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 This study reviews the history of modern phenomenon in iconography of amulets 

by the case study of Navakoti (9-faced image), this also examines the attitudes, values and 

factors, concerning amulet collections. This study involves a participant observation and 

interviewing people around the ta phra chan market, Bangkok, research and analysis 

business center, marketing guru, at the period after Economic crisis 1997 till present. 

 The study reveals that there are studies of practice and pattern in casting amulet 

for business, which there are factor concerning in term of supernatural and religions belief. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การสรางพระพุทธรูปเพ่ือเคารพและรําลึกถึงพระพุทธเจาตามศรัทธาในยุคหลัง ๆ 
เปนสาเหตุของประติมากรรมตามคติความนิยมของแตละกลุมคน ซึ่งมีลักษณะทางศิลปกรรม  
และองคประกอบตาง ๆ แตกตางกันไปตามทองถ่ิน โดยอาจไดรับอิทธิพลจากประติมากรรมรูป
เคารพในศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีอยูคูกับศาสนาพุทธ โดยเฉพาะศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณซึ่งนิยม
สรางรูปเคารพเปนเทพเจามีกิริยาทาทางหลากหลาย แตพระพุทธองคมิไดทรงอาวุธ หรือ
ทรงเคร่ืองดนตรี หรือทรงสัตวพาหนะใด ๆ1  
 ในระยะตอมาพุทธศาสนิกชนไดพยายามศึกษาและแตงพุทธประวัติตอนตาง ๆ ใหมี
ความละเอียดข้ึน เพ่ือใหเกิดการสรางพระพุทธรูปในกิริยาอาการตาง ๆ มากข้ึน และเสริมสราง
เร่ืองราวท่ีจะนํามาสรางพระพุทธรูป อันเปนมูลเหตุใหเกิดพระพุทธรูปปางตาง ๆ ข้ึนในแตละ
พ้ืนท่ีตามความนิยมของแตละชนชาติวัฒนธรรมท่ีพุทธศาสนาเผยแผไป โดยไมอาจยุติไดวา
พระพุทธรูปปางตาง ๆ มีท้ังหมดเทาใด  
 ซึ่งจากขอมูลการสรางรูปแบบของประติมากรรม “นวโกฏิ” หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา 
“พระเศรษฐีนวโกฏิ” นั้น ไดรับการกลาวถึงวา เปนพระพุทธรูปซึ่งไมเคยมีปรากฏมากอนตาม
มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจา พุทธประวัติหรือในตําราพระพุทธรูปปางตาง ๆ ท่ี
เคยมีการรวบรวมพุทธอิริยาบถไว แมจะมีการศึกษาเก่ียวกับคติความเช่ือเร่ืองพระเศรษฐีนวโกฎิ
หรือพระกาวหนามาบางแลว ดังเชน บทความในนิตยสารเมืองโบราณ ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1 เดือน
มกราคม-มีนาคม 25542 แตยังไมปรากฏวามีหลักฐานท่ีระบุถึงประวัติความเปนมาท่ีตรวจสอบ
ไดอยางชัดเจน ทราบเพียงวัตถุประสงคของการสรางเพ่ือแกเคล็ด เม่ือสรางและฉลองสําเร็จ 
ความทุกขยากอดอยากทั้งหลายจึงบรรเทาลงในท่ีสุด 
 

 
 1 กมลาศ เพ็งชอุม, “การศึกษารูปแบบ และคติการสรางพระพุทธไสยาสนในลุมแมน้ํา
เจาพระยา” (เอกสารการคนควาเฉพาะบคุคลปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 2.   
 2 ธีรพงศ จตุรพาณิชย, “พระเสฎธีนวโกฎิ,” เมืองโบราณ 27, 1 (มกราคม-มีนาคม 
2544): 81-85. 
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 ในสังคมไทย พระพุทธศาสนามีบทบาทและความสําคัญในการเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยว
จิตใจและศรัทธาเปนอยางมาก3 การดํารงอยูของศาสนาสะทอนความสัมพันธท่ีตอเนื่องอัน
ยาวนาน รวมท้ังวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีประกอบไปดวยความเช่ือพ้ืนฐานในส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ อํานาจ
ลึกลับกลมกลืนกับพิธีกรรมทั้งพุทธและพราหมณ ควบคูกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก
ทุนนิยม 
             การเผชิญหนากับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ของประเทศไทยโดยรวม ท้ังหนี้
สาธารณะท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สรางความตึงเครียดกับคนกลุมหนึ่งภายในประเทศ  สงผลกระทบตอจิตใจ
และศรัทธาของบุคคลใหออนแอลง บางกลุมเผชิญสถานการณการถูกบอกเลิกจาง ทําใหเกิดการ
วางงาน มีภาวะฝดเคือง เกิดภาระทางการเงิน และภาระเงินกูและหนี้นอกระบบตามมา4 
            ในทางตรงกันขาม กลุมผูเล็งเห็นชองทางการใชกลยุทธทางการคาและการตลาด
ผสมผสานความเชื่อทางศาสนาสรางรายไดอยางเปนรูปธรรม สงผลใหเกิดปรากฎการณใหมใน
สังคมปจจุบันท่ีเรียกวา “พุทธพาณิชย” ดังจะเห็นไดจากกระบวนการท่ีชัดเจนในโลกธุรกิจสีขาว 
และแนวโนมกระแสความนิยมในธุรกิจหมวดศาสนาท่ีเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ เชน การจัดสรางวัตถุ
มงคล ชองทางจําหนายสินคาในการปฏิบัติธรรม สถานท่ีใหเชาทํากิจกรรมทางศาสนา รานจําหนาย
เคร่ืองแตงกายและอุปกรณท่ีเก่ียวของ รวมถึงสํานักพิมพ และส่ือออนไลนตาง ๆ และโฆษณาแฝง
ท่ีสอดแทรกผลกําไร โนมนาวใหเกิดการปฏิบัติบุญและบริจาคทานอยางแพรหลาย 

            ชองทางการตลาดเปนปจจัยกระตุนกระแสความนิยมใหเกิดข้ึน5 โดยเช่ือมโยงเห็น
ภาพที่ชัดเจนและการตอบรับท่ีรวดเร็ว จากสาเหตุของการกระทําไปสูผลลัพธในทันที ซึ่งตรงใจกับ
กลุมผูประกอบการในโลกยุคใหม อีกท้ังประโยชนท่ีจะไดรับในทันที ดังเชนขอมูลจากบทความ
ทางการเงินในเร่ืองการวางแผนภาษี6 โดยมีหลักฐานการออกใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงิน
บริจาคเพ่ือการทําบุญ แสดงช่ือองคกร ระบุวันท่ี สามารถนําไปลดหยอนภาษีได ไมวาจะเปนวัด 

                                           
 3 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธบิุณยากร),  สถานการณพุทธบริษัทในสังคมไทย: 

ศรัทธาวิปริตหรือวิกฤติศรัทธา, เขาถึงเม่ือ 2 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www. 
mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=1520&articlegroup_id=278 
 4 ผูจัดการ,  “...ปหนาเผาจริง” วิกฤตเศรษฐกิจ 2556-2560!?, เขาถึงเม่ือ 2 
พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx? 
NewsID=9550000122822 
 5 ภณกุล  ภวคณุวรกิตติ์,  พทุธพาณิชยและไสยพาณิชยในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติ
ของไทย: กรณีศึกษาวัดในจังหวัดนครปฐม,  เขาถึงเม่ือ 28 พฤษภาคม 2557,  เขาถึงไดจาก
http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/พุทธพาณิชยและไสยพาณิชย 
 6 ธนาคารกสิกรไทย,  ทริคลดหยอนภาษีแบบไดบุญ ดวยการบริจาคเงิน, เขาถึง
เม่ือ 21 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://money.kapook.com/view103406.html 
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โรงเรียน มูลนิธิตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือสังคม ท้ังนี้ สถานท่ีตาง ๆ มีตัวตนถูกตองตามกฎหมาย  
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อไดจากกรมสรรพากรซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาล รวมถึงสิทธิใน
การลดหยอนภาษีได7 สรางประโยชนหลายตอจากการดําเนินงานและการบริจาค 
           ขอมูลทางสถิติจากศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินเงินสะพัดในวงการพระเคร่ืองในป 
พ.ศ.2548 ประมาณ 20,000 ลานบาท รวมท้ังการเติบโตท่ีคาดการณวาจะมีอัตราขยายตัวเฉล่ีย
สูงถึงรอยละ 10-20 ตอป8 แมวากระแสซบเซาของการจัดสรางวัตถุมงคลจากกรณีของกระแส
องคจตุคาม-รามเทพจะลดลงในชวงกลางป 2550 แตกระแสเงินในธุรกิจหมวดพระเคร่ืองก็ไมได
มีอัตราท่ีลดลงจากขอมูลแรก ท้ังนี้ทิศทางตลาดพระเคร่ืองในป 2551 มีเม็ดเงินหมุนเวียน
ประมาณ 40,000 ลานบาท9 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมท่ีเติบโตข้ึนในวงการธุรกิจพระเคร่ือง
ในยุคปจจุบัน 
            ท้ังนี้ ตลาดวัตถุมงคลเปนธุรกิจท่ีมีลักษณะพิเศษไมไดแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ 
แตผูกติดอยูกับศรัทธาและกระแสความนิยม ดังนั้นถามีแรงหนุนจากการสรางพระเคร่ืองหรือวัตถุ
มงคลท่ีสรางศรัทธาและกระแสความนิยมในวงกวางได ตลาดพระเคร่ืองจึงยังเปนตลาดท่ีมีโอกาส
ในการเติบโต 
             การศึกษาคร้ังนี้ไมเพียงมุงหวังท่ีจะทําความเขาใจถึงวิวัฒนาการธุรกิจในเชิงพุทธ
พาณิชยเทานั้น หากยังมีความประสงคท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการท่ีทําใหเกิดเปนปรากฏการณใหม 
“การตลาด พุทธพาณิชย” กระบวนการที่ผสมผสานการคา การตลาดและการใชส่ือสมัยใหมใน
รูปแบบท่ีหลากหลายทําใหวัตถุมงคลกลายมาเปนสินคาท่ีมีมูลคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง และเช่ือกัน
วาเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงิน อีกท้ังศึกษาถึงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับการจัดสรางวัตถุ
มงคลในยุคพุทธพาณิชย ผูศึกษานําเนื้อหาและขอมูลท้ังจากการคนควา การรวบรวมขอมูลจากส่ือ
และการสัมภาษณมาวิเคราะหเพ่ือแสวงหาคําตอบในเร่ืองท่ีจะศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ
ในเร่ืองเหลานี้อยางชัดเจนข้ึน 
 

                                           
 7 กรมสรรพากร,  ตรวจสอบรายช่ือสถานศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด ที่ผูมีเงินไดมีสทิธขิอหักลดหยอนเงินบริจาค, เขาถึงเม่ือ 21 ตุลาคม 2558, เขาถึงได
จาก  http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html 
 8 บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด,  ธุรกิจพระเคร่ืองป'48 : มูลคาเกือบ 20,000 

ลานบาท,  เขาถึงเม่ือ 21 ตลุาคม 2558, เขาถึงไดจาก  https://www.kasikornresearch.com/ 
th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid=4766 
 9  บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด,  วงการพระเคร่ืองป’51 : กระแสจตุคาม-ราม
เทพซบเซา...ตลาดพระเคร่ืองยังทรงตัว, เขาถึงเม่ือ 21 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก  https:// 
www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid=14166  



4 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษาวิวัฒนาการของการสราง และรูปแบการสรางวัตถุมงคลในเชิงการตลาด  
และพุทธพาณิชย  
 2. ศึกษารูปแบบศิลปกรรม ประติมานวิทยา และวิเคราะหท่ีมาของรูปแบบ เพ่ือให
ทราบถึงพัฒนาการ ความถูกตองและเหมาะสมตามแนวคิดและคติการสราง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง “พระเศรษฐีนวโกฎิ (พระเกาหนา) ปรากฏการณใหมของความเช่ือ
และพุทธพาณิชย” ผูศึกษาไดคัดเลือกโครงการจัดสรางพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ 9 องค เพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว - พระเศรษฐีนวโกฏิ (พระเกาหนา) โดย
สถาบันพยากรณศาสตร มาเปนตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้  
 
สมมติฐานการศึกษา 
 ประติมากรรมจัดสรางพระโครงการ “สรางมหาเศรษฐีนวโกฏิ 9 องค ประดิษฐาน 9 
สิริมงคลสถานท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือถวามเปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว” โดยสถาบันพยากรณศาสตร หรือหมอลักษณ เรขานิเทศน จัดกิจกรรมข้ึนอยาง
เปนรูปธรรมโดยเร่ิมจากข้ันตอนของการจัดสรางวัตถุมงคล จัดกิจกรรมถวายเทียน โดยมีพระครู
ช้ันผูใหญท่ีมีช่ือเสียงในแตละภูมิภาค จัดกิจกรรมบุญรวมกับทางวัดในแตละป รวมมือกับทางสวน
ราชการ อําเภอ และจังหวัด  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน
และในบริเวณพ้ืนท่ีทํากิน จัดสรางส่ิงบูชาใหม ๆ และกิจกรรมทําบุญ 9 วัดในทุก ๆ ปให
เหมาะสมกับราศี และปชงตาง ๆ เพ่ือเสริมดวงชะตาใหแข็งแรงข้ึน และจัดจําหนายพระพิมพ
ขนาดพกพาสําหรับบูชาแกชงหรือเสริมบารมีใหกับบุคคลตาง ๆ  
 จากนั้นจึงปรากฏโครงการโดยผูจัดสรางอ่ืน ๆ ตอมาเร่ือย ๆ เชน พระสมเด็จอภิมหา
เศรษฐีนวโกฏิ โดยอาจารยโหรพุทธพร ผานเร่ืองราวของอิทธิปาฏิหาริย ความเช่ือท่ีไดรับแนวคิด
สืบเนื่องมาจากเหตุการณตาง ๆ ในสมัยโบราณ เนนการสรางมงคลสถานในบริเวณท่ีใกลเคียงกับ
เร่ืองราวท่ีไดรับการกลาววามีความเก่ียวของหรือมีความเกี่ยวพันถึงในตํานานเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและมงคลใหกับชีวิต 
 จากการวิเคราะหขอมูล วิธีการดําเนินโครงการตาง ๆ สะทอนถึงลักษณะพื้นฐาน
สําคัญทางดานจิตวิทยา นําไปสูการเช่ือมโยงตํานานและการจัดกิจกรรมบุญท่ีเกิดข้ึนนั้น ในทาง
ตรงกันขาม อาจเปนเพียงกระบวนการหมุนเวียนทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได ตอยอดไปถึง   
การจัดสรางวัตถุมงคลอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมาอีกเปนจํานวนมาก สงผลมาจากความเช่ือและ    
พุทธพาณิชยแบบสูตรสําเร็จในสังคมปจจุบัน 
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 จากขอมูลขางตน มีความเปนไปไดท่ีโครงการจัดสรางนี้ จะเปนตนแบบท่ีนําเขาสูภาวะ
กระแสนิยมอยางใหมในการทําธุรกิจผานกิจกรรมทางศาสนาตามกันมาอยางมากมาย เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชนผานทางกิจกรรมบุญ จากความเช่ือและความศรัทธาของกลุมคนผูใหความ
นับถือท่ีเรียกวา พุทธพาณิชย อนึ่ง การศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชน สําหรับการศึกษาพัฒนาการ
ของกระบวนการบุญ านชองทางพุทธพาณิชยอีกประการหนึ่ง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เขาใจรูปแบบและวิวัฒนาการของกระบวนการจัดสรางวัตถุมงคลในเชิงการตลาด
พุทธพาณิชย 
 2. เขาใจลักษณะรวมทางศิลปกรรมบางประการที่ปรากฏในการจัดสรางวัตถุมงคล 
 3. เขาใจถึงสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับการสรางวัตถุมงคล
รวมท้ังการแสวงหาผลประโยชนจากการจัดสรางวัตถุมงคล 
 
ขอตกลงเบ้ืองตน 

 1. ลักษณะและรูปแบบกระบวนการของพระเศรษฐีนวโกฏิ (พระเกาหนา) ท่ีนํามา
ศึกษาในคร้ังนี้ กําหนดตามเหตุการณท่ีปรากฏข้ึนท้ังในส่ือส่ิงพิมพ ส่ือออนไลน และส่ือประเภท
ตาง ๆ เนื่องจากพบวามีกระบวนการจัดสรางวัตถุมงคลในลักษณะเดียวกันเพ่ิมเติมข้ึนอีกในเวลา
ตอมา เชน องคจตุคามรามเทพ ราหูทรงครุฑ ฯลฯ 
 2. การกําหนดช่ือ บางคร้ังพบวา สามารถจัดจําแนกไดหลากหลายความหมายและ
รูปแบบการสะกดคํา และคําพองเสียงกับมงคลตาง ๆ หรือตามความสะดวกของคําทองถ่ิน หรือ
คําพ้ืนเมือง ไมไดมีเจตนาจะกําหนดความสําคัญหรือความสรางความผิดพลาดแตอยางใด 
 3. การใชขอมูลผานส่ือออนไลนมาประกอบการวิเคราะห จะนําขอมูลจากการ
ดําเนินงานพรอมภาพประกอบเหตุการณ พระสงฆผูประกอบพิธีการหรือบุคคลท่ีมีตัวตนอยูจริง 
สามารถอางอิงถึงวันท่ีเกิดเหตุการณในยุคสมัยปจจุบันได 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. รวบรวมขอมูลภาคเอกสารจากหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธตาง ๆ ตลอดจน
เอกสารเก่ียวกับพระเศรษฐีนวโกฏิท่ีเคยมีการศึกษาไวแลว โดยนําขอมูลท้ังหมดมาประเมินคุณคา
และความเหมาะสม กอนท่ีจะนํามาอางอิงและประยุกตใชขอมูลในการศึกษา 
 2. เก็บขอมูลภาคสนาม ดวยการบันทึกภาพถาย 
 3. ดําเนินการวิจัย ดวยการอธิบาย บรรยาย และวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
  3.1 จัดจําแนกรูปแบบของกิจกรรมการจัดสรางวัตถุมงคล เพ่ือพิจารณาจัดเรียง
กําหนดลําดับการข้ันตอนในแตละโครงการจัดสรางฯ 
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  3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบกับรูปแบบวัตถุมงคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา ตลอดจนมูลเหตุจูงใจหรือเช่ือมโยงอื่น ๆ ทางศิลปกรรมหรือความเช่ือและพุทธพาณิชย 
จากสิ่งท่ีเกิดข้ึน ความเปนไปไดและแนวโนมในอนาคตอันใกล 
 4. เสนอผลการศึกษา โดยเสนอผลการวิเคราะหและกระบวนการหาเหตุผลตามวิธี
วิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะ ในลักษณะรูปเลมพรอมภาพประกอบ ตามรูปแบบและเงื่อนไขของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทที่ 2 

 

ปรากฏการณใหมของความเช่ือและพุทธพาณิชยของ 
พระเศรษฐีนวโกฏิตั้งแตแรกเร่ิมถึงปจจบุัน 

 

 ประเพณีการสรางพระพุทธรูป เร่ิมมีข้ึนภายหลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันปรินิพาน 
ปรากฏข้ึนคร้ังแรกราวพุทธศตวรรษท่ี 6 บริเวณตอนเหนือและตกวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
อินเดียท้ังส้ิน 3 สกุลชาง ไดแก ศิลปะคันธาระ ศิลปะมถุรา และศิลปะอมราวดี โดยพระพุทธรูป
ศิลปะอินเดียแบบอมราวดีนี้ เปนตนแบบสําคัญท่ีสงอิทธิพลใหแกพระพุทธรูประยะแรก ๆ ท่ีสราง
ข้ึนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศไทย เชน พระพุทธรูปในศิลปะทวารวดีและ    
ศรีวิชัย1 เปนตน 

 จากหลักฐานทางโบราณคดี พบวา พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทยเปนท่ียอมรับนับ
ถือและมีการสรางพระพุทธรูปเปนท่ีแพรหลายราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 ซึ่งตรงกับสมัยทวารวดี2 
การสรางพระพุทธรูป นิยมใหความสําคัญกับความเช่ือและความศรัทธาใน “พิธีพุทธาภิเษก”  
และ “พิธีเบิกเนตร”3 เพ่ือมอบความศักดิ์สิทธิ์ใหกับพระพุทธรูปอยางสมบูรณ สันนิษฐานวา
ปรากฏข้ึนมาต้ังแตแรกสรางพระพุทธรูปในอินเดียและถือปฏิบัติในประเทศตาง ๆ ท่ีพุทธศาสนา
แผไปถึง รวมทั้งการบรรจุวัตถุมงคลตั้งแตสวนฐานถึงภายในองคพระพุทธรูป ไดแก พระบรม
สารีริกธาตุ มวนคัมภีร พระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพิมพ  เปนตน 4

 

 ท้ังนี้ แบบแผนในการหลอพระพุทธรูป ใหความนิยมการลงยันตและคาถาศักดิ์สิทธิ์
บนแผนโลหะท่ีใชหลอพระพุทธรูป พรอมนําแผนดวงประสูติและดวงตรัสรูขององคพระพุทธเจา
หลอเททองลงเบาดวย5 ซึ่งแตกตางจากการหลอประติมากรรมนวโกฏิหรือพระเศรษฐีนวโกฏิ 
เพราะไมใชดวงประสูติและดวงตรัสรูของพระพุทธเจา แตใชวิธีการประดิษฐานพระพิมพเพ่ิมท่ี
สวนบนสุดของประติมากรรม คือ บริเวณมวยผม ดวย “พระสมเด็จจิตรลดา”6 ซึ่งเปนพระพิมพ 

 
 

1
 รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, รูเร่ืองพระพุทธรูป (นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 2558), 25. 

 
2 เร่ืองเดียวกัน, 27. 

 
3 เร่ืองเดียวกัน, 43. 

 
4 เร่ืองเดียวกัน, 40. 

 
5 เร่ืองเดียวกัน, 42. 

 
6 พิริยะ ไกรฤกษ, พระพุทธปฏิมา อัตลักษณพุทธศิลปไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร 

พร้ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง, 2551), 518. 
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ฝพระหัตถสวนพระองคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรงออกแบบและบรรจุท่ี
บริเวณฐานบัวหงายของ “พระพุทธนวราชบพิตร” จากการศึกษาวิธีการจะพบวาการจัดสราง
ประติมากรรม “นวโกฏิ” นั้น มีลักษณะที่ใกลเคียงกันมาก เพียงแตเปล่ียนการวางตําแหนง     
พระพิมพจากบริเวณฐานบัวมาเปนบริเวณสวนบนของประติมากรรม คือ มวยผมดานหนา ซึ่ง
อาจจะเปนจุดแตกตางท่ีสําคัญของท่ีมาในการข้ึนตนคําเรียก “พระ” ใหกับองคพระพิมพพระ
สมเด็จจิตรลดาบนประติมากรรม “นวโกฏิ” ซึ่งมีสถานะเปนพุทธอุปฏฐาก7 ของพระพุทธองค 
สมัยพุทธกาล 
 

ความเช่ือในยุคปจจุบัน 

 จากหลักฐานภาพขาวในเหตุการณปจจุบัน สะทอนใหเห็นคติความเช่ือและความ
ศรัทธาของผูคนในหลากหลายสาขาอาชีพสําคัญ เชน ดารานักแสดงในพิธีครอบครู ละคร ดนตรี
ไทยนาฏศิลป ศิลปะและครูชาง ตามอิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ซึ่งไดรับการกลาวถึงวา
ศาสนาพราหมณกับพุทธนั้นเปนส่ิงท่ีแยกไมออกจากกัน8 เนื่องจากในการประกอบพิธีไหวครู
นาฏศิลปไทย ประกอบดวย การบูชาพระรัตนตรัย9 พิธีสงฆ มีการทําบุญถวายภัตตาหารแด
พระสงฆ เจริญพระพุทธมนต ประพรมน้ํามนตใหผูเขารวมพิธี ซึ่งเปนสวนสําคัญของพิธีการทาง
พุทธในแบบเดียวกัน การถวายส่ิงของบูชาเพ่ือความเปนสิริมงคล จึงสันนิษฐานใหเกิดความเช่ือ
เพ่ิมเติมเร่ืองการเวียนไหวตายเกิดและการหลุดพน เร่ืองบุญกรรมตาง ๆ ในการสรางส่ิงของอุทิศ
ถวายเทพเจาผสมผสานกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนามากข้ึนตามความเปล่ียนแปลงในแตละยุค
สมัย เชน การตั้งพระพุทธรูปและเคร่ืองสังเวยกระยาบวชนานาชนิด ท้ังดานซาย-ขวาในการ
ประกอบพิธีพราหมณ 
 ท้ังนี้ การไหวครูเปนวัฒนธรรมและประเพณีท่ีคนไทยถือเปนส่ิงสําคัญท่ีปฏิบัติมาแต
โบราณกาล สืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตหรือประเพณีการดําเนินชีวิตของคนไทย ทุกยุคสมัยไดรับการ
อบรมส่ังสอนใหเปนผูมีความกตัญู ใหรูจักบุญคุณของผูมีพระคุณ และใหความเคารพผูอาวุโส

                                           
 

7 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, การเผยแผพระพุทธ 

ศาสนาสมัยพทุธกาล : องคประกอบในการตัดสินใจในพุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา, 
เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.mcukk.com/smartbook/files/ 
02_proactive.pdf 

 
8 สมลักษณ  บญุฤทธิ์,  “ประเพณีการไหวครู” (วิทยานพินธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา

โบราณคด ีคณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 114. 
 

9 นุชนาฏ  ดีเจริญ, พิธีไหวครูและครอบครูนาฏศิลปไทย, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 
2559, เขาถึงไดจาก http://www.human.nu.ac.th/jhnu/file/journal/2011_02_17_17_17_ 
08-1-2-3.pdf 
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แกครูอาจารย ซึ่งนับเปนผูท่ีมีความสําคัญตอจากพอแมและผูใหการอุปการะ เพราะเปนผูให
ความรูวิทยาการตาง ๆ เพ่ือใหศิษยสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพเล้ียงตนและครอบครัว 
ดังนั้น พิธีไหวครูในสถานศึกษา พิธีครอบครูโขนละคร จึงเปนประเพณีแสดงความเคารพและ
แสดงความกตัญูตอครูอาจารย ท่ีมีปรากฏหลักฐานครั้งแรกตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 และปฏิบัติ
สืบทอดกันมาถึงปจจุบัน 10 11 และนับเปนขอยึดถือท่ีสําคัญตอการประกอบวิชาชีพ  ตามอิทธิพล
ความเช่ือดั้งเดิม ความเช่ือจากศาสนาพราหมณ และความเช่ือในพระพุทธศาสนา12 
 

 

 

ภาพที่ 1 พิธีไหวครูครอบครูโขน ละคร ดนตรีไทย ศิลปะและครูชาง 29-30 ตุลาคม 2557  
 ณ อาคารบริการวิชาการฯ (ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, พิธไีหวครูครอบครูโขน ละคร ดนตรีไทย ศลิปะและ 
ครูชาง, เขาถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.kru.ac.th/th/new_detail. 
php?new_id=1187 

 

                                           
 

10 สุจิตต วงษเทศ, ไหวครู ครอบครู นาฎศิลปและดนตรี ประเพณีพื้นเมืองอาเซียน 

ไมมใีนอินเดีย, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.sujitwongthes.com/ 
wp-content/uploads/2016/03/ไหวครู11359.pdf 

 
11 ศูนยศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยราชพฤกษ, จิตสัมผัส: ไหวครูดนตรี-นาฏศิลปไทย 

(กรุงเทพฯ: คัลเลอรไอเดีย อินโนเวชั่น, 2555). 
 

12
 อมรศักดิ์ จันทรอินทร, “บทบาทของเทพเจาในศาสนาพราหมณตอพิธีไหวครูโขน

ละครไทย” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2543), 53. 
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ภาพที่ 2 งานครอบครูชอง 3 ป 2558 
ท่ีมา: กระปุกดอทคอม, งานครอบครูชอง 3 ป 2558 ดารานักแสดงรวมงานคับคั่ง, เขาถึง 
เม่ือ 19 มีนาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://women.kapook.com/view115020.html 
 

 

 

ภาพที่ 3 พอดีคํา จัดพิธีไหวครู 2558 ดาราชอง 7 
ท่ีมา: กระปุกดอทคอม,  พอดีคํา จัดพิธีไหวครู 2558 ดาราชอง 7 ตบเทารวมงานคับคั่ง, 
เขาถึงเม่ือ 27 กุมภาพันธ 2558, เขาถึงไดจาก http://women.kapook.com/view113343.html 
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 การผสมผสานกันทางพุทธศาสนาและพราหมณ ดังปรากฏเปนประติมากรรม และ
สถาปตยกรรม ทําใหอาจเช่ือไดวา พัฒนาการทางรูปแบบของพระพุทธรูปท่ีแตกตางจาก
พระพุทธรูปในสมัยกอน มีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา13 แตขอสังเกตท่ีสําคัญ คือความ
เปล่ียนแปลงมักเกิดข้ึนเปนชวงระยะเวลาหนึ่งท่ีมีความยาวนานเปนชวงยุคสมัย มีรองรอยการ
ปรากฏหลักฐานการประดิษฐานในพ้ืนท่ีหรือมีความตอเนื่องในการสรางตามความเช่ือและความ
นับถือตามภูมิภาค หรือดินแดนท่ีมีการอยูอาศัยตามยุคสมัยของกษัตริย 
 อีกท้ังการสรางพระพุทธรูปนั้น มักเปนเคร่ืองแสดงถึงอิทธิพลการสืบทอดความเช่ือ
ทางศาสนาตามการปกครองของพระมหากษัตริยเปรียบเทียบความย่ิงใหญในฐานะของความเปน
จักรพรรดิราชของพระพุทธเจาตามท่ีปรากฏในคัมภีรทางศาสนามหาปรินิพพานสูตร ซึ่งเพียบพรอม
ไปดวยมหาบุรุษลักษณะและบุญบารมีอยางสูงสุด อาจกลาวไดวา คงเปนส่ิงท่ีเกินกวาความเปน
ประชาชนธรรมดาสามัญจะสรางพระพุทธรูปข้ึนเพ่ือบรรเทาความทุกขยากมาตั้งแตอดีตกาล 

 รูปแบบและคติการสรางพระพุทธรูปเร่ิมข้ึนคร้ังแรกในสมัยคุปตะ แมวาจะไมมีการ
กําหนดเปนขอบังคับวาจะตองสรางเปนปางใดหรือสรางตามพุทธประวัติตอนใด จึงอาจมีความ
เปนไปไดท่ีจะพบพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะความนิยมในแตละพ้ืนท่ี ท่ีแตกตางกันออกไป รวมท้ัง
การใชวัสดุในการสราง เชน ศิลา สําริด หรือเนื้อมวลสารแบบใหมท่ีเกิดข้ึนตามความเปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลาและยุคสมัย 

 การสรางประติมากรรม ยังคงอางอิงลักษณะสําคัญ ๆ ของพระพุทธรูปไว เชน “การ
แสดงปาง” ในพระพุทธรูปประทับยืน ปางประทานอภัย ปางประทานพร ปางแสดงธรรม หรือปาง
ประทานอภัย ปางมารวิชัย หรือ ปฐมเทศนาในพระพุทธรูปประทับนั่ง และอิริยาบถการประทับ
ขัดสมาธิราบ หรือ ขัดสมาธิเพชร อันเปนองคประกอบโดยรวมท่ีแสดงถึงความเปนพระพุทธรูป 

 ท้ังนี้ ลักษณะบางประการที่ซึ่งไมไดมีการแบงแยกระหวางองคสมเด็จพระสัมมา  
สัมพุทธเจา พระสาวก หรือพระสงฆ เชน การครองจีวร ตางก็อยูในลักษณะของเคร่ืองแตงกายท่ี
แสดงถึงความเปนนักบวชเหมือนกันตามคติทางศาสนา แมวาจะมีการแบงแยกคติทางความ
เชื่อที่แตงตางกันและสรางพัฒนาการออกไปจากเดิมในเวลาตอมา เชน พุทธมหายาน พราหมณ 
ฮินดู 
 

                                           
 

13 ศศี ยุกตะนนัทน, “คตินิยมในการสรางพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยอยุธยา” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 113. 
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พัฒนาการความเช่ือในยุคปจจุบัน 

 จากผลการวิจัย ถึงวิถีความเช่ือพ้ืนฐานดั้งเดิมของคนไทยท่ีเปนไปตามพัฒนาการและ
สภาพความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตรและสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยม14 จากเดิมท่ีมีความ
เช่ือท่ีผสมผสานกับศาสนาพราหมณและความเช่ือดั้งเดิมในเร่ืองส่ิงเหนือธรรมชาติ อํานาจลึกลับ 
กลายเปนแหลงท่ีมาของไสยศาสตร กลมกลืนกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และเร่ืองราวการแสดง
ปาฏิหาริยตาง ๆ  
 ตอมาในสมัยปจจุบัน มีความเปล่ียนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
อยางมาก เกิดความรูดานจิตวิทยามากข้ึน ผูคนส่ือสารขอมูลตอกันและเกิดความรูสึกเช่ือมโยง  
ตอความเช่ือพ้ืนฐานท่ีมีมาแตดั้งเดิมท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมที่มีลักษณะจับตองไดมากข้ึน 
เกิดเปนท่ีมาของแนวคิดการตลาดเชิงพาณิชย ในลักษณะของการทําบุญท่ีเปน “บุญพาณิชย”    
ในรูปแบบท่ีหลากหลายโดยแบงเปนประเด็นซึ่งมีความแตกตางกันดังนี้ 
 1. พุทธพาณิชย เนนการใชเงินเปนเคร่ืองมือสรางรายได โดยขายสัญลักษณท่ีมีความ
ใกลชิดสัมพันธผานกิจกรรมระหวางพุทธศาสนิกชนและพุทธศาสนา เชน การบริจาคแลกการ
สักการะดวยดอกไมรูปเทียน ทองคําเปลวบูชา การเชาบูชาพระเคร่ือง พระพุทธรูปภายในวัด 
 2. ไสยพาณิชย เนนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจ แคลวคลาดปลอดภัย
หรือการสรางความม่ันใจผานพิธีกรรม เชน การลงนะหนาทอง การเจิมเมตตามหามงคล การ
สะเดาะเคราะหเสริมชะตา การผูกดวงหรือพิธีการแกกรรม รวมถึงการใชเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองรางของ
ขลัง วัตถุทางไสยศาสตรตาง ๆ เชน กุมารทอง วัวธนูหรือควายธนู เปนตน 

 3. บุญพาณิชย เปนกิจกรรมที่ใชเงินเปนส่ือกลาง เพ่ือเปนส่ิงแลกเปล่ียนซื้อ-ขาย   
การสะสมบุญ หรืออุทิศบุญกุศลใหกับผูลวงลับไปแลว หรือการไถชีวิตโคกระบือ โดยหยอดเงิน
บริจาคลงในรูปปนโคกระบือ เพ่ือเปนตัวแทนของบุญในเชิงสัญลักษณท่ีละไวในฐานที่เขาใจและ
เปนท่ียอมรับกันแลวใหวัดเปนผูดําเนินการแทนตามเจตนารมณท่ีคาดหวังไว 
 งานวิจัยดังกลาวระบุเพ่ิมเติมถึง15 ปจจัยท่ีช้ีวัดความเปนพาณิชยท่ีสําคัญ 5 ประการ 
คือ (1) กิจกรรมหรือพิธีกรรม (2) สถานท่ีประกอบกิจกรรม (3) บุคคลในกิจกรรม (4) ราคา
คาใชจายในการเขารวมกิจกรรม และ (5) แผนการตลาด 

                                           
 

14 ภณกุล  ภวคณุวรกิตติ์,  พทุธพาณิชยและไสยพาณิชยในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติ
ของไทย : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดนครปฐม,  เขาถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2558,  เขาถึงไดจาก 
http://www.chulapedia.chula.ac.th/พุทธพาณิชยและไสยพาณิชย 
 

15 เร่ืองเดียวกัน. 
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 จากการศึกษาในบทนี้จะเห็นไดวา ความเปนมาของความเชื่อและความศรัทธามี  
ตนกําเนิดมาจากจิตสํานึกอันดีงามภายใตพ้ืนฐานความเปนมนุษย และขนบธรรมเนียมประเพณี  
ท่ีถือปฏิบัติกัน ทําใหเกิดแนวคิดเร่ืองการสรางพระพุทธรูปและวิธีการตาง ๆ เพ่ือสืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

ความหมายและท่ีมาของพระเศรษฐีนวโกฏิ 
 “พระเศรษฐีนวโกฏิ” เปนพระพุทธรูปปางหน่ึง มีลักษณะเปนพระพุทธรูปองคเดียว
แตมีหลายพระพักตร รูปแบบดังกลาวไมเคยปรากฏในพุทธลักษณะของพระพุทธรูปมากอน 
ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายความหมายของคําวา “เศรษฐี” 
แปลวา คนม่ังมี “นว” มีรูปศัพทเดิมมาจา ภาษาบาลี แปลวา ใหมหรือเกา สวนคําวา “โกฏิ” ตาม
คําศัพทไวยากรณบาลีเบื้องตน หมายถึง มาตรานับเทียบเทากับสิบลานหรือแสนของจํานวนนั้น ๆ 
คูณดวยรอยเสมอ16 หรืออาจหมายถึงจํานวนท่ีมากมายมหาศาลเสียจนประมาณมิได 17

 

 นอกจากนี้ พระเศรษฐีนวโกฏิ ยังมีช่ือเรียกอีกหลายช่ือ ไดแก “พระเกาหนา” ซึ่ง
หมายถึงมีจํานวนเกาเศียรหรือมีจํานวนเกาพระพักตร ตามลักษณะศิลปกรรมท่ีปรากฏ หรือ 
“พระกาวหนา” ในความหมายที่เปนสวัสดิมงคลและพองเสียงกับเลขเกา “๙” ซึ่งเปนเลขมงคล
และคําวา “กาว” ตามลักษณะคํากิริยาการกาวเดิน หรือการมุงไปขางหนา โดยส่ือความหมายถึง
การบูชาเพ่ือใหไดรับแตความเจริญกาวหนาในชีวิต ดังนั้นการทําพระพุทธรูปเพ่ือบูชาใหมีลักษณะ
เกาหนา จึงเปนการส่ือความหมายอันเปนมงคล ท่ีหมายถึงความเจริญกาวหนาและแสดงความ
เปนสิริมงคล 

 จากการศึกษาไมพบหลักฐานเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับตนกําเนิดการสรางพระเศรษฐี
นวโกฏิในประเทศไทยท่ีชัดเจน มีเพียงหนังสือและบทความเรียบเรียงคําบอกเลา เร่ืองราวท่ี
พบมักระบุเร่ืองการสืบทอดตําราการสรางตอ ๆ กันมาเพ่ือประกอบการสรางประติมากรรม
หรือวัตถุมงคลเทาน้ัน เชน เจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก (ทานพระครูข้ีหอม) ผูท่ีถูกกลาวถึงใน
ตํานานวานําชาวเวียงจันทนมาบูรณะพระธาตุพนม โดยมีคํากลาวเปนหลักฐานระบุความมีตัวตน
อยูวาอัฐิธาตุสวนหนึ่งของทานไดบรรจุไวในเจดียนอกกําแพงแกวช้ันท่ี 2 หลังองคพระธาตุพนม   
มีการสรางเจดียและรูปหลอเทาองคจริงไวเปนท่ีสักการบูชา ในชวงเวลาตอมาหลังจากท่ีเจาราชครู

                                           
 

16 พระมหาธิติพงศ อุตตมปญโญ,  ไวยากรณบาลีเบ้ืองตน พื้นฐานเพ่ือการเรียน
ภาษาบาลี เปนประเพณีของชาวไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันสอนภาษาบาลีสําหรับบคุคลท่ัวไป   
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, 2556), 285. 

 
17

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท 
(ชําระ-เพ่ิมเติม ชวงที่ 1), พิมพคร้ังท่ี 11 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), 

29. 



14 

หลวงโพนสะเม็กไดลวงลับไปแลว เจาปูสําเร็จลุนแหงวัดเวินไซ เมืองโพนทอง แขวงนครจําปาศักดิ์ 
ราชอาณาจักรลาวและพระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจันโท) แหงวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 
กรุงเทพฯ เปนผูสืบทอดตําราการสรางในรุนตอมา18 
 ความสําคัญในบทที่ 2 น้ี ไดนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของเศรษฐีทั้ง 9 ทาน ผูเปนอริยะบุคคล “ผูเปนตัวแทนของพระเศรษฐีนวโกฏิ”19

 ซึ่งเปนที่มา
ของลักษณะรูปแบบศิลปกรรมที่รวมใบหนาทั้ง 9 ดานบนเศียรเดียวกัน และเร่ืองราวบางตอน
ท่ีถูกอางถึงเก่ียวกับการสืบทอดตําราการจัดสรางและปรากฏการณในปจจุบันเก่ียวกับความเช่ือท่ี
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานสรางและกิจกรรมตอเนื่อง อันเปนผลมาจากกระแส
ความนิยมและการเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธของสํานักโหราพยากรณ จนทําใหเกิดการตอ
ยอดเปนพุทธพาณิชยออกไปเปนวงกวาง นอกเหนือจากการบูชาเพ่ือความเปนสิริมงคล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 เร่ืองราวของเศรษฐีทั้ง 9 ผูเปนอริยะบุคคล  
 พระเศรษฐีนวโกฏิ เปนรูปเคารพท่ีสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงผูอุปฎฐากพระพุทธเจาจํานวน 
9 ทาน ซึ่งเปนมหาเศรษฐีใจบุญในสมัยพุทธกาลจากเมืองตาง ๆ ซึ่งมีความเล่ือมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและคําสอนเปนอยางมาก คอยดูแลปรนนิบัติพระพุทธเจา และไดบรรลุธรรม
แตกตางกันไป ไดแก ทานยสะ ทานชฎิล ทานสุมังคละ ทานอนาถปณฑิกะ ทานโชติกะ ทานสุมนะ 
ทานเมณฑกะ ทานธนัญชัย และนางวิสาขา 
 ยสะ หรือ พระยสเถระ เกิดในตระกูลเศรษฐีเมืองพาราณสี บุตรของนางสุชาดา (ผูถวาย
ขาวมทุปายาสแกพระพุทธเจา) พระพุทธเจาแสดงธรรมเทศนาโปรดทานฯจนดวงตาเห็นธรรม
บรรลุอรหันตตั้งแตยังเปนฆราวาส20

 

 ชฎิล21 เปนผูมีบุญดวยมีภูเขาทองคําบังเกิดข้ึนท่ีบานดวยอดีตนั้นเคยมีอาชีพเปน
ชางทองและไดทําหมอดอกไมทองคําท้ัง 3 ใบ บรรจุไวในพระเจดียทองคําสําหรับบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุในสมัยพระกัสสปะพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพ่ือเปนการขอขมาพระบรม

                                           
 

18
 ทศพล  จังพาณิชยกุล, พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ บูชาแลวกาวหนารํ่ารวย (กรุงเทพฯ: 

คอมมา ดีไซน แอนดพร้ินท, 2552). 
 

19
 มานพ  นักการเรียน, “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางรัฐศาสตร ในอรรถกถาธรรมบท” 

สิรินธรปริทรรศน  14, 39 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556): 64. 

 
20

 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2,  

พิมพคร้ังท่ี 23 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการแผนกตาํรา มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525). 

 
21

 พระจิรวัฒน  อภินนโท, “วิเคราะหผลกรรมของเศรษฐีท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา
เถรวาท” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย, 2556). 
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ศาสดาท่ีไดเคยกระทําการลวงเกินไวและบริจาคทองคําเพ่ือสรางเจดียฯ ดวยอานิสงคแหงบุญทํา
ใหเศรษฐีอ่ิมในผลบุญ ออกบวชโดยปราศจากความอาลัย บรรลุธรรมเปนพระอรหันตในท่ีสุด 

 สุมังคละ22 ในสมัยพระมหากัสสปะพุทธเจา เปนผูใจบุญ มีลาภยศและบริวารมาก มี
จิตศรัทธาและอิ่มเอิบในผลบุญในการบริจาคเงินสรางวิหารใหใหญข้ึนย่ิงกวาเดิม แมวาจะถูกจอง
เวรกอกวนเผาทําลายจากเหตุการณในอดีตชาติท่ีเคยลวงเกินกันไวจนทําใหชายผูนั้นเกิดเปนเปรต
งูเหลือม ทานไดยกโทษและบริจาคทรัพยสินเพ่ือบํารุงศาสนาและออกบวชจนบรรลุเปนพระ
อรหันต 
 อนาถบิณฑิกะ23 ผูใจบุญแหงเมืองสาวัตถี ไดซื้อท่ีดินเพื่อกอสรางวิหารสําหรับเปนท่ี
จารึกแกพระพุทธองคในการเจริญวิปสสนา โดยมีหลักฐานในปจจุบันคือวัดเชตวันมหาวิหาร อีก
ท้ังยังเปนท่ีตั้งของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร24 โบราณสถานที่ตั้งอยูทางใตของแมน้ําราปตี (Rapti) 

หรือแมน้ําอจิรวดีในสมัยพุทธกาล รัฐอุตตรประเทศ ในอินเดีย ตรงกับขอความปรากฏในมหา
ปรินิพพานสูตรขอ 13825 วา “พระพุทธเจาใหสรางเจดียใสพระธาตุของพระสารีบุตรไวท่ีเชตะวัน
วิหาร พระธาตุเจดียของพระมหาโมคคัลลานะ อยูท่ีเมืองราชคฤห” เปนการประกอบบุญกุศลอัน
เปนเลิศเม่ือส้ินอายุขัย ทานจึงไปบังเกิดในสวรรคช้ันดุสิต 

 คฤหาสนมหาเศรษฐี เรือนท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดนําแผนทองจํานวน 54 โกฏิไปเปน
คาท่ีดิน เพ่ือสรางพระอารามถวายพระพุทธเจา โบราณสถานพระเชตะวันมหาวิหาร นครสาวัตถี 
รัฐอุตรประเทศ ดังภาพ 

 

                                           
 

22 มูลนิธิศรัทธาธรรม,  อริยธรรม ๓๔ : “โจรแกแคนเศรษฐี” (เชียงใหม: ดารา 
วรรณการพิมพ, 2553), 55.  
 

23 พระครูปยธรรมวิมล (ธนชน นรินโท),  “เปรียบเทียบบทบาทการอุปถัมภศาสนา
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับเมชีเทเรซา” วารสารสันติศกึษาปริทรรศน  1, 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2556): 59-76. 
 

24
 พระครูสมุหไกรษร ปฺญาวชิโร (ราชนิจ), เยือนถิ่นแดนพุทธภูมิ สกัการะสังเวช

นียสถาน ๔ ตามรอยพระพุทธบาท (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 
 

25 คณะวัดสามแยก, ขอมูลเพ่ือการศึกษา: พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล ชุด 

91 เลม มหามกถฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภพุทธศักราช 2525 และฉบับตรวจ
ชําระใหมพุทธศักราช 2546, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก  http://www. 

baanspajai.com/upload/Tripitaka/02.pdf 
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ภาพที่ 4 คฤหาสนมหาเศรษฐี  
ท่ีมา: วัดไทยเชตะวันมหาวิหาร, คฤหาสนมหาเศรษฐี, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงได
จาก www.watthaichetavan.org 

 

26
 โชติกะ  ในยุคพุทธกาลโชติกะเศรษฐีไดเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงราชคฤหไดรับ
การเลี้ยงดูประหนึ่งเทพกุมาร มีสมบัติเล่ืองลือไปท่ัวชมพูทวีปไดเปดปากขุมทรัพยใตดินใหแก
มหาชนจากชมพูทวีปเพ่ือใหเอาทรัพยกลับไปตั้งตัวเทาท่ีจะสามารถนําไปได โดยกลาววา “มหาชน
จงถือเอาทรัพย ตามที่ตนเองคิดวา จะสามารถนํากลับไปตั้งเนื้อตั้งตัวได” ดวยความอัศจรรยท่ี
ขุมทรัพยท่ีมีอยูนั้นไมพรองลงไปแมแตเพียงนิดเดียว ดวยผลแหงรัตนะที่ไดเคยโปรดลงไปท่ี
บริเวณพระคันธกุฎีของพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือคร้ังกาลกอน เปนผูละแลวซ่ึงโลกียะมุง
สูโลกุตตระ27บวชในสํานักพระบรมศาสดา ตั้งใจบําเพ็ญสมณธรรม ใชเวลาไมนานก็ไดบรรลุพระ
อรหันต28 

                                           
 

26
 ศูนยพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยเรียนรวม 2, โชติกเศรษฐ,ี 

เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.buddhism.rilc.ku.ac.th/chachawarn 

/oldpage/script/no_298.pdf 

 
27 คณะทํางานคูมือศึกษาชาดก, ประตูสูชาดก (กรุงเทพฯ: หอไตรการพิมพ, 2555).  

 
28

 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต), พัฒนาสังคมไทย ดวยความรูเขาใจไตร
ภูมิฯ, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก  http://www.watnyanaves.net/uploads/ 
File/books/pdf/developing_thai_society_with_a_thorough_knowledge_and_understanding_ 
of_the_three_planes.pdf 
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ภาพที่ 5 แมน้ําอจิรวดี (อจิระวตีนที) มีตนกําเนิดท่ีเทือกเขาหิมาลัย ไหลผานแควนโกศล สมัย
พุทธกาล ปจจุบันคือจังหวัดสาวัตถี รัฐอุตต ประเทศอินเดีย 

ท่ีมา: พระธรรมทูตอินเดีย,  ขาวสาร,งานชีวิต, ศาสนกิจพระธรรมทูตอินเดีย รูเร่ืองอินเดีย
เพ่ือรูเร่ืองชีวิต, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/ 
mylifeandwork 
 

29
 สุมนะ  เปนชาวราชคฤห มีบุรุษช่ือ “ปุณณะ” เปนบริวารรับจางทํานาใหกับเศรษฐี
สุมนะ เนื่องจากปุณณะเปนผูมีบุญเกามาจากอดีตชาติ คือขยันถวายอาหารแดพระปจเจกพุทธเจา 
เม่ือพระสารีบุตรเขานิโรธสมาบัติ จึงสงเคราะหปุณณะใหไดรับสมบัติเกา คืออริยทรัพย เนื่องจาก
บุญนั้นเปนปจจัยสงกลายเปนทองคําเต็มทองทุงนา จึงไดนําทองคําไปถวายใหพระราชาและถูกยก
ยองใหเปนเศรษฐีมีนามวา “พหุธนเศรษฐี30” ตั้งแตนั้น ท้ังทานสุมนะเศรษฐีและปุณณะตางพา
กันถวายทานและฟงธรรม ทานสุมณะเศรษฐีจึงออกบวชจนสําเร็จโสดาบัน 

                                           
 

29 ศูนยพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยเรียนรวม 2, สุมนสามเณร
เพ่ือนรัก, การบรรยายคร้ังที่ 287. เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www. 
buddhism.rilc.ku.ac.th/chachawarn/oldpage/script/no_287.pdf 

 
30 สุชพี  ปญญานุภาพ,  พระไตรปฏกฉบับประชาชน : “อรรถกถา ขุททกนิกาย 

คาถาธรรมบท, โกธวรรคที่ 17 เร่ืองอุตตราอุบาสิกา [176]”, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 
2559, เขาถึงไดจาก http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=27&p=3  
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 เมณฑก31
 เศรษฐีถวายภัตแกพระปจเจกพุทธเจา แมวาในเรือนของเศรษฐีจะหุงขาว

สุกไดเพียงพอสําหรับ 5 คนเทานั้น เนื่องจาก “ฉาตกภัย” 32 คือ ภัยอดอยากหิวโหยเกิดข้ึนใน
ชมพูทวีป33 เพ่ือประโยชนเก้ือกูลกัน อานิสงสของการถวายทานเกิดมีขาวเต็มหมอสีเหมือน     
ดอกมะลิตูม หลังจากนั้นเศรษฐีจึงไดเดินทางไปบริจาคทานตามเมืองตาง ๆ และออกบวชใน  
พุทธศาสนา กระท่ังบรรลุโสดาบัน 
 ธนัญชัย34

 เปนบุตรของทานเมณฑกะเศรษฐี บิดาของนางวิสาขา แมไมปรากฎวา   
เปนอริยบุคคล แตมีความโดดเดนในเร่ืองโอวาท 10 ประการในการครองเรือน35 ซึ่งเปนปริศนา
ธรรม 

 

                                           
 

31 พระมหาบุญเลิศ ฐานทินฺโน และคณะ, อริยวินัย รวบรวมจากพระไตรปฎก, พิมพ
คร้ังท่ี 10 (กรุงเทพฯ: คิว พร้ินท แมเนจเมนท, 2552), 252-253.  
 

32 สุชพี  ปญญานุภาพ,  พระไตรปฏกฉบับประชาชน : “อรรถกถา ขุททกนิกาย 

คาถาธรรมบท, มลวรรคที่ 18 เร่ืองเมณฑกเศรษฐี [191]”, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, 
เขาถึงไดจาก http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=28&p=10 
 33 ร. ล้ิวเฉลิมวงค [นามแฝง],  “ทําไมตองหลอรูปเหมือน เปนทองคําแทในยุค
เศรษฐกิจแบบน้ี” : วารสารอยูในบุญ,  เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ทําไมตองหลอรูปเหมือนเปนทองคําแทในยุค
เศรษฐกิจแบบนี.้html  

 
34

 พระมหาชมภ ูไชยรบ, “กุศโลบายในคัมภรีธัมมปทัฏฐกถา” (วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554), 59. 
 

35
 โอวาท 10 ประการในการครองเรือน 1) ไฟในอยานําออก หมายถึงอยานํา

ความลับหรือความไมดีภายในครอบครัวไปเลาใหบุคคลภายนอกฟง 2) ไฟนอกอยานําเขา 
หมายถึง อยานําเอาคําท่ีคนอ่ืนนินทาคนภายในครอบครัวมาเลาสูกันฟง 3) จงใหแกคนท่ีให 
หมายถึง ใครที่ยืมของไปแลวนํามาคืนไห คราวตอไปเขามายืมอีกก็ควรใหยืม 4) จงอยาใหแกคน
ท่ีไมให หมายถึง คนท่ียืมของไปแลวไมคืน ภายหลังไมควรใหยืมอีก 5) จงใหแกคนท่ีใหและ
ไมให หมายถึง ญาติมิตรแมจะนําเอาส่ิงของท่ีเคยหยิบยืมกลับมาคืนใหหรือไมคืนก็ตามก็ควร
ใหยืมอีก 6) จงนั่งใหเปนสุข หมายถึง อยานั่งในท่ีซึ่งจะตองลุกเม่ือพอผัว แมผัว หรือสามีเดิน
ผาน 7) จงนอนใหเปนสุข หมายถึง นอนเม่ือภายหลังพอผัว แมผัว และสามีเขานอนแลว 8) จง
กินใหเปนสุข หมายถึง กินเม่ือภายหลังพอผัว แมผัว และสามีไดกินอ่ิมแลว 9) จงบูชาไฟ 
หมายถึง ใหความเคารพยําเกรงพอผัว แมผัว และสามีดุจไฟ 10) จงบูชาเทวดา หมายถึง ให
ความเคารพยําเกรงพอผัว แมผัว และสามีเสมือนเทวดา จงเอาใจใสดูแลอยางดี 
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 นางวิสาขา (มหาอุบาสิกา) เปนผูมีความม่ันคงในพระรัตนตรัยมาก36 ไดรับการยก
ยองจากพระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะ คือเปนเลิศกวาผูอ่ืนในการถวายทาน รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานชาวพุทธท่ีดี ในการปกปองพระศาสนาดังเหตุการณปรากฏในพระวินัยปฎก มหาวรรค เลม 
5 เร่ืองวิสาขาวัตถุ37 กราบทูลขอพรจากพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือถวายผาอาบน้ําฝนแกพระสงฆ 
สืบเนื่องตอมาเปนธรรมเนียมปฏิบัติในชวงเขาพรรษามาถึงปจจุบัน38 
 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา มหาเศรษฐีท้ัง 9 ทาน ลวนสําเร็จเปนพระอริยบุคคล ท้ัง
ท่ีดํารงเพศฆราวาสอยู มีความโดดเดนในเร่ืองของการดูแลปรนนิบัติพระพุทธเจา พระอริยบุคคล 
พระสงฆ และทํานุบํารุงศาสนาไดอยางไมขาดตกบกพรอง  
 ตามตํานานกลาววา สมัยหนึ่งเกิดทุกขเข็ญ ทุพภิกขภัย ขาวยากหมากแพง ประชาชน
เดือดรอน ยังเกิดความอดอยากข้ึน จึงมีพระภิกษุผูเปนอริยะรูปหนึ่ง ไดแนะนําใหสรางพระเศรษฐี
นวโกฏิข้ึน เพ่ือทําการสักการบูชาแกเคล็ดในความทุกขยากท้ังหลาย เม่ือสรางและทําการฉลอง
สําเร็จ ก็มีเหตุการณปรากฏข้ึนเปนอัศจรรย คือ ความทุกขยาก อดอยากท้ังหลาย ไดบรรเทาลง
และสงบระงับไดในท่ีสุด จึงเปนคติท่ีเช่ือวา ถาผูใดไดบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแลวจะมีสิริมงคล ทํา
มาคาข้ึน ประสบแตโชคลาภ อยูเย็นเปนสุข ดวยอานิสงสแหงบารมีธรรมของเศรษฐีท้ัง 9 ทาน39 
 

การสืบทอดตําราการจัดสรางที่ปรากฏในปจจุบัน 

 การสืบทอดตําราการจัดสรางที่ปรากฏการณในปจจุบัน มักกลาวพาดพิงถึงบุคคล
ตางๆ คือ เจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก สําเร็จลุน และพระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) 

ในสวนนี้ จึงทําการคนควาและวิเคราะหขอมูล ประวัติความเปนมาของบุคคลท้ังสามทานท่ีไดรับ
การพาดพิงถึง  
 

                                           
 

36
 สุริวัตร  จันทรโสภา, ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 1, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, 2551), 39-41.  
 

37
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, “พระวินัยปฎก มหาวรรค ภาค 2 เลมท่ี 

5”,  พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.ป.ป). 
 

38
 อํานาจ ยอดทอง, นางวิสาขาตนแบบชาวพุทธที่ดีในยุคโลกาภิวัตน, เขาถึงเม่ือ 9 

มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/buddhistethics/2013/01/12/ 
entry-1 

 39 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  พระเศรษฐีนวโกฏิ, เขาถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2557, เขาถึง
ไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/พระเศรษฐีนวโกฏิ 
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 ทานแรก คือ เจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก จากบทวิจารณหนังสือเรื่อง “ลาวหลง” 
วิจารณหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นโดยนักวิชาการชาวตะวันตกชื่อ CLAIRE F. ESCOFFIER เปน
บทความแปลที่กลาวถึงการอาศัยอยูรวมกันระหวางชุมชมลาวและชาติพันธุอื่น ๆ ชื่อ “คนลาว
ในประเทศกัมพูชา” เปนบทความของ “เชียงใต” พิมพในหนังสือชื่อ “หัว” ที่นครหลวง
เวียงจันทน ป ค.ศ. 1972 (ประมาณป พ.ศ. 2515) อธิบายถึงแหลงที่มาทางประวัติศาสตร
ออกเปน 5 ตอน และผูวิจารณไดรวบรวมใหมในแตละประเด็น และระบุถึง “เจาราชครูหลวง
โพนสะเม็ก (หลวงพอขี้หอม): บุคคลสําคัญที่ทําใหคนลาวเขาไปอาศัยอยูในดินแดนเขมร” 
เปนหัวขอสําคัญในลําดับ ตน ๆ  

40
 เจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก  (หลวงพอขี้หอม) ซึ่งมีตําแหนงเทียบไดเทากับสมเดจ็
พระสังฆราช บุคคลสําคัญท่ีนําคนลาวอพยพหนีภัยสงครามแยงชิงบัลลังกมาทางตอนใตของ
ประเทศลาวเขาไปอาศัยอยูในเขมร บทบาทของพระครูโพนสะเม็กกับพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึง
ความเช่ือและความศรัทธาของชาวพุทธลาวที่มีตอพระครูดวยวิถีชีวิตตามหลักธรรมท่ีแนบแนน 
คือทําบุญเกือบตลอดป41 เชน บุญมาฆบูชา บุญวิสาขบูชา บุญเขาพรรษา บุญเขาประดับดิน     
บุญเขาสลาก บุญออกพรรษา และบุญกัณฑหลวง หรือ บุญมหาชาติ เปนตน  

 

 

 

ภาพที่ 6 อนุสาวรียเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

ท่ีมา: YouTube, อนุสาวรียเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, เขาถึง
เม่ือ 9 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=IEzlntszXgw 

                                           
 

40 วริษา กมลนาวิน, “บทวิจารณหนังสือ ‘ลาวหลง’ ของทาวเชียงดาว”, วารสารภาษา
และวัฒนธรรม 33, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 128-135.  
 

41
 พระอุดมศักดิ ์ปญญาวโร (แกวพันธวงศ), “ศึกษาการดําเนนิชีวิตตามศรัทธา 

ในพุทธศาสนาของชาวพุทธลาว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), 13. 
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 1. เร่ืองราวของเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก ปรากฏในบทวิจารณหนังสือเร่ือง “ลาว
หลง” โดย รองศาสตราจารย ดร. วริษา กมลนาวิน อาจารยประจําภาควิชาภาษาศาสตร คณะศลิป
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บรรยายวาหนังสือนี้เรียบเรียงข้ึนโดยคนลาวซึ่งพิมพเผยแพร
เฉพาะใน ส.ป.ป. ลาวเทานั้น และนําเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิตที่เปล่ียนไปของคนเขมรเช้ือสายลาว
โดยวิเคราะหจากหลักฐานทางประวัติศาสตรและการสัมภาษณคนเขมรเช้ือสายลาวในหมูบาน
ตางๆ ในประเทศกัมพูชา โดยเนนยํ้าถึงอัตลักษณท่ีกําลังจะสูญส้ินไปโดยส้ินเชิง เนื่องจากขาดการ
ติดตอกับแผนดินบานเกิด หลังจากอพยพเพ่ือหนีภัยสงครามการแยงชิงบัลลังกภายในราชสํานัก 
หลังจากพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราชส้ินพระชนมในป ค.ศ. 1694 (ชวงป พ.ศ. 2237)42 
เวียงจันทนจึงเกิดความวุนวาย 
 2. จึงอาจเปนขอมูลสําคัญท่ีระบุไดวาหลังจากการอพยพในคร้ังนี้แลว ความสัมพันธ
ระหวางเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก กลุมคนลาวท่ีอพยพมาดวยกันจึงส้ินสุดลงจากแผนดินบาน
เกิด คือ ประเทศลาวโดยส้ินเชิง  
 3. จากการตรวจสอบถึงเอกสารหลักฐานที่อางถึงได พบวามีอนุสาวรียเจาราชครู
หลวงโพนสะเม็กเพื่อเปนที่สักการบริเวณพระธาตุพนม ประเทศไทย ตรงตามที่ปรากฏในบท
วิจารณถึงเสนทางอพยพ ที่ลองลงมาทางทิศใตตามลําน้ําโขง แตการปฏิสังขรณพระธาตุพนม
ไดถูกระบุไวเมื่อ พ.ศ. 2233-2235 43 (การปฏิสังขรณครั้งที่ 4) 44 ซึ่งใหความขัดแยงกัน 
เนื ่องจากระยะเวลากอนซอมแซมเกิดขึ้นกอนและหางกันถึงสองปกอนที่พระเจาสุริยวงศา
ธรรมิกราชจะสิ้นพระชนมตามที่ระบุไวในป พ.ศ. 2237 และระหวางการอพยพไดมีการสราง
วิหารและหลอพระพุทธรูปขึ้นเพียงสามองค ไดแก “พระองคแสน” ณ “บานทางโค” (ฝงขวา
ของแมน้ําเซกอง) และสราง “พระองคตื ้อ” และ “พระคําญาติ” ณ “บานเชียงแตง” ซึ ่ง
ปจจุบันคือจังหวัดสตึงเตรงในกัมพูชา  
 

                                           
 

42 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.), ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กรุงเทพฯ: 

กรกนกการพิมพ, 2558), 19-22. 
 

43
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รอยธรรม..ไท

อีสาน “พระธาตุพนม ปฐมบรมสารีริกธาตุเจดียบนผืนแผนดินไทย”, เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 
2559, เขาถึงไดจาก http://e-shann.com/files/phatat_phanom.pdf 

 
44 อุทัย  ภัทรสุข, “การศึกษาอิทธิพลของพระธาตุพนมท่ีมีตอความเช่ือและพิธีกรรม

ของชุมชนลุมแมน้ําโขง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 82. 
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 4. ในขณะที่เอกสารบางสวนท่ีระบุถึงชวงเวลาการขยายวัฒนธรรมไทยลาวเขาสู
ดินแดนแองโคราช เขียนถึงชุมชนขนาดใหญของพวกขา บริเวณตอนใตลุมแมน้ําโขง ไดรับ
วัฒนธรรมสมัย “พระครูโพนเสม็ด หรือโพนสะเม็ก (พระครูข้ีหอม)” เม่ือ พ.ศ. 223145 จึงอาจ
ประมาณชวงเวลาท่ีใกลเคียงกันไดเพียงแคสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช แตอยางไรก็ตาม ไม
มีบทความหรือเอกสารอางอิงใด ที่ระบุถึงการสืบทอดหรือตําราการจัดสราง หรือการจัดสราง
ประติมากรรม “นวโกฏิ” เปนสําคัญเลย 
 

 

 

ภาพที่ 7 สําเร็จลุน วัดบานเวินไซ 

ท่ีมา: พลังจิต [นามแฝง], อภินิหารของหลวงปูสําเร็จ (สมเด็จ) ลุน แหงนครจําปาสัก, เขาถึง
เม่ือ 10 พฤษภาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://board.palungjit.org/f4/อภินิหาร-ของ-หลวง
ปูสําเร็จ-สมเด็จ-ลุน-แหงนครจําปากสัก-141242.html 

 

 

                                           
 

45 โรงเรียนสวางวีระวงศ, “ประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน” ชุมชนอีสาน
สมัยประวัติศาสตร : การขยายวัฒนธรรมไทยลาวเขาสูดินแดนแองโคราช, เขาถึงเม่ือ 

9 พฤษภาคม 2559,  เขาถึงไดจาก http://www.esansawang.in.th/esanweb/es3_text/ 
legend.pdf 
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 “สําเร็จลุน” เปนชาวบานเวินไซตาแสง เวินไซ เมืองโพนทอง จังหวัดนครจําปาศกัดิ ์มี
ผูคนเคารพนับถือมาก เพราะเช่ือกันวาเปนผูวิเศษ มีช่ือเสียงดานการปฏิบัติธรรม คาถาอาคม   
เวทมนต ตํารายาและอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได โดยอางอิงขอมูลไดจากบทความเหตุการณ
เก่ียวโยงสัมพันธภาพไทย-ลาว ซึ่งไดรับการกลาวถึงในหัวขอเร่ือง “สรางพระแกวมรกต ตอบ
แทนความเมตตา เจาคณะแขวงจําปาสัก46” โดยหลวงตามอด ถึงมรดกวิชาของหลวงสําเร็จลุน  
 1. ความใน “ผูวิเศษสองฝงโขง47” ระบุถึงลักษณะของสําเร็จลุนในความเปนผูรักสัน
โดน มักนอย ฉันม้ือเดียว ไมรับเงิน ไมสะสมทรัพยสมบัติ และปฏิบัติกัมมัฏฐานสม่ําเสมอ จึงอาจ
ขอสนับสนุนไดวาเปนบุคคลผูเสริมสรางขวัญกําลังใจใหหายจากความทุกขตาง ๆ ได แตก็พิสูจน
ไดยากวาทานเปนผูนําในการจัดสรางประติมากรรม “นวโกฏิ” ใหแกชาวบานราษฎรทั่วไปแมจะมี
ผูเคารพนับถือวาเปนผูวิเศษก็ตาม  
 2. เหตุผลสําคัญอีกประการคือ ไมมีหลักฐานท่ีระบุถึงการสืบทอดตําราการสราง
ประติมากรรม “นวโกฏิ” รวมท้ังไมมีส่ิงปรากฏชัดเจนเปนลายลักษณอักษรหรือยืนยันวาเปนส่ิง
สรางช่ือเสียงใหหรือไดรับการสรางโดยสําเร็จลุนแตอยางใด 

 3. ประเด็นความสัมพันธกับพระครูวิจิตรธรรมภาณี หรือจันทร สิริจนฺโท คือสวนท่ี
พระครูวิจิตรธรรมภาณีไดรับการแตงตั้งเปนเจาคณะใหญเมืองนครจําปาศักดิ์ ระหวาง พ.ศ. 
2434-243748 เปนสวนท่ีกลาวถึงปญหาอุปสรรคในการปกครองคณะสงฆ และพาดพิงถึงสําเร็จ
ลุนในลักษณะการเขาใจผิดในวัตรปฏิบัติสวนตนและคณะสงฆความวา “...การพระศาสนาใน
ทองท่ีแขวงเมืองนครจําปาศักดิ์ทุกวันนี้ดูหยาบคายมากควรจะนับวาส้ินไดแลว...”  ซึ่งจากคํา
กลาวแลวมินาจะใชความสัมพันธในฐานะผูสืบทอดตําราการสรางประติมากรรม “นวโกฎิ” แต
อยางใด แตนาจะเปนการกลาวถึงในลักษณะการตําหนิหรือระเบียบปฏิบัติและระดับการปกครอง
ระหวางพระสงฆดวยกัน 
 

 

                                           
 

46 หลวงตามอด, แสนสขุสมบรูณ: “สรางพระแกวมรกต ตอบแทนความเมตตา 
เจาคณะแขวงจําปาสัก”, เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559,  เขาถึงไดจาก  http://sansook. 
wdfiles.com/local--files/download/3sbny1v3.pdf 

 
47 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สําเร็จลุน (ลุน) (ราว พ.ศ. 2379-

2463), เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/ 
file/MO45.pdf 

 
48

 เร่ืองเดียวกัน.  
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ภาพที่ 8 อนุสาวรียพระอุบาลีคุณูปมาจารย ภายในมณฑปริมทุงศรีเมืองฝงทิศใต (ขางศาล 

หลักเมือง) อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
ท่ีมา: วิกิพีเดยี สารานุกรมเสรี,  พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท),  เขาถึงเม่ือ 6 
พฤษภาคม 2558, เขาถึงไดจาก https://th.wikipedia.org/wiki/พระอุบาลีคุณปูมาจารย 
 

49
 “ทานเจาคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย”  (จันทร สิริจันโท) เจาอาวาสวัดบรมนิวาส
ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พ.ศ. 2447-2475 เปนพระสงฆองคสําคัญท่ีดํารงอายุถึง 4 แผนดิน คือ 
ตั้งแตชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 7 แสดงขอมูลท่ีสอดคลองกันกับระยะเวลาตามหลักฐาน
งานเขียน “กาพยรถไฟหลวง”50 ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2473 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2474 
ของเจาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจันโท จันทร) กาพยรถไฟหลวง51 บรรยายการเดินทาง
โดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ตั้งแตตนทางสถานีหัวลําโพงไปถึงสถานีปลายทาง คือ สถานีท่ี 74 คือ
                                           
 

49 หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน,  ไมมาเกิดมาตายเรียกวา ชาติสุดทาย  

(กรุงเทพฯ: ศลิปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ, 2554), 18-19.  
 

50 พระอุบาลีคุณปูมาจารย (จนัทร), กาพยรถไฟหลวง โดย ภาษาภาคอิสาน
(กรุงเทพฯ: เปงเฮง (กิมหลีหงวน), 2476. พิมพแจกในงานศพ นายหรอง ปาณฑุรังคานนท,  
4 เมษายน 2476). 
 

51 วัฒน ศรีสวาง, ชุดความรู 3 ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน, เขาถึงเม่ือ 7 
พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.esansawang.in.th/esanweb/es3_text/ 
literform.pdf 



25 

สถานีบุงหวายและสถานีท่ี 75 คือสถานีรถไฟอุบลราชธานี (ตั้งอยูท่ีอําเภอวารินชําราบ) ประวัติค
วาเปนมากของสถานท่ีตาง ๆ วิถีชีวิตผูคนตลอดสองฝากที่รถไฟแลนผาน ดวยภาษาไทยและ
อีสานผสมกัน52 (เอกสารบางแหงระบุวาเปนสํานวนภาษาที่เปนแบบลาว แตใชตัวอักษรไทยใน
การเขียน) 53 
 อนึ่ง จากเอกสารอางอิงท่ีไดคนความามีความขัดแยงกันในเร่ืองปพุทธศักราชท่ีระบุท่ี
อยูของพระอุบาลีคุณูปมาจารย จึงทําใหเกิดขอสงสัยวา ครูวิจิตรธรรมภาณี หรือจันทร สิริจนฺโท 
อาจเปนพระรูปอ่ืนท่ีไดรับฉายาเหมือนกันและเปนพระคนละรูปกันกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย 
(จันทร สิริจันโท) ซึ่งมีนามเดิมวา จันทร ศุภษร แตเนื่องจากเอกสารบางสวนก็ไดรับการระบุวา 
“พระครูวิจิตรธรรมภาณี (พระครูสัญญาบัตร)” เปนพระราชทานสมณศักดิ์ของพระอุบาลีคณุปูมา
จารย (จันทร สิริจันโท) ในป พ.ศ. 243354 
 แมวาจะไดรับฉายา “สิริจันโท” เหมือนกันและแหลงภูมิลําเนาหรือท่ีเกิดคือจังหวัด
อุบลราชธานี แตก็มีความเปนไปไดท่ีวาเปนพระคนละรูปนั้น ก็มีหลักฐานระบุหลักแหลงเปนท่ีแน
ชัด เนื่องจากระหวางป พ.ศ. 2435-2438 พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจันโท) ไดจํา
พรรษาอยูท่ีวัดพิชัยติตาราม กรุงเทพฯ และป พ.ศ. 243755 ไดสอบเปรียญ 4 ประโยคและจํา
พรรษาอยูท่ีวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ซึ่งคัดคานกับหลักฐานบางสวนที่ระบุวา ทาน
ไดรับการแตงตั้งเปนเจาคณะใหญเมืองนครจําปาศักดิ์ ระหวาง พ.ศ. 2434-243756 ซึ่งเปน
ชวงเวลาเดียวกัน 

                                           
 

52 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร 
สิริจนฺโท), เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก  http://www.lib.ubu.ac.th/ 
monkubon/file/MO43.pdf 

 
53 อนุชิต สิงหสุวรรณ,  “ประวัติศาสตรนิพนธอีสาน พ.ศ. 2475 ถึงส้ินทศวรรษ 

2520” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ภาควิชาประวัตศิาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 41.  
 

54 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร 
สิริจนฺโท),  เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2559,  เขาถึงไดจาก  http://www.lib.ubu.ac.th/ 
monkubon/file/MO43.pdf 

 
55 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน, บวชเรียนคนควาพระไตรปฎก, เขาถึงเม่ือ 

7 พฤษภาคม 2559,  เขาถึงไดจาก  http://www.luangta.com/upload/ThammaBook/ 
content/20120113143343.pdf 

 
56 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สําเร็จลุน (ลุน) (ราว พ.ศ. 2379-

2463), เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/ 
file/MO45.pdf 
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 สวนหลักฐานอางอิงสวนอ่ืน พบวาประวัติพระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจนฺโท จันทร) 
ตามที่ระบุใน “ศิริมานนทสูตร”57 ถึงตําแหนงดานการปกครอง ระบุวาเปนเจาคณะใหญเมืองนคร
จําปาศักดิ์ เจาคณะมณฑลอีสาน เจาคณะมณฑลจันทบุรี เจาคณะมณฑลราชบุรี และเจาคณะ
มณฑลหัวเมืองกรุงเทพฯ แตไมไดมีการระบุถึงปพุทธศักราชท่ีชัดเจนในระหวางการปกครอง 
และในพรรษา 11 พ.ศ. 2430 ไดกลับไปอุบลราชธานีเพ่ือธรรมปฏิบัติกับพระอุปชฌาย คือ พระ
เทวธมฺมี (มาว) วัดศรีอุบลรัตนาราม  
 จากการศึกษางานวิทยานิพนธ “ประวัติศาสตรนิพนธอีสาน พ.ศ. 2475 ถึงส้ิน
ทศวรรษ 2520”58 แสดงใหเห็นวาพระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจันโท จันทร) เปนผูมีบทบาท
สําคัญตอการเลาเรียนในหัวเมือง ร.ศ.117 ในป พ.ศ. 2441 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยแตงหนังสือ
แบบเรียนภาษาอีสานท่ีเขียนดวยตัวอักษรไทยสําหรับการเรียนการสอน ทําใหคนอีสานไดเรียนรู
ภาษาถิ่นและภาษาไทยควบคูกันไป ซึ่งเปนชวงท่ีไทยดําเนินนโยบายพัฒนาการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหคนอีสานมีความรูแบบสมัยใหมในการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนแนวคิดในการจัด
การศึกษาสมัยใหม อีกท้ังยังไดตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนอุดมวิทยากร ซึ่งเปนแนวทางท่ี
แตกตางและไมสอดคลองกับส่ิงท่ีถูกพาดพิงวาเปนผูสืบทอดตําราการสรางประติมากรรม       
“นวโกฏิ” แตอยางใด 

 

 

 

ภาพที่ 9 อนุสาวรียพระครูอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจนฺโท จันทร)  
ท่ีมา: ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เลขท่ี 170078.  

                                           
 

57 พระอุบาลีคุณปูมาจารย (สิริจนโฺท จนัทร), ศิริมานนทสตูร, เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 
2559, เขาถึงไดจาก http://www.buddhawisdom.info/assets/book/K8tuvn9T5K.pdf 

 
58 อนุชิต สิงหสุวรรณ, “ประวัตศิาสตรนิพนธอีสาน พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษ 2520”, 

95. 
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 อนุสาวรียพระครูอุบาลีคุณูปมาจารย (สิ ริจนฺโท จันทร) ตั้งอยู ท่ี ทุงศรีเมือง
อุบลราชธานี ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี รวมใจกันสรางอนุสาวรียนี้ข้ึนเม่ือ ป พ.ศ. 2532 มี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนท่ีสักการะ และเปนอนุสาวรียแหงเกียรติคุณ ท่ีสงเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษาในภาคอีสานอยางกวางขวาง 
 จากการศึกษาขอมูลสําคัญของบุคคลท้ัง 3 ทาน ท่ีมักถูกกลาวพาดพิงถึง คือ เจา
ราชครูหลวงโพนสะเม็ก สําเร็จลุน และพระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) ในการสืบทอด
ตําราการจัดสรางประติมากรรม “นวโกฏิ” ท่ีปรากฏในส่ิงพิมพปจจุบัน 

 ทําใหคนพบวา บุคคลทั้ง 3 ทานมีความคลายกันในเร่ืองพ้ืนท่ีภูมิลําเนาและถ่ินท่ีอยู
อาศัยท่ีใกลเคียงกันเทานั้น คือ ประเทศลาวและจังหวัดอุบลราชธานี แตไมมีความเกี่ยวของกัน
ท้ังส้ินท้ังความสัมพันธระหวางบุคคลและในเร่ืองความเปนผูสืบทอดตําราการจัดสรางดังท่ีถูก
พาดพิงถึงในการจัดสรางประติมากรรม “นวโกฏิ”  
 

รูปแบบการจัดสรางประติมากรรม “นวโกฏิ” อันเปนผลมาจากปรากฏการณใหม 
 ท่ีมาในปจจุบันของประติมากรรม “นวโกฏิ” ซึ่งเปนผลมาจากปรากฏการณใหม จาก
กระแสความนิยมและการเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธของสํานักโหราพยากรณ โดยมี
องคประกอบดังนี้ 
 วัตถุมงคลสําหรับการสราง 
 กระแสนิยมท่ีเปนตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการสรางวัตถุมงคลในเวลาตอมาท่ี
นาจะเปนท่ีมาของการจัดสรางวัตถุมงคลรุนตาง ๆ คือ พระกร่ิง อยางไรก็ดี การจัดสรางพระ
เศรษฐีนวโกฏินั้นมีการผสมผสานข้ันตอนสําคัญหลายประการที่สอดรับกับความเช่ือและความ
ศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดสรางพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลท่ีประสบความสําเร็จในยุคปจจุบัน เชน การ
กําหนดมวลสารที่มีความคลายเคียงกับการสรางพระกร่ิงและพระพุทธนวราบพิตร ดังท่ีปรากฏบน
ศิลปกรรมการสรางพระเศรษฐีนวโกฏิ องคประดิษฐาน ณ ภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่งประดับดวย
พระพิมพซุมประดิษฐานพระชัยนวราชบพิตร 1 องค บริเวณอยูดานบนสุดของมวยผม 

 ดังท่ีกลาวมาแลวในชวงตนของบทท่ี 2 ถึงการประดิษฐานพระพิมพท่ีสวนบนสุดของ
ประติมากรรมนวโกฏิท่ีบริเวณมวยผม ดวย “พระสมเด็จจิตรลดา”59 ซึ่งเปนพระพิมพฝพระหัตถ
สวนพระองคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 โดยทรงออกแบบและบรรจุท่ีบริเวณฐาน
บัวหงายของ “พระพุทธนวราชบพิตร” เพ่ือความเหมาะสมในการกราบไหวสักการบูชาในสถานะ
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีประทับอยูบริเวณดานบนสุดของประติมากรรม 

                                           
 

59 พิริยะ ไกรฤกษ, พระพุทธปฏิมา อัตลักษณพุทธศิลปไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร 
พร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2551), 518. 
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 จาการศึกษาวิธีการ จะพบวาการจัดสรางประติมากรรม “นวโกฏิ” นั้นมีลักษณะท่ี
ใกลเคียงกันมาก เพียงแตเปล่ียนการวางตําแหนงพระพิมพจากบริเวณฐานบัวมาเปนบริเวณ
สวนบนของประติมากรรม คือ มวยผมดานหนา ซึ่งอาจจะเปนจุดแตกตางท่ีสําคัญของท่ีมาในการ
ข้ึนตนคําเรียก “พระ” ใหกับองคพระพิมพพระสมเด็จจิตรลดาบนประติมากรรม “นวโกฏิ” ซึ่งมี
สถานะเปนพุทธอุปฏฐาก60 ของพระพุทธองคสมัยพุทธกาล 
 

 

 

ภาพที่ 10 พระสมเด็จจิตรลดา (พระพิมพท่ีฐานพระพุทธนวราชบพิตร)  
ท่ีมา: วิกิพีเดยี สารานุกรมเสรี, พระพุทธนวราชบพิตร, เขาถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2558, เขาถึง
ไดจาก https://th.wikipedia.org/wiki 

 

 พระสมเด็จจิตรลดา (พระพิมพ ท่ีฐานพระพุทธนวราชบพิตร) พระเคร่ืองท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสรางดวยพระหัตถของพระองคเอง พระราชทานแกทหาร 
ตาํรวจ ขาราชการ และพลเรือน ในชวงระหวาง พ.ศ. 2508-2513 มีท้ังส้ินประมาณ 2,500 องค 
และพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริสราง
พระราชทานเปนพระประจําจังหวัดทุกจังหวัด 

61 ประวัติการสรางพระพุทธนวราชบพิตร  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) มีพระราชดําริใหสรางพระพุทธนวราชบพิตรข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2509 เพ่ือ
                                           
 

60
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน,  “การเผยแผพระ 

พุทธศาสนาสมัยพุทธกาล” องคประกอบในการตัดสินใจในพุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา. 
เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559, เขาถึงดจาก  http://www.mcukk.com/smartbook/files/02_ 
proactive.pdf 

 61 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จดหมายเหตกุารสาธยายพระไตรปฎกเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2550), 8. 
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พระราชทานไปประดิษฐานไว ณ จังหวัดตาง ๆ สําหรับเปนนิมิตหมายแหงคุณพระรัตนตรัย และ
เปนนิมิตหมายแหงความผูกพันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางพระมหากษัตริยและประชาชนท่ัว
พระราชอาณาจักรไทย 62 โดยบริเวณฐานพระฯ ได มีการบรรจุพระพิมพไว 1 องค ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงสรางข้ึนดวยพระหัตถ ประกอบดวยผงศักดิ์สิทธิ์ในสวน
พระองค ดังนี้  
 1. ดอกไมแหงจากพวงมาลัยท่ีประชาชนทูลเกลาฯ ถวายเปนพุทธบูชา ท่ีเสด็จเปล่ียน
เคร่ืองทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  
 2. ดอกไมแหงจากพวงมาลัยท่ีทรงแขวนบูชาขางองคพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ตลอดฤดูกาลการเปล่ียนเคร่ืองทรง  
 3. เสนพระเจา ซึ่งเจาพนักงานรวบรวมไวหลังจากทรงพระเคร่ืองใหญ  
 4. ดอกไมแหงจากพวงมาลัยแขวนพระมหาเศวตฉัตร และคลองดามพระแสงขรรค
ชัยศรีในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล  
  5. ผงศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดตาง ๆ ทรงรวมรวมจาก ผงธูป เปลวทอง ผงปูน และผง
สี จากปูชนียวัตถุท่ีศักดิ์สิทธิ์ ปูชนียสถานสําคัญของจังหวัดตาง ๆ ทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักรและ
ผงศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร  
 การสรางพระพุทธนวราชบพิตรจึงอาจเปนหน่ึงในที่มาของการใชเปนตนแบบ
วิธีการในการรวบรวมมวลสาระสําคัญที่ใชในการจัดสรางประติมากรรม “นวโกฏิ” 
 ในโครงการจัดสรางพระเศรษฐีนวโกฏิ ไดระบุถึงการนําแรธาตุตาง ๆ จํานวน 9 ชนิด
มาหลอมรวมกัน เรียกวา “นวโลหะ” ท้ังนี้มีตําราช้ีเฉพาะปริมาณของสวนผสมพระในกลุม “พระ
กร่ิง-พระชัยวัฒน สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน กรุงเทพมหานคร” อันเปนองคปฐมการ
สราง ซึ่งสืบตําราตนแบบท่ีบังคับในการสรางพระกร่ิงเนื้อนวโลหะสายวัดสุทัศน เพ่ือใหไดเนื้อนว
โลหะท่ีงดงาม63 ประกอบดวย ชิน น้ําหนัก 1 บาท (เทากับ 15.2 กรัม) จาวน้ําเงิน (แรชนิดหนึ่ง
มีสีเขียวปนน้ําเงิน) น้ําหนัก 2 บาท เหล็กละลายตัว น้ําหนัก 3 บาท บริสุทธิ์ (ทองแดงบริสุทธิ์) 
น้ําหนัก 4 บาท ปรอท น้ําหนัก 5 บาท สังกะสี น้ําหนัก 6 บาท ทองแดง น้ําหนัก 7 บาท เงิน 
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 สุนทรี  สังขอยุทธ,  ตรัง... ในรมพระบารมีจักรีวงศ,  เขาถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 
2558, เขาถึงไดจาก http://www.dopatrang.go.th/datacenter/doc_download/a_180712_ 
103127.pdf 
 63 พรหมพระเคร่ือง ส่ือ สรางสรรค สะสม แลกเปล่ียนวัตถุมงคล, 7 ความรูพื้นฐาน
สําหรับนักสะสมพระเคร่ือง, เขาถึงเม่ือ 3 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://sites.google. 
com/site/amuletbucha/7 
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น้ําหนัก 8 บาท และทองคํา น้ําหนัก 9 บาท โดยมีความแตกตางจากการหลอพระแบบโบราณ คือ 
มีการใส “พลอยและทับทิม” เพ่ิมลงไปดวย เพ่ือใหมีเสียงกองกับวานมากข้ึน64 
 สําหรับพระเศรษฐีนวโกฏิ ท่ีสรางโดยโครงการสถาบันพยากรณศาสตร มีความเปนไป
ไดในการรวบรวมสวนประกอบในการสรางท่ีเหมือนกันกับพระกริ่งฯ ซึ่งประกอบดวยโลหะ 9 
ชนิด ไดแก ทองคํา เงิน ทองแดง สังกะสี ปรอท บริสุทธิ์ เหล็กละลายตัว จาวน้ําเงิน และชิน ตาม
หลักสูตรความนิยมในการสรางพระพิมพดวยโลหะผสม65 “นวโลหะ” ตามตําราโบราณเชื่อวามี
พุทธคุณเปนเลิศในดานมหาอํานาจและความเจริญดวย ลาภ ยศ สักการะ นอกจากนั้น สาเหตุอีก
ประการหนึ่งคือ ยังเปนพระแกทองคํา66 หมายถึง ในเนื้อมวลสารหนัก 1 กิโลกรัม จะใสทองคํา 2 
บาท ดังนั้น เม่ือผานระยะเวลาไป องคพระจะกลับดําวาวสวยงามย่ิงข้ึนใหมูลคาท่ีแตกตางกันไป 
อีกท้ังยังเสริมความพิเศษและสรางความแตกตางใหกับวัตถุมงคลท่ีจัดสรางข้ึน โดยการรวบรวม
วัตถุมงคลในการสรางทุกแบบท่ีมวลสารแตกตางกัน 5 เนื้อตามศักดิ์สิทธิ์ทางความเช่ือ และ
จัดสรางวัตถุมงคลชุดพิเศษ เพ่ือความตอเนื่องในการบูชาสะสม ไดแก  
 1. เนื้อเงิน กนเงิน อุดผง ตะกรุด เสนเกศา 
 2. เนื้อนวะ กนเงิน อุดผง ตะกรุด เสนเกศา 
 3. เนื้อนวะ กนนวะ อุดผง ตะกรุด เสนเกศา 
 4. เนื้อทองเหลือง กนชนวน อุดผง ตะกรุด เสนเกศา 
 5. เนื้อทองแดง กนทองระฆังผสมชนวน อุดผง ตะกรุด เสนเกศา  
 สวนชุดพิเศษประกอบดวย 

 1. พระกร่ิงเศรษฐีนวโกฏิ เนื้อเงินกนทองคํา 
 2. พระชัยวัฒนเศรษฐีนวโกฏิ เนื้อเงินกนทองคํา 
 3. รูปเหมือน เนื้อเงินกนทองคํา 
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 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,  “พระกร่ิงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรม
พระยาดํารงราชานภุาพ ฉลอง 100 ป กระทรวงมหาด ไทย องคปฐมเสนาบดี, ป พ.ศ. 2435” 
วารสารพัฒนาชุมชน (ฉบับพิเศษ 2555): 60. 
 65

 บุศรา สวางศรี, พุทธพาณิชย : พระเคร่ือง (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 17. 
 66 ประมูลดอทคอม,  พระกร่ิงและพระชัยวัฒน ภ.ป.ร. จุฬาลงกรณ,  เขาถึงเม่ือ  
9 มกราคม 2557,  เขาถึงไดจาก  http://www.pramool.com  
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ภาพที่ 11 พระกร่ิงเศรษฐีนวโกฏิ และพระอุบาเก็ง (เนื้อนวะฯ เต็มสูตร) ญาทานสวน ฉนฺทโร  
 สราง ๑๐๘ ชุด ทานราชครูศิวาจารย (สํานักพระราชวัง) สรางถวาย 
ท่ีมา: พระเคร่ืองสายอีสาน, พระกร่ิงเศรษฐีนวโกฏิ และพระอุบาเก็ง, เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 
2558, เขาถึงไดจาก http://www2.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=3231337 

 

พระเศรษฐีนวโกฎิ ภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทยและกิจกรรมที่เกิดขึ้น  

 จากการศึกษาพบวา ปจจุบันไดมีการนําเสนอกิจกรรมการจัดสรางตาง ๆ ท่ีสืบ
เนื่องมาจากการสรางรูปเคารพพระเศรษฐีนวโกฎิ โดยไดสะทอนออกมาเปนวัตถุมงคล ส่ิงปลูก
สราง หรือการจัดสรางพิพิธภัณฑตาง ๆ โดย ลักษณ เรขานิเทศ เลขาธิการสถาบันพยากรณ
ศาสตร หรือเจาของฉายา “โหรฟนธง” ไดกลาวถึงการเปนประธานในการจัดสราง พระเศรษฐี
นวโกฏิวา “เม่ือป พ.ศ.2553 ผมนําประชาชนสรางพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิไว 9 องคท่ัว
ประเทศ ภาคกลาง อยูท่ีวัดสระเกศ ภูเขาทอง กรุงเทพ ฯ, วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน, วัดปา
ธรรมโสภณ จ.ลพบุรี, วัดแค จ.สุพรรณบุรี, วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ, ภาคเหนือ อยู
ท่ีวัดบานเดน จ.เชียงใหม และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย, ภาคใต อยูท่ีวัดคลองวาฬ จ.
ประจวบคีรีขันธ ภาคอีสานอยูท่ีวัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา ขอบุญบารมีท่ีผมไดนําประชาชน
สรางพระเศรษฐี และเปนพระคูบานคูเมืองไปแลวในตอนนี้ ผมตั้งสัจจะอธิษฐานวา ใครไดมา
กราบมาไหวสักการะและขอพรอันใด พรนั้นจงสําเร็จแกขาพเจาและทุกคนท่ีไดรวมสรางทุกวัน
เดือนป นับชาติภพมิไดจากนี้เปนตนไป ขอบุญนั้น พรนั้นท่ีเกิดข้ึน จงสําเร็จแกสมาชิกทุก ๆ คน
ในเฟสบุค แฟนเพจของผม และทุกคนท่ีเขามาอนุโมทนา และแบงปนส่ิงดี ๆ นี้ไปใหเพ่ือน ๆ จง
ไดรับพรจากแรงอธิษฐาน จงไดรับบุญจากการที่ผมเปนประธานจัดสราง ใหเกิดโชคดี รํ่ารวยอยาง
ปาฏิหาริยตั้งแตบัดนี้เปนตนไปดวยเทอญ/ลักษณ เรขานิเทศ67
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 โหรฟนธง ลักษณ เรขานิเทศ [นามแฝง],  บุญสรางพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏ ิ

ประทานพรใหคุณโชคดีรํ่ารวยตลอดปมะโรง, เขาถึงเม่ือ 2 มกราคม 2555, เขาถึงไดจาก 
https://www.facebook.com/lucklive/posts/214433545312884 
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 1. พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิองคปฐม ภูเขาทอง ประดิษฐานท่ีวัดสระเกศ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตามประวัติ วัดสระเกศเปน
วัดสําคัญท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรของชาติไทย และพระบรมราชจักรีวงศมาแตตน เปนพระ
อารามหลวงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑ ใหการอุปถัมภ เปนตนมา ไดทรงบริจาค
พระราชทรัพยเปนจํานวนมากปฏิสังขรณกอสรางถาวรวัตถุและเสนาสนะสงฆสืบมาโดยลําดับ และ
ยังมีลายพระหัตถสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทูลสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ใน
สาสนสมเด็จ ฉบับลงวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2585 วา “ช่ือ” วัดสระเกศ ดูถือวา เปนช่ือสําคัญ
ทางมณฑลอีสาน มีเกือบทุกเมือง แตเขาเรียกวา “วัดศรีสระเกศ” วัดสระเกศในกรุงเทพฯนี้ เดิม
ช่ือวา “วัดสะแก” (ขอมูลจากวัดสระเกศ) 
 

 

 

ภาพที่ 12 พระเศรษฐีนวโกฎิ องคปฐม ณ ภูเขาทอง วัดสระเกศ 

 (ภาพถายจากการสํารวจภาคสนาม) 
 

68
 2. พระมหาเจดียอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิณ วัดโพนพิมาน  ต.กุดสิมคุมใหม อ.เขา
วง จ.กาฬสิน จัดสรางเปนเจดียรูประฆังควํ่า ผสมผสานศิลปะโบราณอีสานและพระปฐมเจดีย 
จังหวัดนครปฐม สูง 19 เมตร ฐานกวาง 9 เมตร เพ่ือใชเปนเจดียในการบรรจุพระสารีริกธาตุให
ประชาชน พุทธศาสนิกชน ไดสักการะ 

ธุ 
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 กาฬสินธ นิวส,  ขอเชิญรวมวางศิลาฤกษพระมหาเจดียอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ 
มูลคา 30 ลานบาท, เขาถึงเม่ือ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://news.kalasinnews. 
com/index.php?option=com_content&task=view&id=948&Itemid=39 
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  3. พระมหาธาตุเจดียอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ 19 ช้ันฟา 12 ราศี ประดิษฐาน
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ณ ภูรุงฟา อ.แมอาย จ.เชียงใหม 
  4. พิพิธภัณฑสมเด็จพระเกาหนา พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ ลาสุด 
"อาจารยโหรพุทธพร" จึงเกิดแนวคิดสรางพิพิธภัณฑสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ (สมเด็จพระเกา
หนา) ซึ่งถือวาเปนแหงแรกของเมืองไทย จากภาพงานเปดตัวอยางเปนทางการเม่ือวันเสารท่ี 18 
ก.ค.2552 ณ หองราชพฤกษ สโมสรกองทัพอากาศ ดอนเมือง ถ.พหลโยธิน ซึ่งในงานมีพิธีเจริญ
พระพุทธมนต และทําบุญเล้ียงพระนับรอยรูป โดยมีพระสงฆกวา 200 รูปมารวมสวดพระคาถา
ภาษาลานชาง ลานนา และมอ 

 

 

 

ภาพที่ 13 โหรพุทธพร ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค 

ท่ีมา: อิทธิปาฏิหาริย พระเคร่ือง [ออนไลน], “พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ (พระเกาหนา) เปดบูธโชว
ท่ีสวนอัมพร,”  ขาวสด (6 กุมภาพันธ 2553). 
 

 ภาพจากหนังสือพิมพขาวสดในคอลัมนหนึ่ง กลาววา พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ (พระเกา
หนา) เปดบูธโชว ท่ีสวนอัมพร งาน "เพ่ือนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ไทย" ระหวางวันท่ี 
11-20 ธ.ค. 2552 ท่ีสวนอัมพร ซื้อหมอนเพ่ือสุขภาพ "ภูษาฟาใส" และ "ภูษา พาราไดซ" 
หมอนเพ่ือสุขภาพภูษาฟาใส และภูษา พาราไดซนั้น ถือวาเปนผูสนับสนุนสําคัญในการสรางพระ
สมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ ของ "โหรพุทธพร" และยังไดนําหมอนข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคมาแลว ดังนั้น ผูท่ีซื้อหมอนถือ
วาไดรวมทําบุญและสงเสริมพระพุทธศาสนา 
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 การจัดสรางพระบูชาและพระเคร่ืองมหาเศรษฐีนวโกฏิของสํานักตางๆ ในรุนตอ มา 
 ปจจุบันมีความนิยมในการสรางพระเคร่ืองมหาเศรษฐีนวโกฏิจํานวนวมาก ตัวอยางท่ี
สําคัญ ไดแก พระเทพวรคุณ (อํ่า) วัดมณีชลขันธ จ.ลพบุรี, มูลนิธิหลวงปูทิม อิสริโก, หลวงพอ
ทองดํา วัดถํ้าตะเพียนทอง จ.ลพบุรี, หลวงปูจอม นาคเสโน จ.อุบลราชธานี, หลวงปูมา ญาณวโร 
วัดอาศรมวิเวก จ.รอยเอ็ด, วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ, เหรียญมหาเศรษฐีนวโกฏิ วัดบวร
นิเวศวิหาร กรุงเทพฯ, มูลนิธิหลวงปูทิม อิสริโก, หลวงปูสวน วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี, หลวง
พอทรง วัดศาลาดิน จ.อางทอง, หลวงพอจืด สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี จ.นครปฐม, หลวงพอ
ดํา วัดถํ้าตะเพียนทอง จ.ลพบุรี, ครูบาพรหมเณศวร วัดเขาอีสาน (วัดเทพประทาน) จ.ราชบุรี, 
พระอาจารยออด วัดหนาพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพอผล วัดอินทาราม จ.
พระนครศรีอยุธยา, วัดโคก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

ภาพที่ 14 พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ พุทธสถานศิลป หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดขอย จังหวัด
เพชรบุรี 

ท่ีมา:  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, ภาคกลาง : พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ,  เขาถึง
เม่ือ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://travel.truelife.com/; www.เท่ียวภาคกลาง.com 
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สรุปพัฒนาการในปรากฏการณใหมของความเช่ือและพุทธพาณิชย 
 จากการศึกษาขอมูลการสืบทอดตําราจัดสรางท้ังในชวงแรกและปจจุบัน ไมพบ
หลักฐานเอกสารท่ีระบุเก่ียวกับรูปแบบตนกําเนิดการสรางพระเศรษฐีนวโกฏิในประเทศไทยท่ี
ชัดเจน มีเพียงหนังสือและบทความเรียบเรียงเร่ืองราวตํานาน ขอมูลท่ีพบมักระบุเร่ืองการสืบทอด
ตําราการสรางตอ ๆ กันมาเทานั้น จึงอาจสรุปไดวาลักษณะของการเรียงพระพักตรในแบบตาง ๆ 
เปนประติมานวิทยาเพ่ือใหสอดคลองกับตํานานของเศรษฐีท้ัง 9 ผูเปนพุทธอุปฏฐากในสมัย
พุทธกาลท่ีมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พองเสียงและความหมายสิริมงคลกับเลขเกาและ
ความหมายของคําวากาวหนา และสอดรับกับกิจกรรมการจัดสราง ตามสถานการณปจจุบนัสําหรับ
ผูเล่ือมใสในการสักการบูชาเพื่อใหเกิดความกาวหนา ความสําเร็จรํ่ารวยดังเชนเศรษฐีท้ัง 9 ใน
สมัยพุทธกาล 
 ผลจากการศึกษาการจัดเสรางวัตถุมงคล พบวามีการวางแผนการตลาดอยางเปน
ข้ันตอนและรูปแบบสําเร็จ อีกท้ังยังสอดรับกับความเช่ือ เชน การจัดสรางเร่ืองราวที่สนับสนุน
ความสําเร็จในการจัดสรางวัตถุมงคล วัตถุประสงคในการจัดสรางท่ีชัดเจนเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง ช่ือเสียงเงินทองโชคลาภและความรํ่ารวย ท่ีมาท่ีนาสนใจและทันสมัยเขาทันเหตุการณ
ในยุคปจจุบัน พิธีการปลุกเสก คุณคาของวัสดุมวลสาร ความนาเช่ือถือของผูจัดสรางและสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร ความสําคัญอันดับตน ๆ คือ พระสงฆเปนบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือ ซึ่ง
ในโครงการจัดสรางนี้ ผูทําหนาท่ีเปนประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระ
พุฒาจารย (เก่ียว อุปเสโน) เปนประธานเททองหลอในพิธีการ 69 และนายชางผูออกแบบและข้ึน
รูปศิลปกรรมเปนนั้น เปนนายชางท่ีมีความชํานาญ มีประสบการณความรูความสามารถในสาย
สกุลชางในการแตงตนพิมพไดงดงามท่ีสุด 70 ตามตํารับของนายชางประวัติศาสตรใหกับแบบพระ
กร่ิงใหประสบความสําเร็จมาแลวหลายรุน71 จึงมีลักษณะของกระบวนการในการเรียนรูวิธีการใน
การออกแบบและการจัดสรางท่ีถอดแบบมาจากพระกร่ิงฯ ทุกกระบวนการเกิดเปนรูปแบบความ
นิยมใหมและวิธีการทางการตลาดสูตรสําเร็จใหการจัดสรางวัตถุมงคลในลําดับตอ ๆ มา 

                                           
 

69
 เดอะฟนธง,  พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ องคปฐม ประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง 

วัดสระเกศ,  เขาถึงเม่ือ 9 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก  http://www.thefuntong.com/ 
category/ view/37-657-2.html 

 
70 คมชัดลึกออนไลน, พระกร่ิงชินบัญชรปริสุทโธลุงสมร รัชชนะธรรมแตงตนพิมพ, 

เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.komchadluek.net/detail/ 
20140714/ 188171.html 

 
71 เทพ สาริกบุตร,  ปูมประวัติแหงการกอสราง เศรษฐนีวโกฎิ,  เขาถึงเม่ือ 

9 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก  http://www.thefuntong.com/content.php?topicid=37& 
id=662 
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 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธผานส่ือส่ิงพิมพหนังสือพิมพหัวสี ท้ัง
แบบเต็มหนา คร่ึงหนาหรือหนึ่งสวนส่ีของหนาในชวงเปดจองสินคา จัดพิมพหนังสือประวัติความ
เปนมา แผนพับแนะนําขอมูลเพ่ืองายตอการอางอิงและเก็บสะสม ปายโฆษณาบิลบอรดขนาดใหญ
เพ่ือประชาสัมพันธใหการจัดสรางเปนท่ีรูจักในวงกวางมากข้ึน  
 สถานท่ีและแหลงท่ีมาท่ีนาเช่ือถือซึ่งเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรในสมัย
รัตนโกสินทร ดังเชน ภูเขาทอง วัดสระเกศ ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานครและแหลงทองเที่ยวท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร นับเปนท่ีเร่ิมตนในการขออนุญาตเพ่ือประดิษฐานประติมากรรมองค
แรกของการจัดสราง เปนผลสืบเนื่องใหการจัดสรางวัตถุมงคลท่ีเกิดข้ึนในลําดับถัดมาและท่ีกําลัง
จะมีการจัดสรางข้ึนตอ ๆ มาท่ีวางโครงการจัดสรางเพ่ือประดิษฐานตามจังหวัดตาง ๆ นั้นมีความ
นาเช่ือถือและไดรับการสนับสนุนในแบบเดียวกัน อีกท้ังยังเปนการปูพ้ืนฐานความสําเร็จในการ
จัดสรางวัตถุมงคลใหกับผูจัดสรางอ่ืน ๆ อีกดวย 
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บทที่ 3 

 
วิเคราะหที่มาและความหมายของรูปแบบศิลปกรรม 

 
 ในบทนี้ เปนการวิเคราะหรูปแบบของพระเศรษฐีนวโกฏิ (พระกาวหนาหรือพระเกา
หนา) โดยมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ ประติมากรรมเปนพระพุทธรูปองคเดียวแตมีหลายพระพักตร 
ประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานบัวควํ่าบัวหงาย แสดงปางหลากลักษณะ เชน แสดงปางสมาธิ  หรือ
พระหัตถซายและขวาแสดงปางประนมมือ หรือพระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือ
ถุงเงิน หรือแสดงปางสมาธิและมีถุงเงินบนพระหัตถท้ังสองดาน ทรงเคร่ืองทรงอยางพระภิกษุสงฆ
ครองจีวรมีร้ิวหมเฉียงเปดพระอังสาขวา ไมสวมเคร่ืองประดับ พระพักตรมีจํานวนท้ังหมดเกาหนา
ในแตละดานรวมกันในเศียรเดียว ไมปรากฏพระกรรณ อาจเนื่องมาจากประติมากรรมมีการสราง
พระพักตรหลายดานติดตอกัน จึงทําใหไมมีพ้ืนท่ีมากพอสําหรับการสรางใบหูตามพุทธลักษณะ
ของพระพุทธรูป เม็ดพระศกขมวดเปนกนหอยขนาดใหญ บริเวณพระเศียรไมมีอุษณีษะ ซึ่งเปน
กะโหลกสวนท่ีนูนข้ึนออกมากลางศีรษะอันเปนหนึ่งในมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ การไม
ปรากฏอุษณีษะแสดงใหเห็นถึงหลักฐานการถอดแบบการสรางพระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยม
ในรัชกาลท่ี 4 โดยปราศจาก “พระเกตุมาลา” หรือ “พระอุษณีษะ” ถือเปนการตอบรับเร่ืองความ
สมจริงตามทัศนคติของพระองคเอง1 แตมีพระรัศมีเปนรูปดอกบัวตูมสามช้ัน โดยสองช้ันลาง
ประดับเกสร สวนช้ันบนสุดของมวยผมประดับดวยพระพุทธรูปขนาดเล็ก1องคคือ “พระพุทธนว-
ราชบพิตร” เปนประติมากรรมลอยตัวจัดสรางดวยมวลสารหลายชนิด ตามแตขนาดและราคา 
หากเปนพระพิมพขนาดเล็ก มวลสารที่ไดรับความนิยมคือ เนื้อนวโลหะ 
 ซึ่งจากขอมูลการสรางรูปแบบของพระเศรษฐีนวโกฏินั้นกลาววา ไมเคยมีปรากฏมา
กอนตามมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจา พุทธประวัติหรือในตําราพระพุทธรูปปาง
ตาง ๆ ท่ีเคยมีการรวบรวมพุทธอิริยาบถไว แมจะมีการศึกษาเกี่ยวกับคติความเช่ือเร่ืองพระ
เศรษฐีนวโกฎิหรือพระกาวหนามาบางแลวดังเชนบทความในนิตยสารเมืองโบราณ ปท่ี 27 ฉบับท่ี 
1 เดือนมกราคม-มีนาคม25542 แตยังไมปรากฏวามีหลักฐานท่ีระบุถึงประวัติความเปนมาท่ี

 
 1 จุฑารัตน จิตโสภา “วิเคราะหแนวคิดของรัชกาลท่ี 4 ท่ีสะทอนผานงานจิตรกรรม
เร่ืองอิเหนาในพระวิหารหลวง วัดโสมนัสวิหาร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 197. 
 2 ธีรพงศ จตุรพาณิชย, “พระเสฎธีนวโกฎิ,” เมืองโบราณ 27, 1 (มกราคม-มีนาคม 
2544): 81-85. 
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ตรวจสอบไดอยางชัดเจน ทราบเพียงวัตถุประสงคของการสรางเพื่อแกเคล็ด เม่ือสรางและฉลอง
สําเร็จ ความทุกขยากอดอยากทั้งหลายจึงบรรเทาลงในท่ีสุด 
 เม่ือกลาวถึงศิลปะของพระพุทธรูป ลักษณะเดนของพระพุทธรูปลวนแลวแตมี
ความหมายในเชิงประติมานตามหลักมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจา3 ดวยสาเหตุ
จากการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวในชาติปางกอน และอานิสงคแหงการสรางกุศลกรรมจนถึง
พรอม เปนการแสดงธรรมของกุศลกรรมท่ีสงผลใหเกิดเปนสักขีพยานทางกายภาพ 4 และ
ความหมายในเชิงปรัชญา 
 ประติมากรรม “นวโกฏิ” นั้นแทนสัญลักษณการเปนตัวแทนของเศรษฐีท้ัง 9 ทานใน
สมัยพุทธกาล โดยจัดสรางใหมีลักษณะท่ีคลายกับพระพุทธรูปเปนอยางมาก ท้ังพระเศียรและ 
พระพักตร อิริยาบถท่ีเปนปางและมุทราตางๆ รวมถึงปางพิเศษท่ีปรากฏข้ึน แตไมใชพระพุทธเจา 
และจากการวิเคราะหลักษณะรูปแบบคตินิยมพุทธศาสนานิกายเถรวาท พบวา  ไมเคยมีปรากฏ
ของการบูชานับถือพระพุทธเจาหลายหนามากอน รวมท้ังหนังสือประวัติตาง ๆ  ท่ีกลาวถึงท่ีมา
ของพระเศรษฐีนวโกฏิเองนั้น ก็ไมระบุถึงรูปแบบท่ีเปนลักษณะเฉพาะท่ีอางถึงความจําเปนของ
การมี 9 พักตรเชนกัน 

                                           
 3 ไดแก 1) มีฝาพระบาทราบเสมอกัน 2) พ้ืนพระบาทท้ัง 2 มีจักรปรากฏ 3) มีสน
พระบาทย่ืนยาว 4) มีพระองคุลียาว 5) มีพระหัตถและพระบาทออนนุม 6) ฝาพระหัตถ และฝา
พระบาทมีลายดุจรูปตาขาย 7) มีขอพระบาทสูงดุจสังขควํ่า 8) มีพระชงฆเรียวดุจแขงเนื้อทราย 9) 
เม่ือประทับยืน พระหัตถจับถึงพระชานุ 10) มีพระคุยเรนอยูในฝก 11) มีพระฉวีเปลงปล่ังดุจทอง 
12) มีพระฉวีละเอียดธุลีไมติดพระวรกาย 13) พระโลมาขุมละเสน 14) มีพระโลมชาติปลายงอน
ข้ึนเวียนเปนทักษิณาวัฏ 15) มีพระวรกายตั้งตรงดุจพระกายพรหม 16) มีพระมังสะในท่ี 7 แหง
เต็มบริบูรณ 17) มีพระวรกายทุกสวนบริบูรณดุจลําตัวทอนหนาของราชสีห 18) มีพระปฤษฎางค
ราบเรียบเต็มเสมอกัน 19) มีพระวรกายเปนปริมณฑลดุจปริมณฑลของตนไทร 20) มีลําพระศอก
ลมงามเทากันตลอด 21) มีเสนประสาทรับรสพระกระยาหารไดดี 22) มีพระหนุดุจคางราชสีห 
23) มีพระทนต 40 ซี่ 24) มีพระทนตเรียบเสมอกัน 25) มีพระทนตเรียบสนิทไมหางกัน 26) มี
พระเข้ียวแกวขาวงาม 27) มีพระชีวหาออนและยาว 28) มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม 29) มีพระ
เนตรดําสนิท 30) มีดวงพระเนตรแจมใสดุจตาลูกโคเพ่ิงคลอด 31) มีพระอุณาโลมระหวางพระ
โขนงสีขาวออนเหมือนปุยนุน 32) มีพระเศียรงามบริบูรณดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ดู
เพ่ิมเติมใน ฟองสมุทร วิชามูล, “ศึกษามหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจา” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550). 
 4 ฉลองเดช คูภานุมาต, “แนวคิดมหาปุริสลักขณะพุทธปฏิมาศิลปะไทลื้อ เมืองนาน” 
(รายงานการวิจัยคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552). 
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 แมวาความนิยมในนิกายมหายาน ตรีกาย รัตนตรัย รวมท้ังอดีตพุทธเจา 24 และ   
28 พระองค จะมีการยอมรับนับถือและบูชาพระพุทธเจาหลายองค โดยแสดงพลังและอานุภาพท่ี
เขมขลัง ไมเคยมีการบูชาเพียงพระองคเดียว จึงอาจมีความเปนไปไดวาท่ีมาของลักษณะรูปแบบ
ขององคพระเศรษฐีนวโกฏินั้น อาจไดรับแรงบันดาลใจมาจากนิกายมหายานที่ไดเผยแผมาใน
ประเทศไทย โดยมีขอสังเกตจากพระกร่ิงหรือพระไภษัชยคุรุฯ ซึ่งเปนตนแบบของแนวคิดท่ี
แสดงออกถึงพลังอํานาจ และไดรับการถอดลักษณะใหคลายเคียงและเพ่ิมจุดเดนบางประการ 
กระท่ังกลายเปนสูตรสําเร็จในการจัดสรางวัตถุมงคลรูปแบบใหมเพ่ือพุทธพาณิชย สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้ 
 
ลักษณะรูปแบบ 

  พระเศรษฐีนวโกฏิ มีลักษณะรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากตํานานและคําบอกเลาท่ียังไม
ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน มีลักษณะท่ีสืบทอดมาจากสมัยกอน ขณะเดียวกันก็ปรากฏคติและแรง
บันดาลใจที่หลากหลายผสมผสานกัน เชน พุทธ พราหมณ ฮินดู เทวดา รวมท้ังเจาท่ี ผีสางและส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ในชุมชนและบริเวณใกลเคียง จากการตรวจสอบและศึกษาเปรียบเทียบกับพระ
เศรษฐีนวโกฎิท้ังหมดท่ีจัดสรางข้ึน ซึ่งเปนศิลปกรรมในปจจุบัน สวนใหญมีรูปแบบท่ีใกลเคียงกัน 
โดยมีขอสังเกตลักษณะเบื้องตน 2 ประการ คือ มีการประดับดวยซุมประดิษฐานพระพุทธนวราช
บพิตรจํานวน 1 องคบริเวณมวยผมบนสุดของพระเศียร และมีพระพักตรเรียงกัน 9 หนาในแนว
เดียว บางประเภทมีลักษณะรูปทรงหลายแบบ หลายปาง หลายเคร่ืองทรง ไมตายตัวแตตองมี
ลักษณะสําคัญ คือ มี 9 พระพักตร 
 พระเศรษฐีนวโกฎิ จากรูปแบบท่ีปรากฏ สันนิษฐานวาอาจไดรับอิทธิพลการจัดสราง
มาจากพระกร่ิงฯ โดยมีขอสังเกต ดังนี้ พระกร่ิงฯ ไดรับการยอมรับวามีอานุภาพแหงความขลัง
และศักดิ์สิทธิ์เปนท่ีสุด โดยปรากฏหลักฐานความนิยมท่ีแพรหลายมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 มาถึง
ปจจุบัน โดยมีราคาเชาท่ีสูงสุดเปนมวลสาร “เนื้อนวโลหะ” ท่ีประกอบดวยโลหะจํานวน 9 ชนิด 
ไดแก ทองคํา เงิน ทองแดง จาวน้ําเงิน (พลวง) เหล็กละลายตัว ชิน (ตะก่ัวและดีบุก) ตะก่ัว
น้ํานม ปรอท และสังกะสี ซึ่งในพระเศรษฐีนวโกฏินั้นปรากฏวามีการจัดกิจกรรมรวบรวมมวลสาร 
9 ชนิดเชนเดียวกับการสรางพระกร่ิงฯ รวมท้ังความตั้งใจใหเกิดกระแสท่ีโดงดังในแบบเดียวกัน 
 มีประวัติการสรางท่ีโดดเดนมาก ประกอบดวย พิธีพุทธาภิเษก พิธีโหร พิธีพราหมณ 
พิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวา พระเบื้องบนมาชวยรวมพิธีกรรมตาง ๆ และ “การรวมอธิษฐาน
จิต” โดยสมเด็จพระพุฒาจารย (โต หรหมรังสี) ซึ่งนับวาเปนพิธีกรรมของราชสํานัก บุคคลท่ัวไป
ยอมไมมีโอกาสไดพบเห็น ท้ังนี้ ภาพการจัดสรางพระเศรษฐีนวโกฏิ แสดงใหเห็นถึงพิธีการที่
เหมือนกันอยางชัดเจน โดยอันเชิญพระเกจิอาจารยช่ือดังท่ีมีช่ือเสียงไดรับการยอมรับวามีวิชา
อาคมอันเขมขลังมารวมพิธีกรรมตาง ๆ  
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 จากพุทธลักษณะของพระกร่ิง คือประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระ
เกศาขมวดเปนกนหอยซอนกัน 2 ช้ัน รัศมีเปนดอกบัวตูม ทรงเคร่ืองอยางนักบวชไมสวม
เคร่ืองประดับ ครองจีวรหมเฉียงเปดพระอังสาขวา มีตุมคลายไขปลาหรือลูกประคําบริเวณขอบ
ชายจีวร พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายถือวัชระ ซึ่งสรางบนความเช่ือในศาสนา
พุทธฝายมหายาน พระกร่ิงฯ มีรูปแบบเดียวกับ พระไภษัชยคุรุฯ จากหลักฐานท่ีระบุในหนังสือ
ตํานานพุทธเจดียวา “พระกร่ิงท่ีสรางข้ึนทุกองค เปนพระไภษัชยคุรุฯท้ังส้ิน” โดยสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณโปรดใหสรางข้ึนโดยฝมือชางสิบหมูหรือชางหลวง ในชวง 
พ.ศ. 2382 – 2434 อนึ่ง โครงการสรางพระมหาเศรษฐีนวโกฏินี้ ผูปนพิมพ คือ นายชางพิทักษ 
เฉลิมเลา5 ตําแหนงนายชางสิบหมู ระดับชํานาญการ กรมศิลปากร แสดงถึงลักษณะโครงสรางท่ี
นํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานแบบเดียวกัน 
 ความเช่ือในเร่ืองอํานาจพุทธานุภาพของพระกร่ิงฯนั้น เปนมูลเหตุสําคัญท่ีทําใหผูบูชา
นับถือหายจากความเจ็บปวยไขและพนจากอันตรายท้ังปวง “ปางหมอยา” คือพระพุทธรูป
ลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวควํ่าบัวหงายเหมือนปางมารวิชัย แตพระหัตถซายถือ
หมอน้ํามนต โดยที่พระเศรษฐีนวโกฏินั้น ไดปรับเปล่ียนใหเกิดลักษณะพิเศษท่ีรวมสมัย คือ ปาง
สมาธิ โดยมีถุงเงินไวดานบนเพื่อส่ือถึงความรํ่ารวย บางคร้ังปรากฏเปนปางพนมพระหัตถแทนท่ี
การถือหมอน้ํามนตหรือหมอยา 
 

 
 
ภาพที่ 15 เปดรวบรวมชนวนมวลสารสราง พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ องคท่ี ๒  
ท่ีมา: เดอะฟนธง, แผนการดําเนินงานสราง พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ, เขาถึงเม่ือ 9 ธันวาคม 
2558, เขาถึงไดจาก https://www.thefuntong.com/categoty/vieew/37-653-5-detail.html 

                                           
 

5
 เดอะฟนธง, แผนการดําเนินงานสราง พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ, เขาถึงเม่ือ 9 

ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก https://www.thefuntong.com/categoty/vieew/37-653-5-

detail.html 
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ภาพที่ 16 หลอมชนวนมวลสารสราง บูชาผายันตเกราะเพชรและพระเศรษฐีนวโกฏิเสาร 5  
 ถวายหลวงปูเงิน วัดเกาะแกว จ.พิจิตร 
ท่ีมา: พลังจติ [นามแฝง], ขอเชิญบูชาผายันตเกราะเพชรและพระเศรษฐีนวโกฏเิสาร 5 ถวาย
หลวงปูเงิน วัดเกาะแกว, เขาถึงเม่ือ 9 ธนัวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://board.palungjit.org/ 

 

 
 
ภาพที่ 17 คุณลุงสมร รัชชนะธรรม นายชางประวัติศาสตรแหงการสรางพระกร่ิง ผูแตงตนพิมพ

พระกร่ิงญาณวิทยาคม และตนพิมพพระกร่ิงพุทธภาวนา  
ท่ีมา: คมชัดลึกออนไลน,  ศาสนา-พระเคร่ือง : “ตํานานพระกร่ิงอันล่ือล่ันพระกร่ิงญาณ
วิทยาคม”,  เขาถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2557,  เขาถึงไดจาก http://www.komchadluek.net/ 
detail/20140714/188171.html  
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การจัดเรียงพระพักตร 
 การจัดเรียงพระพักตรท้ัง 9 พักตร ของพระเศรษฐีนวโกฏิ สามารถแบงไดเปน 2 กลุม
ใหญ โดยประเภทแรก การจัดเรียงตําแหนงพระพักตรเปนแนวเดียวกันในแนวระนาบ คือ การจัด
วางพระพักตรท้ัง 9 เรียงเปนวงกลม 360 องศาบน 1 เศียรในแนวนอนแกนเดียวกัน และ
ประเภทถัดมาคือ การจัดเรียงพระพักตรเปนแนวดิ่ง 3 แถว ประกอบดวยแถวลาง 1 เศียร 4 
พักตร แถวกลาง 1 เศียร 4 พักตร และแถวบนสุด 1 เศียร 1 พักตร รวมกันเปน 9 พักตร คลาย
กับองคพระตรีมูรติในศาสนาพราหมณ หรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน โดยมีความแตกตางกันท่ีจํานวนของพระพาหา (แขน) ในพระเศรษฐีนวโกฏิจะมีจํานวน
พระพาหาซาย-ขวาเหมือนมนุษยปกติ ในขณะท่ีรูปเคารพในศาสนาพราหมณ หรือรูปเคารพใน
นิกายมหายานมักจะแสดงรูปแบบในปางจํานวนหลายพระพาหาและหลายพระกรเพื่อแสดงถึง
พลังอํานาจท่ีดุรายและนากลัว  
 
การแสดงปาง 
 พบวามีทาประทับนั่งแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1. ประทับนั่งแบบขัดสมาธิเพชรและขัดสมาธิราบ  
 2. ประทับนั่งแบบพนมมือ บางคร้ังถือถุงเงินไวท่ีบนฝามือท่ีทําปางสมาธิ ซึ่งเปน
ลักษณะท่ีแตกตางท่ีสุดเนื่องจากไมเคยมีปรากฏในตําราการสรางพระพุทธรูป  
 3. ประทับนั่งแบบหงายพระหัตถประทานพร 
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ภาพที่ 18 พระเศรษฐีนวโกฏิ เปรียบเทียบการจัดวางรูปหนาเรียงกัน 1 เศียร 1 แถว และแบบ  
 3 แถวในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ ตลาดพระเคร่ืองทาพระจนัทร กรุงเทพฯ, 12 พฤษภาคม 2557) 
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ภาพที่ 19 พระเศรษฐีนวโกฏิ ในปางที่มีลักษณะพิเศษรวมสมัยคือปางสมาธิพนมพระหัตถ 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ ตลาดพระเคร่ืองทาพระจนัทร กรุงเทพฯ, 12 พฤษภาคม 2557) 
 

 
 
ภาพที่ 20 พระเศรษฐีนวโกฏิ ในปางที่มีลักษณะพิเศษรวมสมัย คือ ปางสมาธิโดยมีถุงเงินไว 
 ดานบนพระหัตถ บางคร้ังปรากฏเปนปางพนมพระหัตถ 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ ตลาดพระเคร่ืองทาพระจนัทร กรุงเทพฯ, 12 พฤษภาคม 2557) 
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พระเศียรและพระเกศา  
 ลักษณะพระเศียรมีพระเกศา “ขมวดกนหอย” นั้น ปรากฏมาแลวตั้งแตศิลปะคันธาระ
และอมราวดี (ชวงพุทธศตวรรษท่ี 6-7) โดยอาจเกิดจากการเลียนแบบอิทธิพลพื้นเมือง ซึ่ง
พัฒนาเปนรูปแบบผสมผสานกันในชวงยุคสมัยตอมา เชน ศิลปะมถุราตอนปลาย ศิลปะคุปตะ
และศิลปะวกาฏกะ ศิลปะปาละและกัศมีร (แคชเมียร) ซึ่งผสมผสานกันจนลงตัว รวมท้ังศิลปะ
นาคปฏฏนัมซึ่งปรากฏวาไดรับแบบอยางมาจากศิลปะอมราวดีและศิลปะลังกา 
 

 
 
ภาพที่ 21 พระเศรษฐีนวโกฏิ  
 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ  ภูเขาทอง วัดสระเกศ, 8 กันยายน 2556) 
 
 พระเศรษฐีนวโกฏิ ลักษณะเสนผมแบบขมวดกนหอยตามอยางศิลปะอินเดีย แตไมมี
การทําอุษณีษะตามรูปแบบพระราชนิยมในรัชการท่ี 4 เปลวไฟรัศมีแทนท่ีดวยดอกบัวตูม 2 ช้ัน
ประดับเกสร 
 สังเกตวาลักษณะพระเกศาของพระเศรษฐีนวโกฏิมีรูปแบบอยางศิลปะอินเดีย แตไม
ระบุหลักฐานท่ีสามารถยืนยันไดวาเปนลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการแตอยางใด จึงไมสามารถ
สรุปขอสันนิษฐานไดวาถอดแบบอยางพุทธลักษณะของพระพุทธเจา  



 46

 เหนือข้ึนไปบนพระเศียรปรากฏรัศมีเปนดอกบัวตูมสามช้ันแทนสัญลักษณรูปเปลวไฟ 
กลีบบัวหงายทรงสูงสองช้ันในแนวตั้ง (แนวดิ่ง) ประดับช้ันลางและช้ันกลางดวยเกสรโดยรอบ 
ลวดลายของกลีบบัวมีลักษณะคลายศิลปะปาละซึ่งทําเปนลวดลายบัวควํ่า-บัวหงายชุดเดียวกันกับ
ฐานประทับนั่ง ซึ่งเปนรูปแบบใหมและยังไมมีปรากฏมากอนในศิลปะอินเดีย 
 การไมปรากฏอุษณีษะหรือเกตุมาลา แสดงใหเห็นถึงหลักฐานการถอดแบบการสราง
พระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 4 ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุด ดังเชน 
พระสัมพุทธพรรณี พระนิรันตราย โดยปราศจากพระเกตุมาลา6 ในลักษณะประการท่ี 32 ของ
มหาบุรุษขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ รูปแบบพระเศรษฐีนวโกฏิ เหนือเศียรทํารัศมี
โดยไมมีอุษณีษะ จากการศึกษารูปแบบทําใหวิเคราะหไดวา รัศมีรูปดอกบัวประดับเกสรนี้เปน
ลักษณะใหมรวมสมัยท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือแทนท่ีการสรางเปลวไฟไวดานบนสุด และสรางเอกลักษณท่ี
แตกตางโดยการประดับพระพิมพพระพุทธนวราชบพิตร ในรัชกาลท่ี 9 ไวจํานวน 1 องค 
 สวนการทํารัศมีรูปดอกบัวประดับเกสรเปนช้ัน ๆ มีลักษณะท่ีคลายกับการประดับ
มงกุฎในศิลปะลพบุรี ซึ่งมีพัฒนาการมาจากศิลปะเขมร จากหลักฐานพระพุทธรูปนาคปรกศิลา 
หมายเลขทะเบียน ล.1027 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จ.ลพบุรี7 
 
องคประกอบพระพักตร  
 พระเนตร  “เหลือบต่ํา” แสดงถึงลักษณะของงานชางแบบใหมท่ี ส่ือถึงความสงบ
สํารวม ขอบพระเนตรโคงคลายกลีบบัว เปนท่ีนิยมอยางมากในศิลปะคุปตะสกุลชางสารนาถและ
ศิลปะปาละ 
 อุณาโลม อยูในตําแหนงก่ึงกลางระหวางพระขนงหรือคิ้วท้ังสอง คลายศิลปะคันธาระ 
ศิลปมถุรา และศิลปะอมราวดี ตามคัมภีรลักขณสูตรท่ีกลาวถึงลักษณะในมหาบุรุษ 32 ประการ 
 พระขนง มีลักษณะท่ีคอนขางโคงโกง ตอกันเปนปกกาคลายกับศิลปะเขมรหรือลพบุรี 
 พระนาสิก ท่ีโดงงอนมากคลายพระพุทธรูปในศิลปะพบท้ังในอินเดียใตและศิลปะปา
ละ หรือศิลปะพมาในสมัยพุกาม 
 

                                           
 6 ศักดิ์ชัย  สายสิงห,  พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความ
เช่ือของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2556), 556-557. 
 7 มานติา  เข่ือนขันธ,  “พระพุทธรูปนาคปรกศิลา ศิลปะขอมชวงพุทธศตวรรษท่ี 17-
19 ท่ีพบในจังหวัดลพบุรี” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 65. 
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ลักษณะพิเศษรวมสมัย (ที่ไมเคยมีปรากฏ)  

 จากหลักฐานในทุกยุคทุกสมัยท้ังในนิกายเถรวาทและมหายาน การสรางพระพุทธรูป
มักจะมีลักษณะใบหูท่ียาวและยานชัดเจน ซึ่งแตกตางจากพระเศรษฐีนวโกฏิ ท่ีไมปรากฏวามีการ
สรางพระกรรณ (ใบหู) อาจมีสาเหตุท่ีสืบเนื่องมาจากการสรางพระพักตรหลายดานติด ๆ กัน    
ทําใหไมมีพ้ืนท่ีมากพอสําหรับสรางพระกรรณตามพุทธลักษณะของพระพุทธรูปท่ัวไป และอาจ
คํานึงถึงเร่ืองความสวยงามของรูปแบบศิลปกรรม 
 

 
 
ภาพที่ 22 พระเศรษฐีนวโกฎิ ณ ภูเขาทอง วัดสระเกศ วิเคราะหความแตกตางวาไมมีการสราง

พระกรรณใหกับศิลปกรรม 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ  ภูเขาทอง วัดสระเกศ, 8 กันยายน 2556) 
 

 
 
ภาพที่ 23 องคปฐม ภูเขาทอง วัดสระเกศ 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ  ภูเขาทอง วัดสระเกศ, 8 กันยายน 2556) 
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 องคปฐมนี้ ดานบนสุดประดับดวยซุมประดิษฐานพระชัยนวราชบพิตรจํานวน 1 องค 
ซึ่งเปนขอแตกตางท่ีชัดเจนจากพระเศรษฐีนวโกฎิองคอ่ืน ๆ การจัดเรียงตําแหนงของพระเศียร 
บางคร้ังมีลักษณะเปนพระพักตรแบบสองช้ันและสามชั้น คลายเทพตรีมูรติในศาสนาพราหมณ 
ท่ีมา: สํารวจเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2556 (ภูเขาทอง วัดสระเกศ องคปฐม) 
 

สวนประกอบพระวรกาย 

 ลักษณะจีวร มีรูปแบบการหมเฉียงตามอยางพระพุทธรูป  แตยังไมปรากฏวามีการหม
คลุม บางคร้ังมีการปรากฏเคร่ืองทรงอยางจักรพรรดิ แบบเดียวกับพระพุทธรูปทรงเคร่ืองและมี
เคร่ืองประดับอยางนักบวชดวย แตจะมีลักษณะของพระพักตรคลายเทพแบบศิลปะในศาสนา
พราหมณ ลักษณะของจีวรสอดคลองกับร้ิวจีวรจริงอยางในพระพุทธสัมพรรณี 
 

 
 
ภาพที่ 24 องคประดิษฐาน ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี, 30 พฤษจิกายน 2556) 
 
 ในประเทศไทย ศิลปกรรมพระเศรษฐีนวโกฎิถูกสรางใหมีการครองจีวรแบบหมเฉียง 
แตยังไมปรากฎวามีการครองจีวรแบบหมคลุม 
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สวนฐาน 

 ปางที่นิยมสําหรับพระเศรษฐีนวโกฏิ มีท้ังปางมารวิชัย ปางสมาธิ โดยมีตําแหนงการ
จัดวางเปนพระอุปฐากใหแกองคพระประธานในอุโบสถหรือในวิหาร และปางพิเศษท่ีไมเคยมี
ปรากฏในตําราการสรางพระพุทธรูปคือ ปางพนมพระหัตถ (พนมมือ) ซึ่งมีแต เพียง
พระพุทธศาสนานิกายมหายานเทานั้น เชน ภาพพุทธประวัติตอนโปรดพระมารดาในสวรรคช้ัน
ดาวดึงส โดยผูรวมฟงแสดงความเคารพโดยการพนมมือ อยางไรก็ดี ไมเคยมีการปรากฏการ
จัดสรางประติมากรรมท่ีแสดงการพนมมือ ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จะมีก็เพียงแตพระ
สาวกเทานั้นท่ีแสดงการพนมมือตอพระพุทธองค โดยมากมักสรางขนาดท่ีไมใหญมากเพื่อการ
บูชาสวนบุคคล รวมท้ังสรางพระกร่ิงหรือพระพิมพขนาดเล็กมีเนื้อมวลสารท่ีแตกตางกัน มูลคา
แตกตางกันตามแตความสําคัญของผูท่ีปลุกเสกมวลสารนั้น ๆ  
 

 
 
ภาพที่ 25 ลักษณะฐานบัวควํ่าบัวหงายของพระกร่ิง เปรียบเทียบกับฐานบัวควํ่าบัวหงายของพระ

เศรษฐีนวโกฏิ 
 



 50

 
 
ภาพที่ 26 ลักษณะฐานบัวควํ่าบัวหงายของพระเศรษฐีนวโกฏิ 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย, 30 พฤษจิกายน 2556) 
 
 ในบทนี้ การสรางพระพุทธรูปเพ่ือเคารพและรําลึกถึงพระพุทธเจาตามศรัทธาในยุค
หลัง ๆ เปนสาเหตุของประติมากรรมตามคติความนิยมของแตละกลุมคนซึ่งมีลักษณะทาง
ศิลปกรรมและองคประกอบตาง ๆ แตกตางกันไปตามทองถ่ิน โดยอาจไดรับอิทธิพลจาก
ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีอยูคูกับศาสนาพุทธ โดยเฉพาะศาสนาฮินดูหรือศาสนา
พราหมณซึ่งนิยมสรางรูปเคารพเปนเทพเจามีกิริยาทาทางหลากหลาย แตพระพุทธองคมิไดทรง
ถืออาวุธ หรือทรงเคร่ืองดนตรี หรือทรงสัตวพาหนะใด ๆ  
 ในระยะตอมา พุทธศาสนิกชนไดพยายามศึกษาและแตงพุทธประวัติตอนตาง ๆ ใหมี
ความละเอียดข้ึน เพ่ือใหเกิดการสรางพระพุทธรูปในกิริยาอาการตาง ๆ มากข้ึน เพ่ือเสริมสราง
เร่ืองราวท่ีจะนํามาสรางพระพุทธรูป อันเปนมูลเหตุใหเกิดพระพุทธรูปปางตาง ๆ 8  ข้ึนในแตละ
พ้ืนท่ีตามความนิยมของแตละชนชาติวัฒนธรรมท่ีพุทธศาสนาเผยแผไป โดยไมอาจยุติไดวา
พระพุทธรูปปางตาง ๆ มีท้ังหมดเทาใด 

                                           
 8 กมลาศ  เพ็งชอุม, “การศึกษารูปแบบ และคติการสรางพระพุทธไสยาสนในลุม
แมน้ําเจาพระยา” (เอกสารการคนควาเฉพาะบุคคลปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 2. 
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 จากรูปแบบและคติการสรางพระพุทธรูปเร่ิมข้ึนคร้ังแรกในสมัยคุปตะ แมวาจะไมมี
การกําหนดเปนขอบังคับวาจะตองสรางเปนปางใดหรือสรางตามพุทธประวัติตอนใด จึงอาจมี
ความเปนไปไดท่ีจะพบพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะความนิยมในแตละพ้ืนท่ี ท่ีแตกตางกันออกไป 
รวมท้ังการใชวัสดุในการสราง เชน ศิลา สําริด หรือเนื้อมวลสารแบบใหมท่ีเกิดข้ึนตามความ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัย 
 การสรางประติมากรรมก็ยังอางอิงลักษณะสําคัญ ๆ ของพระพุทธรูปไว เชน “การ
แสดงปาง” พระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางประทานอภัย ปางประทานพร ปางแสดงธรรม  
พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ หรือ ขัดสมาธิเพชร แสดงปางประทานอภัย ปางมารวิชัย หรือ 
ปฐมเทศนา “องคประกอบโดยรวมท่ีแสดงถึงความเปนพระพุทธรูป” เชน พระพุทธรูปประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวควํ่า-บัวหงาย – การประทับนั่งบนฐานบัว จึงส่ือความหมายเปนนัยยะ
ถึงความเปนพระพุทธเจา - การนั่งขัดสมาธิในอิริยาบถที่สงบนิ่ง – การครองจีวร ซึ่งไมไดมีการ
แบงแยกระหวางองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสาวก หรือพระสงฆ ตางก็อยูในลักษณะ
ของเคร่ืองแตงกายท่ีแสดงถึงความเปนนักบวชเหมือนกันตามคติทางศาสนา แมวาจะมีการ
แบงแยกคติทางความเช่ือท่ีแตกตางกันและสรางพัฒนาการออกไปจากเดิมในเวลาตอมา เชน 
พุทธมหายาน พราหมณ ฮินดู  
 การผสมผสานกันทางศาสนา ทั้งพุทธศาสนา และ ศาสนาพราหมณ ดังปรากฏเปน
หลักฐานจารึก ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ทําใหอาจเช่ือไดวา พัฒนาการทางรูปแบบของ
พระพุทธรูปที่แตกตางจากพระพุทธรูปในสมัยกอน มีความเปลี ่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แต
ขอสังเกตที่สําคัญ คือความเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นเปนชวงระยะเวลาหนึ่งที่มีความยาวนานเปน
ชวงยุคสมัย มีรองรอยการปรากฏหลักฐานการประดิษฐานในพื้นที่หรือมีความตอเนื่องในการ
สรางตามความเชื่อและความนับถือตามภูมิภาค หรือดินแดนที่มีการอยูอาศัยตามยุคสมัยของ
กษัตริย 
 อีกทั้งการสรางพระพุทธรูปนั้น มักเปนเครื่องแสดงถึงอิทธิพลการสืบทอดความเชื่อ
ทางศาสนาตามการปกครองของพระมหากษัตริยเปรียบเทียบความยิ่งใหญในฐานะของความ
เปนจักรพรรดิราชของพระพุทธเจาตามที่ปรากฏในคัมภีรทางศาสนามหาปรินิพพานสูตร9 ซึ่ง
เพียบพรอมไปดวยมหาบุรุษลักษณะและบุญบารมีอยางสูงสุด อาจกลาวไดวา คงเปนสิ่งที่เกิน
กวาความเปนประชาชนธรรมดาสามัญจะสรางพระพุทธรูปข้ึนเพ่ือบรรเทาความทุกขยากมาตั้งแต
อดีตกาล 

                                           
 9 ศศี  ยุกตะนันทน,  “คตินิยมในการสรางพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยอยุธยา”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 113. 
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 การสรางวัตถุมงคลโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคลและเกิดพุทธคุณ
ปาฎิหาริยตาง ๆ มีข้ึนตั้งแตสมัยโบราณ และไดสืบทอดคติความเช่ือนี้มาในทุกยุคสมัย เม่ือไดรับ
ปจจัยดานตาง ๆ มาสนับสนุน ทําใหในท่ีสุดการจัดสรางวัตถุมงคลไดรับความเคารพบูชาเช่ือม่ัน
จนกลายเปนธรรมเนียมปฎิบัติในปจจุบัน ปจจัยท่ีทําใหการจัดสรางวัตถุมงคลกลายเปนท่ียอมรับ
โดยทั่วไปนั้นเกิดจากแนวคิดท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมไทยในยุคแหงความทันสมัย ประกอบกับ
การไดรับอิทธิพลจากส่ือสังคมออนไลนทั้งความรวดเร็วของขอมูล การติดตอส่ือสารเขาถึงแหลงผู
จัดสรางกลายเปนส่ิงท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย 
 ปจจุบัน ยังไมพบหลักฐานท่ีสามารถอธิบายไดถึงท่ีมาของรูปประติมากรรมพระเศรษฐี
นวโกฏิในประเทศไทย จึงไมสามารถทราบถึงรูปแบบหรือจุดประสงคท่ีชัดเจนของจุดเร่ิมตนของ
การสราง ในทัศนคติเชิงบวก อาจสันนิษฐานไดจากความเช่ือตามตํานานท่ีเลาตอกันมาเพ่ือเปนส่ิง
แทนความหวังในการบรรเทาความทุกขยากแลวนั้น ประติมากรรมนี้อาจเปนส่ิงท่ีกําหนดรูปแบบ
ความเช่ือเฉพาะกลุมบุคคลหรือพ้ืนท่ีตาง ๆ ตามวิถีหรือประเพณีดั้งเดิม จากการนําสัญลักษณ
และความหมายของส่ิงตาง ๆ ท่ีผูคนใหความศรัทธา มาประกอบรวมกันเพ่ือสรางกําลังใจให
เกิดข้ึน – ในทางตรงกันขาม อาจเปนจุดเร่ิมตนของการแอบแฝงประโยชนในเชิงพาณิชยจาก
ศรัทธาของบุคคล โดยรวบรวมขอมูลและเช่ือมโยงสิ่งท่ีมีความเปนไปไดมาประกอบกัน ผูกเปน
เร่ืองราวในจัดสรางวัตถุมงคล โดยปราศจากการตรวจสอบถึงท่ีมาหรือความเปนจริง 
 



บทที่ 4 

 
ปรากฏการณใหมของความเช่ือและพุทธพาณิชยกระบวนการ (แนวใหม) 

 
 ปรากฏการณใหมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท่ีมีผลใหเกิดกระบวนการทางความเช่ือและ
พุทธพาณิชยท่ีชัดเจนข้ึนท้ังในแงบวกและแงลบ เชน กระแสการจัดกิจกรรมสวดมนตขามป       
ในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ จากขอมูลสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาอยางตอเนื่องโดยมีวัดเขารวมมากกวา 10,000 วัด และคณะสงฆท่ัว
ภูมิภาค ทําใหมูลคาสินคาในการทํากิจกรรมสีขาวมีความเคล่ือนไหวเปนอยางมาก เชน ชุดขาวใน
การปฏิบัติธรรมวิปสสนา เคร่ืองมือในการบวชชีพราหมณ เคร่ืองใชในวัด สังฆทานรูปแบบใหม ๆ 
ท่ีแตกตางจากลักษณะเดิม หนังสือสวดมนตท่ีมีการจัดพิมพในรูปแบบท่ีอานเขาใจงายและเขาถึง
งายมากข้ึน มีสีสัน มีภาพประกอบท่ีเหมาะสําหรับเด็กและผูใหญ ท้ังในแหลงชุมชนท่ีรูปแบบ
รานคาท่ีไดรับการตกแตงอยางสวยงามภายในหางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ตขายปลีกและ
ขายสงช่ือดัง ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรานคาสะดวกซื้อภายในกรุงเทพมหานครอยาง
แพรหลาย 
 

 
 
ภาพที่ 27 สสส.ปลุกกระแส'สวดมนตขามป' กลอมเกลาจิตใจคุณธรรม-จริยธรรม หนีหางเมา

ฉลองปใหม รวมกับ 'รัฐสภา-ชมรมชางภาพ'จัดประกวดถายภาพชิง 13 รางวัลใหญ 
ท่ีมา: คมชัดลึกออนไลน, สสส.ปลุกกระแส'สวดมนตขามป, เขาถึงเม่ือ 17 พฤษภาคม 2557, 
เขาถึงไดจาก http://www.komchadluek.net/detail/20131217/175029.html. 
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 ในปจจุบัน เร่ืองราวการทําการตลาดของวัตถุมงคลหรือ "พระเคร่ือง" โดยการสราง
เร่ืองราวใหมีคุณคา1  เพ่ือใหผูเชาวัตถุมงคลรูสึกถึงคุณคามากเกินราคา  เพราะกวาจะเปนพระ
เคร่ืองนั้นตองการกระบวนการข้ันตอนท่ีมากมาย  แตเม่ือไดพระเคร่ืองมา 1 องคแลวตองมี
วิธีการทําการตลาดดวย จึงมีการจัดสรรงบในการดําเนินธุรกิจจัดสรางวัตถุมงคลสําหรับเปน
งบประมาณในการทํากิจกรรมทางการตลาดมากกวา 50% ในการซื้อส่ือหนังสือพิมพหัวสีในชวง
การเปดรับจองระหวางการจัดสรางวัตถุมงคล ท้ังแบบเต็มหนา คร่ึงหนา และ 1/4 ของหนา เนน
การประชาสัมพันธผานปายโฆษณาบิลบอรด แผนพับผานส่ือส่ิงพิมพเพ่ือความเหมาะสมกับกลุม
ผูอานและใหความนิยมในการเก็บสะสม เพ่ือเปนการสรางเร่ืองราวแหลงท่ีมา รวมท้ังวัตถุประสงค
ในการจัดสรางท่ีชัดเจน ซึ่งทําใหการจัดสรางวัตถุมงคลประสบความสําเร็จท้ังในดานพิธีการ 
ข้ันตอน การปลุกเสก การใสมวลสาร รายนามผูจัดสราง ตามความเช่ือของคน เนนฤกษยาม วัน
และเวลาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความเช่ือตามหลักโหราศาสตรท้ังส้ิน ซึ่งเปนเบื้องหลังของ
ท่ีมาท่ีทําใหวัตถุมงคลประสบความสําเร็จในการจัดสรางท้ังส้ิน 
 กระแสการสรางพระกร่ิงรุนตาง ๆ กระแสการจัดสรางวัตถุมงคลเปนจํานวนมาก เชน 
พระนิรันตราย กระแสการสรางพระเนื่องในโอกาสแหงการฉลองพุทธชยันตี 2600 ป แหงการ
ตรัสรูธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระเศรษฐีนวโกฏิ จตุคามรามเทพ พระสมเด็จ
แสนลานฯ เทพราหูทรงครุฑ ครูหมอชีวกโกมารภัจจ ทาววิรูปกโขนาคราช พระประจําราศีเกิดและ
วัตถุมงคลแบบอ่ืน ๆ อีกมาก โดยสืบเนื่องจากเหตุผลของกระแสเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในในปจจุบัน 
เชน การเสริมดวงเร่ืองความเจ็บปวยตองการสุขภาพรางกายแข็งแรง ความแคลวคลาดปลอดภัย 
ความรํ่ารวย ความสําเร็จ โชคลาภวาสนา การอวยพร คําขอตาง ๆ ท่ีสมปรารถนา ท้ังนี้ ตามคติ
ความเช่ือวา พระเศรษฐีนวโกฏิเปนท่ีสุดแหงพุทธคุณ2ดานมหาเศรษฐี รํ่ารวยม่ังมีทรัพย ถาผูใด
ไดกราบบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแลว จะเปนผูมีอํานาจบารมี ยังผลใหเปนผูท่ีเจริญในโภคทรัพย 
เงินทอง การงานตาง ๆ ส่ิงท่ีพึงปรารถนาจะสําเร็จอยางท่ีตั้งใจ การงานจะกาวหนาม่ันคง และม่ังมี
ตลอดกาล 

                                           
 1 VOICE TV21,  การตลาด “พระเคร่ือง”, เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://shows.voicetv.co.th/voice-market/99238.html 
 2 สุธัญณราช สุวรรณธาดา,  “พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ “หลวงปูบุญหนา” 5 คณาจารย
นามมงคลรวมอธิษฐานจิต – เหนือลิขิตประกาศติฟา,” เดินิวส (26 พฤษภาคม 2555). 
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ภาพที่ 28 ในพิธีพุทธาภิเษกพระฯ และวัตถุมงคลมักมี มีเจาอาวาสฯ เจาคณะวัดฯ พระเกจช่ืิอดงั

รวมนั่งอธิษฐาน และประธานบริษัทเอกชนท่ีมีช่ือเสียงรวมพิธีการ 
ท่ีมา: มติชนรายวันออนไลน,  วัดเสมียนนารีระดมเกจสิราง “พระเกาหนา”,  เขาถึงเม่ือ 20 
สิงหาคม 2558,  เขาถึงไดจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 
1340010440 
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ภาพที่ 29 พระเศรษฐีนวโกฏิฯ วัตถุมงคลวัดเสมียนนารี  
ท่ีมา: ขาวสดออนไลน,  พระเศรษฐีนวโกฏิฯ วัตถุมงคลวัดเสมียนนารี,  เขาถึงเม่ือ 25 มิถุนายน 
2555, เขาถึงไดจาก  http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid= 
TVRNME1EVTFNRE0wTUE9PQ==&catid= 
 
 พระเศรษฐีนวโกฏิฯ วัตถุมงคลวัดเสมียนนารี เนื่องในโอกาสแหงการฉลองพุทธชยันตี 
2600 ป แหงการตรัสรูธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ ไดจัดสรางพระเศรษฐีนวโกฏิประทานพร (พระเกาหนา เพ่ือความเจริญกาวหนา) 
ขนาดหนาตัก 59 นิ้ว ประดิษฐานไวท่ีวัดเสมียนนารี เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดสักการบูชา 
 
เทคนิควิธีการจัดสราง 
 จากการศึกษาพบวา ขอสังเกตท่ีแตกตางระหวางเจตนาในการสรางวัตถุมงคลในยุค
แรก ๆ และยุคปจจุบัน คือ เจตนาอันบริสุทธิ์จากพ้ืนฐานของการสืบทอดศาสนาเปนสําคัญ 
(ประการแรก) ซึ่งสะทอนออกมาเปนลักษณะทางพุทธศิลป ของแตละยุคสมัยได-ในทางกลับกัน 
ยุคปจจุบัน "มูลคาทางการคา" ถูกนํามาเปนประเด็นหลักในการดําเนินธุรกิจตามกระแสพุทธ
พาณิชย 
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 จากหลักฐาน วารสารพระเคร่ืองท่ีเนนกระแสโฆษณาและการตีราคาตามช่ือรุนและเน้ือ
มวลสารเพ่ือการคาแตเพียงประการเดียว กลายเปนวัตถุท่ีสามารถแลกเปล่ียนเปนเงินไดโดย
อาศัย"ความศรัทธา" เช่ือมโยง "พุทธคุณ" เปนจุดขาย และลักษณะความพิเศษของ"มวลสาร"หรือ
วัสดุท่ีใชสราง รวมท้ังการตั้งช่ือรุนใหมีความนาสนใจ การกลาวอางถึงความเขมขลังของพิธี
กรรมการสรางเพ่ือตอยอดความศักดิ์สิทธิ์จูงใจในการเชาบูชา  
 จากการศึกษาวิเคราะหลักษณะการจัดสรางส่ิงบูชาในปจจุบัน สามารถสรุปข้ันตอนการ
ดําเนินงานจัดสรางฯเปนรูปแบบแผนผังการจัดสรางไดดังนี้ 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 30 แผนผังสรุปข้ันตอนการดําเนินงานจัดสรางส่ิงบูชาและวัตถุมงคลตาง ๆ  
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 1. พิธีการบวงสรวงและบูชาฤกษ อยูในลักษณะการพิจารณาศาสตรแขนงหนึ่งในวิชา
พยากรณการโคจรของดวงดาวนพเคราะหตาง ๆ หรือวิชาดาราศาสตรและวิทยาศาสตร 
ความสัมพันธท่ีเก่ียวพันกับวิชาโหราศาสตร3 (Astrology) ท่ีสอดคลองกับการทํานายอนาคตหรือ
โชคชะตาของมนุษย สรางความเช่ือ ความรุงเรือง แรงดึงดูด อํานาจหรือพลังงานท่ีมีตอพฤติกรรม
ของมนุษย มาแตโบราณ ซึ่งเปนท่ีมาของการทําปฏิทินในเวลาตอมา การพยากรณการบวงสรวง 
รวมท้ังการกําหนดฤกษยามที่เหมาะสมเปนสวนสําคัญตอการรับรูความรูสึกทางใจ จากกรณี
ตัวอยางในการจัดพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษใหกับประติมากรรมนวโกฏิในพิธีพุทธาภิเษกพระ
และวัตถุมงคลวัดเสมียนนารีเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2555 ตามวิธีการที่ปฎิบัติกันโดยท่ัวไป
เพ่ือใหความเปนสิริมงคลแกผูบูชา โดยปรากฏการณตาง ๆ หากเวลาและตําแหนงของดวงดาว
โคจรหรือเคล่ือนท่ีไปตรงกับราศีท่ีมีความเก่ียวของกับบุคคลนั้น ๆ อาจมีสวนสําคัญตอชะตาชีวิต
ตามหลักความเช่ือโบราณท่ีจะกําหนดเร่ืองรายหรือดีได แมวาจะเปนวิชาท่ีคอนขางลึกลับ และยัง
ไมไดมีการรับรองใหเปนศาสตรอยางหนึ่งตามหลักทางวิทยาศาสตร 
 2. อัญเชิญพระสงฆสมณศักดิ์4 เจริญพระพุทธมนตในบทตาง ๆ ลําดับช้ันของ
พระสงฆหมายถึงบรรดาศักดิ์ท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานใหแกพระผูมีความประพฤติดีในการ
สืบทอดพุทธศาสนาใหเปนไปโดยเรียบรอย มีศีลนาเล่ือมใสเปนศูนยรวมแหงศรัทธา ในเชิง
จิตวิทยา พระสงฆรูปท่ีไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ ยอมเปนเคร่ืองกําหนดผูท่ีไดรับการยกยอง
แลวโดยพระราชอํานาจแหงกษัตริย ในกรณีพระเศรษฐีนวโกฏิโดยสถาบันพยากรณศาสตร เชน 
พระราชาคณะจากวัดสําคัญในรัชกาลปจจุบันคือสมัยรัตนโกสินทร ในการปลุกเสกชนวนมวลสาร 
สวดมหาพุทธมนตบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ไดแก ทานเจาคุณธรรมคุณาภรณ เจาอาวาสวัดสาม
พระยา/ทานเจาคุณพระธรรมรัตนดิลก ผูชวยเจาอาวาสวัดสุทัศน/ทานเจาคุณพระเทพคุณาภรณ 
เจาอาวาสวัดเทวราชกุญชร/ทานเจาคุณพระราชมงคลสุธี ผูชวยเจาอาวาสวัดราชบพิตร/ทานเจา
คุณพระราชเวที ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม/ทานเจาคุณพระราชปญญาโสภณ 
ผูชวยเจาอาวาสวัดสระเกศ/ทานเจาคุณพระโสภณ สุตาลังการ เจาอาวาสวัดบัวขวัญ/ทานเจาคุณ
พระสุวิมลธรรมาภรณ ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุ/ทานเจาคุณพระสารพาณโกศล ผูชวยเจา
อาวาสวัดไตรมิตร/พระครูอรุณธรรมานุวัตร ผูชวยเจาอาวาสวัดอรุณราชวราราม/พระคุณเจาจาก
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ/ครูบาเทือง ผูจุดเทียนชัย และน่ังปรกจิต หรือการนั่งเจริญจิตภาวนา
ในพิธีพุทธิเษกวัตถุมงคลตาง/สมเด็จพระพุฒาจารย (เกียว อุปเสโน) เปนประธานคณะผูปฏิบัติ
หนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช เปนประธานเททองหลอประติมากรรม 

                                           
 

3
 Wikipedia, Astrology,  accessed November 6, 2015, available from https:// 

en.wikipedia.org/wiki/Astrology 

 4 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  สมณศักดิ์, เขาถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/สมณศักดิ ์
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 3. จัดกิจกรรมทําบุญบริจาคซ้ือแผนทองและแผนเงินรวมสรางพระ อานิสงคของการ
ทําบุญดวยทองคํา5 มักมีความเช่ือวาทองคําเปนธาตุท่ีมีความเปนเลิศท่ีสุด ทําใหถึงพรอมดวยรูป
สมบัติอันงดงามตั้งแตเกิดจนส้ินอายุขัย เนื่องจากคุณสมบัติของทองคําเปนส่ิงท่ีไมหมองคลํ้า ไมผุ
กรอมแมจะผานกาลเวลาไปนาน และมีมูลคาเทาท่ีจะสามารถครอบครองได ทําใหเขาถึงฐานะ
ความเปนเศรษฐีพรอมดวยโภคทรัพยสมบัติและเปนเนื้อนาบุญอันเปนเลิศ เพราะไดบริจาคไวใน
พระพุทธศาสนา ไดเสวยทิพยสมบัติอันเปนเลิศเนื่องจากไดละความโลภแลว 
 4. จัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูสนใจรวมบริจาคทองคําบริสุทธิ์และชนวนมวลสาร6 
หมายรวมถึงวัตถุท่ีประชาชนใหการเคารพบูชาจากสถานท่ีสําคัญท่ัวประเทศ เชนวัดคูบานคูเมือง 
หรือศาลหลักเมืองประจําจังหวัด รวมท้ังส่ิงท่ีไดรับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ หรือส่ิงท่ี
พระเจาอยูหัวทรงใชในการสักการะบูชาพระพุทธรูปตามความเลื่อมใสศรัทธาของพระมหากษัตริย
ท่ีมีตอพระพุทธศาสนา7 อาทิ ดินจากสังเวชนียสถาน ซึ่งเปนสถานท่ีสําหรับกระทําธรรมสังเวชและ
กระทําการระลึกถุงพระพุทธองคซึ่งเปนท่ีสักการะของพุทธบริษัท ดอกไมหนาท่ีบูชาหรือดอกไม
เวียนเทียน ผงธูปจากท่ีบูชาปูชนียสถาน เปลวทองปดพระพุทธรูป ปูนหุมองคพระ น้ํามนตในพิธี
ฉลองพระมหามณฑป และส่ิงศักดิสิทธิ์ท่ีเปนมงคลจากท่ัวทุกสารทิศ 
 5. พิธีเททองหลอพระ เปนสวนหนึ่งในข้ันตอนท่ีสําคัญของระบบการจัดการจัดตั้ง
คณะทํางาน กําหนดวัตถุประสงคการสราง ทําพิธีขอจัดสราง การออกแบบพระเคร่ือง จัดเตรียม
แมพิมพ เลือกประเภทแมพิมพ ประสานเนื้อวัสดุหลอลงเบาพิมพพระ กอนนําเขาสูพิธีพุทธา
ภิเษก และจัดจําหนายโดยการเปดใหเชาบูชา ท้ังนี้ ยังมีการกําหนดเจาภาพการจัดสรางแตละองค
อยางเปนระบบ จากตัวอยางท่ีแสดงถึงลักษณะวิธีการท่ีนํามาต้ังตนเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานแบบเดียวกัน เชน พระพุทธนวราชบพิตร ท่ีพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหศาสตราจารย ไพฑูรย เมืองสมบูรณ นางชองกองหัตถศิลป กรมศิลปากร ปนหุน กอนโปรด
เกลาใหเททองหลอพระพุทธรูป และพระสมเด็จจิตรลดา ในการถวายการแกะพิมพ หรือพระกร่ิง
ดังท่ีไดกลาวไปในบทกอนหนาท่ีไดรับการสรางข้ึนโดยฝมือชางสิบหมูหรือชางหลวง ในชวง พ.ศ. 
2382 – 2434 เปนตนแบบโครงการสรางโดยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันท่ีไดรับการยอมรับในแบบ
เดียวกัน คือ กรมศิลปากร ท้ังนี้ ผูปนพิมพพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ คือ นายชางพิทักษ เฉลิมเลา  
ตําแหนงนายชางสิบหมู ระดับชํานาญการ กรมศิลปากร เชนกัน 

                                           
 

5 ศ.ธรรมทัสสี [นามแฝง], อานิสงสทําบูญดวยทองคํา, เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558, 
เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/sphrathewtheph/Home-8-5-5 
 6 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, มวลสารศักดิ์สิทธิ,์ เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558, 
เขาถึงไดจาก  http://www.wattraimitr.com/index.php?topic=62.0 
 7 มูลนิธิ คิง เพาเวอร,  ความเปนมาของมวลสารมงคล, เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 
2558, เขาถึงไดจาก  http://kingpowerfoundation.com/about.htm 
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 6. อัญเชิญพระสงฆสมณศักดิ์นั่งอธิษฐานปรกจิต นอกเหนือจากความมีศีลของ
พระสงฆตามที่ไดกลาวขางตน ยังหมายรวมถึงพุทธคุณท่ีจะเกิดข้ึนกับองคพระหรือวัตถุมงคลอีก
ดวย ความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธคุณเช่ือวาเกิดจากพระสงฆผูสรางและประกอบพิธีพุทธาภิเษก คือ
เปนผูท่ีมีวัตรปฏิบัติดีทรงคุณอันประเสริฐ โดยมีข้ันตอน คือ การโยงสายสิญจนจากพระพุทธรูป
องคประธานเวียนขวาไปท่ีกองพระเคร่ืองและตอไปยังพระสงฆท่ีนั่งสมาธิหรือบริกรรมคาถาตอ
หนาพระเคร่ืองนั้น ๆ เรียกวา "นั่งปรก" เพ่ือถายทอดอํานาจจิตจากพระสงฆไปสูพระเคร่ือง หาก
ปลุกเสกหมูนิยมพระเกจิจํานวน108รูป โดยผูทรงคุณท่ีสุดจํานวนแปดรูป จะนั่งประจําทิศท้ังแปด
8 อางถึงพุทธคุณ 3 ประเภท9 ดังนี้  
  6.1 เมตตามหานิยม ใหคุณดานโชคลาภ ความรํ่ารวยรุงเรือง ความสําเร็จใน
หนาท่ีการงาน และความราบร่ืนในชีวิต  
  6.2 คงกระพันชาตรีใหคุณดานพลังอํานาจ ไมมีเลือด หนังเหนียว ถูกปนยิงไม
เปนอันตราย ของมีคมฟนแทงไมเขา 
  6.3 แคลวคลาด รอดพนจากอันตรายตาง ๆ หรือมีเหตุไมใหเจออันตรายนั้น 
ในขณะท่ีกําลังจะเขาไปมีสวนรวมในสถานการณหรือสถานท่ีแหงนั้น 
 7. จัดจําหนายพระเคร่ืองเพ่ือการบูชาเปนท่ีระลึก พระพิมพ พระเคร่ืองรางของขลัง 
เปนส่ิงสะทอนความเช่ือ แนวคิดและลักษณะของวัตถุมงคลนั้น ๆ หากมีช่ือเรียกท่ีระบุถึง
ความหมายทางพุทธคุณ ย่ิงทําใหความสนใจและปริมาณความตองการเชาบูชาเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
โดยมีปจจัยในการเรียกช่ือวัตถุมงคล ท่ียอมรับกัน10 ไดแก การเรียกตามสถานท่ี ๆ พบเปนคร้ัง
แรก เชน พระขุนแผนกรุวัดพระรูป-การเรียกตามลักษณะเดน เชน พระรวงรางปน-การเรียกตาม
รูปทรง เชน พระกําแพงกลีบบัว -การเรียกตามวัสดุท่ีใชในการสราง เชน พระผงสุพรรณ คือพระ
ท่ีผสมผงเกสรดอกไมนานาพันธ-การเรียกตามจํานวนพระ (โดยมากมักเปนพระแผงถูกตัด
แบงเปนองค ๆ เพ่ือความสะดวกในการซื้อขาย) อาทิ พระกําแพงหารอย-การเรียกตามความเช่ือ
ของพุทธคุณ หรืออานุภาพพิเศษ เชน พระอยูคง11 หมายถึง พุทธคุณยิงฟนแทนไมเขาคงกระพัน 
/พระนางพญาเสนหจันทร หมายถึง พุทธคุณเมตตามหานิยม เนื่องจากตอนเปดกรุมีกล่ินหอม

                                           
 8 เทพย  สาริกบุตร,  พทุธาภิเษกพิธี พิธกีรรมปลุกเสกพระเคร่ืองรางของขลัง  
(พระนคร: ศลิปาบรรณาคาร, 2509), 183-207. 
 9 หลวงวิจิตรวาทการ, พุทธานุภาพ (พระนคร: สํานักงาน ส.ธรรมภักด,ี 2504), 
94-101, อางถึงใน สนิท  สมัครการ, ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทยวิเคราะหเชิงสังคม–

มานุษวิทยา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2539), 59. 
 10 บุศรา สวางศรี,  “พุทธพาณิชย : พระเคร่ือง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 64-70. 
 11 ยอรช เซเดส, ตํานานพระพิมพ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2526), 48. 
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กระแจะจันทรอบอวล เปนตน-การเรียกตามช่ือผูสรางหรือรูปของพระหรือพระเกจินั้น ๆ มักมีช่ือ
รุนตาง ๆ ตอทายเพ่ือใหทราบถึงการสรางในคราวใด หรือมีอาณุภาพใด เกิดเปนกระแสความ
นิยมท่ีไดผลประการหนึ่ง ตัวอยางคือ พระสมเด็จฯ วัดระฆัง หมายถึง สมเด็จพุฒาจารย (โต 
พรหมรังสี) เหรียญหลวงพอคูณ รุนเศรษฐีมหามงคล หรือวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ รุนโคตร
มหาเศรษฐี รุนโคตรรวย รุนรวยลนฟา รุนราชาทรัพย รุนขอใหไดดังใจหวัง เปนตน 
 8. จัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดบูชา ตามเทศกาลสําคัญ ๆ ทาง
ศาสนา รวมท้ังวาระโอกาสอันเปนมงคลตาง ๆ ในสมัยปจจุบันเพ่ือสนับสนุนภาวะความปลอดภัย
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โชคลาภ เงินทอง ความรุงเรือง เมตตามหานิยม โดยมีผลตอความ
เช่ือสวนตัวเปนหลักในการบูชาพระหรือวัตถุมงคล ตอฐานะความม่ันคงของผูมีไวในครอบครอง 
สัมพันธกับความสุข ความรุงเรือง ความม่ังคั่ง นอกเหนือจากความช่ืนชนในศิลปะและความ
ศรัทธาในพุทธคุณ โดยมีราคาจากความนิยมท่ีแตกตางกันจากปจจัยตาง ๆ อาทิ รายละเอียด
ศิลปะ อายุสมัยการสราง ขนาดของวัตถุมงคล พระสงฆผูสราง พิธีกรรมท่ีถูกตองตามตําราโบราณ
และกระทําในสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์สําคัญ วัสดุมวลสารมีความศักดิ์สิทธิ์12 
  พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดบานเดน อ.แมแตง จ.เชียงใหม ประดิษฐานอยูภายในศาลา
สวยงามท่ีมีหลังคาคลุมในบริเวณท่ีไมหางไกลจากอุโบสถท่ีตั้งองคพระประธาน (ดังภาพ) 
 

 
 
ภาพที่ 31 พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดบานเดน อ.แมแตง จ.เชียงใหม  
 (ภาพถายโดยผูวิจัย, 20 พฤศจิกายน 2556) 

                                           
 12 เทพย สาริกบตุร,พุทธาภิเษกพิธี พิธีกรรมปลุกเสกพระเคร่ืองรางของขลัง,  
64-77. 
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 พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ประจวบคีรีขันธ ประดิษฐานอยู
ภายในพ้ืนท่ีเดียวกันกับกลุมองคพระอ่ืน ๆ ท่ีแวดลอมพระประธาน 
 

 
 
ภาพที่ 32 พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ประจวบคีรีขันธ  
ท่ีมา: วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง, บรรยากาศภายในวัด, เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558, 
เขาถึงไดจาก http://www.watklongwan.com/บรรยากาศภายในวัด 
 

การประชาสัมพันธ 
 จากผลการศึกษา พบวา ความสําคัญในการจัดสรางนั้นเปนเพียงข้ันตอนเร่ิมตนของ
การวางรากฐานสําคัญในการตอยอดทางกิจกรรมอื่น ๆ ตอไป อาทิ การจัดกิจกรรมทําบุญไหว
พระ 9 วัดเพ่ือสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีจัดสรางเพ่ือการบูชาเปนประจําทุกป ทําใหเกิดการหมุนเวียน
ของการลงทุน โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ เชน 
การจัดทําเว็บไซตของวัดซึ่งประกอบไปดวยการนําเสนอขอความพาดหัวที่ชัดเจนดึงดูดสายตา 
ภาพกิจกรรม ภาพเคลื่อนไหวสวยงาม แสงสีเสียงวิดีโอประมวลผลงานตาง ๆ ท่ีผานมาท่ีทางวัด
ไดจัดข้ึนเปนประจํา ขอมูลกําหนดการงานบุญ วิธีบําเพ็ญกุศล และหัวขอท่ีถูกจัดอันดับวาไดรับ
ความนิยมในการเขาชมมากท่ีสุด ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลจากส่ือตาง ๆ ไดโดยงาย 
เชน ทีวี ส่ือออนไลน คลิปวีดีโอ นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีควรมีไว
บูชาเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป โดยมีหลักการสรางความนาสนใจภายในวัดใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเย่ียมชม รวมถึงการสรางจุดขาย เชน พิธีบวงสรวงเทพพระราหูทรงครุฑหนึ่งเดียวใน
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ภาคอีสาน เพ่ือความเขมขลังดานโชคลาภ การเงิน ตําแหนงงาน การคา การลงทุน แกปชง วัดใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศดวงวิญญาณทารกที่เสียชีวิตจากการคลอดกอน
กําหนด (แทง) วัดในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกลายเปนขอมูลบอกตอท่ีข้ึนช่ือสําหรับวัด กระท่ัง
เปนกิจกรรมสําคัญทางความเช่ือท่ีหลอหลอมใหเกิดแรงศรัทธาในท่ีสุด 
 

 
 
ภาพที่ 33 ภาพกิจกรรมขาวสารวัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา 
ท่ีมา: วัดศาลาลอย, ภาพจับหนาจอ, เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก  http://www. 
watsalaloi.org 
 

 
 
 



 64

 
 
ภาพที่ 34 ภาพขาววิพากษวัดดังสุพรรณฯ ทําบุญทารกถูกทําแทง  
ท่ีมา: มติชนออนไลน, ภาพขาววิพากษวัดดังสุพรรณฯ,  เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558, เขาถึงได
จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 
 
 ภาพขาววิพากษวัดดังสุพรรณฯ ทําบุญทารกถูกทําแทง โดยพระครูไพศาลธรรมวงศ 
(สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน) เจาอาวาสวัดแค เปดเผยวา วัตถุประสงคของการจัดงานเพื่อใหผูท่ีเคยทํา
ผิดพลาดทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ ไดเขามาบรรเทาจิตใจ เพ่ือใหสบายใจ เพราะส่ิงเล็ก ๆ เหลานี้จะ
เปนจุดเปนแผลในใจ แตไมสามารถแกกรรมได 
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ภาพที่35 ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธวัดและส่ิงท่ีจัดสรางข้ึน 
ท่ีมา: ฟนธงดอทคอม, ฟนธงดวงชะตาของคุณที่เกิดลัคนาราศีธนู, เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 
2558, เขาถึงไดจาก http://www.thefuntong.com/ 
 

 
 
ภาพที่ 36 คําแนะนําในการสักการะส่ิงศักดิ์เพ่ือเสริมดวงชะตา 
ท่ีมา: ฟนธงดอทคอม, ฟนธงดวงชะตาของคุณที่เกิดลัคนาราศีธนู, เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 
2558, เขาถึงไดจาก http://www.thefuntong.com/ 
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ภาพที่ 37 ตัวอยางโปรแกรมทัวร  
ท่ีมา: โหรฟนธง ลักษณ เรขานิเทศ [นามแฝง], โปรแกรมทัวรไหวพระ 4 ภาค, เขาถึงเม่ือ  
17 กรกฏาคม 2556,  เขาถึงไดจาก  https://th-th.facebook.com/lucklive/posts/ 
574982682545071 
 
 ตัวอยางโปรแกรมทัวร เปนการตอยอดทางกิจกรรมที่สําคัญตอจากการจัดสรางวัตถุ
มงคล“ โครงการไหวพระ 4 ภาค ถวายเทียนพรรษา 10 ตน 10 พระอาราม แดพระพุทธมหา
เศรษฐีนวโกฏิ13 ตามรอยนาคราช มหามงคลบุญใหญตลอดพรรษากาล” 
 

                                           
 13 โหรฟนธง ลักษณ เรขานิเทศ [นามแฝง],  โปรแกรมทัวรไหวพระ 4 ภาค,  เขาถึง
เม่ือ 17 กรกฏาคม 2556,  เขาถึงไดจาก  https://th-th.facebook.com/lucklive/posts/ 
574982682545071 
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กลยุทธทางการตลาดท่ีทําใหเกิดกระแสนิยม 

 การดําเนินธุรกิจพระเคร่ืองหรือการจัดสรางวัตถุมงคล เปนสวนหนึ่งในการระดมทุน
สรางสาธารณกุศล อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล บูรณปฏิสังขรณวัด อารามหลวงและส่ิงปลูกสราง 
ฯลฯ รวมท้ังสวนราชการก็ใหความนิยมจัดสรางพระเคร่ืองและพิธีพุทธาภิเษกเพื่อหารายได  จงึไม
อาจปฎิเสธไดวาปรากฎการณทางพุทธพาณิชยตามท่ีไดกลาวมา มุงเนนอภินิหารบนพ้ืนฐานความ
เช่ือเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ส่ิงนี้สงผลกระทบทางสังคมใหเกิดการเบี่ยงเบนหลักธรรมพุทธ
ศาสนาและทัศนคติความเช่ือของพุทธศาสนิกชน 
 ปจจุบัน พระพุทธรูป พระเคร่ือง หรือวัตถุมงคล ไมไดมีฐานะเพียงเพ่ือเปนเคร่ืองยึด
เหนี่ยวจิตใจ หรือการระลึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น แตกลายเปน "สินคา" ใน
รูปแบบธุรกิจท่ีชัดเจนท่ีมีกระแสเงินสะพัดมากกวาปละสองหมื่นลานบาท เสริมบารมีแกผู
ครอบครอง และมีความเก่ียวเนื่องกับการฟอกเงินเนื่องจากการตรวจสอบแหลงท่ีมาท่ีไปทําไดยาก 
จึงควรใชวิจารณญาณอยางมาก เนื่องจากศาสนาพุทธดําเนินคูกันกับวิถีชีวิตและความเช่ือของคน
ไทยมาชานาน จึงไมควรใหผูใดหรือกลุมบุคคลใดมาหาผลประโยชนหรือประกอบธุรกิจอันมิชอบ
บนความเช่ือและความศรัทธาของบุคคล 
         หากกลาวถึง ปรากฏการณตัวอยางของ “วัดทาไม” 14 ท่ีเกิดข้ึนในสังคมตอนนี้15 จะ
เห็นส่ือสติ๊กเกอรติดกระจกทายรถท่ีมีตนทุนทางการตลาดท่ีไมแพงและคุมคา สรางความนาคนหา 
สรางความสนใจอยากรู เพ่ือดึงคนมาทําบุญท่ีวัดมากข้ึน ส่ือปายบิลบอรดโฆษณาบนทางดวน
ขนาดใหญปรากฏภาพดาราคนดังและบุคคลมีช่ือเสียงท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง 
อาทิ การใหสัมภาษณถึงดวงของดาราและกิจกรรมในการมาวัด ชวยกวาดพ้ืน ลางหองน้ํา ทํา
ความสะอาดพระ ฯลฯ เกิดกระแสปากตอปากท่ีคําศัพทเฉพาะทางการตลาดเรียกวา Buzz 
Marketing แสดงถึงความเปนวัดยอดนิยมของเหลาดาราคนดัง รวมท้ังการไดถายรูปกับดาราใน
วัดแลวแชรภาพตอ ๆ กันและผูสนับสนุนวัดท่ีมีนามสกุลดัง16 ท่ีมีสวนชวยในการสรางความ
นาสนใจเช่ือมโยงใหเกิดภาพแหงผลสะทอนความรํ่ารวย การทําบุญ และการทําความดี นับเปนกล

                                           
 14 ผูจัดการออนไลน,  คล่ีปริศนา 'วัดทาไม' สติ๊กเกอรหลังรถ-วัดดังซุปตาร,  
เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2558, เขาถึงไดจาก  http://www.manager.co.th/daily/viewnews. 
aspx?News ID=9560000028113 
 15 ไทยรัฐออนไลน,  ฮือฮา! สดุช็อกทําไมจึงออก? เปดใจ หลวงพ่ีอุเทน เจาอาวาส
วัดทาไมที่แรก, เขาถึงเม่ือ 29 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.thairath.co.th/ 
content/477906 
 16 มิตชนออนไลน,  "ณเดชน-ญาญา"นําทีมรวมเปดมูลนิธิสิริสาโร วัดทาไม  
อ.กระทุมแบน ชวยผูยากไร,  เขาถึงเม่ือ 11 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก  http://www. 
matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1360544279 
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ยุทธหลักท่ีสําคัญ ในการใชและการวางแผนทางการตลาด สงเสริมการสรางเร่ืองราว (Brand 
Story) ใหกับวัด ในฐานะย่ีหอหรือแบรนดสินคา  
 ในทางกลับกัน ส่ือบุคคลประเภทดาราดัง ดึงใหมีคนมาทําบุญท่ีวัดมากข้ึน จัดเปนกล
ยุทธหลักของวัดในการใชชองทางการตลาดเพื่อสงเสริมสาธารณะประโยชนอีกที เพราะทางวัดก็นํา
เงินบริจาคไปสรางศูนยปฏิบัติธรรม จัดงานบวชชีพราหมณ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ ควรใชวิจารณญาณ
ดวยความเปนกลางในการครองตนและดํารงชีวิต หากมองในแงบวกนั้นคือพุทธศรัทธา หากมอง
ในแงลบก็อาจจะกลายเปนพุทธพาณิชยในทุกอยาง  เชน ในปชง จะเกิดกระแสนิยมในการเขาวัด
ทําบุญเสริมดวง บูชาพระติดตัว บริจาคเงินทําบุญใหวัด เปนตน ในทางกลับกันความเล่ือมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการสืบทอดประเพณีและขนมธรรมเนียมอันดีงาม อาจกลายเปน
เคร่ืองมือแอบแฝงโดยอาศัยความเช่ือสวนบุคคลเปนส่ือกลางในการตอยอดการดําเนินธุรกิจอยาง
ใหม 
  

 
 
ภาพที่ 38 เปดใจหลวงพ่ีอุเทน วัดทาไม ระหวางศรัทธากับความเช่ือ 
ท่ีมา: Woody เกิดมาคุย,  เปดใจ หลวงพ่ีอุเทน วัดทาไม,  เขาถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 2556, 
เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=0TwT1qZqAS0 
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ภาพที่ 39 คล่ีปริศนา 'วัดทาไม' สติ๊กเกอรหลังรถ-วัดดังซุปตาร 
ท่ีมา: ASTV ผูจัดการรายวันออนไลน, วัดทาไม,  เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000028113 
 

 
 
ภาพที่ 40 พระอาจารยอุเทน สิริสาโร  กับขาวลือ... "ถูกจับสึก มรณภาพ หนีไปเมืองนอก.  
ท่ีมา: ไตรเทพ ไกรงู [นามแฝง], ศาสนา พระเคร่ือง : ขาวทั่วไป, เขาถึงเม่ือ  22 มิถุนายน  
2555, เขาถึงไดจาก  http://www.komchadluek.net/detail/20120622/133401/พระ
อาจารยอุเทนกับขาวลือถูกจับสึก.html 
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ภาพที่ 41 แหลงรวมขอมูลขาวสารภาพปริศนา วัดทาไม 
ท่ีมา: โฮโลรเวิลด,  ภาพปริศนาวัดทาไม,  เขาถึงเม่ือ 27 กุมภาพันธ 2557, เขาถึงไดจาก 

http://lotto.horoworld.com/tags 

 

 
 
ภาพที่ 42 หวยดัง หวยรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 57 [ปริศนาหวย 1]  
ท่ีมา: เลขเด็ดดอทคอม, หวยดัง หวยรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 57 [ปริศนาหวย 1], เขาถึงเม่ือ 
27 กุมภาพันธ 2557,  เขาถึงไดจาก http://www.เลขเด็ด.com 
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าพที่ 43 COVER STORY, Forbes THAILAND, January 2014 

ี่หรือวิถีพุทธ?” นิตยสาร
ภ
ท่ีมา: กองบรรณาธิการ,  “วัดพระธรรมกาย ขุมทรัพยมหาศาล น
ฟอรบส ไทยแลนด  (มกราคม 2557): 56-63. 
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 ในบทนี้ จะเห็นไดวาความเช่ือมโยงระหวางกันมีสวนสําคัญท่ีชวยขับเคล่ือนและ
ลักดันกระ

ิ่งสะทอนแนวความคิดเร่ืองกฎแหงกรรม 

ละพุทธพาณิชย เกิดข้ึนในยุคท่ีมีส่ือออนไลนเปน
ื่อกลางใน

                                          

ผ บวนการตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จอยางราบร่ืน อาทิ ช่ือเสียงของวัดประจําจังหวัด
ในแตละภูมิภาคท่ีสําคัญ พระเกจิอาจารย งานชางศิลป ช่ือเสียงผูจัดสราง รายการประชาสัมพันธ 
กําหนดการทองเท่ียว ทําบุญ มีความสัมพันธท่ีตอเนื่องกันเปนธุรกิจท่ีเติบโตและสรางราย รูปแบบ
ของประติมากรรมยังมีความใกลเคียงกับการจัดสรางพระพุทธรูป โดยไมสามารถกําหนดความ
แตกตางท่ีชัดเจนระหวางสาวกและพระพุทธองคได อีกท้ังเร่ืองราวจากคําบอกเลาอาจมีอยูจริงใน
พ้ืนท่ีใกลเคียงแตบางแหงไมสามารถพิสูจนได อยางไรก็ดี การตลาดพุทธพาณิชยมีวิธีการกระตุน
เปาหมายผานส่ิงเราภายในใหเกิดการเรียนรู อารมณ ความรูสึก ความตองการเปนเจาของจับจอง
สินคา โดยสรางความนาเช่ือถือข้ันเร่ิมตนจากสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เชน วัดประจํา
รัชกาลในราชวงศจักรี และสรางความสัมพันธท่ีสอดรับกับความเช่ือและความศรัทธาในรัชกาล
ปจจุบัน เพ่ือปูพ้ืนฐานตนแบบใหกับการจัดสรางประติมากรรมและวัตถุมงคลในข้ันตอนตอไป 
 
ส
 ปรากฏการณใหมของความเช่ือแ
ส การเขาถึงขอมูล ซึ่งรวดเร็วและตอบรับกับขอมูลจากผูรับสารโดยตรงไดแบบวินาทีตอ
วินาที กระแสการถูกวิพากษวิจารณจากสังคม ในกรณีท่ีมีสินคาออกมาอยางตอเนื่องในรูปแบบท่ี
แสวงหาผลกําไรในเชิงพาณิชย ยอมกลายเปนขอถกเถียงถึงความเหมาะสมในสังคมท่ีมีความ
เขมขนและรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ จนกระท่ังนําไปสูการตอตานในท่ีสุด ดังจะเห็นไดจากภาพขาว ปม
การสราง “พระราหูทรงครุฑ17” ซึ่งมีขอมูลท่ีขัดแยงกับหลักความเช่ือและหลักทางโหราศาสตรทีมี
มาแตเดิมตามตํานาน สรางความไมพอใจแกบุคคลผูใหความเคารพนับถือและบูชาองคครุฑใน
ฐานะเทพท่ีทรงความศักดิ์สิทธิ์ท่ีเปนเพทพาหนะของพระนารายณ อีกท้ังยังเปนสัญลักษณท่ีเปน
ตราแผนดินของไทย (พระราชลัญจกรพระครุฑพาห18) ราชอํานาจแหงพระมหากษัตริยกษัตริย 
นอกเหนือจากนี้ ยังเปนสัญลักษณท่ีปรากฏบนสถานท่ีและเอกสารทางราชการตาง ๆ ของรัฐบาล
ไทย ทําใหเกิดกระแสตอตานการจัดสรางอยางรุนแรงและบั่นทอนความนาเช่ือถือของผูจัดสราง
วัตถุมงคลตามเจตนาแหงการจัดสราง 

 
 17 ขาวเอ็มไทย, คนสงสัย! ปมหมอลักษณ สรางพระราหูทรงครุฑ, เขาถึงเม่ือ 14 
สิงหาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://news.mthai.com/hot-news/social-news/456914. 
html. 
 18 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  ตราแผนดินของไทย, เขาถึงเม่ือ 17 สิงหาคม 2558,  
เขาถึงไดจาก https://th.wikipedia.org/wiki. 
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ภาพที่ 44 ส่ือจากสัมคมออนไลนตอการสรางวัตถุมงคลในรูปแบบท่ีนอกเหนือจากพระพุทธรูป 
ท่ีมา: ขาวเอ็มไทย, วิจารณแซด! หมอลักษณ สรางพระราหูทรงครุฑ ผิดตําราโหรหรือไม ?, 
เขาถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://news.mthai.com/hot-news/social-
news/456914.html 
 

 
 
ภาพที่ 45 การจับกุม อดีต ผบช.ก. พรอมพวกในขอหาฉกรรจ 
ท่ีมา: คมชัดลึกออนไลน, แกะรอย...วัตถุโบราณขุมสมบัติเครือขาย'พงศพัฒน', เขาถึงเม่ือ 
23 ธันวาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://www.komchadluek.net/detail/20141201/ 
196896. html 
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 ปจจัยกระตุนใหความเช่ือและความนิยมในการสะสมวัตถุมงคลเปนอยางมาก
นอกเหนือจากบริบทของความศรัทธาในสังคมไทย บางสวนมีผลมาจากบุคคลผูมีสวนเก่ียวของใน
วงราชการ19 และการเมืองไทยใหการสนับสนุนการคาทางพุทธพาณิชยและการลับลอบคาวัตถุ
โบราณที่ผิดกฎหมาย ดังจะเห็นไดจากภาพขาว20 การแกะรอยวัตถุโบราณในคดีจับกุมอดีตผู
บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ในคดีผูตองหาประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112, 149 พรอมพวกในขอหาฉกรรจ ท้ังหม่ินเบื้องสูง และเรียกรับผลประโยชนจากธุรกิจ
นอกกฎหมาย  นับเปนคดีใหญท่ีสุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตรของประเทศไทย รวมท้ังมีผูถูก
กลาวหาวารวมกันกระทําผิดสวนใหญเปนตํารวจ21 ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรักษา
กฎหมายย่ิงไดรับความสนใจจากสังคมมากเปนพิเศษ ท่ีสําคัญในคดีนี้ไดขยายผลจนปรากฏ
หลักฐานอาจมีเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมอีกหลายหนวยงานเขาไปพัวพัน
ดวย ซึ่งหากการขยายผลพบหลักฐานจนเช่ือไดวากลุมคนเหลานี้เก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับ
ผลประโยชนจํานวนมหาศาลจากธุรกิจนอกกฎหมายท่ีวานั้นจริง ยอมสงผลกระทบตอความเช่ือม่ัน
ในกระบวนการยุติธรรมไทยอยางหลีกเล่ียงไมได 
 เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน นอกจากตัวบุคคลท่ีเก่ียวของทางคดีจะเปนท่ีสนใจของสังคมแลว 
ทรัพยสินท่ีอายัดได22 โดยเฉพาะพระพุทธรูป และโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เคร่ืองถวยชาม และ
ภาพวาด กวา 2 หม่ืนช้ิน ซึ่งลวนแลวแตมีคุณคาทางประวัติศาสตร ยากตอการประเมินคา ยังเปน
ท่ีสนใจของสังคมโดยเฉพาะในกลุมนักประวัติศาสตรดวย โดยกรมศิลปากร จะรวมมือกับตํารวจ
ในการตรวจสอบวัตถุโบราณท่ียึดไดจากเครือขายฯท้ังหมด เพ่ือขยายผลวาจะรูปคดีนี้อาจมีสวน
เก่ียวของกับขบวนการคาวัตถุโบราณและขบวนการฟอกเงิน23 ในข้ันตอนตอไป 

                                           
 19 คมชัดลึกออนไลน, แกะรอย...วัตถุโบราณขุมสมบตัิเครือขาย'พงศพัฒน', เขาถึง
เม่ือ 23 ธันวาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://www.komchadluek.net/detail/20141201/ 
196896.html. 
 20 โอเคเนช่ันออนไลน,  นายพลดังกับคดีดัง.., เขาถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2557, 
เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/Mafia/2014/11/25/entry-1 
 21 ขาวสนุกดอทคอม,  เสนทางพลิกผันจากตํารวจสูผูตองหา, เขาถึงเม่ือ 24 
พฤศจิกายน 2557,  เขาถึงไดจาก  http://news.sanook.com/1704669/ 
 22 สํานักขาวทีนวิส,  คดสีะทานยุทธจักรสกีากี!! แฉเซฟพงศพัฒน ฝงใตดิน!?, 
เขาถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://crime.tnews.co.th/content/117334/ 
 23 แนวหนาออนไลน,  โยงเครือขาย‘พงศพัฒน’ จับอีก5ราย แอบอางเบ้ืองสูง- 

รีดทรัพย, เขาถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.naewna.com/politic/ 
132768 
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 ส่ิงนี้นับเปนผลลัพธ24 จากการกระทําความผิดทางกฎหมายโดยตรงทางพุทธพาณิชย 
ท่ีเก่ียวพันกับความเช่ือและความศรัทธาตอคนสวนใหญในประเทศไทยในฐานะพุทธศาสนิกชน    
 

 
 24 ขาวสดออนไลน,  ตร.คุมตัว ‘พล.ต.ท.พงศพัฒน’ ขอศาลฝากขังผัดแรก พบ
เครียด-อิดโรย-มีแผลที่ขา, เขาถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2557,  เขาถึงไดจาก  http://www. 
khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE56SXpNek16T0E9PQ==&subcatid= 
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บทที่ 5 

 
บทสรุป 

 
 การศึกษาเร่ืองปรากฏการใหมของความเช่ือและพุทธพาณิชยในคร้ังนี้ เปนการศึกษา
แนวคิดการสรางวัตถุมงคลในหลากหลายรูปแบบคติความเช่ือ และพุทธพาณิชย ผานการศึกษา
บริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะหเอกสารและการประมวลผลการเก็บ
ขอมูลภาคสนามจากภาพเหตุการณและภาพขาวท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของโครงการจัดสราง
วัตถุมงคลตามกรณีศึกษา สําหรับประดิษฐานท่ีวัดสําคัญในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดท่ี
สําคัญของแตละภูมิภาค 
 ลักษณะของสิ่งท่ีจัดสรางมีพ้ืนฐานมาจากสภาวะและวิกฤตการณปจจุบันทางสังคม 
โดยมีผูทรงคุณวุฒิในระดับช้ันเจาคณะหรือช้ันผูใหญในระดับสูงเปนองคประกอบสําคัญในพิธีการ
ที่กําหนดข้ึน การสรางดวยวัสดุมวลสารท่ีแตกตางกันเปนสวนหนึ่งในการเพิ่มมูลคาและราคาให
วัตถุมงคลท่ีจัดสรางข้ึน ปจจุบันส่ิงจัดสรางเหลานี้ยังคงประดิษฐานในวัดท่ีสําคัญหลายแหงท่ัว
ภูมิภาคในประเทศไทย และเปนประโยชนตอการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวใหกับทางวัด สงเสริมอาชีพและรายไดใหชาวบานใน
บริเวณหมูบาน ชุมชน อําเภอและจังหวัดบริเวณใกลเคียง 
 จากการศึกษาวิเคราะหลักษณะกระบวนการจัดสรางวัตถุมงคลในปจจุบัน โดยศึกษา
จากกลุมพระเศรษฐีนวโกฏิท่ีถูกจัดสรางโดยสถาบันพยากรณศาสตร และตัวอยางจากโครงการ 
“สรางมหาเศรษฐีนวโกฏิ 9 องค ประดิษฐาน 9 สิริมงคลสถานท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ซึ่งพบวายังมีรายละเอียดท่ีเปน
ลักษณะพิเศษ และสามารถใชผลท่ีไดเปนแนวทางในการศึกษาลักษณะรูปแบบของการจัดสราง
วัตถุมงคลอ่ืน ๆ ตอไปได โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญในดานตาง ๆ ไดดังนี้ 
 
ลักษณะรูปแบบ 

  ผูจัดสรางเรียกประติมากรรมวา “พระ” แตส่ิงจัดสรางดังกลาวนั้น กลาวโดยสรุปคือ
พระเศรษฐีนวโกฎิไมใชพระพุทธเจา เพียงแตมีลักษณะรูปแบบท่ีสืบทอดจากตํานานและคําบอก
เลาท่ียังไมปรากฎหลักฐานท่ีชัดเจน แตสรางใหมีลักษณะท่ีคลายกับพุทธลักษณะของพระพุทธองค 
รวมท้ังไดประดับพระพุทธรูปขนาดเล็กไวท่ีดานบนสุดของเศียรพระ เพ่ือความเหมาะสมในการ
กราบไหวบูชา มีลักษณะผสมทางรูปแบบหลากหลายอิทธิพล ท้ังในแบบพุทธเถรวาทและพุทธ
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มหายาน และผสานอิทธิพลทางพิธีการจัดสรางท้ังแบบพุทธ พราหมณ ฮินดู เทวดา เจาท่ี ผีสาง
และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ในชุมชนและแบบใกลเคียงตามคติความเช่ือดั้งเดิมไวดวยกัน 
 จากการตรวจสอบและศึกษาเปรียบเทียบพระเศรษฐีนวโกฎิท้ังหมดท่ีจัดสรางข้ึน      
ซึ่งเปนศิลปกรรมในปจจุบันรูปแบบเดียวกันท้ังหมด โดยมีจุดสังเกตลักษณะรูปแบบเบื้องตน มี 2 
อยางคือ องคปฐมท่ีมีช่ือเสียงท่ีนํามาใชประกอบการวิจัยนี้ มีการประดับดวยซุมประดิษฐานพระ
ชัยนวราชบพิตรจํานวน 1 องคบริเวณมวยผมบนสุดของเศียรพระ และมีพระพักตรเรียงกัน 9 
หนาในแนวนอน สวนองคอ่ืน ๆ ที่ไดจัดสรางมีลักษณะการจัดเรียงใบหนาท่ีแตกตางกันท้ังแบบ
แนวนอนในแถวเดียวกัน และแนวตั้งสามช้ัน โดยไมประดับองคพระพุทธรูปขนาดเล็กท่ีมวยผม 
 พระเศรษฐีนวโกฎิมีลักษณะรูปแบบท่ีหลากหลาย ปรากฏรูปแบบปาง เคร่ืองทรง  
และรายละเอียดท่ีตางกัน ไมตายตัว บางองคทรงจีวรแบบพระพุทธรูป บางองคทรงเคร่ืองหลาย
ศิลปะคือมีท้ังแผงประดับ ขอรัดตนแขน สายสังวาลยแบบนักบวชลักษณะเดียวกับพระกร่ิงฯ และ
บางรูปแบบสวมเคร่ืองทรงแบบมีเทริดท่ีกระบังหนา และมีลักษณะการจัดเรียงใบหนาหลายช้ัน
รอบทิศท่ีเหมือนศาสนาพุทธในนิกายมหายาน แตทุกองคมีลักษณะสําคัญท่ีเหมือนกัน คือ มี 9 
พระพักตร 
 ลักษณะของการจัดเรียงพระพักตร แบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรกเปนการเรียง
แนวเดียวกันในแนวระนาบ คือ การจัดวางใบหนาท้ัง 9 เรียงเปนวงกลม 360 องศาในแนวระนาบ
เดียวกันกับรางกาย สวนกลุมท่ีสอง เรียงสูงข้ึนไปในแนวดิ่ง 3 แถว ประกอบดวยแถวลาง 4 เศียร 
แถวกลาง 4 เศียร และแถวบนสุด 1 เศียรตามแบบนิกายมหายาน  
 การประทับนั่งมีลักษณะท่ีตางกัน ท่ีพบโดยมาก 3 ประเภท ไดแก การประทับนั่งแบบ
ขัดสมาธิเพชรและขัดสมาธิราบ การประทับนั่งแบบพนมมือ เปนลักษณะท่ีแตกตางท่ีสุดเนื่องจาก
ไมเคยมีปรากฏในตําราการสรางพระพุทธรูป และการประทับนั่งแบบหงายพระหัตถประทานพร 
 
แนวความเช่ือ 

 จากการศึกษาอาจสรุปไดวาการจัดสรางวัตถุมงคลในลักษณะใหมเปนการนํา
แนวความคิดท่ีผสมผสานความเชื่ออยางหลากหลายมาใช ท้ังพราหมณ ฮินดู พุทธแบบเถรวาท 
หรือแบบมหายานมาใชรวมกัน อีกท้ังความเช่ือแบบทองถิ่นในสิ่งเหนือธรรมชาติหรือประเพณี
นิยมท่ีสืบทอดตอกันมา โดยมีพัฒนาการท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาหรือยุคสมัยของผูสืบทอดจาก
รุนสูรุน ท้ังนี้อาจมีปจจัยท่ีเปนผลสะทอนใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอแนวความเช่ือ เชน การศึกษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การติดตอส่ือสารท่ีเช่ือมโยงถึงกัน ใหมีผลจากนามธรรมออกมาเปน
รูปธรรมมากข้ึน ปรับเปล่ียนแนวคิดใหสะทอนออกมาเปนผลแหงวัตถุนิยมท่ีจับตองและเขาถึงได 
ตามแตเจตนาของบุคคลท่ีอาจเปนผลแหงบุญกุศลหรือบุญพาณิชยไดอยางใดอยางหนึ่ง ส่ิงเหลานี้
ไดสะทอนออกมาใหเห็นในรูปแบบวัตถุนิยมเนื่องในพุทธศาสนาหรือการประกอบบุญกุศลข้ึนโดย
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ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ทางแนวคิดการถวายส่ิงของเปนเคร่ืองบูชา เพ่ือสิริมงคล หรือดล
บันดาลแหงอานุภาพตาง ๆ เพ่ือตอบสนองขวัญกําลังใจและเปนท่ีพ่ึงยึดเหนี่ยวทางจิตใจและ
กลายเปนส่ิงนิยมแพรหลายในสังคมไทยไปในท่ีสุด 
 ความนิยมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนี้ อาจมีผลมาจากบุคคลในหมูชนช้ันสูง ขาราชการ ขาราช
บริพาร หรือในกลุมผูมีอิทธิพลมีช่ือเสียงทางสังคมในการชี้นําความเช่ือ ผานการสรางมูลคาทาง
การตลาดและการซื้อขายแลกเปล่ียนกัน ตามลักษณะของพุทธคุณ ตามวัสดุท่ีสราง ตามอันดับ
ความนิยมเปนหมวดหมู เพ่ือตอบสนองความม่ันใจในทรัพยสิน หนาท่ีการงาน การดํารงชีวิตและ
ความม่ันคงทางจิตใจ สะทอนใหเห็นจากการตั้งช่ือรุนวัตถุมงคล พระสงฆหรือพระเกจิอาจารยท่ี
ไดรับความนิยมในชวงเวลานั้นตามผลจากยอดเงินบริจาคตามกําลังศรัทธา  
 
รูปแบบศิลปกรรม  

 เปนรูปแบบท่ีไมมีอยูในประติมาวิทยา ท้ังในแบบพุทธนิกายเถรวาทและมหายาน หรือ
พราหมณ เปนการสรางข้ึนใหมจาก  
 1. แนวทางของรูปแบบการสรางพระกร่ิงฯท่ีประสบความสําเร็จ  
 2. การรวบรวมมวลสารและสรางศูนยรวมศรัทธาของคนไทยในยุคปจจุบันคือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ โดยระบุวัตถุประสงคการสรางจํานวน 9 องค เพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเพิ่มการประดับ “พระพุทธนวราช
บพิตร” ท่ีบริเวณดานบนสุดของพระเศียร เปรียบเสมือนการบูชาองคพระพุทธรูป อีกท้ังยังไดบูชา
องคพระพุทธรูปพิมพท่ีพระเจาอยูทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางข้ึน  
 3. สรางข้ึนเพ่ือเปนโอกาสในการตอบรับวัตถุประสงคตามสถานการณปจจุบัน คือการ
บูชาตามความเชื่อในการบรรเทาความทุกขยากในอดีต ปรับเปล่ียนใหสอดรับกับสถานการณ
วิกฤติเศรษฐกิจในปจจุบัน เพ่ือความเช่ือในการทําใหดวงชะตาชีวิตดีข้ึนมีความรุงเรืองรํ่ารวย
เพ่ิมข้ึน 
 
เทคนิควิธีการ 
 จากการศึกษาวิเคราะหลักษณะเทคนิควิธีการจัดสรางส่ิงบูชาในปจจุบันนั้นสามารถ
อธิบายไดเปน 2 สวนหลัก ดังนี้ 
 การจัดสราง  
 นอกเหนือจากการกําหนดขนาดหนาตัก รูปแบบท่ีจะจัดสรางและจํานวนองคท่ีจะ
จัดสรางแลวนั้น ลําดับข้ันตอนตาง ๆ ในสวนของพิธีการสามารถเพ่ิมลักษณะท่ีโดดเดนและเปน
องคประกอบท่ีสามารถเพิ่มมูลคา สรางกระแสนิยมและปริมาณความตองการในทองตลาดหรือ
กลุมนักเลนพระใหกับส่ิงจัดสรางเปนสําคัญย่ิง 
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 1. พิธีการบวงสรวงและบูชาฤกษ เพ่ือความเปนสิริมงคลเปนจุดประสงคหลัก ขอพร
ใหเกิดความสบายใจและความราบร่ืนในการทํางานไรอุปสรรค โดยมีพิธีท้ังทางพุทธและทาง
พราหมณรวมกันเสมอ ประกอบดวยเคร่ืองสังเวยและดอกไมธูปเทียนบูชา หากการกําหนดวันท่ี
และเวลาท่ีเหมาะสมกับวาระและโอกาสที่เปนมหาฤกษ/มหามงคล มักกําหนดเปน “วันข้ึน” ไมใช 
“วันแรม” ตามปฏิทินจันทรคติ รวมท้ังสภาพอากาศในระหวางท่ีประกอบพิธีเอ้ืออํานวยในทุก ๆ 
ดาน เชน ฝนตกปรอย ๆ กําลังดี แดดไมรอนจัดเกินไป อากาศสดใสทองฟาเปดไมมีเมฆมาก 
เปรียบเสมือนไดรับการอวยพรและความพึงพอใจใหดําเนินการทํางานตอไปอยางราบร่ืน 
 2. อัญเชิญพระสงฆซึ่งมีสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนตในบทตาง ๆ กลาวคือ สมณ
ศักดิ์คือ ยศท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานแกพระสงฆผูประพฤติดี จึงทําการอัญเชิญเพ่ือใหเกิด
กําลังความดีในการคุมครองปกปกรักษา เกิดพลังความดี รวมท้ังเปนนัยยะใหเกิดความขลัง ใน
ปจจุบัน สมณศักดิ์ เปนหนาท่ีทางคณะสงฆชวยกันพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับช้ัน จึง
เสนอเร่ืองเพ่ือขอพระราชทานตามระเบียบ  
 3. จัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการทําบุญบริจาคเงินตามแตกําลังทรัพย
หรือกําลังศรัทธาเพ่ือซื้อแผนทองหรือแผนเงินในการเขียนช่ือ-สกุลจารึก อธิษฐานมีสวนรวมใน
การสรางกอนนําไปหลอม เพ่ืออานิสงสอันดีท่ีจะเกิดข้ึนตอไป เนื่องจากไดมีสวนรวมในงานบุญ
จัดสรางพระฯ หรือวัตถุมงคล ซึ่งถือวาไดบุญมาก มักจัดตามวาระและโอกาสสําคัญทางศาสนา 
หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ หรือเทศกาลตามประเพณี เชน ปใหมไทยในชวงวันหยุดสงกรานต 
เพ่ือเปดโอกาสใหมีระยะเวลาไดรวบรวมเงินบริจาคในจํานวนท่ีเหมาะสม 
 4. จัดกิจกรรมเพ่ือเปดโอกาสใหมีผูรวมบริจาคทองคําบริสุทธิ์และชนวนมวลสารท่ี
สําคัญในการนํามาทําพิธีเททองหลอรูปในข้ันตอนตอไป เพราะนอกเหนือจากเงินบริจาคดังท่ีกลาว
มาขางตนแลว แรโลหะที่จําเปนในการนํามาเขาสูกระบวนการหลอพระนั้นนับวามีราคาท่ีสูงมากใน
ปจจุบัน การเปดโอกาสใหผูสนใจรวมบริจาคแรโลหะท่ีมีคา เชน ทองคํา เงิน นาค หรือทรัพยสิน
สวนตัว เชน สรอยคอทองคํา กรอบพระ ของมีคาตาง ๆ จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะสามารถประหยัด
เงินทุนและคาใชจายในการจัดสรางไดอยางมาก 
 5. พิธีเททองหลอ นอกเหนือจากข้ันตอนเตรียมงานแมพิมพอ่ืน ๆ แลวนั้น ใน
ระหวางพิธีการนับเปนโอกาสท่ีผูสนใจสามารถนําเงินหรือทรัพยสินมาบริจาคเพ่ิมเติมเพ่ือหลอม
ทองรวมกันลงในเตาได โดยเร่ิมจากการเปาสังขเพ่ือเร่ิมพิธีพราหมณและพิธีพุทธไปพรอม ๆ กัน 
จากนั้นชาวบานในบริเวณจะรอเก็บส่ิงของตาง ๆ ท่ีเหลือจากการประกอบพิธีเททองเพ่ือนํากลับไป
บูชา เชน สายสิญจน ยันตแปดทิศ พวงมาลัย ดอกไม 
 6. อัญเชิญพระสงฆซึ่งมีสมณศักดิ์เจริญนั่งอธิษฐานปรกจิต คือการเชิญพระสงฆ
รวมกันนั่งสวดมนตภาวนาอธิษฐานเพื่อปลุกเสกส่ิงจัดสรางฯ ใหเกิดความเขมขลังศักดิ์สิทธิ์ โดยมี
สายสิญจนโยงไวรอบทิศคลายกับวิธีบายศรีทางพราหมณ 
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การประชาสัมพันธที่อาจมีสวนในเชิงพุทธพาณิชย 
 การจัดสรางเร่ืองราวเดิมท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือสนับสนุนการจัดสรางวัตถุมงคล
ชนิดใหมและประวัติท่ีมาใหเกิดความเขมขลัง เกิดเปนกระแสความศรัทธาสรางความนาเช่ือถือใน
การบูชาท่ีเขากับยุคสมัยในชวงเวลาท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระหวางภูมิภาคและภายในประเทศเพื่อ
เปนสวนสนับสนุนการจัดสราง มีการบอกเลาถึงพิธีการปลุกเสก ข้ันตอนการใสมวลสารสําคัญ การ
กําหนดวันเวลาท่ีเปนมงคลตามหลักโหราศาสตรในการจัดสราง อีกท้ังยังเพ่ิมปจจัยทางการตลาด 
โดยการจัดทําส่ือส่ิงพิมพและการโฆษณาประชาสัมพันธ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ประชาสัมพันธมากกวารอยละ501 ผานหนังสือพิมพหัวสีตาง ๆ แผนพับสีสันสดใส โดยเฉพาะ
ชวงเปดรับจองวัตถุมงคล เนื่องจากสะดวกและเปนท่ีนิยมตอการเก็บสะสม มีการสรางเร่ืองราว
และวัตถุประสงคในการจัดสรางท่ีชัดเจน ส่ือลักษณะการใชงานตามสถานการณท่ีถูกตองตามท่ี
คําศัพททางการตลาดเรียกวา Usage Situation ท่ีตรงใจผูใหความสนใจในการบูชาวัตถุมงคล เชน 
การบูชาเพื่อโชคลาภเงินทอง ความรํ่ารวยรุงเรือง ประสบความสําเร็จ มีช่ือเสียง หรือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และการจํากัดจํานวนวัตถุมงคลในการจัดสรางเพื่อใหเกิดความหายาก 
และมีคุณคาทางโครงสรางราคา รวมท้ังเนนวัตถุประสงคในการทําบุญมากกวาการจัดหารายไดเขา
โครงการ   
 การประชาสัมพันธงานบุญหรือท่ีเรียกวา “การบอกบุญ” ในปจจุบันมีการพัฒนา
ปรับปรุงใหทันสมัยข้ึนตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป นอกเหนือจากการประชาสัมพันธผานทางวัดและ
การบอกตอแลวนั้น ทีวี วิทยุและส่ือออนไลนมีบทบาทอยางมาก เปดกวางและเปนท่ีแพรหลาย
มากท่ีสุดในขณะนี้ เนื่องจากมีภาพตัวอยาง คลิปวีดีโอและแสง สี เสียงท่ีชัดเจน ขอมูล
ประกอบการบรรยายท่ีชัดเจนและครบถวนทันสมัย รายการโทรทัศน/ชองวิทยุ รับจัดทํา Spot 
ส้ันๆ เชน ความยาวเวลา 30 วินาที 1 นาที ส่ือโฆษณา เพ่ือออกอากาศประชาสัมพันธผานทาง
รายการโทรทัศนชองฟรีทีวีและชองเคเบิ้ลเพ่ือส่ือโดยตรงถึงผูบริโภค รวมท้ังการซื้อชองสัญญาณ
ตาง ๆ เอง 
 เว็บไซต/เฟสบุค ในปจจุบันบริการรับพัฒนาเว็บไซต เพ่ือเขาถึงกระดานสนทนา ตอบ
คําถามและโตตอบไดโดยตรงพรอมคําติชมเสนอแนะประมวลภาพถายกิจกรรมท่ีผานมา 
เกร็ดความรู และกิจกรรมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน แนะนําสถานที่กิน-เท่ียว ท่ีใกลวัดและแหลงเย่ียมชม
ส่ิงจัดสรางฯ ท่ีไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
 กิจกรรมรวมกับทางวัด/อําเภอและจังหวัด ดังจะเห็นไดจากภาพขาวตางๆ คือ การ
ใชพรีเซ็นเตอร ดารานักแสดงท่ีกําลังอยูในกระแสฯ รวมกับมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมหารายไดสมทบ
ทุนโครงการฯเปดสายโทรศัพทรับเงินบริจาครวมศรัทธา-รวมสราง จัดงานเลี้ยงวันเกิดทําบุญ ณ 

                                           
 1 วอยส ทีวี ชอง 21 ออนไลน, การตลาด “พระเครื่อง”, เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557, เขาถึงได
จาก http://shows.voicetv.co.th/voice-market/99238.html 
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รพ.สงฆและสถานปฏิบัติธรรม จัดตั้งปายส่ือส่ิงพิมพกิจกรรมประจําปในการมาเคารพสักการะส่ิง
จัดสรางฯเพ่ือความเปนสิริมงคล จัดทองเท่ียวไหวพระ 9 วัด ทําบุญสะเดาะเคราะหประจําป 
ทําบุญเสริมดวงชะตาตามปเกิด 
 จากการศึกษาขางตน จึงอาจกลาวไดวา เทคนิควิธีการจัดสรางส่ิงบูชาไดมีการปรับปรุง
ไปอยางส้ินเชิงจากในอดีต นอกจากความสวยงามในเร่ืองรูปแบบแลว ยังแสดงใหเห็นการอิทธิพล
รวมทางความเชื่อและกิจกรรมตอยอดท่ีสืบเนื่องมาใหเกิดกระแสหมุนเวียนทางการเงินอยาง
ตอเนื่อง กลาวโดยสรุป ลักษณะรูปแบบ การจัดสรางส่ิงบูชาท่ีปรากฏในปจจุบันมีความสัมพันธกัน
กับปรากฏการณใหมทางความเชื่อและพุทธพาณิชยกันอยางแนบแนน พรอมกับการพัฒนา
ปรับปรุงข้ันตอนเทคนิคและวิธีการ ควบคูกับการสอดแทรกลักษณะรูปแบบทางความเช่ือให
ปรากฏไวอยางแยบยล ในการศึกษาคร้ังนี้จึงทําใหสามารถเขาใจลักษณะการจัดสรางวัตถุมงคล
และส่ิงจัดสรางตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนข้ึน สามารถนําไปตอยอดในการศึกษา
ปรากฏการณใหมและเง่ือนไขใหม ๆ ทางความเช่ือและพุทธพาณิชยในรูปแบบอ่ืน ๆ ไดตอไป 
อาทิ ความนิยมเปนอยางมากจากผูคนในสังคม ผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับการสรางวัตถุมงคลใน
รูปแบบอื่น ๆ และการแสวงหาผลประโยชนจากความศรัทธาของผูคนท่ีมีตอความเช่ือ  
 ขอมูลจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะเปนฐานสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถศึกษาแนวคิดทาง
พุทธศาสนาในสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม ในการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์รูปแบบอ่ืน
ท่ีอาจจะเขามาแทนท่ีการบูชาพระพุทธรูปในฐานะส่ิงยึดเหนี่ยวทางใจ ในเชิงผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและพาณิชยแบบทรัพยสินเพ่ือปลุกกระแสใหเกิดความตื่นตัวทางการคา อาทิ จตุคาม
รามเทพ พระเศรษฐีนวโกฏิ พระราหูทรงครุฑ เปนตน ซึ่งสะทอนถึงความเส่ือมถอยจากแกนแท
แหงพระพุทธศาสนาเพียงเพ่ือการสรางผลกําไรและตอยอดการเติบโตทางธุรกิจบนความเช่ือและ
ความศรัทธาในฐานะของพุทธศาสนิกชนของคนไทยท่ีมีศาสนาพุทธเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจและ
ความดีงาม 
 



 82

รายการอางอิง 
 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  รอยธรรม..ไทอีสาน “พระ
ธาตุพนม ปฐมบรมสารีริกธาตุเจดียบนผืนแผนดินไทย”.  เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 
2559.  เขาถึงไดจาก http://e-shann.com/files/phatat_phanom.pdf 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย.  กองตลาดภาคกลาง.  พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐนีวโกฎิ.  
เขาถึงเม่ือ 9 มกราคม 2557.  เขาถึงไดจาก http://travel.truelife.com/; www.

เท่ียวภาคกลาง.com 

กาฬสินธ นิวส.  ขอเชิญรวมวางศิลาฤกษพระมหาเจดียอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ มูลคา 30 ลาน
บาท.  เขาถึงเม่ือ 9 มกราคม 2557.  เขาถึงไดจาก http://news.kalasinnews.com/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=948&Itemid=39 

กระทรวงวัฒนธรรม.  กรมการศาสนา.  จดหมายเหตกุารสาธยายพระไตรปฎกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550.  กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2550. 
กระทรวงมหาดไทย.  กรมพัฒนาชุมชน.  “พระกร่ิงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงรา

ชานุภาพ ฉลอง 100 ป กระทรวงมหาด ไทย องคปฐมเสนาบดี. ป พ.ศ. 2435”. 
วารสารพัฒนาชุมชน (ฉบับพิเศษ 2555): 60. 

กระปุกดอทคอม.  งานครอบครูชอง 3 ป 2558 ดารานักแสดงรวมงานคับคั่ง.  เขาถึงเม่ือ 19 

มีนาคม 2558.  เขาถึงไดจาก http://women.kapook.com/view115020.html 
 .  พอดีคํา จดัพิธีไหวครู 2558 ดาราชอง 7 ตบเทารวมงานคับคั่ง.  เขาถึงเม่ือ 27 

กุมภาพันธ 2558.  เขาถึงไดจาก  http://women.kapook.com/view 113343.html 
กมลาศ  เพ็งชอุม.  “การศึกษารูปแบบ และคติการสรางพระพุทธไสยาสนในลุมแมน้ําเจาพระยา”  
 เอกสารการคนควาเฉพาะบคุคลปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
กรมสรรพากร.  ตรวจสอบรายช่ือสถานศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดที่ผูมีเงิน

ไดมีสิทธิขอหักลดหยอนเงินบริจาค.  เขาถึงเม่ือ 21 ตลุาคม 2558.  เขาถึงไดจาก 
http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html 

กองบรรณาธิการ.  “วัดพระธรรมกาย ขุมทรัพยมหาศาล นี่หรือวิถีพุทธ?”.  นิตยสารฟอรบส 

ไทยแลนด (มกราคม 2557): 56-63. 

ขาวสดออนไลน.  ตร.คุมตัว ‘พล.ต.ท.พงศพัฒน’ ขอศาลฝากขังผัดแรก พบเครียด-อิดโรย-

มีแผลที่ขา.  เขาถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2557.  เขาถึงไดจาก  http://www. 
khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE56SXpNek16T0E9PQ==&s

ubcatid= 



 83

ขาวสดออนไลน.  พระเศรษฐีนวโกฏิฯ วัตถุมงคลวัดเสมียนนารี.  เขาถึงเม่ือ 25 มิถุนายน 
2555.  เขาถึงไดจาก  http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid= 
TVRNME1EVTFNRE0wTUE9PQ==&catid= 

ขาวสนุกดอทคอม.  เสนทางพลิกผันจากตํารวจสูผูตองหา.  เขาถึงเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2557. 
เขาถึงไดจาก  http://news.sanook.com/1704669/ 

ขาวเอ็มไทย.  คนสงสัย! ปมหมอลักษณ สรางพระราหูทรงครุฑ. เขาถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 
2558. เขาถึงไดจาก http://news.mthai.com/hot-news/social-news/456914. 
html. 

 .  วิจารณแซด! หมอลักษณ สรางพระราหูทรงครุฑ ผิดตําราโหรหรือไม ?.  เขาถึง
เม่ือ 14 สิงหาคม 2558.  เขาถึงไดจาก http://news.mthai.com/hot-news/social-

news/456914.html 

คณะทํางานคูมือศึกษาชาดก.  ประตูสูชาดก.  กรุงเทพฯ: หอไตรการพิมพ, 2555. 
คณะวัดสามแยก.  ขอมูลเพื่อการศึกษา: พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล ชุด 91 เลม มหา

มกถฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภพุทธศักราช 2525 และฉบับตรวจชําระ
ใหมพุทธศกัราช 2546. เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559. เขาถึงไดจาก http:// 
www. baanspajai.com/upload/Tripitaka/02.pdf 

คมชัดลึกออนไลน.  แกะรอย...วัตถุโบราณขุมสมบตัิเครือขาย'พงศพัฒน'.  เขาถึงเม่ือ 23 
ธันวาคม 2557.  เขาถึงไดจาก  http://www.komchadluek.net/detail/ 
20141201/196896.html. 

 .  พระกร่ิงชินบัญชรปริสุทโธลุงสมร รัชชนะธรรมแตงตนพิมพ.  เขาถึงเม่ือ 14 
กรกฎาคม 2557.  เขาถึงไดจาก http://www.komchadluek.net/detail/ 
20140714/ 188171.html 

 .   ศาสนา-พระเคร่ือง : “ตํานานพระกร่ิงอันล่ือล่ันพระกร่ิงญาณวิทยาคม”. เขาถึง
เม่ือ 25 มีนาคม 2557.  เขาถึงไดจาก http://www.komchadluek.net/detail/ 
20140714/188171.html  

 .   สสส.ปลุกกระแส'สวดมนตขามป. เขาถึงเม่ือ 17 พฤษภาคม 2557.  เขาถึงได
จาก http://www.komchadluek.net/detail/20131217/175029.html. 

จุฑารัตน  จติโสภา.  “วิเคราะหแนวคดิของรัชกาลท่ี 4 ท่ีสะทอนผานงานจิตรกรรมเร่ืองอิเหนาใน
พระวิหารหลวง วัดโสมนัสวิหาร”.  วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

ฉลองเดช  คภูานุมาต.  “แนวคิดมหาปุริสลักขณะพุทธปฏิมาศิลปะไทล้ือ เมืองนาน”.  รายงาน
การวิจัยคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552. 



 84

เดอะฟนธง.  พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ องคปฐม ประดิษฐานบนยอดภูเขาทองวัดสระเกศ. 
เขาถึงเม่ือ 9 ธันวาคม 2558.  เขาถึงไดจาก  http://www.thefuntong.com/ 
category/ view/37-657-2.html 

 .   แผนการดาํเนินงานสราง พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ.  เขาถึงเม่ือ 9 ธันวาคม 2558. 
เขาถึงไดจาก https://www.thefuntong.com/categoty/vieew/37-653-5-detail. 
html 

ไตรเทพ  ไกรงู [นามแฝง].  ศาสนา พระเคร่ือง : ขาวทั่วไป.  เขาถึงเม่ือ 22 มิถุนายน 2555. 
เขาถึงไดจาก http://www.komchadluek.net/detail/20120622/133401/พระ
อาจารยอุเทนกับขาวลือถูกจับสึก.html 

ทศพล  จังพาณิชยกุล.  พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ บูชาแลวกาวหนารํ่ารวย.  กรุงเทพฯ: คอมมา  
 ดีไซน แอนด พร้ินท, 2552. 
เทพ  สาริกบตุร.  ปูมประวัติแหงการกอสราง เศรษฐนีวโกฎิ.  เขาถึงเม่ือ 9 ธันวาคม 2558. 

เขาถึงไดจาก http://www.thefuntong.com/content.php?topicid=37& id=662 

เทพย  สาริกบุตร.  พุทธาภิเษกพิธี พิธกีรรมปลุกเสกพระเคร่ืองรางของขลัง.  พระนคร:  
 ศิลปาบรรณาคาร, 2509. 

ไทยรัฐออนไลน.  ฮือฮา! สุดช็อกทําไมจึงออก? เปดใจ หลวงพ่ีอุเทน เจาอาวาสวัดทาไมที่
แรก.  เขาถึงเม่ือ 29 มกราคม 2558.  เขาถึงไดจาก http://www.thairath.co.th/ 
content/477906 

ธนาคารกสิกรไทย.  ทริคลดหยอนภาษีแบบไดบุญ ดวยการบริจาคเงิน.  เขาถึงเม่ือ 21 ตุลาคม 
2558.  เขาถึงไดจาก http://money.kapook.com/view103406.html 

ธีรพงศ  จตุรพาณิชย.  “พระเสฎธีนวโกฎิ.”  เมืองโบราณ  27, 1 (มกราคม-มีนาคม 2544): 
 81-85. 
นุชนาฏ  ดีเจริญ.  พิธไีหวครูและครอบครูนาฏศิลปไทย.  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559. 

เขาถึงไดจาก http://www.human.nu.ac.th/jhnu/file/journal/2011_02_17_ 
17_17_ 08-1-2-3.pdf 

แนวหนาออนไลน.  โยงเครือขาย‘พงศพัฒน’ จับอีก5ราย แอบอางเบ้ืองสูง-รีดทรัพย. เขาถึง
เม่ือ 30 พฤศจิกายน 2557.  เขาถึงไดจาก  http://www.naewna.com/politic/ 
132768 

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด.  ธุรกิจพระเคร่ืองป'48 : มูลคาเกือบ 20.000 ลานบาท.  

 เขาถึงเม่ือ 21 ตุลาคม 2558.  เขาถึงไดจาก  https://www.kasikornresearch.com/ 
th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid=4766 

 



 85

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด.  วงการพระเคร่ืองป’51 : กระแสจตุคาม-รามเทพซบเซา...
ตลาดพระเคร่ืองยังทรงตัว.  เขาถึงเม่ือ 21 ตุลาคม 2558.  เขาถึงไดจาก https:// 
www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx? 
docid=14166  

บุศรา  สวางศรี.  “พุทธพาณิชย : พระเครื่อง”.  วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. 

ประมูลดอทคอม.  พระกร่ิงและพระชัยวัฒน ภ.ป.ร. จุฬาลงกรณ. เขาถึงเม่ือ 9 มกราคม 2557. 
เขาถึงไดจาก  http://www.pramool.com  

ผูจัดการออนไลน.  คล่ีปริศนา 'วัดทาไม' สติ๊กเกอรหลังรถ-วัดดังซุปตาร.  เขาถึงเม่ือ 6 
มีนาคม 2558.  เขาถึงไดจาก  http://www.manager.co.th/daily/viewnews. 
aspx?News ID=9560000028113 

 .   “...ปหนาเผาจริง” วิกฤตเศรษฐกจิ 2556-2560!?.  เขาถึงเม่ือ 2 พฤษภาคม 
2557.  เขาถึงไดจาก  http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews. 
aspx?NewsID=9550000122822 

พลังจิต [นามแฝง].  ขอเชิญบูชาผายันตเกราะเพชรและพระเศรษฐนีวโกฏเิสาร 5 ถวายหลวงปู
เงิน วัดเกาะแกว.  เขาถึงเม่ือ 9 ธันวาคม 2558.  เขาถึงไดจาก http://board.palungjit. 
org/ 

 .  อภินิหารของหลวงปูสําเร็จ (สมเด็จ) ลุน แหงนครจําปาสัก.  เขาถึงเม่ือ 10 
พฤษภาคม 2558.  เขาถึงไดจาก  http://board.palungjit.org/f4/อภินิหาร-ของ-
หลวงปูสําเร็จ-สมเด็จ-ลุน-แหงนครจําปากสัก-141242.html 

พรหมพระเคร่ือง ส่ือ สรางสรรค สะสม แลกเปล่ียนวัตถุมงคล.  7 ความรูพื้นฐานสําหรับนักสะสม
พระเคร่ือง.  เขาถึงเม่ือ 3 มกราคม 2557.  เขาถึงไดจาก  https://sites.google. 
com/site/amuletbucha/7 

พระครูปยธรรมวิมล (ธนชน นรินโท).  “เปรียบเทียบบทบาทการอุปถัมภศาสนาของอนาถ 

 บิณฑิกเศรษฐีกับเมชีเทเรซา”.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน 1, 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2556): 59-76. 

พระครูสมุหไกรษร ปฺญาวชิโร (ราชนิจ).   เยือนถิ่นแดนพุทธภูมิ สักการะสังเวชนียสถาน ๔ 

ตามรอยพระพุทธบาท.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. 
พระเคร่ืองสายอีสาน.  พระกร่ิงเศรษฐีนวโกฏิ และพระอุบาเก็ง.  เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 

2558.  เขาถึงไดจาก  http://www2.g-pra.com/auctionc/view.php?aid= 
3231337 

 



 86

พระจิรวัฒน  อภินนโท.  “วิเคราะหผลกรรมของเศรษฐีท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

 ลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 
พระธรรมทูตอินเดีย.  ขาวสาร, งานชีวิต, ศาสนกิจพระธรรมทูตอินเดีย รูเร่ืองอินเดียเพ่ือรู

เร่ืองชีวิต.  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก http://www.oknation. 
net/blog/mylifeandwork 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต).  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (ชําระ-
เพ่ิมเตมิ ชวงที่ 1).  พิมพคร้ังท่ี 11.  กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 2550.   
 .  พัฒนาสังคมไทย ดวยความรูเขาใจไตรภูมิฯ.  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559. 

เขาถึงไดจาก http://www.watnyanaves.net/uploads/ File/books/pdf/ 
developing_thai_society_with_a_thorough_knowledge_and_understanding_ 
of_the_three_planes.pdf 

พระมหาชมภู  ไชยรบ.  “กุศโลบายในคัมภีรธัมมปทัฏฐกถา”.  วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554.  

พระมหาธิติพงศ  อุตตมปญโญ.  ไวยากรณบาลีเบ้ืองตน พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลี 

 เปนประเพณีของชาวไทย.  กรุงเทพฯ: สถาบันสอนภาษาบาลีสําหรับบุคคลท่ัวไป  

 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, 2556. 

พระมหาบุญเลิศ  ฐานทินโฺน และคณะ.  อริยวินัย รวบรวมจากพระไตรปฎก. พิมพคร้ังท่ี 10. 
กรุงเทพฯ: คิว พร้ินท แมเนจเมนท, 2552.  

พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จ.  ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2. พิมพคร้ังท่ี 23. 
 กรุงเทพฯ: คณะกรรมการแผนกตาํรา มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525. 
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธบิุณยากร).  สถานการณพุทธบริษัทในสังคมไทย: ศรัทธา

วิปริตหรือวิกฤติศรัทธา.  เขาถึงเม่ือ 2 พฤษภาคม 2557.  เขาถึงไดจาก http:// 
www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=1520&articlegroup_ 
id=278 

พระอุดมศักดิ ์ปญญาวโร (แกวพันธวงศ).  “ศึกษาการดําเนนิชีวิตตามศรัทธาในพุทธศาสนาของ
ชาวพุทธลาว”.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 

พระอุบาลีคุณปูมาจารย (สิริจนโฺท จนัทร).  ศิริมานนทสตูร.  เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2559. 
เขาถึงไดจาก http://www.buddhawisdom.info/assets/book/K8tuvn9T5K.pdf 



 87

พระอุบาลีคุณปูมาจารย (จนัทร).  กาพยรถไฟหลวง โดย ภาษาภาคอิสาน.  กรุงเทพฯ: เปงเฮง 
(กิมหลีหงวน), 2476. พิมพแจกในงานศพ นายหรอง ปาณฑุรังคานนท, 4 เมษายน 
2476. 

พิริยะ ไกรฤกษ.  พระพุทธปฏิมา อัตลักษณพุทธศิลปไทย.  กรุงเทพฯ: อมรินทร พร้ินติ้ง แอนด 
 พับลิชช่ิง, 2551.  
ฟนธงดอทคอม.  ฟนธงดวงชะตาของคณุที่เกิดลัคนาราศีธนู.  เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558.

เขาถึงไดจาก  http://www.thefuntong.com/ 

ฟองสมุทร  วิชามูล.  “ศึกษามหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจา”.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550. 

ภณกุล  ภวคณุวรกิตติ์.  พทุธพาณิชยและไสยพาณิชยในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัตขิองไทย: 

กรณีศึกษาวัดในจังหวัดนครปฐม.  เขาถึงเม่ือ 28 พฤษภาคม 2557.  เขาถึงไดจาก
http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/พุทธพาณิชยและไสยพาณิชย 

มานติา  เข่ือนขันธ.  “พระพุทธรูปนาคปรกศิลา ศิลปะขอมชวงพุทธศตวรรษท่ี 17-19 ท่ีพบใน
จังหวัดลพบุรี”.  สารนิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตรศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 

มูลนิธิ คิง เพาเวอร.  ความเปนมาของมวลสารมงคล.  เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558.  เขาถึงได
จาก  http://kingpowerfoundation.com/about.htm 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.  “การเผยแผพระ พุทธศาสนา
สมัยพุทธกาล” องคประกอบในการตัดสนิใจในพุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา. 
เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559. เขาถึงดจาก http://www.mcukk.com/smartbook/ 
files/02_proactive.pdf 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  “พระวินัยปฎก มหาวรรค ภาค 2 เลมท่ี 5”. ใน 

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ม.ป.ป. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  พิธีไหวครูครอบครูโขน ละคร ดนตรีไทย ศิลปะและครูชาง. 
เขาถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2558.  เขาถึงไดจาก  http://www.kru.ac.th/th/new_detail. 
php?new_id=1187 

มานพ  นักการเรียน.  “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางรัฐศาสตร ในอรรถกถาธรรมบท”.  สิรินธร
ปริทรรศน  14, 39 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556): 64. 

มูลนิธิศรัทธาธรรม.  อริยธรรม ๓๔ : “โจรแกแคนเศรษฐี”.  เชียงใหม: ดาราวรรณการพิมพ, 
 2553. 



 88

มิติชนออนไลน. “ณเดชน-ญาญา” นําทีมรวมเปดมูลนิธิสิริสาโร วัดทาไม อ.กระทุมแบน ชวย
ผูยากไร. เขาถึงเม่ือ 11 กุมภาพันธ 2556.  เขาถึงไดจาก  http://www.matichon. 
co.th/news_detail.php?newsid=1360544279 

 .  วัดเสมียนนารีระดมเกจสิราง “พระเกาหนา”.  เขาถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2558.  
เขาถึงไดจาก  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 
1340010440 

 .  ภาพขาววิพากษวัดดังสุพรรณฯ.  เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558.  เขาถึงไดจาก 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 

ยอรช  เซเดส.  ตํานานพระพิมพ.  กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2526. 

ร. ล้ิวเฉลิมวงค [นามแฝง].  “ทําไมตองหลอรูปเหมือน เปนทองคําแทในยุคเศรษฐกิจแบบน้ี”: 
วารสารอยูในบุญ.  เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก  http://www. 
dmc.tv/pages/top_of_week/ทําไมตองหลอรูปเหมือนเปนทองคําแทในยุคเศรษฐกิจ
แบบนี.้html  

รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง.  รูเร่ืองพระพุทธรูป.  นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 2558. 
โรงเรียนสวางวีระวงศ.  “ประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน” ชุมชนอีสานสมัย

ประวัติศาสตร : การขยายวัฒนธรรมไทยลาวเขาสูดินแดนแองโคราช. เขาถึงเม่ือ 
9 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก  http://www.esansawang.in.th/esanweb/ 
es3_text/ legend.pdf 

เลขเด็ดดอทคอม. หวยดัง หวยรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 57 [ปริศนาหวย 1].  เขาถึงเม่ือ 27 
กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก http://www.เลขเด็ด.com 

วริษา  กมลนาวิน.  “บทวิจารณหนังสือ ‘ลาวหลง’ ของทาวเชียงดาว”.   วารสารภาษาและ
วัฒนธรรม  33, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 128-135.  

วัฒน  ศรีสวาง.   ชุดความรู 3 ลักษณะของวรรณกรรมอีสาน. เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559. 
เขาถึงไดจาก http://www.esansawang.in.th/esanweb/es3_text/literform.pdf 

วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง.  บรรยากาศภายในวัด.  เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558.  เขาถึงได
จาก  http://www.watklongwan.com/บรรยากาศภายในวัด 

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร.  มวลสารศักดิ์สิทธิ.์  เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558.  เขาถึงไดจาก 
http://www.wattraimitr.com/index.php?topic=62.0 

วัดไทยเชตะวันมหาวิหาร.  คฤหาสนมหาเศรษฐ.ี  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก 
www.watthaichetavan.org 

วัดศาลาลอย.  ภาพจับหนาจอ.  เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558. เขาถึงไดจาก  http://www. 
watsalaloi.org 

 



 89

วอยส ทีวี ชอง 21 ออนไลน.  การตลาด “พระเคร่ือง”.  เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557.  เขาถึงได
จาก  http://shows.voicetv.co.th/voice-market/99238.html 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  ตราแผนดินของไทย.  เขาถึงเม่ือ 17 สิงหาคม 2558.  เขาถึงไดจาก 
https://th.wikipedia.org/wiki. 

 .  พระพุทธนวราชบพิตร.  เขาถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2558. เขาถึงไดจาก  https:// 
th.wikipedia.org/wiki 

 .  พระเศรษฐนีวโกฏิ.  เขาถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2557.  เขาถึงไดจาก http://th. 
wikipedia.org/wiki/พระเศรษฐีนวโกฏิ 

 .  พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท).  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2558.  
เขาถึงไดจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/พระอุบาลีคุณูปมาจารย 

 .  สมณศักดิ์.  เขาถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2558.  เขาถึงไดจาก https://th.wikipedia. 
org/wiki/สมณศักดิ ์

ศ.ธรรมทัสสี [นามแฝง].  อานิสงสทําบูญดวยทองคํา.  เขาถึงเม่ือ 7 ธันวาคม 2558.  เขาถึงได
จาก  https://sites.google.com/site/sphrathewtheph/Home-8-5-5 

ศศี  ยุกตะนันทน.  “คตนิิยมในการสรางพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยอยุธยา”.  วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532. 

ศักดิ์ชัย  สายสิงห.  พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือของคน
ไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2556. 

ศูนยพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยเรียนรวม 2.  โชติกเศรษฐ.ี  เขาถึงเม่ือ  

 6 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก  http://www.buddhism.rilc.ku.ac.th/ 
chachawarn/oldpage/script/no_298.pdf 

 . สุมนสามเณรเพ่ือนรัก,   การบรรยายคร้ังที่ 287.  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 
2559.  เขาถึงไดจาก http://www.buddhism.rilc.ku.ac.th/chachawarn/oldpage/ 
script/no_287.pdf 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยราชพฤกษ.  จิตสัมผัส: ไหวครูดนตรี-นาฏศิลปไทย. กรุงเทพฯ: 

คัลเลอรไอเดยี อินโนเวชั่น, 2555. 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.).  ระบบ

บริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  กรุงเทพฯ: กรกนก
การพมิพ, 2558. 

สนิท  สมัครการ.  ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทยวิเคราะหเชิงสังคม–มานุษวิทยา.  
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2539. 



 90

สมลักษณ  บญุฤทธิ์.   “ประเพณีการไหวครู”.  วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513.  

สุจิตต  วงษเทศ.  ไหวครู ครอบครู นาฎศิลปและดนตรี ประเพณีพื้นเมืองอาเซียน ไมมีใน
อินเดีย.  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก http://www.sujitwongthes. 
com/ wp-content/uploads/2016/03/ไหวครู11359.pdf 

สุชพี  ปญญานุภาพ.  พระไตรปฏกฉบับประชาชน : “อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท. 

โกธวรรคที่ 17 เร่ืองอุตตราอุบาสิกา [176]”.  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559. 
เขาถึงไดจาก http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=27 
&p=3  

 .  พระไตรปฏกฉบับประชาชน : “อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท. มลวรรค
ที่ 18 เร่ืองเมณฑกเศรษฐ ี[191]”.  เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2559. เขาถึงไดจาก 
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&I= 28&p=10 

สุธัญณราช  สุวรรณธาดา. “พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ “หลวงปูบุญหนา” 5 คณาจารยนามมงคลรวม
อธิษฐานจิต-เหนือลิขิตประกาศติฟา.” เดินิวส (26 พฤษภาคม 2555). 

สุนทรี  สังขอยุทธ.  ตรัง... ในรมพระบารมีจักรีวงศ.  เขาถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2558.  เขาถึงได
จาก http://www.dopatrang.go.th/datacenter/doc_download/a_180712_ 
103127.pdf 

สุริวัตร  จันทรโสภา.  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยม ศึกษาปที่ 1. 

พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, 2551.  
สํานักขาวทีนิวส.  คดีสะทานยุทธจักรสีกากี!! แฉเซฟพงศพัฒน ฝงใตดิน!?.  เขาถึงเม่ือ 30 

พฤศจิกายน 2557.  เขาถึงไดจาก  http://crime.tnews.co.th/content/117334/ 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท).  

 เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก  http://www.lib.ubu.ac.th/ 
monkubon/file/MO43.pdf 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  สําเร็จลุน (ลุน) (ราว พ.ศ. 2379-2463). 

เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก  http://www.lib.ubu.ac.th/ 
monkubon/file/MO45.pdf 

หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปนโน.  บวชเรียนคนควาพระไตรปฎก.  เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 
2559.  เขาถึงไดจาก http://www.luangta.com/upload/ThammaBook/ 
content/20120113143343.pdf 

 .  ไมมาเกิดมาตายเรียกวา ชาติสุดทาย.  กรุงเทพฯ: ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการ
พิมพ, 2554. 

 



 91

หลวงตามอด.  แสนสุขสมบูรณ: “สรางพระแกวมรกต ตอบแทนความเมตตา เจาคณะแขวง
จําปาสัก”.  เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559. เขาถึงไดจาก http://sansook.wdfiles. 
com/local--files/download/3sbny1v3.pdf 

หลวงวิจิตรวาทการ.  พุทธานุภาพ.  พระนคร: ส.ธรรมภักด,ี 2504. 
โหรฟนธง ลักษณ เรขานิเทศ [นามแฝง].  บุญสรางพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ประทานพรให

คุณโชคดีรํ่ารวยตลอดปมะโรง.  เขาถึงเม่ือ 2 มกราคม 2555.  เขาถึงไดจาก 
https://www.facebook.com/lucklive/posts/214433545312884 

โหรฟนธง ลักษณ เรขานิเทศ [นามแฝง].  โปรแกรมทัวรไหวพระ 4 ภาค.  เขาถึงเม่ือ 17 
กรกฏาคม 2556.  เขาถึงไดจาก  https://th-th.facebook.com/lucklive/posts/ 
574982682545071 

อนุชิต  สิงหสุวรรณ.  “ประวัติศาสตรนิพนธอีสาน พ.ศ. 2475 ถึงส้ินทศวรรษ 2520”.

วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

อมรศักดิ์  จันทรอินทร.  “บทบาทของเทพเจาในศาสนาพราหมณตอพิธีไหวครูโขนละครไทย”. 
สารนิพนธปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 

 2543. 
อุทัย  ภัทรสุข.  “การศึกษาอิทธิพลของพระธาตุพนมท่ีมีตอความเช่ือและพิธีกรรมของชุมชนลุม

แมน้ําโขง”.   วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.  

อิทธิปาฏิหาริย พระเคร่ือง [ออนไลน].  “พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ (พระเกาหนา) เปดบธูโชวท่ีสวน
อัมพร.” ขาวสด (6 กุมภาพันธ 2553). 

อํานาจ  ยอดทอง.  นางวิสาขาตนแบบชาวพุทธที่ดีในยุคโลกาภิวัตน. เขาถึงเม่ือ 9 มีนาคม 
2557.  เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/buddhistethics/2013/ 
01/12/entry-1 

โอเคเนช่ันออนไลน.  นายพลดังกับคดีดัง...  เขาถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2557.  เขาถึงไดจาก 
http://www.oknation.net/blog/Mafia/2014/11/25/entry-1 

โฮโลรเวิลด.  ภาพปริศนาวัดทาไม.  เขาถึงเม่ือ 27 กุมภาพันธ 2557.  เขาถึงไดจาก  http:// 
lotto.horoworld.com/tags 

ASTV ผูจัดการรายวันออนไลน.  วัดทาไม.  เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2556. เขาถึงไดจาก http:// 
www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000028113 

YouTube.  อนุสาวรียเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร. เขาถึงเม่ือ     
9 พฤษภาคม 2559.  เขาถึงไดจาก  https://www.youtube.com/watch?v= 
IEzlntszXgw 



 92

VOICE TV21.  การตลาด “พระเคร่ือง”.  เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557.  เขาถึงไดจาก 
http://shows.voicetv.co.th/voice-market/99238.html 

Woody เกิดมาคุย.  เปดใจ หลวงพ่ีอุเทน วัดทาไม.  เขาถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 2556.  เขาถึงได
จาก  https://www.youtube.com/watch?v=0TwT1qZqAS0 

Wikipedia.  Astrology.  Accessed November 6, 2015.  Available from  https://en. 

wikipedia.org/wiki/Astrology 



 93

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวสโรชนิ บตุรน้าํเพ็ชร 
ท่ีอยูปจจุบัน 333/101 มบ.ลดาวัลย-สุขุมวิท  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙  
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2546 ปริญญาบัตรวิทยาลัย สาขาพาณิชยศาสตรและอุตสาหกรรม 

(Understanding Industry) OulderHill6th Form College, Manchester, 
England 

 พ.ศ. 2550 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการโฆษณา 
  เกียรตินิยม (นักเรียนทุนศตวรรษสมโภช)  คณะนิเทศศาสตร  
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 พ.ศ. 2554 ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
 
ประวัติการทํางาน   
 พ.ศ. 2553 กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานเลขานุการกรมเศรษฐกจิระหวาง

ประเทศ เลขานุการรองอธิบดี และเลขานกุารอธิบด ี
 พ.ศ. 2554 กระทรวงการตางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กองสนเทศ

เศรษฐกิจ เจาหนาท่ีวิเคราะหและประสานงาน พิธีการและประชุม
เตรียมการนําภาคเอกชน รวมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือน
ตางประเทศ 

 พ.ศ. 2559 ศูนยใหคาํปรึกษาและพัฒนาผูบริหารทางธุรกิจแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี  

  (CONC Thammasat) คณะทํางานท่ีปรึกษาทางการตลาด  
  PROJECT CONSULTANT (MARKETING & STRATEGY) 

 


	00 สโรชิน หน้าปก.pdf
	00 สโรชิน Head.pdf
	01 สโรชิน บทที่ 1.pdf
	02 สโรชิน บทที่ 2.pdf
	03 สโรชิน บทที่ 3.pdf
	04 สโรชิน บทที่ 4.pdf
	05 สโรชิน บทที่ 5.pdf
	06 สโรชิน รายการอ้างอิง.pdf

