
จาก เครื่องราง ถึง พระเครื่อง  
และจตุคามรามเทพ 

ฉลอง สุนทราวาณิชย์ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



วัฒนธรรมศาสนากับเครื่องราง/วัตถุมงคล 

 



























เครื่องราง/พระเครื่อง/วัตถุมงคลในสังคมไทย 

„ “สินค้า” ใน “ตลาด” 
„ “มูลค่าทางการตลาด” ของ “อ านาจ/ความศักดิ์สิทธิ์” 
„ มี “ตลาด” 
„ มี “ต ารา/คู่มือ” 
„ มี “นิทรรศการและการประกวด” 
„ มี “สื่อเฉพาะ” 



 
 
 
 
 
 

(สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่) 





 





 นิตยสารพระเครื่อง 





•จากคนทุกระดับชั้น…ชาวนา คนงาน แพทย์ 
วิศวกร นายทหาร นายธนาคาร นักการเมือง 
อาจารย์มหาวิทยาลัย ฯลฯ 



เครื่องรางไทย ก่อน “สมัยใหม่” 

 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 
อาจารย์หนู กันภัย อาจารย์สักยันตร์ ของ แองเจลีนา โจลี 



“พระกร”ุ ก่อนพระเครื่อง 

 

– บรรจุในกรุใต้ฐานพระพุทธรูป หรือในเจดีย์ 

– ดินเผา ตะกั่ว ชิน ส าริด ทองเหลือง 

– เพื่อยังพระศาสนาตราบสิ้นพุทธกาล 









 

              (พระก าแพงซุ้มกอ ทุ่งเศรษฐี ก าแพงเพชร) 



ก าเนิดพระเครื่อง/วัตถุมงคลในพุทธศาสนา 

„ พระกริ่งพระโพธิสัตว์ในวัฒนธรรมพทุธมหายาน 

„ “มนุษยนิยม” กับคติใหม่พทุธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย 

– “ชินราช” 

„ เศรษฐกิจเงินตรากับปัญหาองค์อธิปัตย์: เครื่องประดับจากเหรียญ
กษาปณ์ที่มีรูปองค์อธิปัตย์ต่างชาต ิ

„ อัตลักษณ์ทางศาสนา: เครื่องประดับจากรูปเคารพตา่งศาสนา 

 



        (พระกริ่งปวเรศ) 























 



ปลายพุทธศตวรรษที่ 24: ก าเนิดพระเครื่อง 

 

 --พุทธศาสนา ‘แบบทางโลก’ 

 --อ านาจศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมศาสดากับความส าเร็จทางโลก 

 --ความอ่อนแอของอ านาจรัฐในการปกป้องสวัสดิภาพของปัจเจกบุคคล 
           (พระก าแพงซุ้มกอ ทุ่งเศรษฐี ก าแพงเพชร) 



 



เทคโนโลยีสมัยใหม่กับพัฒนาการ “พระเครื่อง” ไทย 

„ ก าเนิด “เหรียญพระเคร่ือง”: เทคโนโลยีการปั๊มเหรียญโลหะ 

• ก าเนิด “เหรียญเกจิ”: เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
 -เพิ่มพื้นที่ “อ านาจศักดิ์สิทธิ”์ 
 --เพิ่ม “รายละเอียด” 
 --สาวกพระศาสดา “ยึดพื้นที่” พระศาสดา 





 







หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง บางขุนเทียน 



 



(หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง บางขุนเทียน 2467) 



• (หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ 2469) 



เมื่อพระเครื่องก้าวขึ้นเป็นสุดยอดเครื่องราง 

• ความรุนแรง: สงคราม อาชญากรรม สงครามเย็น 
• กระแสตื่นตัวในพุทธศาสนา: กึ่งพุทธกาล 
• ตลาดพระเครื่อง 
• ต ารา/คู่มือพระเครื่อง 
• อ านาจพุทธคุณตามหลักวิทยาศาสตร์ 

 



„ สวัสดิภาพ/ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

„ พลังของ “ตลาด” 

„ ความเป็น “วิทยาศาสตร์” 



อาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทย
ระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

 



•พล.ต.ต. ขุนพันธ์ฯ มือปราบอาชญากรรม ท าวิสามัญ
ฆาตกรรมกว่า ๔๐ ศพ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๐ 

  



• เหรียญพระเกจิ (หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม 2484) 
 



•หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม ทศวรรษ 2490 



• หลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ ปัตตานี ทศวรรษ 2490 



• ก าเนิด ‘นักเลงอันธพาล’ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 



•ปฏิวัติ ๒๕๐๑: สฤษดิ์และการปราบปรามอาชญากรรม 



•พ.ศ. ๒๕๐๐: กึ่งพุทธกาล 



„ ก าเนิดตลาดพระเครื่อง ทศวรรษ ๒๔๙๐ 
  ตลาดกลางการพบปะระหว่าง 
  “ผู้ผลิต-ผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ-ผู้บริโภค” 



ตลาดพระเครื่อง: ศูนย์กลางการเรียนรู้พระเครื่อง สร้างมาตรฐานที่จับต้องได้ คาดการณ์ 
 ได้ ควบคุมได้ เพิ่มมูลค่า  



• ทศวรรษ ๒๔๙๐: การศึกษาพระเครื่องอย่างเป็น ‘วิทยาศาสตร์’ 



คุณค่า/ประโยชน์ของพระเครื่อง 
 
 
 
 

„ อ านาจแห่งพุทธานุภาพ 
„ คุณค่าทางจิตวิญญาณ 
„ คุณค่าทางศาสนธรรม 
„ คุณค่าทางสุนทรียภาพ  



พระเครื่องมี “ประวัติศาสตร”์ 

   



ความเป็น “วิทยาศาสตร”์ ของพระเครื่อง 

• ภาษา 

• การอธิบาย 



ภาษาวิทยาศาสตร์ และความเป็นวิทยาศาสตร์ 

„ “ค าสอนของ [พระตถาคตเจ้า] เป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง (Buddha’s 
pure science)  

„ การบรรจุเวทย์มนต์ลงยังของขลังนี้...ก็มิใชอ่ะไรอ่ืนนอกจากการเรียก
หรือดึงดูดพลังงานที่สิงอยู่ตามธรรมชาติต่างๆ ที่เรียกกันว่า “พลังงาน
สถิต”  

„ .เครื่องรางที่ผู้วิเศษประดิษฐ์ขึ้นนั้น...ถ้าจะวิจารณ์ในแงว่ิทยาศาสตร์ก็
เปรียบได้เสมือนหนึ่งการบรรจุหรือเก็บพลังงานจากแหล่งหนึ่งลงไว้ยัง
วัตถุสิ่งหนึ่ง  



„ เครื่องรางนั้นๆ มีพลังงานหรือปราณอันเร้นลับสิงอยู่ ...เรียกว่า “รังษีกัม
มันตภาพแห่งจิต” (Radioactivity of minds) หรือ “รังษีกัมมันตภาพแห่ง
ไสย์” (Radioactivity of magics) 

„ พลังงานรูปนี้จะแผ่ออกไปรอบๆ ปริมณฑล (Radiation) ในรูปลักษณะคลื่น
หรือรังษีที่มีความถี่สูงยิ่งกว่าสิ่งใดๆ และพลังงานส่วนนี้เองที่บันดาลให้เกิด
ความมหัศจรรย์ต่างๆ ขึ้นได้แล้วแต่จะเป็นคลื่นชนิดใด ถ้าเป็นชนิดเมตตา
มหานิยมก็ให้แสดงผลทางเมตตามหานิยม หมายความว่าคลื่นชนิดนี้ไป
ต้องผู้ใดเข้า ผู้นั้นก็บังเกิดความเมตตากรุณาต่อผู้ใช้  
 
 

                                               (Conversion of Energy) 



• พิมพ์หลายคร้ัง ราคาสูง จ านวนพิมพ์สูง 
• กลายเป็นต าราอ้างอิงของวงการต่อมาจนปัจจุบัน 
• ก าหนดเบญจภาคี 



พระเครื่องยุคสงครามประชาชน 

• พระอรหันต์หลังกึ่งพุทธกาล 

• สถาบันกษัตริย์กับพระเครื่อง: พระสมเด็จจิตรลดา 
 



 



 

พระสมเด็จจิตรลดา 
(พระก าลังแผ่นดิน) 



 



 



 



พระเครื่อง/เครื่องราง/วัตถุมงคล ยุคเศรษฐกิจเฟื่อง/ฟุบ 

• หลวงพ่อคูน 
• จตุคามรามเทพ 
• พิฆเนศ 



 











 



 



 



 









พัฒนาการเครื่องราง/วัตถุมงคลไทยสมัยใหม ่

• จากพระบรมศาสดาและพระโพธิสัตว์ 

• สู่ พระเกจิ สาวกพระบรมศาสดา 

• สู่ สมมุติเทพ สมมุติราช ธรรมราชา/จักรพรรดิ 

• สู่ พระโพธิสัตว์/จตุคามรามเทพ 

• สู่ ฮินดูเทพ/พระพิฆเนศ 

• สู่ ผู้มีบุญ/ผีบุญ/ฆราวาสผู้ทรงศีลรู้ธรรม 

 

 



        (พระกริ่งปวเรศ) 



 





(หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง บางขุนเทียน 2467) 













 













ก่อนจบ 

„ ขอบคุณ “คร”ู ทุกคนที่เคยสอนสั่ง แต่ศิษย์ไม่ค่อยได้เรียน จ า หรือคิด อย่างท่ีครู
อาจเคยตั้งความหวัง 
 

„ ความผิดพลาดในบทความสั้นล าลองชิ้นน้ี จึงมีมากกว่าความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
 

„ สรุป ย่อ ดัดแปลง ขยายความ จาก “The Regionalization of Local Buddhist 
Saints: Amulets and Crime and Violence in Post WW II Thai Society” 
บทความสั้นที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราว ต้องการการขัดเกลาความคิดและข้อมูลอีกมาก 
และดังนั้น จึงยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 



เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ แลฯ 

 

ขอความสุขสวัสดีมีมงคล จงบังเกิดแด่ทุกท่าน 

สาธุ 

 


