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สำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(๑)

คำ�นำ�
หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา
วัดชมภูเวก เล่มนี้ จัดท�ำขึน้ เพือ่ รวบรวมความเป็นมาและความรูใ้ นการสร้างพระพิมพ์ดนิ เผา
จากแม่พมิ พ์พระโคนสมอของวัดชมภูเวก ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่ส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินทวํโส ปั้นทอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดชมภูเวก
ผู้สร้างแม่พิมพ์พระโคนสมอ พระสมุห์สุทธิพงษ์ (สิริวฑฺฒโน อาวุธพันธ์) เจ้าอาวาส
รูปปัจจุบัน ผู้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและวัดชมภูเวก
และนายวีระโชติ ปั้นทอง ผู้อาวุโสแห่งชุมชนบ้านท่าทราย และนายพิศาล บุญผูก
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและด�ำเนินการจัดสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอของวัดชมภูเวก ๘๔,๐๐๐ องค์
เท่าจ�ำนวนพระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก จากแม่พมิ พ์เดิม และสร้างแม่พมิ พ์ใหม่ดว้ ยดินเผา
เมื่อส�ำนักบรรณสารสนเทศได้ทราบว่าทางวัดชมภูเวก และชุมชนบ้านท่าทราย
มี กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ พุ ท ธศิ ล ป์ สร้ า งพระพิ ม พ์ พ ระโคนสมอดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ เข้ า ร่ ว ม
ด�ำเนิ น การโดยการจั ด ท�ำเป็ น โครงการท�ำนุ บ�ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสร้ า งความสุ ข
ในองค์ ก ร ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรส�ำนั ก และญาติ มิ ต รผู ้ มี จิ ต
ศรัทธาได้ร่วมสละเวลา และบริจาคทรัพย์สมทบและร่วมแรงกาย แรงใจ ช่วยพิมพ์พระ
ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ - มี น าคม ๒๕๖๓ ในการร่ ว มกิ จ กรรมท�ำให้ ไ ด้ รั บ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ใ นการสร้ า งพระพิ ม พ์ ดิ น เผาด้ ว ย จึ ง ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด ท�ำเป็ น หนั ง สื อ
จดหมายเหตุ ก ารอนุ รั ก ษ์ พุ ท ธศิ ล ป์ ส ร้ า งพระโคนสมอ พระพิ ม พ์ ดิ น เผา วั ด ชมภู เวก

(๒)

เพือ่ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรูท้ เี่ กีย่ วข้องให้เป็นเรือ่ งราวด้านหนึง่ ของสารสนเทศท้องถิน่
นนทบุรีศึกษา ที่ส�ำนักบรรณสารสนเทศพยายามจัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม
เนื้อหาประกอบด้วย
		

ตอนที่ ๑ ประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูป

		

ตอนที่ ๒ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

		

ตอนที่ ๓ การอนุรักษ์พุทธศิลป์พระโคนสมอ วัดชมภูเวก

		

ตอนที่ ๔ ขั้นตอนการพิมพ์พระโคนสมอ

ขอขอบพระคุณอาจารย์พศิ าล บุญผูก ทีไ่ ด้กรุณาเขียนเนือ้ หาตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒ และ
ให้ค�ำปรึกษาท�ำให้หนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณบุคลากรส�ำนักบรรณสารสนเทศ
ที่ได้อุทิศเวลาในการร่วมกิจกรรมสร้างพระ และขอขอบคุณคณะผู้จัดท�ำหนังสือ ท�ำให้
ส�ำนั ก บรรณสารสนเทศ มี ผ ลผลิ ต ทั้ ง ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม การท�ำนุ บ�ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่สู่การน�ำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามแผนพัฒนา
ส�ำนักบรรณสารสนเทศระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพประชากรผ่านการอ่าน และการเรียนรู้ของชาติ
ส�ำนักบรรณสารสนเทศ
กันยายน ๒๕๖๓

สารบัญ
ค�ำน�ำ

(๑)

สารบัญ

(๓)

บทน�ำ

(๕)
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๔
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖)
๔
พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕)
๔
พระพุทธรูปสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘)
๔
พระพุทธรูป พัฒนาการทางวัฒนธรรมของไทย ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙    ๕
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พระพุทธรูป ในประเทศไทยที่สร้างขึ้นช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙
๖
พระพุทธรูปสมัยล้านนา
๖
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
๗
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา
๘
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์
๘
พระพิมพ์
๘		
พระพิมพ์สมัยอยุธยา – พระโคนสมอ
๑๐
พระโคนสมอที่จัดเป็นชุดส�ำหรับสักการะบูชา
๑๓

ตอนที่ ๒
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ		
พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวาร
ความหมายของพระพุทธรูปประจ�ำวัน
ความหมายของสัญลักษณ์พระพุทธรูปผ่านหน้าที่และอิทธิฤทธิ์
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๓๔

ตอนที่ ๓
การอนุรักษ์พุทธศิลป์พระโคนสมอ วัดชมภูเวก
แม่พิมพ์พระโคนสมอวัดชมภูเวก
การสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอวัดชมภูเวก
การร่วมงานอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ

๓๕
๓๗
๓๙
๔๑

ตอนที่ ๔
ขั้นตอนการพิมพ์พระโคนสมอ วัดชมภูเวก
๔๕
การเตรียมดิน การเตรียมแม่พิมพ์ การพิมพ์พระ
การบรรจุพระพิมพ์ดินดิบเตรียมส่งเผาด้วยความร้อน การเผาพระพิมพ์
ด้วยความร้อน และการบรรจุพระพิมพ์ดินเผาลงภาชนะ   
บทส่งท้าย

๕๔

บรรณานุกรม

๕๖

ประมวลภาพกิจกรรมส�ำนักบรรณสารสนเทศ อนุรักษ์พุทธศิลป์
       สร้างพระโคนสมอ วัดชมภูเวก

๕๗

(๕)

บทนำ�
พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกคนหนึ่ง ทรงเป็นผู้น�ำทางธรรมของผู้คน
ในโลกนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่า ๒,๖๐๐ ปี พระองค์ทรงถือก�ำเนิดเป็นมนุษย์ ทรงเป็น
พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ทรงเป็นกษัตริย์ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นศากยะซึ่ง
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีป (ปัจจุบันอยู่ในเขตตอนใต้ของประเทศ
เนปาล ทรงพระนาม สิทธัตถะ)
เมื่อแรกประสูติ ปุโรหิตของพระราชบิดา ได้พยากรณ์ว่าพระกุมารจะต้องเสด็จ
ออกบรรพชา พระราชบิดาจึงทรงบ�ำรุงบ�ำเรอพระกุมารให้เพลิดเพลินอยู่ในทางโลก เพื่อ
จะได้สืบต่อราชสมบัติและเลิกล้มการปลีกไปบรรพชา แต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงฝักใฝ่ใน
ทางปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเจริญศีลและสมาธิตลอดเวลา ปัญหาเรื่อง
ความทุกข์ ความเดือดร้อนต่าง ๆ ของมนุษย์อยู่ที่มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นสิ่ง
ที่ท�ำให้พระองค์ต้องครุ่นคิดแก้ไข
วันหนึ่งทรงเสด็จประพาสอุทยาน ทรงได้พบภาพของคนแก่ คนเจ็บ และคนตาย
ทรงตระหนักถึงความทุกข์ของมนุษย์ที่ทุกคนจะต้องประสบกับความแก่ ความเจ็บ และ
ความตาย เช่นนี้กันทุกคน แม้พระองค์ก็ต้องประสบกับความทุกข์นี้เช่นกันเมื่อเกิดมา ครั้น
กลับถึงพระราชวัง พระชายาให้ก�ำเนิดพระกุมาร เจ้าชายสิทธัตถะทรงตระหนักดีว่าวัฏจักร
ของความทุกข์ได้เกิดขึ้นแก่พระโอรสแล้วเมื่อมีการเกิด จะต้องก้าวไปสู่ความแก่ ความเจ็บ
ความตายต่อไป
ท�ำไฉนหนอจึงจะพ้นจากทุกข์นี้ให้ได้
เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์เช่นนี้ เจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินพระทัยเสด็จออกบรรพชา
ถือเพศบรรพชิต เมื่อพระชนมายุ ๒๙ พรรษา

(๖)

ตลอดเวลา ๖ ปี พระองค์ ท รงบ�ำเพ็ ญ เพี ย รอย่ า งอุ ก ฤตในการปฏิ บั ติ ธ รรม
ณ ที่ร่มไม้โพธิ์พฤกษ์ พุทธคยา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ทรงเจริญจิตภาวนาในวิถีทางแห่ง
อริยอัฏฐังคิกมรรคทางอันมีองค์แปดประการอันประเสริฐ อันประมวลอยู่ในการเจริญอยู่
ในศีล สมาธิ และการมีปัญญาพิจารณารู้ทุกข์ สาเหตุของการเกิดทุกข์ การดับทุกข์และวิธี
ปฏิบัติเพื่อน�ำสู่การพ้นทุกข์บรรลุอริยสัจจธรรม อันเป็นมรรคาแห่งการดับทุกข์ และบรรลุ
สภาวะของการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า
เมื่ อ ตรั ส รู ้ แ ล้ ว พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเผยแผ่ พ ระสั จ จธรรมโปรดปั ญ จวั ค คี ย ์ ที่
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นการขับเคลื่อนธรรมจักรวงล้อแห่งพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่
เป็นปฐมเทศนา จากนัน้ พระองค์ได้เสด็จไปโปรดบุคคลต่าง ๆ ทัง้ กษัตริย์ พราหมณ์ ประชาชน
ทัว่ ไป ตลอดเวลา ๔๕ ปี พระพุทธศาสดาตัง้ มัน่ มีคณะสงฆ์ผทู้ �ำหน้าทีเ่ ผยแผ่ธรรมจ�ำนวนมาก
พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้แพร่หลายจากอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ
และภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก โดยมี พ ระสงฆ์ เ ป็ น ผู ้ สื บ ทอดและเป็ น ผู ้ น�ำในการเผยแผ่
พระสัจจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงมองเห็นภาพสมณะที่ปลีกตัวจากสังคมไปค้นคว้าหาความจริงต่างๆ ทางจิต
และความจริงของชีวิต โดยมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ปราศจากความกังวล สภาพ
ความเป็นอยู่เช่นนี้จะช่วยพระองค์พัฒนาปัญญา เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่มนุษย์ทุกคนที่
เกิดมาแล้วต้องแก่ เจ็บ และตาย อันเป็นความทุกข์ยิ่งของมนุษย์ได้

(๗)

เมือ่ กาลเวลาล่วงไปพุทธศาสนิกชนมีมากขึน้ จึงมีการสร้างสิง่ เคารพบูชาพระพุทธเจ้า
ในยุคแรกยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูป แต่มีการสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ดังเช่น
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๗๐-๓๑๑) แห่งราชวงศ์โมริยะของอินเดีย ผู้ทรง
ศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่ง ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง
ทรงสร้างพุทธสถานขนาดใหญ่เพื่อร�ำลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น สถานที่ประสูติ เป็นต้น
แต่การสร้างพระพุทธรูปยังไม่เกิดขึ้น คงมีเพียงการสร้างสัญลักษณ์แทนรูปเคารพ เช่น
รูปดอกบัวเป็นเครือ่ งหมายสถานทีป่ ระสูติ รูปบัลลังก์และรูปต้นโพธิเ์ ป็นเครือ่ งหมายทีต่ รัสรู้
รูปธรรมจักรและกวางหมอบเป็นเครือ่ งหมายทีแ่ สดงปฐมเทศนา และรูปสถูปเป็นเครือ่ งหมาย
ที่ เ สด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน พระเจ้ า อโศกมหาราชทรงส่ ง สมณทู ต จ�ำนวน ๕๐๐ รู ป
ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาทีเ่ มืองตักศิลา แคว้นคันธารราฐ ตักศิลาจึงมีชอื่ เสียงในฐานะเป็น
เมืองที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรก
แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการสร้างพระพุทธรูป
ในยุคแรก ๆ หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน จึงยังไม่มีการสร้าง
พระพุทธรูป ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนยุคนั้นคงพิจารณาแล้วเห็นว่า พุทธธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องของอนัตตา-ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตน มีแต่กายและจิต
เท่านั้น และไม่คงทน ต้องแก่ ต้องตาย เน่าเปื่อยไปในที่สุด ความคิดในการสร้างรูปเคารพ
จึงขัดแย้งกับหลักการส�ำคัญของค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แม้พระพุทธเจ้าเองคงไม่ปรารถนา
ให้มีการสร้างรูปพระองค์ อีกทั้งพระองค์ทรงกล่าวย�้ำอย่างหนักแน่นว่า เมื่อพระองค์
ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์

ตอนที่ ๑
ประวัติความเป็นมา
ของการสร้างพระพุทธรูป

๒

ตอนที่ ๑

ประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูป
พระพุทธรูป คือ รูปสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
เคารพกราบไหว้บูชา สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น แกะสลักจากหินหรือไม้ หล่อด้วยโลหะ
ปั้นหรือพิมพ์ด้วยดิน วาดภาพลงบนผืนผ้าหรือฝาผนังอาคาร มีขนาดต่าง ๆ กันตั้งแต่ขนาด
ใหญ่มากประดิษฐานไว้ในวัด องค์ไม่ใหญ่นัก มักตั้งบูชาไว้ในบ้านเรือน จนถึงองค์ขนาดเล็ก
ที่เรียกว่าพระเครื่อง
พระพุทธรูปไม่ใช่รูปเหมือนพระพุทธเจ้า แต่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์เพื่อ
ให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพบูชา ได้เริ่มมีการสร้างขึ้นมาในระหว่าง พ.ศ. ๕๐๐ – พ.ศ. ๕๕๐
พระเจ้ามิลินท์หรือพระเจ้าเมนันเดอร์ ชนชาติกรีกทรงมีอ�ำนาจเหนือรัฐมคธ ทรงเลื่อมใส
พระพุทธศาสนา ประกาศเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภก ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง
ในเมืองคันธารราฐ ทรงเริม่ ให้มกี ารสร้างพระพุทธรูปขึน้ เพราะชาวกรีกนิยมสร้างรูปเทพเจ้า
ที่ตนเคารพนับถือมาก่อน
พระพุทธรูปในสมัยแรกนี้จึงมีพุทธลักษณะเป็นชาวกรีก มวยผมหยิกเป็นลอน
แต่สร้างขึ้นภายใต้คัมภีร์มหาปุริสลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการ
ในช่ ว งเวลาต่ อ มาพระเจ้ า กนิ ษ กะแห่ ง ราชวงศ์ กุ ษ าณะ ครองราชสมบั ติ ที่
เมืองอมราวดี ได้เริ่มสร้างพระพุทธรูปด้วยได้รับอิทธิพลทางศิลปะสกุลช่างคันธารราฐ
การที่ อิ ท ธิ พ ลของชาวกรี ก แพร่ ห ลายเข้ า มาถึ ง อิ น เดี ย นั้ น สื บ เนื่ อ งมาจาก
ครั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรมาซิโดเนีย ทางตอนเหนือของ
ประเทศกรีซ ได้แผ่อ�ำนาจมาครอบครองดินแดนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่คาบสมุทร
บอลข่าน อียิปต์ ตุรกี เปอร์เซีย มาจนถึงแคว้นคันธารราฐของอินเดีย หลังจากนั้นมีชาวกรีก
ชาวโรมัน เดินทางมาค้าขายและน�ำเอาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนนี้เรื่อยมา
รวมทั้งการสร้างรูปเคารพบูชาทางศาสนาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา ดังนั้นพระพุทธรูป
แบบคันธารราฐจึงมีการสร้างให้เหมือนมนุษย์ มนุษย์ทมี่ ใี บหน้างดงามแบบเทพเจ้าอพอลโล
ต่ อ มาการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ของอิ น เดี ย ได้ เ ปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งหน้ า ตา การครองจี ว ร
มาตามล�ำดับอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นสกุลช่างอินเดียสมัยต่าง ๆ เช่น สมัยอมราวดี
สมัยคุปตะ และสมัยปาละ เป็นต้น ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ ๔-๑๒ จึงมีคตินิยมสร้าง
พระพุทธรูปขนาดเล็ก (พระเครื่อง) เพื่อบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์

๓

พระพิมพ์อินเดีย ได้มาจากท่ากระดาน จังหวัดไชยา
พระพุทธศาสนาได้แพร่ขยายไปถึงดินแดนทิเบตและเอเชียกลาง สุวรรณภูมิ จีน
เกาหลี ญี่ปุ่น ศรีลังกา และอินโดนีเซีย คติการสร้างพระพุทธรูปเพื่อกราบไหว้บูชาของ
ชาวพุทธในดินแดนต่าง ๆ ที่พุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปถึงนั้นจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เกิดสกุลช่างต่าง ๆ ในแต่ละชนชาติอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา การสร้างพระพุทธรูป
ในระยะแรกนิยมสร้างตามแบบสกุลช่างอินเดีย ต่อมาได้ดดั แปลงให้เป็นไปตามความนิยมของ
ผู้คนในท้องถิ่น ดังนั้น ในปัจจุบันจึงปรากฏให้เห็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างพระพุทธรูป
ในประเทศต่าง ๆ แตกต่างกันไป
การสร้างพระพุทธรูปไม่ใช่การสร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า เป็นสัญลักษณ์
แทนพระพุทธเจ้า ดังนั้นลักษณะของพระพุทธรูปในแต่ละสกุลช่างและในแต่ละสมัยจึงมี
ความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการสร้างพระพุทธรูปจะมีลกั ษณะสำ�คัญทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
ที่ บ่ ง บอกว่ า รู ป นั้ น เป็ น พระพุ ท ธองค์ ที่ เรี ย กว่ า มหาปุ ริ ส ลั ก ษณะ หรื อ ลั ก ษณะของ
มหาบุรุษ ๓๒ ประการ เช่น มีขนระหว่างคิ้วที่เรียกว่า “อุณาโลม” มีส่วนบนของศีรษะ
นูนสูงขึน้ คล้ายสวมมงกุฎทีเ่ รียกว่า “อุณหิส” มีพระรัศมีทเี่ ปล่งออกมาจากเหนือพระอุณหิส
คล้ายดอกบัวตูมหรือเปลวไฟสูงขึ้น เป็นต้น

๔
การสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทย

จากหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศ ได้พบพระพุทธรูปรุ่นเก่าที่สุดที่พบใน
ประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างสมัยอมราวดี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะอินเดีย
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๗-๙ และศิลปะสมัยคุปตะ ศิลปะอินเดีย ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑
เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปทีช่ าวอินเดียน�ำติดตัวเข้ามาเมือ่ เดิน
ทางมาค้าขาย และน�ำพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ในดินแดนไทยในช่วงเวลานั้นด้วย ทั้งนี้ได้
พบหลักฐานทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
มีหลักฐานศาสนสถาน พระพุทธรูปและรูปพระสงฆ์ ลักษณะของพระพุทธรูป
และรูปพระสงฆ์ทพี่ บนี้ สามารถเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับศิลปะอมราวดี ซึง่ มีอายุอยูใ่ นราว
พุทธศตวรรษที่ ๘-๙ หลักฐานทางโบราณคดีดงั กล่าวนีเ้ ป็นหลักฐานส�ำคัญทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่า
พระพุทธศาสนาเถรวาทได้เข้ามามีบทบาทต่อผูค้ นในดินแดนของไทยในช่วงเวลานีแ้ ล้ว พร้อม
การอัญเชิญพระพุทธรูปจากอินเดียมาบูชากราบไหว้ในดินแดนไทยด้วย ก่อนทีจ่ ะมีการสร้าง
พระพุทธรูปในสมัยทวารวดีที่แพร่หลายในดินแดนไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖)
สมัยทวารวดีนิยมสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ด้วยหิน ส่วนพระพุทธรูปขนาดเล็ก
นิยมหล่อด้วยส�ำริด พระพิมพ์ดนิ เผานิยมสร้างในสมัยทวารวดีดว้ ย พระพิมพ์บางองค์มจี ารึก
คาถา “เยธัมมา” อันเป็นหัวใจค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘)
วัฒนธรรมศรีวิชัยเป็นวัฒนธรรมในสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
ได้รบั อิทธิพลการสร้างพระพุทธรูปแบบคุปตะ หลังคุปตะ ปาละ-เสนะ พระพุทธรูปนาคปรก
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ นิยมสร้างกันมากในสกุลช่างศรีวิชัย
รวมทั้งพระพิมพ์ดินดิบด้วย
พระพุทธรูปสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘)
พระพุทธรูปในสมัยลพบุรี เป็นศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมแบบเขมร
แต่มิได้ถือว่าเป็นศิลปกรรมแบบเขมรโดยแท้
พระพิมพ์ดินเผา นิยมสร้างขึ้นในวัฒนธรรมลพบุรีเช่นกัน

๕
พระพุทธรูป พัฒนาการทางวัฒนธรรมของไทย ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙

การก่อตัวของรัฐโดยกลุม่ คนไทยได้พฒ
ั นาการต่อมาในภูมภิ าคต่าง ๆ และทวีจำ� นวน
หนาแน่นขึน้ ตามล�ำดับ นับแต่ชว่ งพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมา จึงมีพฒ
ั นาการทีซ่ บั ซ้อนเป็น
ไปตามรูปแบบวัฒนธรรม และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละดินแดนรัฐนั้น ๆ อันเป็นรากฐาน
ส�ำคัญของพัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคม ผูค้ นในภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศไทยในปัจจุบนั
พัฒนาการการสร้างพระพุทธรูปช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ นี้ จึงมีสกุลช่างกระจาย
อยู่ตามถิ่นฐานวัฒนธรรมของกลุ่มคนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ด้วย
สกุลช่างที่ได้สรรสร้างพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ จึงมีความส�ำคัญ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง แคว้นสุพรรณภูมิ (พุทธศตวรรษที่ ๑๘)
พระพุทธรูปสมัยอู่ทองแบ่งออกได้ ๓ สกุลช่าง ดังนี้
ศิลปะอู่ทองรุ่นที่ ๑ จัดเป็นศิลปกรรมยุคก่อนหน้า พ.ศ. ๑๘๙๓ พุทธลักษณะของ
พระพุทธรูปศิลปะอูท่ องรุน่ ๑ นี้ มีลกั ษณะพระพักตร์เป็นสีเ่ หลีย่ ม พระขนงเป็นเส้นต่อเหมือน
ปีกกา มีไรพระศก พระโอษฐ์หนา พระรัศมีเป็นต่อม พระพักตร์แสดงอารมณ์ ชายสังฆาฏิ
ตัดเป็นเส้นตรง นิยมสร้างในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานบัวคว�่ำหงายที่ไม่
เน้นบัวคว�่ำหงาย
ในเวลาต่อมาพัฒนาการทางศิลปะงานประติมากรรมพระพุทธรูปสมัยอูท่ อง ปรากฏ
ออกมาในพุทธลักษณะทีม่ พี ระวรกายเพรียวสูงขึน้   พระพักตร์รเี ป็นวงไข่ พระพักตร์สงบ มีไร
พระศก พระศกเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว แต่ฐานยังคงเป็นแบบบัวคว�ำ่ บัวหงายเกลีย้ ง ก�ำหนด
เรียกพระพุทธรูปแบบนี้ว่า ศิลปะแบบอู่ทองรุ่น ๒ และศิลปะอู่ทองรุ่น ๓
แคว้นสุพรรณภูมิเป็นเมืองส�ำคัญเมืองหนึ่ง อยู่ติดกับแม่น�้ำสุพรรณบุรี เป็นชุมชน
โบราณที่ซ้อนทับกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี เมืองสุพรรณภูมิมีความส�ำคัญ
ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยต้นอยุธยา

๖
พระพุทธรูปศิลปะนครศรีธรรมราช (พุทธศตวรรษที่ ๑๘)
แคว้นนครศรีธรรมราชมีความส�ำคัญ เป็นศูนย์รวมการปกครองหัวเมืองบริวารที่
เรียกว่าเมืองสิบสองนักษัตร อาทิ ชุมพร กระบี่ พัทลุง สายบุรี ไทรบุรี ปาหัง ปัตตานี กลันตัน
เป็นต้น แคว้นนครศรีธรรมราชยังมีความส�ำคัญในการรับพระพุทธศาสนาจากหัวเมือง
มอญที่อ่าวเมาะตะมะ และศรีลังกา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ การสร้างพระพุทธรูป
ของนครศรี ธ รรมราชนี้ เ ป็ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งของสกุ ล ช่ า งนครศรี ธ รรมราช
แม้ ค ติ ก ารสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ส� ำ คั ญ คื อ พระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ เป็ น คติ ค วามเชื่ อ ที่ แ พร่ จ าก
นครศรี ธ รรมราชไปสู่สุโขทัยและล้านนา รัฐที่เ กิ ด ขึ้ นในภาคเหนื อ ช่ วงพุ ท ธศตวรรษ
๑๘-๑๙ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แคว้นนครศรีธรรมราชได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
กรุงศรีอยุธยาและคงบทบาทความส�ำคัญต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
พระพุทธรูปในประเทศไทยที่สร้างขึ้นช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙

การก่อตัวของรัฐโดยกลุม่ คนไทยในภูมภิ าคต่างๆ ได้มพี ฒ
ั นาการและทวีจำ� นวนมาก
ขึ้นตามล�ำดับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เกิดรัฐที่มีความส�ำคัญ
ในช่วงนี้ ซึ่งล้วนมีแบบแผนในศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างพระพุทธรูปของกลุ่มรัฐในล้านนา รัฐสุโขทัย และพระนครศรีอยุธยา
พระพุทธรูปสมัยล้านนา
ประติมากรรมในแบบวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ พระพุทธรูปและพระพิมพ์
พระพุทธรูปในสกุลช่างล้านนาสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะพุทธศิลปะที่มี
การสร้างขึ้นในระยะเวลาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑. พระพุทธรูปที่พบในเมืองเชียงแสน เมืองเชียงใหม่
๒. พระพุทธรูปในวัฒนธรรมล้านนา
๓. พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อันเป็นช่วงที่พุทธศาสนา
และพุทธศิลปะล้านนามีความรุ่งเรือง

๗
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
สมัยสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรูปพระพิมพ์มาก ส�ำหรับพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
แบ่งตามพุทธศิลปะที่ปรากฏได้เป็น ๔ หมวด ได้แก่
๑. หมวดขนาดใหญ่ หรือหมวด
ทัว่ ไป ลักษณะพระเศียรมีพระรัศมีทรงเปลว
พระพักตร์รูปไข่
๒. หมวดก�ำแพงเพชร มีลักษณะ
คล้ า ยกั บ พระพุ ท ธรู ป ในหมวดใหญ่ แต่
พระพักตร์แหลมกว่า
๓. หมวดพระชิ น ราช ลั ก ษณะ
พระพักตร์ค่อนข้างกลม ปลายนิ้วพระหัตถ์
ทั้งสี่เสมอกัน
๔. หมวดวัดตะกวน สันนิษฐาน
ว่ า เป็ น พระพุ ท ธรู ป รุ ่ น แรกของสุ โขทั ย
ลั ก ษณะพระพั ก ตร์ ค ล้ า ยศิ ล ปะล้ า นนา
กลุ่มที่ ๑ สันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นในช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๑๙

พระพิมพ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธรูปปางลีลา (พระกำ�แพงเขย่ง)
ได้มาจากเมืองสุโขทัย

พระพิมพ์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ เป็นระยะเวลาที่มีการสร้างพระพิมพ์ขึ้น
ในเมืองสุโขทัยและเมืองใกล้เคียง อาทิ เมืองก�ำแพงเพชร เมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก
เป็นต้น ส่วนใหญ่ท�ำด้วยดินเผาและชิน

๘
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น การสร้างพระพุทธรูปได้รบั อิทธิพลและรูปแบบอโยธยาอูท่ อง และนิยมสร้างพระพุทธรูปศิลา
สมัยต่อมาการสร้างพระพุทธรูปได้รบั อิทธิพลจากศิลปะสกุลช่างสุโขทัย พระวรกายมี
ความเพรียวสูงขึน้ พระพักตร์เป็นวงไข่ พระพักตร์สงบ มีไรพระศก เป็นพระศกเล็ก พระรัศมี
เป็นเปลว
ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง นิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครือ่ ง เค้าพระพักตร์เป็น
แบบอยุธยาอย่างแท้จริง แต่มพี ระพักตร์เคร่งขรึมมากขึน้ พระพุทธรูปทรงเครือ่ งสมัยอยุธยา
มีพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่และทรงเครื่องน้อย
พระพุทธรูปสมัยอยุธยาจึงก�ำหนดได้ ดังนี้
๑. อยุธยารุ่นแรก (ศิลปะอู่ทอง)
๒. อยุธยารุ่นหลัง
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์
ในสมั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ การสร้ า งพระพุ ท ธรู ป คงได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากงาน
ประติมากรรมสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปให้คล้าย
มนุษย์มากขึ้น เช่น พระนิรันตราย พระวรกายบางส่วนเห็นกล้ามเนื้อ จีวรท�ำเป็นริ้วเหมือน
ห่มจีวรจริง ไม่มีเกตุมาลา แต่มีเพียงพระรัศมีเหนือพระเศียร คติการสร้างพระพุทธรูปเช่นนี้
มีสืบต่อมาถึงสมัยต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้สร้าง
พระประธานอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และพระประธาน
อุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ปางห้ามสมุทรจ�ำนวนมาก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระพิมพ์

พระพิมพ์เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก ท�ำจากดินลงมวลสารต่างๆ หรือชิน มีแม่พิมพ์
เป็นแบบ เมื่อน�ำดินไปกดลงในแม่พิมพ์จะได้พระพิมพ์ พระพิมพ์ที่ท�ำจากดิน มีทั้งพระพิมพ์
ดินเผาและพระพิมพ์ดินดิบ

๙
พระพิมพ์เนือ้ ชิน เป็นพระพิมพ์ทห่ี ล่อด้วยชิน
ซึง่ เป็นโลหะผสม หลอมเนือ้ ชินด้วยความร้อนจากนัน้
เทลงในแม่พมิ พ์
พระพิมพ์เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อการ
สืบพระพุทธศาสนา และสร้างเป็นพุทธบูชาส่วนใหญ่
จะจัดสร้างจ�ำนวนมากและบรรจุไว้ที่สถูปเจดีย์
ในประเทศไทยมี ก ารสร า้ งพระพิ ม พ ์ม า
ตั้งแต่ส มั ย ทวารวดี (พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖)
ต่อมามีการสร้างพระพิมพ์ต่อเนื่องกันมาคือ สมัย
ศรี วิ ชั ย (พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘) สมั ย ลพบุ รี
(พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘) สมั ย อยุ ธ ยาจนถึ ง
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์

พระพิมพ์สมัยทวารวดี
ได้มาจากพระปฐมเจดีย์

พระพิมพ์สมัยทวารวดีรุ่นหลัง
ได้มาจากเมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรี
และเมืองนครศรีธรรมราช

พระพิมพ์สมัยศรีวิชัย รูปพระโพธิสัตว์ ได้มาจากแหลมมลายู

๑๐
พระพิมพ์สมัยอยุธยา - พระโคนสมอ
กรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมทีร่ วบรวมจากวัฒนธรรมสุพรรณภูมิ
สุโขทัย การสร้างพระพุทธรูปจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายตามพัฒนาการของพุทธศาสนสถาน
วัดวาอารามทีไ่ ด้สร้างขึน้ อย่างจ�ำนวนมากในสมัยอยุธยา
ในช่วงปลายสมัยอยุธยา มีการสร้างพระพิมพ์ดินเผาเพื่อเป็นพุทธบูชากันมากขึ้น
พระพิมพ์อยุธยาดังกล่าวนี้มีขนาดใหญ่ มีความงามและมีหลายปาง คุณภาพของดินที่นำ� มา
ท�ำพระพิมพ์เป็นดินเหนียวทีม่ ีคุณภาพดี เมือ่ ผ่านการเผาในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมจะได้พระพิมพ์
สีแดงแบบอิฐมอญและมีความแกร่งไม่แตกหักง่าย
เมื่อพิจารณาถึงเนื้อดินและความแกร่งของพระพิมพ์ดังกล่าวนี้แล้ว สันนิษฐาน
ว่าพระพิมพ์ชุดนี้น่าจะเป็นผลงานจากชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านสามโคกเมื่อครั้ง
สมัยอยุธยา ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณวัดสิงห์ อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีซากเตาเผา
เครือ่ งปัน้ ดินเผาขนาดใหญ่อยูห่ ลายเตา พิพธิ ภัณฑ์วดั สิงห์ได้รวบรวมฐานพระพุทธรูปดินเผา
สมัยอยุธยาที่สวยงามไว้จ�ำนวนหนึ่ง วัดสิงห์เป็นโบราณสถานสมัยอยุธยาที่กรมศิลปากรได้
ขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ นอกจากนัน้ ภายในวัดสิงห์ยงั มีอฐิ ดินเผาขนาดใหญ่ทสี่ ดุ
ทีผ่ ลิตขึน้ ในสมัยอยุธยาจ�ำนวนมากด้วย
แ ห ล ่ ง ที่ พ บ พ ร ะ พิ ม พ ์ ชุ ด นี้ ที่
สร้ า งขึ้ น ในสมั ย อยุ ธ ยาจะพบได้ เ ฉพาะ
ในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ปทุ ม ธานี และนนทบุ รี เป็ น ส่ ว นใหญ่
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี ไ ด ้ มี ก า ร พ บ
พระพิ ม พ์ ดิ น เผาชุ ด นี้ ม ากที่ วั ด เชิ ง ท่ า
ต� ำ บลท่ า ทราย อ� ำ เภอเมื อ งนนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี
พระพิมพ์สมัยอยุธยา
พระพุทธรูปทรงเครื่องได้มาจากพระปฐมเจดีย์

๑๑

พระพิมพ์สมัยอยุธยา พระพุทธรูปปางต่าง ๆ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ คงมีการสร้างพระพิมพ์ดนิ เผาชุดนีต้ อ่ มาอีก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ที่ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่ง
ใหญ่ของประเทศไทย ได้มกี ารสร้างพระพิมพ์ชดุ นีบ้ รรจุไว้ในเจดียข์ องวัดต่าง ๆ ในย่านชุมชน
แห่งนี้มาก เช่นที่วัดปรมัยยิกาวาส วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
วัดปรมัยยิกาวาสซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์
วัดปรมัยยิกาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ ปรากฏว่ามีการบรรจุพระพิมพ์ชุดนี้ไว้เต็มฐานซุ้มสีมา
สี่มุมพระอุโบสถ
วัดปรมัยยิกาวาส ได้สร้างพระพิมพ์ดินเผาชุดนี้อีก ๒ ครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และ
พ.ศ. ๒๔๙๙ วัดไผ่ล้อมได้สร้างพระพิมพ์ชุดนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
พระพิมพ์ชุดนี้แต่เดิมไม่มีชื่อว่าอย่างไร ต่อมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีผู้พบ
พระพิ ม พ์ ชุ ด นี้ ร วมไว้ จ� ำ นวนมากที่ โ คนต้ น สมอในวั ด แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง คงสร้ า งไว้ ก ่ อ นเสี ย
กรุงศรีอยุธยา ไม่ทันจะบรรจุไว้ในเจดีย์ พระพิมพ์ชุดนี้จึงเรียกกันทั่วไปว่า “พระโคนสมอ”

๑๒
พระพิมพ์พระโคนสมอได้ก�ำหนดรูปแบบพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประจ�ำวันทั้ง ๗ วัน ดังนี้
พระปางถวายเนตร

เป็นพระประจ�ำวันอาทิตย์

พระปางห้ามญาติ

เป็นพระประจ�ำวันจันทร์

พระปางไสยาสน์

เป็นพระประจ�ำวันอังคาร

พระปางอุ้มบาตร

เป็นพระประจ�ำวันพุธ (กลางวัน)

พระปางปาลิไลยก์

เป็นพระประจ�ำวันพุธ (กลางคืน)

พระปางสมาธิ

เป็นพระประจ�ำวันพฤหัสบดี

พระปางร�ำพึง

เป็นพระประจ�ำวันศุกร์

พระปางนาคปรก

เป็นพระประจ�ำวันเสาร์

พระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผาปางต่าง ๆ

๑๓
พระโคนสมอที่จัดเป็นชุดส�ำหรับสักการบูชา
การน�ำพระโคนสมอมาประดิษฐานเพื่อการสักการบูชาจะท�ำเป็นชุด ด้วยการน�ำ
พระพิมพ์โคนสมอปางต่าง ๆ มาติดกับแผงไม้
แผงไม้พระโคนสมอท�ำเป็นรูปซุม้ เรือนแก้วขนาดใหญ่ จ�ำหลักลายทีส่ วยงาม ปิดทอง
ประดับกระจก พืน้ ทีข่ องแผงไม้จะแบ่งเป็นชัน้ ๆ ซ้อนขึน้ ไปจากฐานด้านล่างถึงส่วนยอดของ
ซุม้ แต่ละชัน้ จะมีความสูงพอกับขนาดความสูงของพระโคนสมอ

แผงพระทำ�ด้วยไม้แกะสลักเป็น ๖ ชั้น
สำ�หรับติดพระพิมพ์โคนสมอดินเผาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
น�ำพระโคนสมอปางต่าง ๆ มาติดบนแผงพระในแต่ละชั้นด้วยการน�ำรักสมุกมา
รองพื้นรักสมุกเมื่อแห้งจะยึดพระโคนสมอให้ติดแน่นอยู่บนแผงพระ ด้านล่างของแผง
พระเป็นฐานรองรับ ท�ำให้สามารถตั้งแผงพระเพื่อการกราบไหว้บูชาได้
พระพิมพ์โคนสมอ พระพิมพ์ดนิ เหนียวสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายต่อเนือ่ งจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ ยังคงมีการรวบรวมและสร้างซ�้ำใหม่ในวัดต่าง ๆ

๑๔

หนังสือ ตำ�นานพระพิมพ์ เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์ ยอช เซเดส์
จัดพิมพ์โดยราชบัณฑิตยสภา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๙
(แหล่งที่มาของภาพและคำ�อธิบายภาพพระพิมพ์พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในหน้า ๓-๑๑ และหน้า ๑๖-๑๗)

ตอนที่ ๒
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

๑๖

ตอนที่ ๒

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ
การสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ในยุ ค แรก ๆ ในอิ น เดี ย คงยึ ด ปางที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์
ส�ำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เช่น ปางประสูติ ตรัสรู้ ทรงแสดงปฐมเทศนา และเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน เป็นต้น ต่อมามีการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
โดยมุ่งสร้างให้สอดคล้องกับเรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์

พระพิมพ์สมัยขอม พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ลัทธิมหายาน
ได้มาจากเมืองสวรรคโลก เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปในดินแดนต่าง ๆ นอกอินเดีย คติการสร้าง
พระพุทธรูปในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งของประเทศไทยจึงมีการดัดแปลงให้สอดคล้องกับ
ความนิยมของคนในท้องถิ่น จึงเกิดมีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวม ๓๗ ปาง ด้วยทรงมี
พระราชประสงค์จะทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลให้เหมือนอย่างโบราณกษัตริยค์ รัง้ กรุงศรีอยุธยา
ได้เคยทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ต่อมาพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ได้รวบรวม
ปางต่าง ๆ ของพระพุทธรูปพร้อมอธิบายที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตาม
พุทธประวัติและต�ำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มี
ปางต่าง ๆ ถึง ๘๖ ปาง

๑๗
การสร้างพระพุทธรูปอย่างมากมายหลากหลายปางของชาวพุทธดังกล่าวนั้น
ลักษณะของอิริยาบถหรือภาษาพูดเรียกว่า “ท่า” ต่าง ๆ ของพระพุทธองค์ แต่ส�ำหรับ
การกล่าวถึงอิริยาบถของพระพุทธองค์ ชาวพุทธใช้ค�ำว่า “ปาง” แทนค�ำว่า “ท่า” เพราะ
ชาวพุทธไม่ใช้คำ� ว่า “ท่า” กับสิง่ ทีเ่ ทิดทูนเคารพสักการะ ดังนัน้ จึงใช้คำ� ว่า “ปาง” เมือ่ กล่าว
ถึงอิริยาบถหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธองค์ในอิริยาบถหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
ด้วยความเทิดทูนและสักการะ
คติ ค วามเชื่ อ ทางโหราศาสตร์ ที่
เชื่อกันว่าวันต่าง ๆ ทั้ง ๗ วัน ใน ๑ สัปดาห์
แต่ละวันมีเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทวดา
ประจ�ำวัน ผู้ใดเกิดตรงกับวันใดเทวดาองค์นั้น
จะเป็นเทพประจ�ำวันเกิดของผู้นั้น
คติความเชื่อดังกล่าวนี้ได้มีอิทธิพล
ต่อชาวพุทธไทย จึงมีคติความเชื่อว่าวันต่าง ๆ
ใน ๑ สัปดาห์นั้น แต่ละวันจะมีพระพุทธรูป
ปางหนึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ�ำวันเกิด
ความเชื่อเรื่องพระประจ�ำวันเกิดนี้
สันนิษฐานว่ามีมาแต่ครั้งปลายสมัยอยุธยา
จึงมีการสร้างพระพิมพ์ชุดพระโคนสมอ

พระพิมพ์สมัยสุโขทัย พระพุทธรูปปางลีลา
ได้มาจากเมืองสุพรรณบุรี

๑๘

หนังสือ พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง จัดพิมพ์โดย สำ�นักราชเลขาธิการ
จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
(แหล่งที่มาของภาพและคำ�อธิบายภาพพระพิมพ์พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในหน้า ๑๙-๒๖)

๑๙
พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร

ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ก ารสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ประจำ�วั น ได้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ อยู่ ใ น
ความเชื่อของผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ โปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้าง
พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร (พระประจำ�วันเกิด) ดังนี้
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย    ทรงพระบรมราชสมภพวั น พุ ธ ทั ้ ง
สองพระองค์
พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

๒๐
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หรือ ปางห้ามญาติ พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชสมภพวันจันทร์

พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๑
พระพุทธรูปปางสมาธิ
พระพุ ท ธรู ป ปางสมาธิ พระพุ ท ธรู ป ประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว ทรงพระบรมราชสมภพวั น พฤหั ส บดี

พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒
พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทร์
พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระบรมราชสมภพวันอังคาร ซึ่งมีพระพุทธรูปประจำ�วันเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์
แต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทร์เป็นพระพุทธรูป
ประจำ�พระชนมวาร

พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๓
พระพุทธรูปปางนาคปรก
พระพุ ท ธรู ป ปางนาคปรก พระพุ ท ธรู ป ประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชสมภพวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์นี้
มีขนดนาคเจ็ดชั้นวงล้อมรอบจนถึงระดับพระอุระ มีเศียรนาคเจ็ดเศียรแผ่พังพานอยู่เหนือ
พระเศียร ซึ่งสามารถแยกองค์พระพุทธรูปและนาคออกจากกันได้ ทั้งพระพุทธรูปและ
นาคนี้ประดิษฐานใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ที่แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เบื้องบนอีกต่อหนึ่ง

พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๔
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
พระพุ ท ธรู ป ปางอุ้ ม บาตร พระพุ ท ธรู ป ประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชสมภพวันพุธ

พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๕
พระพุทธรูปปางถวายเนตร
พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงพระบรมราชสมภพวันอาทิตย์

พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

๒๖
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
พระพุ ท ธรู ป ปางห้ า มญาติ พระพุ ท ธรู ป ประจำ�พระชนมวารพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงพระ
บรมราชสมภพวันจันทร์

พระพุทธรูปประจำ�พระชนมวาร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒๗
ความหมายของพระพุทธรูปประจำ�วัน

วันอาทิตย์ – พระปางถวายเนตร
พระพุทธรูปอยูใ่ นอิรยิ าบถยืน ลืมพระเนตรทัง้ สอง เพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทงั้ สอง
ห้ อ ยลงมาประสานกั น อยู่ ข้ า งหน้ า ระหว่ า งพระเพลา (ตั ก ) พระหั ต ถ์ ข วาซ้ อ นอยู่ บ น
พระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์
ประวัติความเป็นมา
หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข (สุขจากความหลุดพ้นจากกิเลส) ณ ใต้ร่ม
พระศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน จากนั้นเสด็จไปประทับยืนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้น
พระศรีมหาโพธิ์ ทรงทำ�อุปหาร คือ การยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณา
ทบทวนถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นคุณอันวิเศษ สามารถขจัดอาสวกิเลสที่นำ�พา
ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง สถานที่ที่ทรงประทับยืนทอดพระเนตรพระศรีมหาโพธิ์นี้
เรียกว่า อนิมิสเจดีย์
พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระประจำ�วันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
วันจันทร์ – พระปางห้ามญาติ
พระพุทธรูปอยูใ่ นพระอิรยิ าบถยืน ทอดพระหัตถ์ซา้ ยลงข้างพระวรกาย ฝ่าพระหัตถ์
ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ และยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงห้าม
ประวัติความเป็นมา
ครั้งหนึ่งเกิดภาวะฝนแล้งในกรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นพระนครของพระเจ้าสุทโธทนะ
พระพุทธบิดาและกรุงเทวทหะ แห่งแคว้นโกลิยะ ซึ่งเป็นเมืองของพระนางสิริมหามายา
พระพุทธมารดา แม่นำ�้ ล�ำคลองเกิดแห้งแล้ง ขาดน�ำ้ ท�ำไร่ทำ� นา ราษฎรทัง้ สองนครเกิดวิวาท
แย่งน�้ำ  น�ำไปสู่การพิพาทของผู้น�ำทั้งสองนคร ซึ่งเป็นพระประยูรญาติของพระพุทธองค์
มีการน�ำกองก�ำลังพร้อมอาวุธเข้าโจมตีประหัตประหารกัน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง
เสด็จไปโปรดพระญาติทั้งสองนครให้เห็นโทษของการประทุษร้ายขัดแย้งกัน ให้มาร่วมมือ
ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดสรรการใช้น�้ำให้เป็นประโยชน์แก่ราษฎรของทั้งสองนคร
ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ราษฎรและผู้น�ำของทั้งสองนคร
กรณีพิพาทของพระญาติทั้งสองนครจึงได้ยุติลงด้วยดี
พระพุทธรูปปางห้ามญาตินี้นิยมให้เป็นพระประจำ�วันจันทร์

๒๘
วันอังคาร – พระปางไสยาสน์
พระพุทธรูปอยูใ่ นพระอิรยิ าบถบรรทมตะแคงขวา พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน)
พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างพระเขนย พระบาทซ้าย
ซ้อนทับพระบาทขวา
ประวัติความเป็นมา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิ พานในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เมือ่
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้รัง ที่กรุงกุสินารา ทรงบรรทมลักษณะไสยาสน์ด้านขวา
ตั้งพระบาทเหลื่อมด้วยพระบาท มีสติสัมปชัญญะ ทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ประทาน
ปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราพระตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายให้รู้ สังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมไปตามธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตน
และประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิด”
พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระประจำ�วันของผู้ที่เกิดวันอังคาร
วันพุธ (กลางวัน) – พระปางอุ้มบาตร
พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับยืนแสดงปางอุ้มบาตร พระหัตถ์ทั้งสองประคอง
บาตรทางเบื้องหน้าพระวรกาย
ประวัติความเป็นมา
ตามเรือ่ งราวในพุทธประวัตกิ ล่าวว่า เมือ่ ครัง้ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
ไปกรุงกบิลพัสดุโ์ ดยสปาทานจาริก คือ เทีย่ วบิณฑบาตรตามลำ�ดับบ้านไม่มเี ว้น ประชาราษฎร์
ต่างได้มโี อกาสได้ชมพระบารมีและได้บำ�เพ็ญทาน ต่างมีความปิตยิ นิ ดีทไี่ ด้ชมพระบารมีและ
ได้บำ�เพ็ญกุศลทาน นับเป็นครัง้ แรกทีช่ าวเมืองกบิลพัสดุไ์ ด้เห็นพระบรมศาสดาทรงอุม้ บาตร
เสด็จพระพุทธลีลาโปรดชาวกบิลพัสดุ์
พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระประจำ�วันของผู้ที่เกิดวันพุธเวลากลางวัน
วันพุธ (กลางคืน) – ปางปาลิไลยก์
พระพุ ท ธรู ป อยู ่ ใ นอิ ริ ย าบถประทั บ บนก้ อ นศิ ล า พระบาททั้ ง สองมี ด อกบั ว
รองรับพระหัตถ์ซ้ายวางคว�่ำบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ นิยม
สร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน�้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถวายรวงผึ้ง

๒๙
ประวัติความเป็นมา
ครั้งหนึ่งพระภิกษุในวัดโฆสิตาราม กรุงโกสัมพีทะเลาะวิวาทกัน ประพฤติตนเป็น
ผูว้ า่ ยากสอนยาก พระพุทธเจ้าทรงระอาพระทัย จึงเสด็จไปจำ�พรรษาอยูใ่ นป่าปาลิไลยกะหรือ
ปาเลไลยก์ มีพญาช้างปาเลไลยกะ และลิงตัวหนึง่ เป็นอุปฏั ฐาก ครัน้ ออกพรรษา พระอานนท์
พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ ได้กราบอารธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหาร
หลังจากพระพุทธองค์เสด็จกลับ พญาช้างเสียใจล้มลงขาดใจตาย บรรดาพระภิกษุผู้ว่ายาก
เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับเชตวันมหาวิหาร จึงรีบเดินทางเข้าเฝ้าเพื่อแสดงความ
สำ�นึกผิด
พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระประจำ�วันของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน
วันพฤหัสบดี – พระปางสมาธิ
พระพุทธรูปอยูใ่ นพระอิรยิ าบถประทับนัง่ ขัดสมาธิ ฝ่าพระหัตถ์วางหงายซ้อนกันบน
พระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับบนพระหัตถ์ซ้าย
ประวัติความเป็นมา
หลังจากพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับหญ้าคาจากพราหมณ์โสตถิยะแล้ว ทรงนำ�มา
ปูลาดเป็นที่ประทับนั่งที่โคนพระศรีมหาโพธิ์แล้วประทับขัดสมาธิ อธิษฐานว่า “เนื้อและ
เลือดในสรีระนี้ แม้จะเหือดแห้งไปหมดสิ้น จะเหลือแต่หนัง เอ็นและกระดูกก็ตามที
ถ้าเรายังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะที่นั่งแห่งนี้อย่าง
แน่นอน”
พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระประจำ�วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ – พระปางรำ�พึง
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่
พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย
ประวัติความเป็นมา
ขณะที่พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นไทรอชปาลนิโครธ ทรงพิจารณา
ถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วว่า เป็นพระสัจจธรรมที่มีคุณอันลึกยิ่ง ยากที่บุคคลผู้ยินดี
เพลิดเพลินหลงอยูใ่ นกามคุณ โลภ โกรธ หลง จะตรัสรูต้ ามได้ ทรงท้อพระทัยเพือ่ จะตรัสสอน
แต่อาศัยพระมหากรุณาธิคณ
ุ จึงทรงพิจารณาเห็นว่า บุคคลในโลกนีเ้ ปรียบเสมือนบัว ๔ เหล่า
ดังนี้

๓๐
๑. พวกสติปัญญาดี เมื่อได้ฟังธรรมก็เข้าใจได้รวดเร็ว เปรียบเสมือนบัวพ้นน�้ำ  เมื่อ
ต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานได้ทันที
๒. พวกสติปัญญาปานกลาง เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม ฝึกฝนเพิ่มเติมจะ
เข้าใจได้ในไม่ช้า เปรียบเสมือนบัวปริ่มน�้ำ ซึ่งจะบานได้ในวันถัดไป
๓. พวกสติปัญญาน้อย เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและฝึกฝนเสมอก็จะเข้าใจ
ได้ เสมือนบัวใต้น�้ำซึ่งจะโผล่ขึ้นเบ่งบานในวันหนึ่ง
๔. พวกไร้สติปัญญา แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่เข้าใจ เปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่ในโคลนตม
ไม่มีโอกาสเบ่งบาน เน่าจมอยู่ในโคลนตม
เมื่อทรงพิจารณาด้วยพระญาณหยั่งทราบลักษณะของบุคคล ๔ จำ�พวก ทรงเห็น
ว่ายังมีบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนาของพระองค์ได้ดังนั้นแล้ว ได้ทรงตั้ง
พระทัยในการทีจ่ ะแสดงธรรมสัง่ สอนมหาชน และทรงตัง้ พุทธปนิธานจะใคร่ดำ�รงพระชนม์อยู่
เพือ่ ประกาศเผยแพร่พระธรรมให้แพร่หลาย ประดิษฐานให้ถาวรสำ�เร็จประโยชน์แก่มหาชน
ทุกหมู่เหล่า
พระพุทธรูปปางรำ�พึงนี้นิยมสร้างเป็นพระประจำ�วันของผู้ที่เกิดวันศุกร์
วันเสาร์ – พระปางนาคปรก
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกัน
บนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาค
ขดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร
ประวัติความเป็นมา
เมือ่ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูพ้ ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เสด็จ
ไปพิจารณาทบทวนพระสัทธรรมที่ทรงตรัสรู้ ณ สถานที่ต่างๆ ที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน
ใกล้พระศรีมหาโพธิ์ เสด็จไปประทับทีใ่ ต้ตน้ มุจลินท์ (ต้นจิก) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต้น
พระศรีมหาโพธิ์ ฝนได้ตกพรำ�เจือลมหนาวตลอด ๗ วัน ไม่ขาดสาย พญามุจลินทร์นาคราช
ราชาแห่งนาคพิภพ ได้ขนึ้ มาจากบาดาล ขดกายเป็นพุทธบัลลังก์แผ่พงั พานเหมือนฉัตรถวาย
พระพุทธองค์ ปกป้องมิให้ลมฝนมาต้องพระพุทธองค์ เมือ่ ฝนหยุดพญานาคราชได้จำ�แลงกาย
เป็นชายหนุ่มถวายนมัสการต่อองค์พระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปปางนาคปรก กำ�หนดให้เป็นพระประจำ�วันของผู้ที่เกิดวันเสาร์

๓๑
พระโคนสมอนอกจากจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆ เป็นพระประจำ�วันดังกล่าว
พระโคนสมอยังมีพระพิมพ์อีก ๒ พิมพ์ที่เป็นพระพิมพ์ชุดโคนสมอนี้ด้วย ได้แก่ พระพิมพ์
ท้าวชมพูบดี และพระพิมพ์พระมหาจักรพรรดิ
๑. พระพิมพ์ท้าวชมพูบดี หรือพญาชมพูบดี
พระพิมพ์ทา้ วชมพูบดี หรือ พญาชมพูบดี เป็นพระพิมพ์ทม่ี ขี นาดใหญ่กว่าพระประจำ�วัน
ปางท้าวชมพูบดีเป็นพระพุทธรูปยืนแบบสมภังค์ ทรงเครื่องต้นจักรพรรดิราชาธิราช ครอง
อุตราสงค์ห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวา ทรงชฎา มงกุฎ ประกอบด้วยกรรเจียก พระพุทธรูป
แสดงปางห้ามญาติ พระหัตถ์ซ้ายทอดขนานพระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ
ตั้งฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้า เครื่องแต่งพระองค์ประกอบด้วยกรอบพระศอ อีกทั้งช่อดอกไม้
ประดับด้านหน้าพระศอ สังวาลย์เฉวียงพระอังสาทั้งสองข้าง ประดับด้วยทับทรวงกลาง
พระอุระ ทรงพาหุรดั ทองกร ทรงสายรัดพระองค์ ซึง่ มีปนั้ เหน่งรูปดอกไม้แบบเหลีย่ มประดับ
เบื้องหน้า ด้านล่างของปั้นเหน่งมีสุวรรณกระถอบห้อยอยู่เบื้องหน้าของเจียระบาดและ
อันตรวาสก กับทั้งมีชายไหวชายแครงเป็นลายกนกซ้อนกันสามชั้น ทรงฉลองพระบาท
เชิงงอน ประทับยืนบนดอกบัวประดับด้วยกลีบบัวบนฐานสิงห์
พระพุทธรูปประทับยืนอยู่ในซุ้มจระนำ� ด้านล่างซุ้มเป็นฐานสิงห์
คติการสร้างพระพุทธรูปปางท้าวชมพูบดี หรือพญาชมพูบดี มีกล่าวไว้ในตำ�นาน
พระพุทธศาสนาตอนปราบพญาชมพูบดีที่กล่าวว่า พญาชมพูบดีเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมาก
ไม่พอใจพระเจ้าพิมพิสาร เจ้าผู้ครองแคว้นมคธ ที่มีพระราชอำ�นาจและมีปราสาทที่งดงาม
พญาชมพูบดีไม่พอใจ อิจฉาพระเจ้าพิมพิสาร ไปข่มเหงข่มขู่คุกคามพระเจ้าพิมพิสาร จน
พระเจ้าพิมพิสารต้องหนีไปพึ่งพระบารมีพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตพระองค์
เป็นพระเจ้าราชาธิราชทีส่ ง่า งดงาม ดุจท้าวมหาพรหมณ์เนรมิตปราสาททีง่ ดงามอลังการยิง่
มีรัตนบัลลังก์ที่ประดับด้วยเพชรพลอยที่งดงาม เพื่อข่มความอหังการของพญาชมพูบดี
ในที่สุดพญาชมพูบดีซึ่งถือตนว่ายิ่งใหญ่ที่สุดต้องยอมศิโรราบต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อ
ได้เห็นความสง่างามของพระธรรมราชาเนรมิตและความอลังการวิจิตรตระการตาของ
ปราสาทราชวังที่พระพุทธองค์ทรงเนรมิต พระพุทธองค์ทรงเทศนาโปรดพญาชมพูบดีจน
พญาชมพูบดีละมานะทิฐิ ทูลขออุปสมบท

๓๒

แม่พิมพ์ และพระพิมพ์ดินเผาปางพญาชมพูบดีหรือท้าวชมพบดีู วัดชมภูเวก
๒. พระพิมพ์พระธรรมราชาธิราช หรือ พระพิมพ์พระเจ้าจักรพรรดิราช
พระพิมพ์พระธรรมราชาธิราชหรือพระพิมพ์พระเจ้าจักรพรรดิราชเป็นพระพิมพ์
ที่มีขนาดใหญ่กว่าพระประจ�ำวัน เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องในพระอิริยาบถประทับนั่งขัด
สมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาคว�่ำวางบนพระชานุ (เข่า) นิ้ว
พระหัตถ์ขวาชี้ลงพื้นดิน ประทับเหนือพุทธบัลลังก์ที่ท�ำเป็นฐานสิงห์ซ้อนสองชั้นอยู่ในซุ้ม
เรือนแก้ว   ซุ้มเรือนแก้วองค์ประธานอยู่กลางขนาบด้วยซุ้มเรือนแก้วขนาดรองอยู่ด้านข้าง
ขวาและซ้าย
คติการสร้างพระธรรมราชาธิราช หรือ พระเจ้าจักรพรรดิราช
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็น “ธรรมราชา” หมายถึง ราชาแห่งธรรม พระองค์
ทรงเป็นผูย้ ง่ิ ใหญ่ในธรรม ทรงนำ�ธรรมะมาสู่มวลมนุษย์เพื่อช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์
ในวัฏสงสาร ในพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าว่า ทรงเป็น “ธรรมราชา” บางครัง้ ไปเปรียบเทียบกับ “ราชาธิราช” หรือ “จักรพรรดิ”
อย่างไรก็ตาม เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

๓๓
ทรงไว้ซ่ึงธรรม ครองธรรม และเป็นองค์แห่งธรรม พระองค์จึงทรงเป็นธรรมราชาใน
ความหมายว่า “พระราชาแห่งธรรม” ซึ่งเป็นสถานะที่เหนือกว่าพระราชาในทางโลก
ไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือพระจักรพรรดิองค์ใดในโลก
ในคัมภีร์ฝ่ายมหายานที่น่าสนใจ คือ วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร (แปลว่า เพชรตัด
ทำ�ลายมายา) ได้อธิบายถวายเป็นธรรมราชาของพระศากยะพุทธเจ้าว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ ลิศวิเศษ
กว่าธรรมราชาหรือจักรพรรดิทางโลกอย่างไร
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมราชา ทรงเป็นมหาจักรพรรดิราชผู้ชนะ
กิเลสทั้งปวง ทรงปลดกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมด ทรงบรรลุความสงบอย่างยอดเยี่ยม คือ
นิพพาน ที่ปราศจากภัยทุกประการ
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระปัญญาคุณ และพระบริสทุ ธิคณ
ุ ทีย่ งิ่ ใหญ่สดุ ประมาณ
ได้ของพระพุทธองค์ ทรงดำ�รง “ธรรมราชา” มหาจักรพรรดิราชของเหล่ามนุษย์ท้ังหลาย
ทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว อีกทั้งพระธรรมที่เป็นธรรมโอสถที่วิเศษของ
พระพุทธองค์ที่สามารถขจัดทุกข์ของมวลมนุษย์ได้อย่างแน่นอนแท้จริง อีกทั้งกองทัพธรรม
คือ บรรดาอริยสงฆ์ที่เป็นผู้นำ�ธรรมโอสถให้แก่ชาวโลกทั้งหลายให้หายจากทุกข์ ประสบสุข
แท้จริงได้ดังกล่าวนี้ จึงเป็นบุคลาธิษฐานที่นักปราชญ์ได้เปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มี
พระมหากรุณาธิคุณที่ประเสริฐยิ่งต่อชาวโลกดุจเช่นพระธรรมราชา พระเจ้าจักรพรรดิราชา
ของโลก จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นเป็นรูปธรรม อันน้อมนำ�จิตให้ระลึกถึงพระปัญญา
คุ ณ พระบริ สุ ท ธิ คุ ณ และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า

แม่พิมพ์ และพระพิมพ์ดินเผาปางพระเจ้าจักรพรรดิราชหรือปางพระมหาจักรพรรดิ

๓๔
ความหมายของสัญลักษณ์พระพุทธรูปผ่านหน้าที่และอิทธิฤทธิ์

จากการพิจารณาการสร้างพระพุทธรูป ตำ�นานความเชือ่ ของผูท้ ก่ี ราบไหว้สักการะ
บูชาพระพุทธรูป รวมทั้งพระเครื่อง ผู้ศรัทธาจำ�นวนหนึ่งจะให้ความหมายของพระพุทธรูป
ผ่านหน้าที่และอิทธิฤทธิ์ อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลานุภาพและพลังอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์เสมือน
เทพเจ้า ความเชื่อเช่นที่มีอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาเช่นนี้ ย่อมเป็นการเบี่ยงเบนไปจากหลักการและ
อุดมการณ์ของชาวพุทธที่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะที่วิเศษ
ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นอัศจรรย์คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คำ�สอนของ
พระพุทธเจ้ามีผลจริงเป็นอัศจรรย์ บังเกิดผลดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามคำ�สอนของพระพุทธองค์
ทรงชี้ทางให้ผู้ศรัทธาสู่ทางดับทุกข์ ด้วยวิธีการดังนี้ คือ
การไม่ทำ�ความชั่วทั้งปวง
การบำ�เพ็ญแต่ความดี
การทำ�จิตของตนให้ผ่องใส
ผู้ใดปฏิบัติตามคำ�สอนของพระพุทธเจ้า ฤทธิ์และอานุภาพของพระพุทธเจ้าย่อม
คุ้มครองผู้ประพฤติธรรม
ความศักดิส์ ทิ ธิอ์ ทิ ธิฤทธิป์ าฏิหาริยแ์ ละอานุภาพของพระพุทธรูป รวมทัง้ พระเครือ่ ง
ทำ�หน้าทีน่ ำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ธิ รรมตามคำ�สอนของพระพุทธเจ้า จึงควรแก่การสร้าง การกราบ
ไหว้บูชาพระพุทธรูปและพระเครื่อง
แต่ถ้าการสร้างพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง เพื่อการท�ำหน้าที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้
โชคดี ร�่ำรวย สมปรารถนา และตีราคาเป็นหลักทรัพย์ กระทั่งขอให้ถูกหวย ซึ่งไม่เกี่ยว
กับหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์ที่มีพระพุทธรูปท�ำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของ
พุทธธรรม ควรที่จะได้มีการพิจารณาใคร่ครวญ
ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าว “สมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหว้ พอบอกให้ประพฤติธรรม
ก็กำ�หู...”
แล้วท่านยังอุปมาอุปมัยอีกว่า
“ลักษณะเช่นนี้คือปรากฏการณ์
... พระพุทธรูป “บัง” พระพุทธเจ้า
คัมภร์ใบลาน “บัง” พระธรรม”

ตอนที่ ๓
การอนุรักษ์พุทธศิลป์
พระโคนสมอ วัดชมภูเวก

๓๖

ตอนที่ ๓

การอนุรักษ์พุทธศิลป์พระโคนสมอ วัดชมภูเวก
		

วัดชมภูเวก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้คือ โบราณสถานที่
มีอยู่ในวัดชมภูเวก ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำ�คัญของวัดชมภูเวกที่แสดงให้เห็น
ได้ว่า อย่างน้อยที่สุดวัดชมภูเวกต้องสร้างขึ้นในช่วงเวลาไม่น้อยกว่าอายุของโบราณสถาน
ภายในวัดอย่างแน่นอน แต่ทงั้ นีว้ ดั ชมภูเวก อาจสร้างก่อนทีจ่ ะมีการสร้างโบราณสถานในวัดก็
อาจจะเป็นได้
โบราณสถานของวัดชมภูเวกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คือ อุโบสถเก่าและวิหาร
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอุโบสถเก่าและวิหารเป็นโบราณสถานตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๙๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
วัดชมภูเวกตั้งอยู่ที่ตำ�บลท่าทราย ทางด้านเหนือของบ้านบางตลาด บ้านบางตลาด
และบ้านท่าทรายตั้งอยู่ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก มีคลองบางตลาดเป็นคลองที่แบ่ง
เขตของชุมชนบางตลาดและชุมชนท่าทราย แต่โบราณถือว่าเป็นบางเดียวกันคือ บางตลาด
ต่อมาทางราชการกำ�หนดให้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ชุมชน
บางตลาดและชุมชนท่าทรายจึงถูกแยกเป็นตำ�บลบางตลาดและตำ�บลท่าทราย

อุโบสถเก่าวัดชมภูเวก สร้างสมัยอยุธยา

๓๗
บ้านบางตลาดท่าทรายในสมัยอยุธยา เป็นทีต่ ง้ั ด่านขนอนบ้านปากเกร็ด ชุมชนแห่งนี้
จึงมีความเจริญมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา มีวดั โบราณในบริเวณนีม้ ากถึง ๗ วัด วัดเชิงท่า เป็นวัดที่
ตัง้ อยูป่ ากคลองบางตลาดด้านทิศใต้ ปัจจุบนั เป็นพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ ตำ�บลท่าทราย
อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เจดีย์วัดเชิงท่า สร้างสมัยอยุธยา
วัดเชิงท่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีอุโบสถและเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างใน
สมัยอยุธยา เมื่อครั้งเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) หัวหน้ามอญพาครอบครัวมอญจาก
เมืองมอญทีถ่ กู พม่าเข้ายึดครอง เข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาจักรไทยครัง้
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหาโยธาและครอบครัว
มอญมาอยู่ที่บริเวณบ้านบางตลาดบ้านท่าทราย เจ้าพระยามหาโยธาได้บูรณะวัดเชิงท่า ได้
รวบรวมพระพุทธรูปที่เสียหายจากการเผาทำ�ลายของพม่าเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยามา
บรรจุไว้ใต้เจดียว์ ดั เชิงท่า พระพิมพ์พระโคนสมอจำ�นวนมากได้นำ�มารวบรวมบรรจุไว้เช่นกัน
เมื่อวัดเชิงท่าถูกเวนคืนเพื่อทำ�กิจการของกรมชลประทาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒  
ทางราชการให้ชุมชนและพระสงฆ์ในวัดออกจากพื้นที่ทั้งหมด มีการขุดเจดีย์วัดเชิงท่า
พระโคนสมอจำ�นวนมากได้ถูกนำ�ออกไปจากเจดีย์วัดเชิงท่าด้วย
แม่พิมพ์พระโคนสมอวัดชมภูเวก

  พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินทวํโส ปั้นทอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดชมภูเวก
(ปกครองวัด พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๕๐) ได้จัดสร้างแม่พิมพ์พระโคนสมอไว้จำ�นวนมาก ท่าน
ได้จดั พิมพ์พระโคนสมอไว้ให้บรรดาผูท้ ม่ี าทำ�บุญทีว่ ดั ชมภูเวกได้นำ�ไปสักการบูชาจำ�นวนหนึ่ง
ซึง่ ได้หมดไปแล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา นายวีระโชติ ปัน้ ทอง ผูอ้ าวุโสชุมชนบ้านท่าทราย
ผู้เห็นความสำ�คัญของการอนุรักษ์เรื่องราวของท้องถิ่น ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ

๓๘
ของชุ ม ชนและวั ด ชมภู เ วกมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
พระสมุ ห์ สุ ท ธิ พ งษ์ สิ ริ ว ฑฺ ฒ โน เจ้ า อาวาส ให้ ร วบรวมวั ต ถุ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ ในสมั ย
ที่ พ ระครู ไ พศาลภั ท รกิ จ (เฉลี ย ว อิ น ทวํ โ ส ปั้ น ทอง) อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด ชมภู เ วก
ปกครองวั ด เพื่ อ หาทางจั ด ตั้ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ้ื น บ้ า นวั ด ชมภู เ วก ในบรรดา
วั ต ถุ ส่ิ ง ของต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นวั ด นั้ น ได้ พ บว่ า มี แ ม่ พิ ม พ์ พ ระโคนสมอที่ ส มควร
ได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ไว้ จึ ง ได้ ส ร้ า งแม่ พิ ม พ์ ขึ้ น ใหม่ ทำ�ด้ ว ยดิ น เผาจากแม่ พิ ม พ์ เ ดิ ม ที่ พ บ
เพื่ออนุรักษ์แม่พิมพ์เดิมที่พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินทวํโส ปั้นทอง) ได้สร้างไว้

แม่พิมพ์พระโคนสมอ และพระพิมพ์ดินเผาที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

แม่พิมพ์พระโคนสมอเดิมที่พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินทวํโส ปั้นทอง) ได้สร้างไว้

๓๙

แม่พิมพ์พระโคนสมอทำ�ด้วยดินเผา ที่วัดชมภูเวก ได้สร้างใหม่จากแม่พิมพ์เดิม
แม่พมิ พ์พระโคนสมอ ทีว่ ดั ชมภูเวกได้สร้างขึน้ เป็นแม่พมิ พ์พระปางต่าง ๆ ประจำ�วัน
ทัง้ ๗ วัน ดังนี้
พระปางถวายเนตร
เป็นพระประจำ�วันอาทิตย์
พระปางห้ามญาติ
เป็นพระประจำ�วันจันทร์
พระปางไสยาสน์
เป็นพระประจำ�วันอังคาร
พระปางอุ้มบาตร
เป็นพระประจำ�วันพุธ (กลางวัน)
พระปางปาลิไลยก์
เป็นพระประจำ�วันพุธ (กลางคืน)
พระปางสมาธิ
เป็นพระประจำ�วันพฤหัสบดี
พระปางรำ�พึง
เป็นพระประจำ�วันศุกร์
พระปางนาคปรก
เป็นพระประจำ�วันเสาร์
การสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอวัดชมภูเวก

นายวีระโชติ ปั้นทอง ผู้อาวุโสชุมชนบ้านท่าทราย ได้ปรึกษากับ พระสมุห์สุทธิพงษ์
สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาส เห็นชอบให้มีการอนุรักษ์แม่พิมพ์ และจัดทำ�พระพิมพ์โคนสมอขึ้น
โดยใช้แม่พิมพ์ที่พระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินทวํโส ปั้นทอง) ได้สร้างไว้และแม่พมิ พ์
ดินเผาทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ โดยกำ�หนดจะจัดสร้างพระโคนสมอดินเผา ๘๔,๐๐๐ องค์ เท่ากับจำ�นวน
พระธรรมขันธ์ของพระไตรปิฎก

๔๐
การจัดท�ำพระโคนสมอของวัดชมภูเวกได้เริ่มด�ำเนินการเมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ
เดือน ๓ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึง่ เป็นวันมาฆะบูชา (ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
ในวันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตรงกับ
วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ทางวัดชมภูเวกได้จัดให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมสร้าง
กุศลพิมพ์พระโคนสมอ ในโอกาสนี้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
และได้พิมพ์พระพิมพ์พญาชมพูบดีไว้เป็นการร่วมกุศลกับวัดชมภูเวกด้วย
          นายวีระโชติ ปั้นทอง และนายพิศาล บุญผูก ได้ร่วมกันสร้างพระพิมพ์ต่อเนื่องกัน
มาตั้งแต่วันเริ่มดำ�เนินการต่อเนื่องมา
สำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของชุมชนและวัดชมภูเวกในความพยายาม
อนุรกั ษ์สบื สานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่
โดยในปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ ได้เข้ามาร่วม
สานต่อภารกิจในการสร้างแหล่งเรียนรู้
เรื่องราวของวัดชมภูเวก และชุมชนบ้าน
ท่าทราย จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
รั บ รู้ ใ นวงกว้ า งมากขึ้ น ด้ ว ยการจั ด ฝึ ก
อบรมเชิงปฏิบัติการการนำ�ชมวัดชมภูเวก
และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นวั ด ชมภู เวกให้
เยาวชนและประชาชนผู้สนใจในท้องถิ่น
และการจัดทำ�หนังสือ “พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน
วัดชมภูเวก” ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เชิ ญ
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ มาประดั บ บน
หนั ง สื อ ตามหนั ง สื อ ตอบรั บ จากคณะ หนังสือ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก”
อนุ ก รรมการฝ่ า ยกลั่ น กรองการขอใช้
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ทำ�เนียบ
รัฐบาลที่ นร ๐๑๐๑/๓๐๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วย การศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลเรื่องราวในการจัดทำ�หนังสือในครั้งนั้น ทำ�ให้ทราบว่าวัดชมภูเวก มีโครงการจัด
อนุ รั ก ษ์ แ ม่ พิ ม พ์ และสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอดินเผาเพื่อการอนุรักษ์พุทธศิลป์ด้วย

การร่วมงานอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ

๔๑

          บุคลากรของสำ�นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำ�เนิน
กิจกรรมช่วยจัดสร้างพระโคนสมอในโครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสุข
ในองค์กร โดยร่วมกันประกอบกิจกรรมการอนุรักษ์พุทธศิลป์ ด้วยการสร้างพระพิมพ์จาก
แม่พิมพ์พระโคนสมอดินเผา อันเป็นการสร้างสิ่งเคารพบูชาเพื่อน้อมจิตศรัทธาสู่องค์
พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ร่วมแต่งองค์พระในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่ ง เป็ น เดื อ นครบรอบคล้ า ยวั น ยกฐานะหน่ ว ยงานห้ อ งสมุ ด จาก
“ศูนย์บรรณสารสนเทศ” เป็นหน่วยงานระดับสำ�นัก เป็น “สำ�นักบรรณสารสนเทศ” ปีท่ี ๓๔  

การสร้างพระพิมพ์ดินจากแม่พิมพ์ดินเผา

๔๒
           และยังมีบุคลากรส่วนหนึ่งดำ�เนินโครงการต่อเนื่องโดยใช้เวลาวันหยุดราชการ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิมพ์พระ แต่งองค์พระ บรรจุพระ
ลงกล่อง เพื่อการนำ�ไปเผาด้วยความร้อนต่อไป ได้พระพิมพ์จำ�นวนกว่า ๓๐,๐๐๐ องค์
จนครบจำ�นวน ๘๔,๐๐๐ องค์ เท่ากับจำ�นวนพระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก นอกจากนี้
บุคลากรของสำ�นักบรรณสารสนเทศได้บริจาคเงินจำ�นวนหนึ่งเพื่อถวายวัดเป็นค่าจัดสร้าง
พระพิมพ์ดินเผาชุดนี้ด้วย รวมทั้งการคัดแยกพระแต่ละปางเพื่อนำ�ไปบรรจุในโอ่งดินเผา
พร้อมที่จะให้ทางวัดชมภูเวกได้ดำ�เนินการเก็บรักษาต่อไป   

พระพิมพ์ดินดิบที่ผึ่งไว้ให้แห้ง บรรจุกล่องรอการนำ�ไปเผา

๔๓
การสร้ า งพระพิ ม พ์ ดิ น เผาพระโคนสมอวั ด ชมภู เ วก ที่ ดำ�เนิ น การระหว่ า ง
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๑-๒๕๖๓ นี้ นายวี ร ชาติ ทาทิ พ ย์ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ ที่ บ้ า นมอญ
ตำ�บลบ้ า นแก่ ง อำ�เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ได้ รั บ เป็ น ธุ ร ะในการนำ�
พระพิมพ์ดินดิบไปเผาด้วยเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาดั้งเดิมที่จังหวัดนครสวรรค์
จนแล้วเสร็จโดยเรียบร้อย

นายวีระโชติ ปั้นทอง

จากซ้ายไปขวา นายวีรชาติ ทาทิพย์ นายวีระโชติ ปั้นทอง และนายพิศาล บุญผูก

๔๔

พระพิมพ์ดินเผาปางต่างๆ ที่วัดชมภูเวก และบุคลากรสำ�นักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันสร้างขึ้น
ในการจัดสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอดินเผาครั้งนี้ วัดชมภูเวกและผู้มีจิตศรัทธา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของส�ำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้รว่ มจัดสร้างจนส�ำเร็จเรียบร้อยด้วยดี จ�ำนวนรวม ๓๒,๖๗๑ องค์
การสร้างพระโคนสมอ วัดชมภูเวก ได้สร้างครบจ�ำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ เท่ากับจ�ำนวน
พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก ในวันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๘ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (ปีชวด)
ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ใช้เวลาสร้างรวม ๒ ปี ๔ เดือน ๕ วัน

ตอนที่ ๔
ขั้นตอนการพิมพ์
พระโคนสมอ วัดชมภูเวก

๔๖

ตอนที่ ๔

ขั้นตอนการพิมพ์พระโคนสมอ วัดชมภูเวก
๑. การเตรียมดิน

ดิ น ที่ ใช้ ส ร้ า งพระโคนสมอ เป็ น ดิ น
เหนี ย ว เนื้ อ ดิ น ละเอี ย ด เมื่ อ จั บ ต้ อ งมี ค วาม
นุม่ มือ และเมือ่ ถูกน้ำ�จะลืน่ มือ มีสีดำ� หรือสีนวล
ปนเหลือง เนือ้ ดินจับเป็นก้อนแน่นไม่รว่ นซุย ไม่มี
วัชพืชหรือกรวดทรายปน มีความเหนียว เมื่อนำ�
มาผสมกับน้ำ�อย่างพอเหมาะ นวดให้เข้ากัน จะมี
ความนุม่ และเหนียวมากเหมาะแก่การพิมพ์พระ
วิ ธี ท ดสอบความเหนี ย วของดิ น คื อ
นำ�ดิ น ที่ น วดดี แ ล้ ว มาคลึ ง เป็ น เส้ น กลมขนาด
นิ้วมือ จากนั้นนำ�ดินมาขดเป็นวง ถ้าขดดินมี
เนื้ อ ดิ น เรี ย บไม่ มี ร อยแตกแยก แสดงว่ า ดิ น มี
ความเหนียวดี แต่ถ้าดินมีรอยแตกแยก แสดง
ว่าดินมีความเหนียวน้อย ไม่เหมาะกับการมา
พิมพ์พระ  ในเนื้อดินมีธาตุเหล็กผสมอยู่เล็กน้อย
เมื่อเผาแล้วจึงมีสีแดง

การนวดดิน

๔๗
๒. การเตรียมแม่พิมพ์

แม่พิมพ์ที่ยังไม่ได้ทำ�ความสะอาด มีเศษดินหลงเหลืออยู่
แม่ พิ ม พ์ ที่ จ ะใช้ พิ ม พ์ พ ระ
ต้องแห้งและไม่มีฝุ่นผง หรือเศษ
ดิ น เดิ ม จากที่ พิ ม พ์ ไว้ ก่ อ นค้ า งอยู่
ในแม่พิมพ์
ดั ง นั้ น ก่ อ น ก า ร ก ด ดิ น
เหนี ย วลงในแม่ พิ ม พ์์ จึ ง ต้ อ ง
ทำ�ความสะอาดแม่ พิ ม พ์ ก่ อ น
โดยใช้ ฟ องน้ำ� แห้ ง หรื อ แปรงปั ด
ให้เศษดินและฝุ่นผงหลุดออกจาก
แม่พิมพ์

การทำ�ความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยฟองน้ำ�แห้งหรือแปรงทาสี

๔๘
๓. การพิมพ์พระ

นำ�ดิ น ปริ ม าณที่ พ อเหมาะ
กั บ ขนาดแม่ พิ ม พ์ ม าคลึ ง เป็ น เส้ น กลม  
วางทาบบนแม่ พิ ม พ์ แ ละกดดิ น ลงใน
แม่พมิ พ์จนแน่น แล้วใช้ไม้ไผ่ปาดผิวดินให้
เรียบเสมอแม่พิมพ์

วางผึง่ ทิง้ ไว้รอให้แห้ง  เมือ่ ดินใน
แม่ พิ ม พ์ ใ กล้ แ ห้ ง จะหดตั ว ลงและ
เริ่ ม มองเห็ น ร่ อ งช่ อ งว่ า งระหว่ า งขอบ
แม่พิมพ์ จึงสามารถนำ�พระพิมพ์ดินออก
จากแม่พิมพ์ได้

๔๙
พระพิมพ์ดนิ ทีน่ ำ�ออกจากแม่พมิ พ์ จะมีดนิ เส้นขอบและส่วนปลายฐานองค์พระ
เหลืออยู่ จึงต้องแต่งขอบและฐานโดยใช้มีดกรีดดินออกให้เรียบร้อย  สวยงาม การแต่ง
องค์พระในขณะที่ดินยังไม่แห้งสนิทจนดินแข็งแล้ว จะทำ�ให้การตกแต่งทำ�ได้ง่ายกว่า
และองค์พระไม่แตกหักเสียหาย

ขอบดินส่วนเกินของพระพิมพ์ที่ต้องตัดออก

ใช้มีดตัดดินตกแต่งส่วนเกินออกจากพระพิมพ์

๕๐

องค์พระที่ดินแห้งสนิทแล้วจะตกแต่งยากกว่า และมีความเสี่ยงที่จะแตกหักได้
      เมื่อตกแต่งองค์พระเสร็จแล้ว นำ�ไป
วางเรียงในถาดผึ่งให้แห้งสนิทต่อไป

๔. การบรรจุพระพิมพ์ดินดิบเตรียมส่งเผาด้วยความร้อน

เมื่อองค์พระพิมพ์ดินแห้งสนิทดีแล้ว จัดเก็บเรียงลงกล่องกระดาษ แต่ละกล่อง
ต้องไม่แน่นจนเกินไป จะทำ�ให้น้ำ�หนักกดทับกันทำ�ให้แตกหักเสียหายได้

๕๑

๕. การเผาพระพิมพ์ด้วยความร้อน

นายวีรชาติ ทาทิพย์ พุทธศาสนิกชนบ้านมอญนครสวรรค์ ได้อนุเคราะห์นำ�พระพิมพ์
ดินดิบแห้งสนิทและตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ไปเผาโดยใช้เตาเผาภูมิปัญญาดั้งเดิมของโรงปั้น
เครื่องปั้นดินเผา “อาเฟย” ที่ตำ�บลบ้านแก่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การเผาใช้เวลาประมาณ ๓-๕ วัน โดยใช้อุณหภูมิสูงสุด ๗๐๐-๘๐๐ องศาเซลเซียส

พระพิมพ์ดินดิบต้องรอให้แห้งสนิทก่อนจึงนำ�ไปเผาได้
ลักษณะความแตกต่างของพระพิมพ์
ในแต่ละขั้นตอน พระพิมพ์ที่เผาด้วย
ความร้อนแล้วเป็นสีแดง

พระพิมพ์โคนสมอเมื่อผ่าน
กระบวนการเผาแล้วจะมีเนือ้ ดินสีแดง

๕๒

นายวีรชาติ ทาทิตย์ (คนที่ ๒ จากซ้าย) เจ้าของโรงปั้นและเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา “อาเฟย”
ตำ�บลบ้านแก่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
และคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมนำ�พระพิมพ์เข้ากระบวนการเผาด้วยความร้อนทำ�ให้ได้พระโคนสมอสมบูรณ์

เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญที่ตำ�บลบ้านแก่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๖. การบรรจุพระพิมพ์ดินเผาลงภาชนะ

๕๓

วัดชมภูเวกได้บรรจุพระพิมพ์ลงในโอ่งดินเผา โดยจำ�แนกเป็นพระพิมพ์โคนสมอ
ปางต่าง ๆ ไว้

พระพิมพ์โคนสมอที่ทางวัดชมภูเวกบรรจุไว้ในบาตรพระเพื่อจำ�แนกปางต่าง ๆ
และนับจำ�นวนไว้เพื่อบรรจุในโอ่งดินเผาต่อไป

พระพิมพ์โคนสมอปางต่าง ๆ
ที่บรรจุไว้ในโอ่งดินเผา

๕๔

บทส่งท้าย
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไปนั้น นักวิชาการส่วนใหญ่
เห็นพ้องต้องกันว่า การกระตุ้นและสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นได้อนุรักษ์สิ่งเหล่านั้นไว้ใน
ท้องถิ่นของตนให้ดีที่สุด การจัดทำ�พระพิมพ์พระโคนสมอของวัดชมภูเวก ตำ�บลท่าทราย
อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นแนวความคิดหนึ่งที่สร้างแรงกระตุ้นท้องถิ่นได้
มีความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในชุมชนและวัดซึ่งเป็นศาสนสถานของชุมชน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการรำ�ลึกถึงคุณูปการของพระครูไพศาลภัทรกิจ (เฉลียว อินทวํโส ปั้นทอง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชมภูเวก ผู้สร้างแม่พิมพ์พระโคนสมอ พระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺตโณ
อาวุ ธ พั น ธ์ เจ้ า อาวาสรูปปัจ จุบัน ผู้เ ห็นคุณ ค่า ของภู มิ ปัญ ญาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
ชุมชนและวัดชมภูเวก และนายวีระโชติ ปั้นทอง ผู้ริเริ่มและดำ�เนินการจัดสร้างพระพิมพ์
พระโคนสมอของวัดชมภูเวก ๘๔,๐๐๐ องค์ เท่าจำ�นวนพระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก
การจัดสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอครัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือด้วยดีจากพุทธศาสนิกชน
ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงกายมาช่วยกันดำ�เนินการช่วยพิมพ์พระ ตกแต่งองค์พระ  
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งสำ�นัก บรรณสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช นำ�โดย
นางวรนุ ช สุ น ทรวิ นิ ต ผู้ อำ�นวยการสำ�นั ก บรรณสารสนเทศ ได้ นำ�คณะเจ้ า หน้ า ที่
ทีม่ จี ติ ศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรกั ษ์พทุ ธศิลป์ สร้างพระพิมพ์พระโคนสมอ มาช่วยจัดพิมพ์
พระ ตกแต่งองค์พระ บรรจุพระลงกล่อง และร่วมบริจาคทรัพย์เพือ่ สร้างพระพิมพ์พระโคนสมอ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นอกจากนี้ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ นางวรนุ ช สุ น ทรวิ นิ ต ยั ง ได้ ใช้ เวลาในวั น หยุ ด ราชการมาช่ ว ยจั ด พิ ม พ์
พระโคนสมอทีว่ ดั ชมภูเวก ทำ�ให้เป้าหมายในการสร้างพระพิมพ์พระโคนสมอของวัดชมภูเวก
ได้ครบจำ�นวน ๘๔,๐๐๐ องค์ เร็วก่อนกำ�หนด
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การนำ�พระพิมพ์ดินไปทำ�การเข้าเตาเผาให้สุก เป็นขั้นตอนสำ�คัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
ขั้นตอนนี้ได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากนายวีรชาติ ทาทิพย์ บ้านมอญ ตำ�บลบ้านแก่ง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ช่วยนำ�พระพิมพ์โคนสมอไปเผาให้เป็นพระพิมพ์
พระโคนสมอที่สมบูรณ์ เพื่อทางวัดชมภูเวกดำ�เนินการบรรจุไว้สักการะบูชาต่อไป
          ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้า และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนวัดชมภูเวกครั้งนี้ ผลงานครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลด้วยดีเกิดจากความร่วมมือของวัด
ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่มาร่วมเสียสละเพื่อทำ�นุบำ�รุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ของชุมชนไว้
พิศาล บุญผูก
วีระโชติ ปั้นทอง
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