุณ.เวลานัน้ ส่วนรากฐานอยู่ท่ีตารางเมตรละ 10,000 บาท เป็นอย่างน้อย โดยต้องคํานวณ
ความสงูของพืน้ท่ีประดษิฐาน130F

131 ด้วยงบประมาณดงักลา่วถือวา่ไมน้่อยเลยในการสร้างพทุธปฏิมา
ขนาดใหญ่หนึง่องค์ 

การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีไม่แล้วเสร็จ ดงัเช่นกรณีของพระพทุธมหาชนก
มนีุศรีสรรเพชญ์ สํานกัปฏิบตัิธรรมมหาราช วดัมหาราชธรรมมาราม อําเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 

                                                            
130 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, 607. 
131 ข้อมลูทุนการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ของ บริษัท ช.ประติมากรรมอินดสัตรี 

จํากดั ดใูน ไตรเทพ ไกรง,ู “พระเคร่ือง คม ชดั ลกึ: พระใหญ่พระสร้างใหม ่โดยฝีมือของ...’ ชํานาญ 
ประตมิากรรม’,” คม ชัด ลึก 12, 4024 (26 ตลุาคม 2555): 30.  
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(ภาพท่ี 118) เป็นโครงการจดัสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีมีการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยสร้างอยู่
ในพืน้ท่ีท่ีไมเ่หมาะสม ด้วยอยูริ่มถนนเป็นอยา่งมากมีสายไฟรกรุงรังทําให้เกิดทศันียภาพ ประกอบ
กบัการท่ีทิง้ร้างสร้างไม่เสร็จ เหตจุากการสร้างไม่เสร็จมาจากมีโครงการขยายถนนทําให้ต้องยุติ
การก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างท่ีไม่มีการวางแผนการก่อสร้างอย่างรัดกุมจนเกิดปัญหาดงักล่าว 
นอกจากนัน้อาจเกิดจากปัญหาด้านอ่ืนประกอบด้วยก็เป็นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี118 พระพทุธมหาชนกมนีุศรีสรรเพชญ์ สํานกัปฏิบตัิธรรมมหาราช วดัมหาราชธรรมมาราม 

อําเภอเมือง จงัหวดัอา่งทอง 
 

9.2 พุทธปฏิมาขนาดใหญ่กับการสร้างบนพืน้ที่ทางสัญจร 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีประดษิฐานอยูใ่นวดับางองค์ มกัสร้างอยู่ใกล้กบัถนนเป็น

อย่างมากจนเกิดมุมมองความไม่เหมาะสมของพืน้ท่ีการประดิษฐาน ยกตวัอย่างเช่น พระพุทธ
บารมีศรีสโุขทยั วดัโสภาราม จงัหวดัสโุขทยั (ภาพท่ี 119) มีการสร้างริมทางสญัจรเป็นอย่างมาก 
อาจทําเกิดทศันะอุจาดทําให้ดไูม่เหมาะสม ด้วยการท่ีเป็นพุทธปฏิมาขนาดใหญ่การก่อสร้างจึง
ควรคํานงึถึงพืน้ท่ีการก่อสร้าง ด้วยเม่ือก่อสร้างเสร็จแล้ว จงึทําให้กินพืน้ท่ีในการมองเห็นอาจทําให้
สิ่งตา่งๆท่ีอยู่รอบด้านเช่น เสาไฟ สายไฟ ทําให้ดเูกะกะองค์พระจนเกิดมมุมองท่ีไม่เหมาะสม และ
การท่ีนําป้ายไฟมาติดไว้บริเวณหน้าองค์พระก็ดเูหมือนมมุมองท่ีต้องการทําให้ป้ายประชาสมัพนัธ์
ดเูดน่ชดัขึน้ โดยอาศยัความเดน่สง่าขององค์พระดงึดดูความสนใจในป้ายไฟประชาสมัพนัธ์วดั แต่
ความสําคัญประการหนึ่งคือความศรัทธายังดํารงคงอยู่ไม่ว่ามุมมองด้านความงามอาจดูไม่
เหมาะสม เพราะด้วยจากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูพบว่ามีรูปแบบการแสดงความศรัทธาตอ่องค์พระ
หลายรูปแบบ เช่น เม่ือขบัรถผ่านองค์พระก็จอดรถเข้ามากราบไหว้นมสัการ ผู้คนท่ีเดินทางเท้า
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ผา่นไปมาก็กราบไหว้ แม้กระทัง้รถท่ีขบัผา่นหน้าถนนเส้นนัน้ก็ทําการบีบแตรเพ่ือแทนการนมสัการ
องค์พระพุทธรูปเกือบทุกคนั ผลท่ีสะท้อนออกมาทําให้เห็นได้ว่าไม่ว่าพุทธปฏิมาขนาดใหญ่จะ
ประดิษฐานในท่ีไม่เหมาะสมทางทศันะทางศิลปะ แต่ก็ไม่เป็นผลในทศันะของการนมสัการองค์
พระ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 119  พระพทุธบารมีศรีสโุขทยั วดัโสภาราม จงัหวดัสโุขทยั กบัพืน้ท่ีประดษิฐานท่ีไมเ่หมาะสม 
 

จากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูมีข้อสงัเกตว่าพุทธปฏิมาท่ีสร้างขนาดใหญ่ภาคเหนือ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาพท่ี120) ท่ีสร้างภายในวดั และตัง้อยู่ริมทางสญัจร มกัมีความ
นิยมสร้างพทุธปฏิมาไว้ริมทางจนเห็นได้ชดัเจนเป็นจํานวนหลายวดั ในส่วนนีอ้าจเป็นความนิยม
เฉพาะถ่ินท่ีต้องการสร้างให้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นสญัลกัษณ์ของวดั ท่ีอาจจะมีการทําตามกนั
มาโดยไม่คํานึงถึงผลทางทศันศิลป์ ว่าอาจมีความไม่เหมาะสมบ้างในเร่ืองมมุมอง ประกอบด้วย
กบัการท่ีส่วนใหญ่แล้วเป็นงานช่างพืน้ถ่ินท่ีการสร้างมิได้คํานึงถึงสดัส่วนความงามขององค์พระ 
อาจด้วยปัจจยัไมเ่อือ้อํานวย หรือขาดผู้ เช่ียวชาญในการออกแบบสร้าง 

บางกรณีมีการสร้างเพียงบางส่วนองค์พระ เช่นส่วนพระเศียร ท่ีวดัป่าพุทธคุณ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ (ภาพท่ี 121) แม้วา่จากการสอบถามจะได้คําอธิบายว่าเป็นเศียรพระพรหม ตาม
ตํานานสงกรานต์ แต่พิจารณาอย่างไรก็มองได้ว่าเป็นเศียรพระ ประกอบกับท่ีตัง้อยู่ระดบัพืน้ดิน
ไม่ได้มีสิ่งใดมารองรับจึงยิ่งห่างไกลกับคําอธิบายมากขึน้ อาจเพราะเป็นงานช่างพืน้บ้านเลยไม่
สามารถสร้างได้ใกล้เคียง และตัง้ในระดบัต่ํา จงึอาจเป็นมมุมองทศันะอจุาดได้อยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 120 พทุธปฏิมาท่ีสร้างขนาดใหญ่ท่ีมีความนิยมสร้างชิดริมทางสญัจร ในเขตภาคเหนือ และ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 121 เศียรพระพรหม วดัป่าพทุธคณุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ตัง้อยูริ่มทางสญัจร ท่ีมีความคล้าย

เศียรพระขนาดใหญ่ 
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บทที่ 5 
สรุป 

 
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ปรากฏการสร้างในดินแดนไทยมาอย่างช้านาน คงนบัเน่ืองแต่

การประดษิฐานพระพทุธศาสนาในดนิแดนแถบนี ้จากคติการสร้างท่ีปรากฏกลา่วถึงแรงบนัดาลใจ
การสร้าง เพ่ือให้เท่าพระสรีระของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเม่ือยงัทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ท่ีระบวุ่าพระ
พทุธองค์ทรงมีความสงู 18 ศอก ในคมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี และปมาณเวมตัต1  จนเป็นท่ีมาของการ
สร้างพระอัฏฐารศ และพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระพุทธเจ้า เพ่ือให้เท่าพระสรีระของ
พระพทุธเจ้าพระองค์จริง อาจหมายให้เห็นวา่เป็นสญัลกัษณ์แทนพระองค์วา่ยงัทรงพระชนม์ชีพอยู่
ภายในอาณาจกัรเพ่ือเป็นขวญับ้านขวญัเมือง แม้พระพทุธองค์ทรงดบัขนัธ์ปรินิพพานแล้วก็ตาม 
เป็นการแสดงความรุ่งเรืองของการศาสนา และบารมีของผู้สร้าง ท่ีมิใช่ใครก็สร้างได้ ผู้สร้างในครัง้
อดีตคงจํากดัอยู่เพียงองค์พระมหากษัตริย์ด้วยพร้อมพนูทัง้อํานาจบารมี และพระราชทรัพย์เป็น
อย่างมาก ด้วยทรงมีหน้าท่ีทํานบุํารุงพระพทุธศาสนาให้รุ่งเรือง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสงบสขุ
ของบ้านเมือง 

การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ได้สร้างสืบมาทุกอาณาจักรในดินแดนไทย แสดง
ความเช่ียวชาญทางเชิงช่างท่ีแตกต่างกนัไป อย่างสมยัสโุขทยัได้มีการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่
หลอ่ด้วยสําริดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุเท่าท่ีเหลือหลกัฐานในสมยัสโุขทยั คือพระศรีศากยมนีุ แสดงถึง
ความเช่ียวชาญของช่างสโุขทยั ท่ีมีความชํานาญในการปัน้หล่อองค์พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้เป็น
อย่างดี ส่วนอาณาจกัรล้านนายงัปรากฏหลกัฐานเศียรพระแสนแซว่ท่ีมีขนาดใหญ่มากแสดงให้
เห็นถึงความรุ่งเรืองทางศาสนา และเชิงช่างของอาณาจกัร 

                                                  
1 ดใูน มถุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี-ไทย) ภาค 1 ฉบับภูมิพโลภกิขุ 

(กรุงเทพฯ: มลูนิธิภมูิพลโลภิข,ุ 2525), 33-34. และ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย 

พุทธวงศ์ เล่มที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2525), 15-16. 
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ล่วงมาถึงอาณาจกัรอยุธยาได้ปรากฏหลกัฐานพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีอาจจะใหญ่
กวา่ทกุอาณาจกัร คือหลวงพอ่โตวดัพนญัเชิง ท่ีปรากฏการสร้างก่อนการสถาปนาอาณาจกัร2 และ
พระมงคลบพิตร ท่ีสร้างขึน้หลงัจากสถาปนาอาณาจกัรแล้ว นอกจากนัน้ยงัมีความนิยมสร้างพทุธ
ปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศรัทธาอย่างใหม่ในการสร้าง และการบูชาพระ
นอน ซึง่น่าจะหมายถึงพทุธปฏิมาปางนิพพาน3  การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่อย่างแพร่หลายใน
สมยัอยธุยา เป็นการแสดงถึงความรุ่งเรืองทางศาสนา และเศรษฐกิจ รวมทัง้บญุบารมีของกษัตริย์
ผู้สร้างและความรุ่งเรืองของอาณาจกัร 

ครัน้ถึงแผน่ดนิรัตนโกสนิทร์การสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ ได้อญัเชิญมาประดิษฐาน
ในพระนครเป็นจํานวนมาก รวมถึงพระพระศรีศากยมนีุ ท่ีตอนอญัเชิญเข้าพระนครได้แสดงถึงพระ
ราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก แม้ว่าทรงพระประชวรยงัทรงเสด็จไปร่วม
ในพิ ธี  ระยะเวลาท่ีมีการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่เป็นอย่างมากคือในสมัยแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ท่ีทรงมีพระราชปณิธานว่าต้องการให้เหมือนครัง้บ้านเมือง
ยงัดี4 ช่วงรัชสมยัของพระองค์ได้ทรงสร้างวดั ทํานบุํารุงการศาสนาเป็นอย่างมาก รวมถึงการสร้าง
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่หลายองค์ เช่น หลวงพ่อโต วดักลัยาณมิตร ท่ีทรงพระราชศรัทธา โปรดเกล้า
ฯช่วยสร้าง เม่ือครัง้เจ้าพระยานิกรบดินทร (โต กัลยาณมิตร) สร้างวดักัลยาณมิตร5  รวมถึงพระ
ราชศรัทธาสร้างพระพทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ประดิษฐานท่ีวิหารพระนอน วดัพระเชตพุนวิมลมงั
คลาราม 

พทุธปฏิมาขนาดใหญ่มิได้ปรากฏการสร้างโดยพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั แตอ่ย่างใด คงสืบเน่ืองมาจากกระแสสจัจะนิยมตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเข้ามา
ในช่วงระยะเวลานัน้ สิ่งสําคญัคือการสืบสวนเร่ือง “สคุตวิทตัถวินิธาน”หรือ “คืบพระสคุต” อนัเป็น

                                                  
2 พระราชพงศาวดาร ฉบบัหลวงประเสริฐฯ, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ

พันจันทนุมาศ(เจิม)และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ คาํให้การ
ชาวกรุงเก่า คาํให้การขุนหลวงหาวัด (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2553), 390. 

3 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือ

ของคนไทย, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2556), 600. 

4 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551), 307. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 245. 
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พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ตรวจทานถึงพุทธ
ลกัษณะ ขนาดพระวรกาย และขนาดเคร่ืองอตัถบริขารต่างๆของพระองค์ เป็นการสอบสวนพทุธ
ลกัษณะให้ตรงตามพระบาลีทําให้เกิดการตีความขนาดพระวรกายของพระพทุธเจ้าขึน้มาใหม่ ว่า
พระพทุธองค์มีความสงู 129 นิว้6มิใช่ 18 ศอก ตามคมัภีร์มธุรัตถวิลาสนีิ และปมาณเวมตัต 

ช่วงระยะเวลาดงักล่าวพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ได้ปรากฏการสร้างขึน้โดยสมเด็จพระ
พฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี)  อาจถือได้วา่เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่แห่งการเปล่ียนแปลงทัง้ผู้สร้าง และ
รูปแบบทางศิลปะ นบัได้ว่าเป็นครัง้แรกท่ีผู้สถาปนามิใช่กษัตริย์ หรือชนชัน้ปกครอง เป็นการสร้าง
โดยพระอริยสงฆ์ชัน้ผู้ ใหญ่ท่ีมีผู้นับถือศรัทธามาก และยงัเป็นครัง้แรกท่ีรูปแบบศิลปะมิได้อยู่ใน
แบบแผนของอาณาจักร ด้วยเป็นงานช่างชาวบ้าน หรืองานช่างพืน้ถ่ิน อนัแสดงถึงอนัแสดงถึง
ความศรัทธาร่วมกนัของชาวบ้านท่ีสร้าง  ด้วยเป็นฝีมือช่างชาวบ้านอย่างแท้จริงสะท้อนถึงศรัทธา
บารมีการสร้างของสมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่ีถึงแม้จะไม่มีปัจจยัในการก่อสร้างท่ี
เพียบพร้อมแตส่ามารถท่ีจะสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ขึน้สําเร็จ  

เม่ือพฒันาการของวสัดกุ่อสร้างก้าวหน้าขึน้ วสัดรูุปแบบใหมเ่ร่ิมมีบทบาทในการสร้าง
พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ นัน้คือวสัดคุอนกรีตเสริมเหล็กท่ีสามารถสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่มากจน
เร่ิมปรากฏแนวคิดการสร้างว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสดุ พทุธปฏิมาขนาดใหญ่องค์แรกท่ีมีการกลา่วถึงใน
เร่ืองสถิติการสร้างคือ พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล เขาพระงาม วดัสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร 
จงัหวดัลพบุรี ท่ีสร้างโดยพระอุบาลีคณุูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จนัทร์) ท่ีมีการกล่าวถึงว่าเป็นพุทธ
ปฏิมาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกในสมยันัน้7 โดยตัง้มัน้ท่ีจะสร้างให้สําเร็จเพ่ือเป็นการฉลองแห่ง
วาระกึ่งพุทธกาลของพุทธศาสนา8 นบัแต่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ หลงัจากนีเ้ป็นต้นไปการสร้างพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ได้เร่ิมสร้างให้มีขนาดใหญ่มากเชิงสถิติ และวาระการจดัสร้างท่ีเร่ิมมีบทบาทเป็น
อยา่งมากในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ในลําดบัถดัไป 

ช่วงปีพ.ศ.2500 เป็นต้นมาพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้มีความเปล่ียนแปลงไปมาก ทัง้
พัฒนาการสร้างท่ีสามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่เป็นอย่างยิ่ง คติการสร้างท่ีมีความผันแปรไป 

                                                  
6 สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, สุคตวิทัตถวินิธาน วิธี

กาํหนดคืบพระสุคต, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ: นายพินิจ อูสํ่าราญ ผู้พิมพ์โฆษณา, 2504), 15. 
7 กรมศลิปากร, ประวัตวัิดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร จังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ: สหประชา

พานิชย์, 2528), 23. 
8 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
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รูปแบบการใช้งานรองท่ีปรากฏ ตลอดจนถึงพิธีกรรมต่างๆกับองค์พระท่ีมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึน้ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธา และพทุธพานิชย์ จากการแสวงหาประโยชน์จากองค์พทุธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ 

หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  สภาพสงัคมไทยได้ปรับเปล่ียนไป
เป็นอย่างมาก ส่วนสําคญัท่ีสดุคือการเปล่ียนแปลงผู้ปกครองประเทศจากพระมหากษัตริย์ทรงมี
พระราชอํานาจสูงสุด มาเป็นการปกครองระบบรัฐสภาโดยคณะรัฐมนตรี การสร้างพุทธปฏิมา
ขนาดใหญ่ช่วงอํานาจการปกครองแบบใหม่คือ พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพทุธมณฑล
สทุรรศน์ ประธานพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญั และเป็น
แม่แบบการสร้างพทุธปฏิมาระยะหลงัสืบมาในหลายกรณี ประการแรกผู้สร้างคือคณะรัฐมนตรี ท่ี
เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองกลุ่มใหม่ การสร้างจึงมิใช่การสร้างโดยผู้หนึ่งผู้ ใด การเรียกศรัทธาการ
สร้างจงึเป็นไปในลกัษณะการตัง้งบประมาณ และหามาเพิ่มเติมโดยเรียกศรัทธาจากการสร้างพระ
พิมพ์เป็นท่ีระลกึ ประการถดัมาเป็นการสร้างบนพืน้ท่ีท่ีมิใช่วดั สว่นสดุท้ายคติการสร้างแบบใหม่ท่ี
ใช้ตวัเลขสําคญัวาระการจดัสร้างมาขนาดการสร้างพุทธปฏิมา และเป็นครัง้แรกท่ีมีการปรับปรุง
พทุธปฏิมารูปแบบศิลปะเดิมผสมผสานกบัแนวความคิดแบบใหม่ ท่ีมีแบบแผนทางความคิดต่าง
จากพทุธปฏิมาขนาดใหญ่นอกแบบแผน หรืองานช่างพืน้ถ่ิน 

การสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ระยะหลงัจากนีเ้ป็นต้นไป ได้เปล่ียนแปลงจากครัง้
อดีตเป็นอย่างมาก ทัง้รูปแบบศิลปะ และวสัดกุารสร้างมีความหลากหลายยิ่งขึน้ คติการสร้างผนั
แปรไปจากเดิม ส่วนสําคญัคงมาจากความไม่เข้าใจคติดัง้เดิมในการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ 
จนการสร้างท่ีมุ่งเน้นเร่ืองสถิติ การท่องเท่ียว และพิธีกรรมต่างๆท่ีให้เห็นศรัทธา และความงมงาย
อนัสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมท่ีผิดหลกัพุทธศาสนา ด้วยเกือบทุกสถานท่ีท่ีมีการประดิษฐานพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ สิ่งท่ีพบเห็นอย่างเสมอคือตู้บริจาคต่างๆ การขายดอกไม้ธูปเทียนบูชาองค์พระ 
การทําบญุห่มผ้าองค์พระ ซึง่สว่นหนึง่มกัเป็นการเวียนกลบัมาใช้ใหม่ ตลอดจนถึงพิธีกรรมท่ีแปลก
ประหลาดท่ีอาจไม่เรียกว่าพิธีกรรมทางพุทธศาสนา พิธีกรรมต่างๆเหล่านี ้ส่วนหนึ่งคงเกิดจาก
ศรัทธาท่ีมีตอ่องค์พระของผู้ ร่วมพิธี แตบ่างครัง้อาจต้องทบทวนความเหมาะสมของผู้สร้างพิธี ด้วย
เป็นศรัทธาโดนฉาบเคลือบด้วยพทุธพานิชย์อยา่งแท้จริง  

สิ่งต่างๆเหล่านีล้้วนแสดงให้เห็นถึงเงินทําบุญ เงินบริจาคท่ีมาก หรือน้อยย่อมอยู่ท่ีมี
ผู้คนมาท่องเท่ียว ศรัทธา กราบไหว้มากน้อยเพียงใด สว่นนีค้งมาจากเหตปัุจจยัในการเรียกศรัทธา
ของแต่ล่ะท่ี ว่ามุ่งเน้นเร่ืองดงักล่าวมากน้อยเพียงใด ถ้ามากไปจนเกินงามอาจเรียกได้ว่าพุทธ
พานิชย์  ส่วนหนึ่งแล้วคงนําไปทํานุบํารุงองค์พระมิให้เส่ือมโทรมลงไป แต่ถ้าปริมาณแห่งการ
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บริจาคมีจํานวนท่ีมาก อาจมีการตัง้คําถามว่าเงินจํานวนสร้างประโยชน์อะไรกบัการพทุธศาสนา 
และยงัเป็นการยากท่ีจะตรวจสอบ ตลอดจนถึงการละเลยเพิกเฉยต่อการบริจาคเหล่านีเ้พราะคิด
วา่เป็นการทําบญุไปแล้ว 

ปัจจบุนัพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ได้มีการสร้างอย่างแพร่หลายมากขึน้ นอกจากนัน้แล้ว
ยงัปรากฏการสร้างประติมากรรมอริยสงฆ์ขนาดใหญ่ขึน้เป็นอย่างมาก สว่นใหญ่แล้วมกัสร้างเป็น
รูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หลวงปู่ ทวด ครูบาศรีวิชยั ฯลฯ อนัเป็นการ
แสดงออกถึงศรัทธาการสร้างรูปแบบใหม่ ตลอดจนถึงคติการสร้างพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า
องค์ปฐม ท่ีเช่ือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก9 ตามแนวความคิดของพระราชพรหมยาน (พระ
มหาวีระ ถาวรโร) อดีตเจ้าอาวาส วดัท่าซุง จงัหวดัอทุยัธานี ท่ีเรียกว่าสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ด้วย
ถือกันว่าเป็นต้นพระวงศ์ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีพระนามว่าพระพทุธสิกขีท่ี 110 
ปัจจบุนัได้เร่ิมมีการนําแนวคดินีม้าสร้างเป็นพทุธปฏิมาขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่องค์ปฐม   

สงัเกตได้ว่าทัง้พทุธปฏิมาขนาดใหญ่ หรือประติมากรรมพระอริยสงฆ์ขนาดใหญ่มกั
สร้างบนพืน้ท่ีท่ีสงัเกตเห็นง่าย ถือได้ว่าเป็นจุดดึงดดูทางการท่องเท่ียว สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่า
ขนาดความใหญ่ของพทุธปฏิมา หรืออริยสงฆ์ตา่งๆ สามารถเรียกศรัทธาได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้
เห็นถึงลกัษณะการใช้ประโยชน์จากรูปเคารพขนาดใหญ่ เพ่ือการท่องเท่ียว โดยอาศยัศรัทธาท่ีมีอยู่
เป็นทนุเดมิตอ่สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิของสงัคมไทย 

ขนาดการสร้างพทุธปฏิมาแสดงผลกบัศรัทธาในทุกยคุทุกสมยั ไม่ว่าคติการสร้างจะ
ผนัแปรไปอย่างไร ไม่ว่าจะสร้างเพ่ือเท่าขนาดพระองค์จริงของพทุธองค์ท่ีปรากฏในคมัภีร์ หรือการ
สร้างให้มีขนาดใหญ่ด้วยเหตผุลอ่ืนๆ หรือแม้กระทัง้แนวความคิดท่ีขดัแย้งอย่างสคุตวิทตัถวินิธาน 
ย่อมแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญักบัขนาดพระวรกายของพระพทุธองค์ อนัส่งผลกบัขนาด
การสร้างพทุธปฏิมาโดยตรงสดุท้ายแล้วพทุธปฏิมาขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงศรัทธาอํานาจบารมี
ของผู้สร้างอย่างไรก็ตามที แต่เม่ือกาลเวลาได้ผ่านไปช่ือเสียงบารมีของผู้สร้างได้จางหายไปตาม
กาลของความรุ่งเรืองท่ีไมเ่ป็นอนิจจงั แตค่วามเป็นสญัลกัษณ์องค์แทนของพทุธองค์ ยงัดํารงอยู่ทํา
หน้าท่ีแสดงความศรัทธาของบวรพทุธศาสนาสืบไป 

                                                  
9 พระชยัวฒัน์ อชิโต, ประวัตกิารสร้างสมเดจ็องค์ปฐม โดย: พระราชพรหมยาน, 

(ม.ป.ท.: ม.ป.ท., 2536), 4. 
10 เร่ืองเดียวกนั, 17. 
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