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 This research aims to study the structure, the meaning, and the factor which affect 
the naming of Buddha Image in Thailand. The name list of Buddha Image is collected from 
the documents. 329 names are entirely collected and analyzed. 
 The result shows that the structures of the Buddha Image’s names consist of        
3 important parts, namely, front part, main part, and classifier. These elements can be 
formatted into 3 structures, namely, front part + main part, front part + main part + main part, 
front part + main part + classifier. 
 As for the meaning of Buddha Image’s names, the lexemes which are used for 
naming can be categorized according to their meanings into 15 groups, namely, the group of 
goodness and prosperity,  the group of Buddha, the group of direction and place, the group of 
king, atheling and lineage, the group of appearance, the group of moral principle and religious 
belief, the group of nature, the group of valuables and decorations, the group of victory and 
honor, the group of sequence and quantity, the group of objects and construction, the group 
of happiness and success, the group of life, security, and existence, the group of knowledge 
and thought, and the group of enemy and conflict. 
 As for the factor which affects the naming of the Buddha Image, the result shows 
that there are 10 factors which affect the naming of the Buddha Image, namely,  the concept 
about the Buddha Image’s construction, the belief about Buddhism power and holiness,      
the value about prosperity, the method of construction, the related person, the attitude of the 
Buddha Image, the noticeable appearance, the construction materials, the place where the 
Buddha Image is, and the special occasion which the Buddha Image is constructed. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 มนุษย์กับศาสนามีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ศาสนาหน่ึงท่ีคนทั่วโลก              
ใหก้ารยอมรับและมีผูท่ี้นบัถืออยูเ่ป็นจ านวนมาก คือ พระพุทธศาสนา เช่นเดียวกบัคนในสังคมไทย
ท่ีนับถือพระพุทธศาสนามากกว่าศาสนาอ่ืน ๆ และรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า       
ชาติไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา (ปรีชา  ช้างขวญัยืน และสมภาร       
พรมทา, 2556: 173) พระมหากษตัริยข์องไทยทุก ๆ พระองคล์ว้นแลว้แต่เป็นเอกอคัรศาสนูปถมัภก
ท่ียิง่ใหญ่ ทรงสร้างพระพุทธรูป ศาสนสถาน และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบนั ท าให้
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, ม.ป.ป.: 11) 
 พระพุทธศาสนาถือก าเนิดข้ึนโดยมีพระพุทธเจา้เป็นศาสดา ดว้ยการท่ีพระองค์ทรง
ทดลองปฏิบติัโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ดว้ยพระองค์เองจนสามารถท่ีจะค้นพบสัจธรรมอนัประเสริฐ 
(จ  านงค ์ อดิวฒันสิทธ์ิ, 2547: 35) และพระองคท์รงเป็นผูท่ี้มีพระคุณอนัประเสริฐ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
ทรงมีพระปัญญาคุณ คือ ทรงเป็นผูมี้ปัญญาอนัเป็นเลิศ พระบริสุทธิคุณ คือ ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิพน้
จากบ่วงทั้งปวง และพระมหากรุณาธิคุณ คือ ทรงมีพระคุณอนัประเสริฐท่ีทรงสั่งสอนหลกัธรรม    
ท่ีทรงคน้พบแก่ชาวโลก (พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ  ฐิตญาโณ), 2530: 45) อีกทั้งยงัทรงเป็น
ผูใ้หก้  าเนิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 องค์ กล่าวถือ พระพุทธเจา้ทรงเป็นองค์ท่ีหน่ึงในพระรัตนตรัย           
ผูเ้ปิดเผยสจัธรรมต่อชาวโลกใหรู้้จกัหลกัธรรมและยึดปฏิบติัตามจนส าเร็จ ต่อมาจึงเกิดมีพระสงฆ์
ท าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้พระพุทธเจา้เป็นท่ีเคารพสักการะอย่างยิ่งของ
ชาวพุทธศาสนิกชนทุกคน เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วจึงมีการจัดสร้าง
พระพุทธรูปข้ึนเพ่ือร าลึกถึงพระพุทธเจา้ตามท่ีศรัทธาและเพื่อเป็นพุทธานุสติให้พุทธศาสนิกชน
สกัการะบูชา 
 พระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมา คือ รูปเปรียบหรือรูปแทนขององค์พระพุทธเจ้า 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 695) เร่ิมมีการสร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 6 ในสมยัของพระเจา้กนิษกะ
ในราชวงศก์ุษาณะ แห่งแควน้คนัธาระ บริเวณภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย (ปัจจุบนัอยู่ใน
เขตปากีสถานและอฟักานิสถาน) (กรมศิลปากร, 2543: 14 - 15) แต่เดิมนั้นชาวอินเดียไม่นิยมสร้าง
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รูปเคารพหรือพระพุทธรูป แต่จะท าเพียงสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ เช่น รอยพระพุทธบาท พระธรรมจกัร 
หรือพุทธอาสน์ สมมติแทนพระพุทธเจา้เท่านั้น ภายหลงัเมื่อพระพุทธศาสนาไดรั้บการยอมรับและ
มีการนับถือแพร่หลายออกไป ชาวกรีกท่ีเขา้มายงัอินเดียและหันมานับถือพระพุทธศาสนาไดคิ้ด
สร้างพระพุทธรูปข้ึน เน่ืองจากพ้ืนฐานชาวกรีกนิยมสร้างและนับถือรูปของเทพเจา้เป็นอย่างมาก 
โดยในการสร้างพระพุทธรูปนั้นอาศยัรูปของเทพเจ้าอพอลโล ซ่ึงเป็นเทพบุตรท่ีงดงาม ผสมกับ
แนวคิดดั้งเดิมเก่ียวกบัพระพุทธเจา้ของชาวอินเดียท่ีเช่ือว่าพระพุทธเจา้เป็นกษตัริย ์พระพุทธรูป
ดงักล่าวจึงมีการครองจีวรคลา้ยการนุ่งผา้ของชาวกรีกโบราณ มีพระเมาลีแบบเจา้ชาย พระพกัตร์
แบบมนุษย ์ผนวกกบัประเพณีหรือคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในดา้นมหาปุริสลกัษณะหรือ
มหาบุรุษลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้ นแตกต่างจากพระสาวกและบุคคลทั่วไป        
(พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ  ฐิตญาโณ), 2530: 172) ส าหรับในดินแดนไทยไดพ้บหลกัฐานตั้งแต่
เร่ิมรับวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 8 - 9 และพบว่ามีการสร้าง
พระพุทธรูปเป็นของตวัเองในสมยัทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (ศกัด์ิชยั  
สายสิงห์, 2555: 24) 
 ในประเทศไทยมีความเช่ือว่าการสร้างหรือการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป              
จะก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผูส้ร้างนั้นมีรูปลกัษณ์ท่ีงดงาม มียศศกัด์ิ มีความสุข
ความเจริญ มีความร ่ ารวย ปราศจากโรคภัย อายุยืน และจะบรรลุนิพพานในท่ีสุด (ขวัญทอง        
สอนสิริ, 2547: 68) ท าใหใ้นสงัคมไทยมีพระพุทธรูปเป็นจ านวนมาก แต่ละองค์จะมีความงามทาง
พุทธศิลป์ท่ีแตกต่างกันออกไป มีทั้งท่ีสร้างจากวสัดุท่ีมีค่า เช่น หล่อดว้ยทองค าหรือโลหะอ่ืน ๆ 
หรือแกะสลกัจากแร่รัตนชาติท่ีมีค่า งาชา้ง ไมม้งคล ศิลา ไปจนถึงสร้างจากวสัดุทัว่ไป เช่น ไม ้หรือ
อิฐ ปูน ทราย ธรรมดา ทั้ งหมดน้ีมาจากความศรัทธาและความเคารพนับถืออย่างสูงสุดใน
พระพุทธเจา้ ซ่ึงเป็นพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา (พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี  สุรเตโช), 
2556: 14) สอดคลอ้งกบั สมเกียรติ  โล่ห์เพชรัตน์ (2540: 4) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 

     ส าหรับชนชาติไทยแลว้ ไม่มีศิลปะดา้นปฏิมากรรมแขนงใดที่จะมีความส าคญัและ
มีผลทางด้านจิตใจมากไปกว่าศิลปะที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยเฉพาะศิลปะการสร้าง
พระพุทธรูปและขนบประเพณีอนัดีงาม ส่ิงเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นวฒันธรรมท่ีสืบต่อกนัมา
อยา่งต่อเน่ืองยาวนานกว่า 700 ปี จนศาสตร์แห่งการสร้างพระพุทธรูปแบบไทยไดก้ลายมา
เป็นเอกลกัษณ์อีกรูปแบบหน่ึงที่ไม่เหมือนใครในโลก 

 พระพุทธรูปในประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีพุทธลกัษณะท่ีงดงาม โดดเด่น จนเป็น   
ท่ียอมรับของคนทัว่โลกแลว้ ลกัษณะท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ ช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค์
ในประเทศไทย เน่ืองจากมนุษยโ์ดยทั่วไปมกัให้ความส าคัญกับการตั้งช่ือให้แก่ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี
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ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของตน ดังท่ี ศนัสนีย ์ วีระศิลป์ชัย (2540: 11) กล่าวถึงความส าคัญ         
ของช่ือไวว้่า  

     ช่ือ ไม่ว่าช่ือบุคคล บา้นเรือน สถานท่ี วตัถุส่ิงของต่าง ๆ ลว้นมีคุณค่าในการบ่งบอก
และจ าแนกเอกลกัษณ์ของคนนั้นหรือส่ิงนั้นให้แตกต่างจากส่ิงอื่น เป็นหลกัฐานท่ีเล่าและ
ยืนยนัถึงประวัติความเป็นมา และย ังเป็นเคร่ืองมือง่าย ๆ ที่ช่วยจดจารึกและสืบทอด     
ความเป็นมาเหล่านั้นยงัยุคสมยัต่อไปไดเ้ป็นอย่างดี เพราะแมว้่าผูค้น บา้นเรือนหรือวตัถุ  
จะสูญสลายไปแลว้ แต่ช่ือยงัคงอยู่ให้คนรุ่นต่อมาเรียกขานโดยไม่เลือนหาย และเม่ือใดที่
สืบคน้กจ็ะพบเบ้ืองหลงัท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ของช่ือเรียกเหล่านั้นอีกดว้ย            

 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในช่ือของส่ิงต่าง ๆ เช่นเดียวกับ         
คนในสงัคมไทยท่ีใหค้วามส าคญักบัการตั้งช่ือในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการตั้งช่ือบุคคล สถานท่ี 
หรือวตัถุส่ิงของต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของตน ตลอดจนมีการตั้งช่ือให้แก่ส่ิงท่ีเก่ียวพนักับ
พระพุทธศาสนา นัน่คือ การตั้งช่ือพระพุทธรูปผา่นมุมมองและความคิดของคนในสงัคมไทย 
 การตั้งช่ือพระพุทธรูปถือเป็นการตั้งช่ือให้แก่ส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความ
เคารพในฐานะของปูชนียวตัถุท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนา โดยช่ือของพระพุทธรูปเหล่าน้ีใชเ้พ่ือ
เรียกจ าแนกอตัลกัษณ์ของพระพุทธรูปแต่ละองค์ให้ต่างจากพระพุทธรูปองค์อ่ืน ๆ อีกทั้งยงัท าให้
เกิดความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีการเอ่ยถึงช่ือพระพุทธรูปแต่ละองค์ ผูฟั้งอาจเกิดจินตนาการ    
ท่ีแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากพระพุทธรูปบางองค์มีช่ือท่ีค่อนขา้งยาว ท าให้ผูฟั้งอาจไม่เขา้ใจว่า   
ช่ือของพระพุทธรูปองคด์งักล่าวมีความหมายเก่ียวกบัอะไรหรือพระพุทธรูปองค์ดงักล่าวมีลกัษณะ
อย่างไร ในขณะท่ีพระพุทธรูปบางองค์มีช่ือท่ีสั้น เม่ือได้ฟังแลว้อาจสันนิษฐานไดถึ้งความหมาย 
รวมไปถึงลกัษณะของพระพุทธรูปองคน์ั้นไดท้นัทีแมว้่าเพ่ิงเคยไดย้ินเป็นคร้ังแรกก็ตาม ทั้งหมดน้ี
แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของการใชภ้าษาในการตั้งช่ือพระพุทธรูปท่ีอาจสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ
ทางพระพุทธศาสนาอนัเป็นรากฐานส าคญัของปัจจยัทางวฒันธรรมของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัไดอี้กประการหน่ึง สอดคลอ้งกบั รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง (2558: ค าน า) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผูค้นในดินแดนไทยทุกยคุทุกสมยัไดส้ร้างพระพุทธปฏิมา
ข้ึนเพื่อเ ป็นส่ือแทนองค์พระศาสดา  มีความสวยงามและเป่ียมล้นความหมายแต่             
ความจริงแลว้ พระพุทธรูปมิไดส้ะทอ้นแค่เพียงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาเท่านั้น     
หากย ังแฝงนัยทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทยสมัยต่าง ๆ ผ่ านองค์
พระพุทธรูป 

 ด้วยเหตุดังกล่าวในข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของช่ือพระพุทธรูป             
ในประเทศไทย อีกทั้งเร่ืองเก่ียวกับ “ช่ือ” ก็เป็นเร่ืองท่ีคนในสังคมไทยให้ความส าคัญ ดังนั้น         
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ในปัจจุบนัจึงมีผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัการตั้งช่ือในหลายแง่มุม อาทิ การตั้งช่ือนามสกุลของบุคคล 
เช่น “การใชภ้าษาในการตั้งช่ือของคนไทย” ของ สุภาพรรณ  ณ บางช้าง (2527) “นามสกุลของ     
คนไทยเช้ือสายจีน : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ”์ ของ วนิดา  เจริญศุข (2532) “ลกัษณะ
ภาษาท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงของความเช่ือเก่ียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีในช่ือของคนไทย” ของ 
สมชาย  ส าเนียงงาม (2545) “พระนามพระบรมวงศานุวงศใ์นราชวงศจ์กัรี : การวิเคราะห์โครงสร้าง
และความหมาย” ของ ไพกิจ  คงเสรีภาพ (2553) “ภาษาและภาพสะทอ้นของวฒันธรรมจากช่ือเล่น
ของคนไทย” ของ หม่อมหลวงจรัลวิไล  จรูญโรจน์ (2555) ฯลฯ การตั้งช่ือสถานท่ี เช่น “การศึกษา
ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งช่ือธุรกิจร้านคา้” ของ วิยะดา  จงบรรจบ (2534) “การตั้งช่ือร้านคา้ในจงัหวดั
ปัตตานี : ความสัมพันธ์ระหว่างช่ือร้านค้ากับวิถีชีวิตชุมชน” ของ นควัฒน์  สาเระ (2550)           
“การตั้ งช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร” ของ ปนิตา  จิตมุ่ง (2554) ฯลฯ การตั้งช่ืออ่ืน ๆ เช่น          
“การตั้งช่ือยนัตข์องคนไทย” ของ กิตติพฒัน์  เพช็รทองนะ (2551) “ลกัษณะภาษาท่ีใชใ้นการตั้งช่ือ
เรือหลวงไทย” ของ วิชุตา  ทองค ากัลยา (2552) ฯลฯ รวมไปถึงการศึกษาเร่ือง “รูปอ้างถึง
พระพุทธเจา้ในวรรณกรรมพุทธประวติั” ของ ธชัชยั  กรกุม (2554)     

 จากการศึกษาเก่ียวกบัการตั้งช่ือต่าง ๆ ดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าแมจ้ะมีการศึกษาเก่ียวกบั
การตั้งช่ือในหลายแง่มุม แต่ยงัไม่เคยมีผูใ้ดศึกษาเก่ียวกับการตั้งช่ือพระพุทธรูปมาก่อน ทั้งท่ี
พระพทุธรูปมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาชา้นาน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือใหท้ราบถึงโครงสร้าง รวมไปถึงความหมาย และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นการขยายขอบเขตของการศึกษาเก่ียวกับ       
การตั้งช่ือใหมี้ความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

 1.  เพื่อศึกษาโครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 
 3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 

สมมตฐิำนของกำรวจิยั 

 1.  ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทยมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบ     
อยา่งนอ้ย 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้กบัส่วนหลกั 
 2.  ความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย  มักมีความหมายเก่ียวกับ
พระพุทธเจา้ 
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 3.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยมีหลายประการ เช่น ปัจจัย    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและค่านิยมบางประการของคนในสงัคมไทย 

ขอบเขตของกำรวจิยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะคดัเลือกช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยจากเอกสาร 7 ฉบบั 
ท่ีมีการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวไว ้ดงัน้ี 
 1.  “ต านานพระพุทธรูปส าคญั” พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
(2516) ปรากฏจ านวน 60 ช่ือ 
 2.  “พระพุทธรูปส าคญั” ของ กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร (2543) 
ปรากฏจ านวน 134 ช่ือ 
 3.  “พระพุทธรูป : มรดกล ้าค่าของเมืองไทย (เล่ม 1)” ของ ทศพล  จงัพานิชยก์ุล (2545) 
ปรากฏจ านวน 180 ช่ือ 
 4.  “พระพุทธรูป : มรดกล ้าค่าของเมืองไทย เล่ม 2” ของ ทศพล  จงัพานิชยก์ุล (2546) 
ปรากฏจ านวน 180 ช่ือ 
 5.  “พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง” ของ วรนันทน์  ชชัวาลทิพากร (2546) ปรากฏจ านวน 
235 ช่ือ 
 6.  “ต านาน 108 พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิในเมืองไทย” ของ ว.วรรณพงษ์ (2557) ปรากฏ
จ านวน 108 ช่ือ 
 7.  “ไหวพ้ระประธาน 77 จงัหวดั” ของ กองบรรณาธิการข่าวสด (2557) ปรากฏจ านวน 
128 ช่ือ 
 เอกสารทั้ง 7 ฉบบัขา้งตน้ท่ีผูว้ิจยัเลือกมาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจาก
เอกสารดงักล่าวมีการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธรูปทัว่ทุกภาคของ
ประเทศไทย อีกทั้งยงัไม่มีเอกสารของหน่วยงานใดท่ีรวบรวมรายช่ือและขอ้มูลของพระพุทธรูป   
ไวไ้ดท้ั้งหมด ผูว้ิจยัจึงใชเ้อกสารทั้ง 7 ฉบบัดงักล่าวเป็นตวัแทนของพระพุทธรูปในประเทศไทย 
โดยเอกสารแต่ละฉบบัมีการรวบรวมรายละเอียดของขอ้มูลท่ีมีจ  านวนมากน้อยแตกต่างกนั ฉะนั้น
การใชเ้อกสารหลายฉบบัประกอบกนัอาจท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครอบคลุมและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการแยกหน่วยศพัท์ (lexeme) แต่ละหน่วยท่ีมีความหมาย
สมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึงปรากฏอยู่ในช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค์ออกจากกัน โดยผูว้ิจัยจะยึด
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ความหมายตามพจนานุกรม นามานุกรม รวมถึงเอกสารฉบับต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ ทั้ งน้ีการแยก     
หน่วยศัพท์ดังกล่าว ผูว้ิจัยจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ด้านโครงสร้างและความหมายของช่ือ
พระพุทธรูปในบทต่อไปตามล าดบั  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.  “ช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย” หมายถึง ช่ือหรือพระนามท่ีใช้ส าหรับเรียก
จ าแนกพระพุทธรูปแต่ละองค์ท่ีประดิษฐานตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น พระบรมมหาราชวงั สถานท่ี
ราชการ พระอารามหลวง หรือวดัประจ าท้องถ่ินต่าง ๆ ในประเทศไทย ซ่ึงปรากฏในเอกสาร         
ทั้ง 7 ฉบบั (ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในหวัขอ้ขอบเขตของการวิจยั) 
 2.  “หน่วยศพัท”์ หมายถึง หน่วยท่ีแสดงความหมายของค าแต่ละค าท่ีประกอบเป็นช่ือ
ของพระพุทธรูป โดยหน่วยศพัท์แต่ละหน่วยจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถปรากฏ  
ตามล าพงัในลกัษณะของ แมค่  า (main entry) หรือในลกัษณะของ ลกูค า (sub - entry)  
 3.  “พระพุทธเจา้” หมายถึง พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา กล่าวคือ พระผูต้รัสรู้
โดยชอบดว้ยพระองค์เองทุก ๆ พระองค์ท่ีอุบติัข้ึนในแต่ละกปั เช่น พระพุทธกกุสันธะ พระพุทธ   
โกนาคมน์ พระพุทธกสัสปะ พระพุทธโคตมะ พระพุทธวิปัสสี ฯลฯ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.  ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบและรูปแบบทางโครงสร้างของช่ือพระพุทธรูป          
ในประเทศไทย 
 2.  ท าใหท้ราบความหมายของหน่วยศพัทท่ี์ประกอบเป็นช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค ์
รวมทั้งท าใหท้ราบถึงความหมายท่ีนิยมน ามาใชเ้ป็นช่ือของพระพุทธรูป 
 3.  ท าใหท้ราบถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 
 4.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพระพุทธรูปท่ีนอกเหนือไปจากดา้นศิลปะ 
 5.  เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบัการตั้งช่ือในลกัษณะอ่ืน ๆ ต่อไป 

วธิีด ำเนินกำรวจิยั 

 1.  ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี 
 2.  รวบรวมข้อมูล โดยการคัดเลือกเอกสารท่ีมีการรวบรวมรายช่ือและประวัติ       
ความเป็นมาของพระพุทธรูปท่ีครอบคลุมทัว่ทุกภาคของประเทศไทย ซ่ึงในการคดัเลือกเอกสาร   
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ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถคดัเอกสารดงักล่าวมาใชใ้นการศึกษาได ้7 ฉบบั (ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏ   
ในหวัขอ้ขอบเขตของการวิจยั) โดยมวีิธีการคดัเลือกช่ือพระพุทธรูปท่ีจะน ามาศึกษา ดงัน้ี 
  2.1 ผูว้ิจัยจะคัดเฉพาะช่ือของพระพุทธรูปท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยใช้เรียก        
รูปเปรียบหรือรูปแทนขององค์พระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นช่ือหลกัท่ีปรากฏในเอกสารเท่านั้น มิได ้     
หมายรวมถึงช่ือเรียกของรูปเปรียบหรือรูปแทนขององคพ์ระสาวกและพระภิกษุตามวดัต่าง ๆ  
  2.2 พระพุทธรูปท่ีมีข้อมูลปรากฏซ ้ ากันทั้งในด้านช่ือและประวติัความเป็นมา    
จากเอกสารแต่ละฉบบั ผูว้ิจยัจะคดัเลือกมาศึกษาเพียงช่ือเดียวเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นพระพุทธรูป
องคเ์ดียวกนั 
  2.3 พระพุทธรูปท่ีมีช่ือปรากฏซ ้ากนั แต่มีประวติัความเป็นมาท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยั
จะน าช่ือของพระพุทธรูปเหล่านั้ นมาศึกษาด้วย โดยผูว้ิจัยจะอธิบายข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึง              
ขอ้แตกต่างของพระพุทธรูปเหล่านั้น 
  2.4 ในกรณีท่ีช่ือของพระพุทธรูปองค์เดียวกันท่ีปรากฏในเอกสารแต่ละฉบับ        
มีรูปแบบการสะกดไม่ตรงกนั ผูว้ิจยัจะคดัเลือกช่ือของพระพุทธรูปดงักล่าวโดยคดัจากขอ้มูลท่ีพบ
เป็นส่วนใหญ่ 
 3.  วิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัตามท่ีก  าหนดไวใ้นขา้งตน้ ดงัน้ี 
  3.1 วิเคราะห์โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 
  3.2 วิเคราะห์ความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 
  3.3 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 
 4.  เรียบเรียงและน าเสนอผลการวิจยัตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 
 5.  สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “การตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย” ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูล
และรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1.  แนวคิดในการวิจยัทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ ์
 2.  งานวิจยัเก่ียวกบัการตั้งช่ือและนามสกุลบุคคล 
 3.  งานวิจยัเก่ียวกบัการตั้งช่ือสถานท่ี 
 4.  งานวิจยัเก่ียวกบัการตั้งช่ืออ่ืน ๆ  
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1.  แนวคดิในกำรวจิยัทำงอรรถศำสตร์ชำตพินัธ์ุ 

 การศึกษาเร่ือง “การตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดในการวิจยั
ทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ์ (Ethnosemantics) มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 อรรถศาสตร์ชาติพนัธุ์ (Ethnosemantic) เป็นการวิเคราะห์ความหมายของค าศพัท์       
ในภาษาใดภาษาหน่ึง เพื่อเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดหรือระบบปริชานของกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีพูดภาษานั้น  
วิธีท่ีนิยมใช้วิเคราะห์ความหมายของค า คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (componential analysis) 
และการจดัจ าพวกแบบชาวบา้น (folk taxonomy) ค  าศพัท์ท่ีนิยมวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค  าศพัท์พ้ืนฐาน   
ในหมวดต่าง ๆ เช่น ค  าเรียกญาติ ค  าเรียกสี ค  าเรียกรส ค าเรียกโรคภยัไขเ้จ็บ ฯลฯ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็น
ระบบการจ าแนกประเภทสรรพส่ิงและการสร้างมโนทศัน์ของมนุษย ์(ราชบณัฑิตยสถาน, 2553: 
157) 
 การศึกษาด้านอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ์ (Ethnosemantics) ได้รับการยอมรับว่าเป็น    
แขนงหน่ึงของการศึกษาภาษาศาสตร์ชาติพนัธุ์ (Ethnosemantics) โดยศึกษาภาษาในฐานะท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  เพราะ
วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเก่ียวพนักบัสังคมอย่างลึกซ้ึงจนแทบจะแยกออกจากกนัไม่ได ้นักสังคมวิทยา
ต้องเข้าใจมโนภาพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวฒันธรรมและในท านองเดียวกัน นักมานุษยวิทยาหรือ          
นกัชาติพนัธุว์ิทยาก็ตอ้งเขา้ใจมโนภาพต่าง ๆ เก่ียวกบัสงัคม (อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ,์ 2556: 7) 
 เฟรก (Frake, 1980, อา้งถึงใน สมชาย  ส าเนียงงาม, 2545: 10) เป็นผูท่ี้สนใจศึกษา
ระบบความคิดและวฒันธรรมของกลุ่มชนท่ีจะศึกษา โดยเสนอความคิดว่า ภาษาหรือศพัท์ท่ีใชอ้ยู่
ในแต่ละวฒันธรรมเป็นตวัแทนของมโนทศัน์ของกลุ่มชนนั้น ๆ เพราะส่ิงใดท่ีมีอยูใ่นมโนทศัน์และ
มีความส าคัญต่อกลุ่มชนนั้นก็จะมีค  าท่ีใช้เรียก ในทางกลบักันหากส่ิงใดไม่ได้อยู่ในมโนทัศน์      
ของกลุ่มชนนั้น ส่ิงนั้นก็จะไม่มีค  าเรียก ดังนั้นค าท่ีมีใช้อยู่ในแต่ละวฒันธรรมจึงสามารถบอก       
ใหเ้ขา้ใจวิธีการมองโลกของผูใ้ชภ้าษานั้นได ้นอกจากน้ี เฟรก ยงัไดเ้สนอว่า การจ าแนกประเภท   
ส่ิงต่าง ๆ ของมนุษยมิ์ได้เป็นลกัษณะอนัเป็นสากล แต่ข้ึนอยู่กบัความรู้ ความคิด ของคนแต่ละ
วฒันธรรม การมองเห็นลกัษณะท่ีแตกต่างหรือลกัษณะร่วมกันของส่ิงของสองส่ิงจนสามารถ      
แบ่งประเภทตามล าดบัชั้น (Taxonomy) คือ การจัดกลุ่มหรือจ าแนกประเภทขอ้มูลได้นั้น ผูค้น      
ในแต่ละวฒันธรรมจะเขา้ใจกนัไดเ้อง หากพยายามเขา้ใจโครงสร้างของการจดัล  าดบัชั้นของแต่ละ
วฒันธรรมก็จะสามารถเขา้ใจระบบความคิดของคนในสงัคมนั้น ๆ ได ้
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     จากการศึกษาแนวคิดในการวจิยัทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ ์ของ เฟรก (1980) รวมถึง 
ราชบัณฑิตยสถาน (2553) และอมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2556) ในข้างต้น พอท่ีจะสรุปได้ว่า 
การศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ์เป็นการศึกษาภาษาของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหน่ึง เพื่อท่ีจะ         
ท าความเขา้ใจถึงระบบความคิดและวฒันธรรมของกลุ่มชนผูใ้ชภ้าษานั้น ๆ ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัสามารถ
น าความรู้ดงักล่าวมาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ช่ือของพระพุทธรูปดา้นโครงสร้าง
และความหมาย ซ่ึงอาจท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย                 
ไดอี้กประการหน่ึง  

2.  งำนวจิยัเกีย่วกบักำรตั้งช่ือและนำมสกุลบุคคล 

 สุภำพรรณ  ณ บำงช้ำง  (2527) ศึกษาเร่ือง “การใช้ภาษาในการตั้ งช่ือคนไทย”          
โดยศึกษาช่ือของคนไทยฝ่ายราชสกุลและสามญัชน ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาในการตั้งช่ือ จ  านวนพยางค ์ความหมาย และค่านิยมท่ีสะทอ้นจากช่ือ
เหล่านั้น  
 ผลการศึกษาในดา้นการใชภ้าษาในการตั้งช่ือของฝ่ายราชสกุลพบว่า การตั้งช่ือในเกือบ
ทุกสมยัใชภ้าษาท่ีแสดงถึงสถานะทางสงัคมท่ีสูงกว่าสามญัชนในยคุเดียวกนั ในดา้นจ านวนพยางค์
พบว่า จ  านวนพยางค์ของช่ือเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบัในแต่ละสมยั กล่าวคือ ในสมยัสุโขทยั อยุธยา และ
ธนบุรี มีจ  านวน 1 - 2 พยางค์ ในสมยัรัตนโกสินทร์ (ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 1 - 4) ช่ือของเพศชาย           
มีจ  านวน 1 - 3 พยางค ์ส าหรับช่ือของเพศหญิง มีจ  านวน 1 - 6 พยางค์ นอกจากน้ียงัพบว่า มีการน า
ภาษาบาลีและสนัสกฤตมาใชใ้นการตั้งช่ือเพ่ิมข้ึน 
 ผลการศึกษาในดา้นความหมาย และค่านิยมท่ีสะทอ้นจากช่ือของคนไทยในช่วงสมยั
ต่าง ๆ คือ 1) สมยัสุโขทยั ช่ือของคนไทยส่วนใหญ่มีความหมายแสดงล าดบัญาติ ตน้ไม ้สี และธาตุ 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นอุดมคติในเร่ืองความสัมพนัธ์ฉันญาติและความตอ้งการชีวิตท่ีมัน่คง ปลอดภยั 
และอบอุ่น 2) สมยัอยุธยาและธนบุรี ช่ือของคนไทยส่วนใหญ่มีความหมายแสดงทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม ซ่ึงนามธรรมส่วนใหญ่มีความหมายแสดงถึงเร่ืองบุญตามอุดมคติทางพุทธศาสนา          
ท่ีรับแบบอย่างมาจากศาสนาพราหมณ์ และอ านาจราชศกัด์ิ ตลอดจนความเป็นผูมี้เช้ือสายเทพ     
ต ามค ติ เทว ราชา  ซ่ึ งสะท้อน ให้ เ ห็นลัก ษณะของก า รปกครองแบบมูลน าย  - ไพ ร่                              
3) สมยัรัตนโกสินทร์ ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช (ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 1 - 5) ช่ือของคนไทย         
ส่วนใหญ่มีความหมายแสดงรูปธรรม กิริยาอาการ และลักษณะต่าง ๆ ท่ีเห็นและสัมผสัได ้             
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นคตินิยมและวิถีทางการด าเนินชีวิต 4) สมยัประชาธิปไตยตอนตน้ (พ.ศ. 2475 - 
2486) ช่ือของคนไทยส่วนใหญ่มีความหมายใหม่ท่ีแสดงถึงประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในยุค
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ประชาธิปไตย สถานท่ี ของใช้ เพ่ิมจากความหมายท่ีปรากฏในสมัยแรก ๆ นอกจากน้ียงัมี              
คติความเช่ือตามคัมภีร์นามทักษาปกรณ์ ซ่ึงเป็นวิธีการตั้งช่ือให้ถูกโฉลกตามพยากรณ์ แต่ยงั         
ไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก 5) สมยัปัจจุบัน ช่ือของคนไทยส่วนใหญ่อาศยัแนวคิดในการตั้งช่ือแบบ
พราหมณ์ท่ีมีความหมายแสดงถึงอ  านาจ ชยัชนะ เกียรติยศ ความเจริญ รวมทั้งนิยมใชภ้าษาบาลี
สันสกฤตโดยตั้งช่ือตามคัมภีร์นามทกัษาปกรณ์มากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีการตั้งช่ือโดยผสมช่ือ     
ของพ่อแม่ การเลือกใชค้  าท่ีแปลก ทนัสมยั และมีค  าท่ีมีความหมายเป็นมงคล 

 วนิดำ  เจริญศุข (2532) ศึกษาเร่ือง “นามสกุลของคนไทยเช้ือสายจีน : การวิเคราะห์
ทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ”์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหลกัเกณฑใ์นการตั้งนามสกุล ความหมายของ
นามสกุล และค่านิยมท่ีสะทอ้นจากความหมายของนามสกุลของคนไทยเช้ือสายจีน โดยใชว้ิธีการ
ทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ ์
 ผลการศึกษาพบว่า คนไทยเช้ือสายจีนมีเกณฑ์การตั้ งนามสกุล  2 วิธี  ได้แก่                   
1) ตั้งนามสกุลโดยรักษาเคา้ทางเสียงหรือความหมายของแซ่เดิม ซ่ึงแสดงให้เห็นจากหน่วยศพัท ์    
ท่ีมักจะปรากฏต าแหน่งแรกของนามสกุล และ 2) ตั้ งนามสกุลโดยไม่มีเค้าของแซ่เดิมเลย             
ส่วนผลการศึกษาดา้นความหมายของนามสกุลคนไทยเช้ือสายจีนพบว่า คนกลุ่มน้ีน าความหมาย  
ทั้งนามธรรมและรูปธรรมท่ีถือว่าเป็นมงคลมาตั้งเป็นนามสกุล 34 ความหมาย โดยความหมาย       
ท่ีนิยมน ามาตั้งนามสกุลมกัเป็นความหมายท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีบุคคลนั้นต้องการ เช่น ความหมาย
เก่ียวกบัความเป็นเลิศ ความหมายเก่ียวกบัความมัง่คัง่ร ่ ารวย ความหมายเก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรือง 
 นอกจากน้ีผลการศึกษาในดา้นค่านิยมพบว่า ความหมายของนามสกุลสะทอ้นให้เห็น
ค่านิยมของคนกลุ่มน้ีออกเป็น 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัส่ิงท่ีปรารถนาในชีวิต 2) ค่านิยม
เก่ียวกบัความรู้ความสามารถ 3) ค่านิยมเก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ  4) ค่านิยมเก่ียวกบัคุณสมบติัของคน 
5) ค่านิยมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ และ 6) ค่านิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธใ์นครอบครัว  

 วิรัช  ศิ ริวัฒนะนำวิน  (2544)  ศึกษาเ ร่ือง “การศึกษาการตั้ ง ช่ือของคนไทย”                   
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการตั้งช่ือ หลกัโหราศาสตร์ในการตั้งช่ือของคนไทย      
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผูต้ ั้งช่ือ เง่ือนไขในการตั้งช่ือ และเปรียบเทียบผูท่ี้ตั้งช่ือ และเง่ือนไขการตั้งช่ือ 
ของคนไทย 2 ช่วงอาย ุรวมทั้งศึกษาความสมัพนัธข์องช่ือบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 
 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นมาของการตั้งช่ือของคนไทยสัมพนัธ์กับค่านิยมและ 
ความเช่ือของคนไทย ซ่ึงปรากฏความเช่ือเก่ียวกับอ านาจลึกลบั และความเช่ือทางพุทธศาสนา    
ส่วนดา้นโหราศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการตั้งช่ือท่ีได้รับความนิยม คือ นามทกัษาปกรณ์ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 หลกั ไดแ้ก่ หลกัการตั้งช่ือตามอกัษรวนัเกิด หลกัการตั้งช่ือตามนามก าเนิด และหลกัการ
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ตั้งช่ือตามนามปีเกิด ตามล าดบั ในดา้นท่ีเก่ียวกบัผูต้ ั้งช่ือพบว่า ผูต้ ั้งช่ืออาจเป็นบิดามารดา พระภิกษุ 
ญาติผูใ้หญ่ ผูรู้้ และผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการเกิดของทารก โดยส่วนมากบิดามารดาจะเป็นผูต้ ั้งช่ือให ้   
แต่มีแนวโน้มว่าบิดามารดาจะตั้งช่ือให้เองลดน้อยลง และเลือกช่ือจากหนังสือแนะน าการตั้งช่ือ  
มากยิง่ข้ึน ในดา้นเง่ือนไขการตั้งช่ือพบว่า มีเง่ือนไข 9 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) หลกัโหราศาสตร์       
3) ความหมาย 4) ความไพเราะ 5) ความแปลกใหม่ 6) ช่ือบุคคลในครอบครัว 7) นามสกุล               
8) การเลียนแบบ และ 9) เสียงท่ีอาจเกิดปัญหา ซ่ึงกลุ่มอายุน้อยมีแนวโน้มว่าจะตั้งช่ือให้มีความ
แปลกใหม่มากข้ึน 
 ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างช่ือของบุคคลในครอบครัวเดียวกนัพบว่า มีความสัมพนัธ ์   
4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ทางเสียง ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทางเสียงพยญัชนะต้น     
ของพยางค์หน้า ความสัมพนัธ์ทางเสียงพยญัชนะต้นของพยางค์หลงั ความสัมพนัธ์ทางเสียง
พยญัชนะตน้ของทุกพยางค์ และความสัมพนัธ์ทางเสียงสัมผสัสระ 2) ความสัมพนัธ์ทางพยางค ์
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ทาง รูปพยางค์หน้า  และความสัมพันธ์ทาง รูปพยางค์หลัง                        
3) ความสัมพนัธ์ทางค า และ 4) ความสัมพนัธ์ทางความหมาย โดยพบว่าความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏ   
มากท่ีสุด คือ ความสมัพนัธท์างเสียง   

  สมชำย  ส ำเนียงงำม (2545) ศึกษาเร่ือง “ลกัษณะภาษาท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงของ
ความเช่ือเก่ียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีในช่ือของคนไทย” มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปค าและ
ความหมายของช่ือคนไทยในกลุ่มอายท่ีุต่างกนั และเปรียบเทียบความเช่ือของคนไทยในภาคต่าง ๆ 
 ผลการศึกษาพบว่า ช่ือของคนไทยสะท้อนความเช่ือเก่ียวกับสิริมงคลและกาลกิณี    
โดยแสดงออกทั้งทางรูปค าและความหมายของช่ือ ทางด้านรูปค าพบว่า มีการใช้รูปค าท่ีเป็น          
สิริมงคลตามต าราทักษาซ่ึงเป็นต าราโหราศาสตร์ท่ีนิยมใช้เป็นหลกัในการตั้งช่ือโดยเล่ียงการใช้
อกัษรกาลกิณีประจ าวนัเกิด ส่วนดา้นความหมายพบว่า มีการเลือกใช้ความหมายของค าท่ีเป็น      
สิริมงคล จ  านวน 12 กลุ่มความหมาย ไดแ้ก่ 1) ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง 2) ความมัง่คั่ง     
3) ธรรมชาติ 4) คนและวงศ์ตระกูล 5) เกียรติยศช่ือเสียงและอ านาจ 6) กิริยาและคุณลกัษณะ          
7) ความรู้ความสามารถ 8) ความสุขและความรัก 9) ศาสนาและความเช่ือ 10) ความเหมาะสมและ
การเปรียบ 11) การด ารงอยู ่และ 12) ล  าดบัและจ านวน 
 ผลการศึกษาดา้นการเปล่ียนแปลงความเช่ือเก่ียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีในช่ือของ  
คนไทย ดา้นรูปค าพบว่า ช่ือคนกลุ่มอาย ุ81 ปีข้ึนไป หรือช่ือของคนสมยัก่อนจะสะทอ้นความเช่ือ
เร่ืองดังกล่าวน้อยกว่าช่ือคนกลุ่มอายุอ่ืน ๆ และมีแนวโน้มว่าช่ือของคนในกลุ่มอายุท่ีน้อยลง          
จะสะท้อนความเช่ือเก่ียวกับสิริมงคลและกาลกิณีมากข้ึน ทางด้านความหมายพบว่า ช่ือคน           
ในสมยัก่อนสะทอ้นความเช่ือว่ากิริยาอาการและคุณสมบติัของเจา้ของช่ือถือเป็นสิริมงคลมากท่ีสุด    
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ในสมยัต่อมาถือว่าความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลมากท่ีสุด ส่วนในช่ือคนกลุ่มอาย ุ
1 - 20 ปี หรือช่ือคนในสมยัปัจจุบนัเปล่ียนมาเป็นความรู้ความสามารถท่ีถือว่าเป็นสิริมงคลมากท่ีสุด 
 ส่วนในดา้นผลการเปรียบเทียบความเช่ือเก่ียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีในช่ือคนไทย
ภาคต่าง ๆ พบว่า ช่ือคนกลุ่มอายุ 81 ปีข้ึนไปสะท้อนความเช่ือเร่ืองดงักล่าว โดยแสดงออกทาง   
การตั้งช่ือใหส้มัพนัธก์บัพ่อแม่ และการเลือกใชค้วามหมายท่ีแตกต่างกนัตามภาค แต่การเล่ียงอกัษร
กาลกิณีไม่แตกต่างกนั คือ ทุกภาคสะทอ้นความเช่ือในระดบัน้อยเท่า ๆ กนั ส่วนช่ือคนกลุ่มอาย ุ      
1 - 20 ปี พบว่า มีการเล่ียงอกัษรกาลกิณี การใชช่ื้อมีความสมัพนัธก์บัพ่อแม่ และการใชค้วามหมาย
ของช่ือแตกต่างกนัไปตามภาค      

 อ ำนำจ  ปักษำสุข (2550) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไ์ทย”     
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลวิธีการตั้งนามฉายา ความหมายของนามฉายา รวมทั้งเปรียบเทียบกลวิธี
การตั้งนามฉายาของพระสงฆไ์ทย 
 ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไ์ทยแบ่งไดเ้ป็น 2 กลวิธี ไดแ้ก่ 
1) การตั้งนามฉายาโดยใชเ้กณฑเ์ดียว คือ การตั้งนามฉายาตามวนัเกิด การตั้งนามฉายาตามวนับวช 
การตั้งนามฉายาตามช่ือ และการตั้งนามฉายาตามนามสกุล 2) การตั้งนามฉายาโดยใช ้2 เกณฑ ์     
ในขา้งตน้รวมกนั คือ การตั้งนามฉายาตามวนัเกิดกบัช่ือ การตั้งนามฉายาตามวนัเกิดกบันามสกุล      
การตั้งนามฉายาตามวนับวชกบัช่ือ การตั้งนามฉายาตามวนับวชกบันามสกุล และการตั้งนามฉายา
ตามช่ือกบันามสกุล โดยการตั้งนามฉายาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การตั้งนามฉายาตามวนัเกิด นอกจากน้ี
ยงัพบการตั้งนามฉายาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑใ์ด ๆ และเม่ือเปรียบเทียบกลวิธีการตั้งนามฉายาของ
พระสงฆไ์ทยทั้ง 4 ภาค พบว่า ทุกภาคนิยมตั้งนามฉายาตามวนัเกิดมากท่ีสุด 
 ผลการศึกษาด้านความหมายของนามฉายาแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท ได้แก่               
1) ความหมายเก่ียวกบัทางธรรม 2) ความหมายเก่ียวกบัปัญญา 3) ความหมายเก่ียวกบัสิริมงคลและ
ความเจริญรุ่งเรือง 4) ความหมายเก่ียวกบัเกียรติยศและอ านาจ 5) ความหมายเก่ียวกบัความงดงาม  
6) ความหมายเก่ียวกับความสุข 7) ความหมายเก่ียวกบัความเพียร และ 8) ความหมายเก่ียวกับ    
ความอดทน โดยกลุ่มความหมายเก่ียวกับเร่ืองทางธรรมได้รับความนิยมมากท่ีสุด และเมื่อ
เปรียบเทียบความหมายของนามฉายาของพระสงฆ์ไทยทั้ง 4 ภาค พบว่า ทั้ง 4 ภาค มี 8 กลุ่ม
ความหมาย ซ่ึงกลุ่มความหมายท่ีพบมากท่ีสุด คือ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัเร่ืองทางธรรม นอกจากน้ี
นามฉายาของพระสงฆไ์ทยยงัสามารถสะทอ้นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัความเป็นสิริมงคลและกาลกิณี
ตามต าราทกัษา รวมถึงค่านิยมเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์เช่น ความมีศีลธรรม ความมีปัญญา 
ความเพียร  ความอดทน และค่านิยมท่ีพึงปรารถนา เช่น ความเจริญรุ่งเรือง เกียรติยศและอ านาจ 
ความงาม ความสุข                       
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 ไพกจิ  คงเสรีภำพ (2553) ศึกษาเร่ือง “พระนามพระบรมวงศานุวงศใ์นราชวงศจ์กัรี : 
การวิเคราะห์โครงสร้างและความหมาย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพระนามพระบรมวงศานุวงศ์   
ในราชวงศจ์กัรีเร่ืองโครงสร้างและความหมาย โดยผลการศึกษาดา้นโครงสร้างพบว่า พระนาม      
พระบรมวงศานุวงศใ์นราชวงศจ์กัรีมีส่วนประกอบสองค าข้ึนไปมี 4 โครงสร้าง ไดแ้ก่ 1) โครงสร้าง
ท่ีประกอบดว้ยค านามลว้น ทั้งแบบท่ีค านามหรือกลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลกั ค  านามหรือกลุ่มนาม
หลงัเป็นหน่วยขยาย เช่น พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองค์เจา้บุษบนับวัผนั (บุษบนั)  + (บวัผนั) และ
ค านามหรือกลุ่มนามแรกเป็นหน่วยขยาย ค  านามหรือกลุ่มนามหลงัเป็นส่วนหลกั เช่น พระเจ้า    
บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศิริรัตนบุษบง (ศิริ) + (รัตน + บุษบง)  2) โครงสร้างท่ีมีค  านามประสมกบั
ค าชนิดอ่ืน โดยมีหน่วยหลกัและหน่วยขยาย เช่น สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรี   
สุดารักษ์ (ศรี + สุดา) + (รักษ์)  3) โครงสร้างท่ีมีค  านามเป็นหน่วยหลกัและมีค  าวิเศษณ์เป็น       
หน่วยขยาย เช่น พระสมัพนัธวงศเ์ธอ พระองค์เจา้มงคลเลิศ (มงคล) + (เลิศ)  4) โครงสร้างท่ีไม่มี
ค  านามเป็นส่วนประกอบมีเพียงค าวิเศษณ์และค ากริยาเป็นส่วนประกอบ โดยมีหน่วยหลกัและ
หน่วยขยาย เช่น พระราชวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ปฐมพิสมยั (ปฐม) + (พิสมยั) 
 ผลการศึกษาด้านความหมายพบว่า ความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์       
ในราชสกุลเดียวกันจะมีความสัมพนัธ์กันจากการใช้ค  าท่ีซ ้ ากัน และการใช้ค  าท่ีมีความหมาย
เหมือนกัน นอกจากน้ีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ยงัมีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดลอ้มของ            
ผูท้รงเป็นเจา้ของพระนาม ไดแ้ก่ ความสมัพนัธก์บัพระนามเดิม ความสมัพนัธก์บัเพศของผูท้รงเป็น
เจา้ของพระนาม ความสมัพนัธก์บัความเป็นพระประยรูญาติ ความสัมพนัธ์กบัล  าดบัแห่งความเป็น
พระโอรสธิดา ความสัมพนัธ์กบัอาชีพและพระกรณียกิจ ความสัมพนัธ์กับสถานท่ีภูมิประเทศ 
ความสมัพนัธก์บัวนัส าคญั ความสมัพนัธก์บัเหตุการณ์อ่ืน ความสมัพนัธก์บับุคคลมีช่ือเสียง 
 ผลการศึกษาในดา้นความหมายตามรูปศพัทส์ามารถจ าแนกไดเ้ป็น 25 ประเภท ไดแ้ก่ 
ความหมายเก่ียวกับผูป้กครอง ความหมายเก่ียวกับวงศ์ตระกูล  ความหมายเก่ียวกบัความมัน่คง 
ความหมายเก่ียวกบัอ  านาจชยัชนะ ความหมายเก่ียวกบัความดีงาม ความหมายเก่ียวกบัเทพเทวดา
นางฟ้า ความหมายเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ความหมายเก่ียวกบัความรู้สติปัญญา ความหมาย
เก่ียวกบัทอ้งฟ้าและดวงดาว ความหมายเก่ียวกบัพืช ความหมายเก่ียวกบัสัตว ์ความหมายเก่ียวกบั
อวัยวะและร่างกาย ความหมายเก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึก ความหมายเก่ียวกับอากัปกริยา 
ความหมายเก่ียวกับกาลเวลา ความหมายเก่ียวกับทิศทางสถานท่ี ความหมายเก่ียวกับขนาด 
ความหมายเก่ียวกบัรูปพรรณสณัฐาน ความหมายเก่ียวกบัจ านวนตวัเลข ความหมายเก่ียวกบัความ
สว่างรุ่งเรือง ความหมายเก่ียวกับสี ความหมายเก่ียวกับวตัถุ ความหมายเก่ียวกับช่ือตัวละคร          
ในวรรณคดีไทย ความหมายเก่ียวกบัยศฐานนัดรศกัด์ิ ความหมายเก่ียวกบัโชคลาภ       
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 หม่อมหลวงจรัลวิไล  จรูญโรจน์ (2555) ศึกษาเร่ือง “ภาษาและภาพสะท้อนของ
วัฒนธรรมจากช่ือเล่นของคนไทย” มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่ือเล่นของคนไทยในด้าน           
จ  านวนพยางค ์ภาษาท่ีใช ้เหตุผลในการเลือกใชภ้าษาท่ีใช ้ความหมายของช่ือ ท่ีมาของช่ือ ผูต้ ั้งช่ือ 
และทศันคติต่อช่ือ โดยมีการใชต้วัแปรทางสังคม ไดแ้ก่ เพศ อายุ และศาสนา เพื่อสะทอ้นให้เห็น
วฒันธรรมไทย ขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการศึกษามาจากแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ 
 ผลการศึกษาในดา้นจ านวนพยางค์พบว่า ช่ือเล่นของกลุ่มตวัอย่างมีความยาว 1 - 4 
พยางค ์(ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.28 พยางค)์ ช่ือเล่นของกลุ่มอายมุากมีจ  านวนพยางคน์อ้ยกว่าช่ือเล่นของกลุ่ม
อายุน้อย ชาวมุสลิมมีช่ือเล่นท่ีมีความยาวมากกว่าชาวคริสต์และชาวพุทธ ในด้านภาษาท่ีใช้           
ในการตั้งช่ือพบว่า ช่ือเล่นมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักบัเพศ อายุ และศาสนาของเจา้ของช่ือ          
โดยช่ือเล่นของกลุ่มอายนุอ้ยจะมีความหลากหลายของภาษาและเหตุผลในการเลือกภาษามากกว่า
กลุ่มอายมุาก และชาวมุสลิมจะใชภ้าษาอาหรับแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม 
 ผลการศึกษาในด้านความหมายพบว่า ช่ือเล่นของกลุ่มอายุมากมักเป็นช่ือท่ีมี
ความหมายเก่ียวกบัสัตว์ และลกัษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มอายุน้อย แต่จะไม่พบช่ือเล่นท่ีมี
ความหมายเก่ียวกับสัตว์ในกลุ่มชาวมุสลิม ซ่ึงชาวมุสลิมมกัตั้งช่ือเล่นท่ีมีความหมายเก่ียวกับ
ธรรมชาติและช่ือท่ีเก่ียวกบัศาสนา ชาวมุสลิมมีช่ือเล่นท่ีมีความหมายเก่ียวกับศาสนามากท่ีสุด     
ตามดว้ยชาวคริสต ์และชาวพุทธ ตามล าดบั ในดา้นช่ือเล่นของเพศหญิงมกัมีความหมายเก่ียวกบัพืช
และความรักความสุข มากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายมกัมีช่ือเล่นท่ีมีความหมายเก่ียวกับความรู้
ความสามารถมากกว่าเพศหญิง ส่วนผลการศึกษาดา้นท่ีมาของการตั้งช่ือเล่นของคนไทยจะเป็นการ
ตั้งช่ือตามลกัษณะทางกายภาพของเจา้ของช่ือ และมีการตั้งช่ือท่ีมีความสอดคลอ้งทางเสียงกับ
สมาชิกในครอบครัว 
 นอกจากน้ีผลการศึกษาในดา้นผูต้ ั้งช่ือพบว่า โดยทัว่ไปแม่หรือญาติฝ่ายแม่มกัจะเป็น  
ผูต้ ั้ งช่ือเล่นให้เด็ก ยกเวน้ในกลุ่มมุสลิมท่ีผูต้ ั้ งช่ือเล่นให้ลูกมกัจะเป็นพ่อ ส่วนในด้านทัศนคติ       
ต่อช่ือเล่นพบว่า กลุ่มท่ีเป็นนิสิตนักศึกษาไทยส่วนใหญ่ชอบช่ือเล่นของตนมากกว่าช่ือจริง          
และอยากได้รับการเรียกขานด้วยช่ือเล่นมากกว่าช่ือจริง แต่เมื่อต้องบอกช่ือตนเองให้กับคนท่ี        
ไม่รู้จกัเป็นคร้ังแรกส่วนใหญ่จะบอกช่ือจริง ซ่ึงแสดงให้เห็นทศันคติท่ีดีต่อช่ือเล่นและการเน้น
ความสุภาพในเชิงบวกในสงัคมไทย       

 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกบัการตั้งช่ือและนามสกุลบุคคลในขา้งต้น ท าให้ผูว้ิจ ัย
ไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งช่ือในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การศึกษาช่ือบุคคลจากการศึกษาของ 
สุภาพรรณ (2527) วิรัช (2544) สมชาย (2545) อ  านาจ (2550) ไพกิจ (2553) และหม่อมหลวง      
จรัลวิไล (2555) รวมไปถึงการศึกษานามสกุลจากการศึกษาของ วนิดา (2532) ซ่ึงมีการศึกษา        
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ในรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองของการตั้งช่ือท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การจดัหมวดหมู่ความหมาย 
โดยวิเคราะห์จากค าศพัท ์รวมทั้งวิเคราะห์ค าศพัทเ์พ่ือเช่ือมโยงปัจจยัแวดลอ้ม ความเช่ือและค่านิยม     
ท่ีเก่ียวข้องกบัช่ือนั้น ๆ ตลอดจนการศึกษาในดา้นภาษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัในการศึกษา  
คร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่  

3.  งำนวจิยัเกีย่วกบักำรตั้งช่ือสถำนที่ 

 วิยะดำ  จงบรรจบ  (2534) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาภาษาท่ีใช้ในการตั้ งช่ือธุรกิจ”            
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาท่ีมาของภาษา การประกอบเป็นช่ือธุรกิจร้านคา้ ความหมายท่ีน ามาตั้งช่ือ
ธุรกิจร้านคา้ และค่านิยมท่ีสะทอ้นจากช่ือธุรกิจร้านคา้ โดยขอ้มูลช่ือธุรกิจร้านคา้ท่ีน ามาศึกษา
รวบรวมมาจากกรมทะเบียนสินคา้ กระทรวงพาณิชยท่ี์ข้ึนทะเบียนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2531       
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 จ  านวน 7,500 ช่ือ (เม่ือคดัรายช่ือท่ีซ ้ ากนัออกจะไดจ้  านวนทั้งส้ิน 
6,391 ช่ือ) และขอ้มลูจากแบบสอบถาม 300 ช่ือ ซ่ึงมาจากการสุ่มสมัภาษณ์จากเจา้ของธุรกิจการคา้
ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือ บริเวณสามแยกเกษตร สะพานใหม่ และรามอินทรา 
 ผลการศึกษาในดา้นท่ีมาของภาษาพบว่า ช่ือธุรกิจร้านคา้มาจากภาษาต่าง ๆ จ  านวน 12 
ประเภท คือ 1) ภาษาอังกฤษ 2) ภาษาไทยกับบาลี - สันสกฤต 3) ภาษาบาลี - สันสกฤต                   
4) ภาษาองักฤษกบับาลี - สนัสกฤต 5) ภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ 6) ภาษาไทย 7) ภาษาไทยกบับาลี 
- สันสกฤตและองักฤษ 8) ภาษาไทยกับเขมรและบาลี - สันสกฤต 9) ภาษาเขมรกับภาษาไทย        
10) ภาษาเขมรกับภาษาองักฤษ 11) ภาษาเขมรกับบาลี - สันสกฤต 12) ภาษาเขมร ตามล าดับ 
ประเภทท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ ธุรกิจร้านคา้ท่ีมาจากภาษาองักฤษ ซ่ึงพบในธุรกิจการค้าทุก ๆ 
ประเภท โดยเฉพาะธุรกิจเส้ือผ ้า ส่วนด้านการประกอบค าพบว่า ช่ือธุรกิจร้านค้าเหล่าน้ี                    
มีการประกอบค า 4 ประเภท คือ ค  าโดด ค าประสม ค าซอ้น ค  าซ ้ า และมีการเรียงค า 2 ประเภท คือ         
วางค าขยายไวห้นา้ค าท่ีถกูขยาย กบัประเภทท่ีวางค าขยายไวห้ลงัค าท่ีถกูขยาย 
 ผลการศึกษาดา้นความหมายท่ีน ามาใชใ้นการตั้งช่ือธุรกิจร้านคา้พบว่า มี 11 ประเภท 
คือ 1) ความหมายเก่ียวกบัประเภทธุรกิจ 2) ความหมายเก่ียวกบัคุณภาพ 3) ความหมายท่ีแสดง   
ความเจริญรุ่งเรืองหรือความเป็นสิริมงคล 4) ความหมายท่ีแสดงความมัง่คัง่ร ่ ารวย 5) ความหมาย   
ท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ 6) ความหมายท่ีแสดงความมัน่คงยนืยง 7) ความหมายเก่ียวกบัอ านาจ - ชยัชนะ 
8) ความหมายเก่ียวกับความสุข 9)  ความหมายท่ีแสดงคุณธรรม 10)  ความหมายเก่ียวกับ            
ความสวยงาม และ 11) ความหมายอ่ืน ๆ ส่วนในดา้นค่านิยมท่ีสะทอ้นจากภาษาและความมุ่งหมาย
ของช่ือธุรกิจร้านคา้มี 3 ประเภท คือ 1) ค่านิยมในการน าภาษาต่างประเทศมาตั้งช่ือธุรกิจร้านคา้           
2) ค่านิยมท่ีเป็นนามธรรม 3) ค่านิยมท่ีเป็นรูปธรรม 
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 นฤมล   คุ งคะโหตร  (2547)  ศึ กษา เ ร่ื อง  “ก ารตั้ ง ช่ื อว ัด ใน พุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาท่ีมาหรือความหมายของช่ือวดั และศึกษาลกัษณะภาษา
ท่ีใชใ้นการตั้งช่ือวดัในพุทธศาสนา และศึกษาดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างช่ือพ้ืนบา้นกบัช่ือราชการ 
 ผลการศึกษาพบว่า ช่ือวดัในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานครสามารถจ าแนกท่ีมาหรือ
ความหมายในการตั้งช่ือออกเป็น 6 ประเภท คือ 1) ตั้งช่ือตามบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการสร้างวดั        
2) ตั้งตามสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงท่ีมีอยูใ่นวดั 3) ตั้งตามต าแหน่งหรือช่ือต าบลท่ีตั้งของวดั 4) ตั้งตาม
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 5) ตั้งตามกลุ่มชาติพนัธุ์ และ 6) ไม่ทราบท่ีมาในการตั้งช่ือ โดยช่ือพ้ืนบา้น        
มีความนิยมในการตั้งช่ือตามล าดบัความนิยม คือ ตั้งตามสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงท่ีมีอยู่ในวดั ตั้งตาม
ต าแหน่งหรือช่ือต าบลท่ีตั้งของวดั ตั้งตามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างวดั ตั้งตามกลุ่มชาติพนัธุ ์   
ตั้งตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และวดัท่ีไม่สามารถหาท่ีมาในการตั้งช่ือได ้ส่วนช่ือราชการมีความนิยม
ในการตั้งช่ือตามล าดบัความนิยม คือ ตั้งช่ือตามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างวดั ตั้งตามต าแหน่ง
หรือช่ือต าบลท่ีตั้งของวดั ตั้งตามสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงท่ีมีอยู่ในวดั ตั้งตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากน้ียงัพบว่า ช่ือราชการบางช่ือไม่ปรากฏหลกัฐานในการเปล่ียนช่ือ 
 ผลการศึกษาด้านภาษาพบว่า ช่ือพ้ืนบ้านนิยมใช้ภาษาไทยในการตั้งช่ือมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาไทยรวมกบัภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาจีนและภาษาเขมร 
และภาษาไทยรวมกับภาษาเขมร ตามล าดับ ส่วนช่ือราชการพบว่า นิยมใชภ้าษาบาลีสันสกฤต     
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาษาไทย ภาษาไทยรวมกบัภาษาบาลีสนัสกฤต ภาษาบาลีสนัสกฤตรวมกบั
ภาษาเขมร และภาษาไทยรวมกบัภาษาเขมร ตามล าดบั และในดา้นความสมัพนัธข์องช่ือพ้ืนบา้นกบั
ช่ือราชการพบว่า การเปล่ียนช่ือพ้ืนบา้นเป็นช่ือราชการจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ช่ือท่ียงัคง
ความหมายเดิมหรือมีเคา้ความหมายเดิมอยู ่และช่ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายไปจากเดิม 

 นควฒัน์  สำเระ (2550) ศึกษาเร่ือง “การตั้งช่ือร้านคา้ในจงัหวดัปัตตานี : ความสมัพนัธ์
ระหว่างร้านคา้กบัวิถีชีวิตในชุมชน” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการตั้งช่ือร้านคา้ในอ าเภอเมือง 
อ  าเภอสายบุรี อ  าเภอโคกโพธ์ิ จ  านวน 296 ช่ือ และเพื่อวิเคราะห์การส่ือความหมายของช่ือร้านคา้
และความสมัพนัธก์บัวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาษาท่ีใช้ในการตั้งช่ือร้านค้าในจังหวดัปัตตานีสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ภาษาเดียว ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษามลาย ูภาษา
อาหรับ และภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเดียวท่ีใช้ในการตั้งช่ือมากท่ีสุด คือ ภาษาไทย ล  าดับต่อมา คือ 
ภาษาอังกฤษ และ 2) หลายภาษา ช่ือร้านค้าท่ีมีหลายภาษาในหน่ึงช่ือนิยมใช้ภาษาไทยกับ
ภาษาองักฤษมากท่ีสุด ล  าดบัต่อมา คือ ภาษาไทยกบัภาษามลาย ูดา้นโครงสร้างทางความหมายของ
ช่ือร้านค้าในจังหวดัปัตตานีพบว่า ช่ือร้านค้ามีโครงสร้างวงความหมายเดียว และโครงสร้าง         
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สองวงความหมาย คือ 1) ร้านคา้ท่ีมีช่ือโครงสร้างวงความหมายเดียว สามารถส่ือความหมายไดเ้พียง
อย่างเดียว ได้แก่ กิจการ ความเป็นมงคล ช่ือคน บุคลิกการบริการ และท าเลท่ีตั้ ง ตามล าดับ            
2) ช่ือร้านคา้ท่ีมีโครงสร้างสองวงความหมาย สามารถส่ือความหมายสองส่วนรวมกนั ไดแ้ก่ ช่ือคน
กบักิจการ ท าเลท่ีตั้งกบักิจการ และกลุ่มอ่ืน ๆ  
 นอกจากน้ีช่ือร้านคา้ในจงัหวดัปัตตานียงัสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ
วิถีชุมชนได้ว่าเป็นสังคมแบบผสมผสาน มีผูค้นหลายเช้ือชาติอยู่รวมกัน สะท้อนให้เห็นถึง          
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันท่ีต่างจากในอดีต สะท้อนความเช่ือเก่ียวกับความ       
เป็นมงคลในการตั้งช่ือร้านคา้ และสะทอ้นความนิยมในการใชภ้าษาองักฤษในการตั้งช่ือร้านของ
คนในสงัคมไทย 

 ปนิตำ  จติมุ่ง (2554) ศึกษาเร่ือง “การตั้งช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาท่ีมาและความหมายของช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะทางภาษาของช่ือถนน       
ในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาขอ้มูลจาก  
ช่ือถนน จ านวน 371 ช่ือ ผลการศึกษาในดา้นท่ีมาและความหมายของช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร
พบว่ามี 6 ประเภท คือ 1) ท่ีมาและความหมายจากสถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้ม 2) ท่ีมาและ
ความหมายจากช่ือ นามสกุล ราชทินนาม หรือต าแหน่งของบุคคลส าคญั 3) ท่ีมาและความหมายจาก
ความเช่ือและค่านิยมเร่ืองความเป็นสิริมงคล 4) ท่ีมาและความหมายจากเหตุการณ์ส าคญั 5) ท่ีมา
และความหมายจากลกัษณะของคนในชุมชนท่ีถนนตดัผ่าน และ 6) ท่ีมาและความหมายเก่ียวกบั
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาด้านลกัษณะทางภาษาของช่ือถนนในกรุงเทพมหานครพบว่า ในแง่
โครงสร้างของช่ือถนนแบ่งเป็นโครงสร้าง 1 องค์ประกอบ และโครงสร้างหลายองค์ประกอบ คือ 
โครงสร้าง 2 องค์ประกอบ และโครงสร้าง 3 องค์ประกอบ โดยค าท่ีปรากฏในช่ือถนนมีทั้งค  าท่ี
แสดงช่ือเฉพาะหรือวิสามานยนาม ค าศัพท์เก่ียวกับภูมิประเทศ ค าบอกต าแหน่ง และค าบอก
คุณสมบติั ในแง่ลกัษณะเด่นทางภาษาของช่ือถนนพบว่า มีลกัษณะเด่นทางเสียง ไดแ้ก่ สมัผสัอกัษร 
สัมผสัสระ การใช้ช่ือท่ีมีองค์ประกอบบางส่วนซ ้ ากัน และลกัษณะเด่นทางความหมาย ได้แก่       
การใชค้  าพอ้งความหมาย และการใชค้วามหมายเก่ียวเน่ืองเป็นชุดเดียวกนั 
 นอกจากน้ีในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร พบว่ามี 4 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ 1) ขนาดของถนน สามารถใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ส่ือความส าคญัของถนน และจะสอดคลอ้งกบัช่ือ
ท่ีน ามาตั้ง เช่น ถนนสายหลกัขนาดใหญ่ จ  านวน 8 - 10 ช่องจราจรข้ึนไปจะตั้งช่ือถนนจาก
พระมหากษตัริย ์เหตุการณ์ส าคญั 2) พ้ืนท่ีท่ีถนนตดัผ่าน ซ่ึงมีความส าคญัแตกต่างกนัจากลกัษณะ
ทางกายภาพและความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ จึงส่งผลให้มีการตั้งช่ือถนนท่ีโดดเด่นในแต่ละ
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พ้ืนท่ี เช่น พ้ืนท่ีชั้นในมกัจะตั้งช่ือถนนจากสถานท่ี บุคคลและเหตุการณ์ส าคญั 3) ยุคสมยัท่ีสร้าง
ถนน การตั้งช่ือถนนจะแตกต่างกนัไปตามยคุสมยั เน่ืองจากมีนโยบายหรือความนิยมของผูม้ีอ  านาจ
ในการตั้งช่ือถนน และ 4) ค่านิยมและธรรมเนียมนิยมบางประการในสงัคมวฒันธรรมไทย ช่ือถนน
จะตั้งข้ึนเพ่ือยกยอ่งเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์และใชช่ื้อถนนเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงบุคคลผูท้  า
ประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติ              

 จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการตั้งช่ือสถานท่ีในขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัได้รับความรู้
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจัดหมวดหมู่ท่ีมาหรือความหมายจากการศึกษาของ นฤมล (2547) การจัด
หมวดหมู่วงความหมายจากการศึกษาของ นควฒัน์ (2550) รวมทั้งการศึกษาทางดา้นภาษาในแง่มุม
ต่าง ๆ และค่านิยมท่ีสะท้อนจากช่ือนั้น ๆ จากการศึกษาของ วิยะดา (2534) และการศึกษาของ     
ปนิตา (2554) ท่ีนอกจากจะศึกษาในดา้นท่ีมาและความหมายแลว้ ยงัมีการศึกษาในดา้นโครงสร้าง 
โดยการแบ่งองค์ประกอบและศึกษาในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือ ซ่ึงผูว้ิจ ัยสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจ าแนกโครงสร้าง การจดัหมวดหมู่ความหมาย รวมไปถึงการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในคร้ังน้ีได ้ 

4.  งำนวจิยัเกีย่วกบักำรตั้งช่ืออืน่ ๆ 

 กิตติพัฒน์   เพ็ชรทองนะ  (2551)  ศึกษาเ ร่ือง  “การตั้ ง ช่ือย ันต์ของคนไทย”                    
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเกณฑ์และวิธีการตั้งช่ือยนัต์ ความหมายของช่ือยนัต์ รวมไปถึงความเช่ือ
และค่านิยมท่ีสะทอ้นจากช่ือยนัตข์องคนไทย โดยเก็บรวบรวมช่ือยนัตจ์ากต ารายนัต์ จ  านวนทั้งส้ิน  
727 ช่ือ ผลการศึกษาพบว่า เกณฑท่ี์ใชใ้นการตั้งช่ือยนัตมี์ 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) วิธีการท าและใชย้นัต ์          
2) องค์ประกอบของยนัต์ 3) ความเช่ือในศาสนา 4) กฤตยาคมของยนัต์ และ 5) เกณฑ์อ่ืน ๆ           
ซ่ึงเกณฑ์ดงักล่าวน ามาใชเ้ป็นกลวิธีในการตั้งช่ือยนัต์ได ้15 กลวิธี จ  าแนกได้เป็น 3 กลวิธีหลกั 
ได้แก่  1) กลวิธีการตั้ งช่ือยนัต์โดยใช้เกณฑ์เดียว 2) กลวิธีการตั้ งช่ือยนัต์โดยใช้สองเกณฑ ์    
ประกอบกนั และ 3) กลวิธีการตั้งช่ือยนัตโ์ดยใชส้ามเกณฑป์ระกอบกนั โดยกลวิธีท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุด คือ การตั้งช่ือยนัตต์ามเกณฑค์วามเช่ือในศาสนา 
 ผลการศึกษาด้านความหมายของช่ือยนัต์ของคนไทยพบว่า มีการใชห้น่วยศพัท์ท่ีมี
ความหมายจ าแนกไดเ้ป็น 14 กลุ่มความหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัศาสนาและความเช่ือ 
กลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาและคุณลกัษณะ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นเคร่ืองใชแ้ละ
อาหาร กลุ่มความหมายเก่ียวกับมนุษยแ์ละธรรมชาติ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดีงามและ    
ความเจริญรุ่งเรือง กลุ่มความหมายเก่ียวกับล าดับและจ านวน กลุ่มความหมายเก่ียวกับ               
ความเป็นใหญ่ชัยชนะและอ านาจ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึก กลุ่มความหมาย
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เก่ียวกบัต าแหน่งและทิศทาง กลุ่มความหมายเก่ียวกับค าแยกประเภท กลุ่มความหมายเก่ียวกับ
โรคภยัและความขัดแยง้ กลุ่มความหมายเก่ียวกับอกัขระและช่ือต่าง ๆ กลุ่มความหมายเก่ียวกับ
ค าประกอบความ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง โดยกลุ่มความหมายท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุด คือ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัศาสนาและความเช่ือ 
 นอกจากน้ีผลการศึกษาท่ีปรากฏยงัสะท้อนความเช่ือและค่านิยมของคนไทยหลาย
ประการ ไดแ้ก่ ความเช่ือเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาฮินดู ความเช่ือเก่ียวกบั  
ผีสางเทวดา ความเช่ือเก่ียวกับโหราศาสตร์ ความเช่ือเก่ี ยวกับไสยศาสตร์ ความเช่ือเก่ียวกับ
เคร่ืองรางของขลงั และค่านิยมเก่ียวกบัส่ิงท่ีพึงปรารถนา 

 วชุิตำ  ทองค ำกลัยำ (2552) ศึกษาเร่ือง “ลกัษณะภาษาท่ีใชใ้นการตั้งช่ือเรือหลวงไทย” 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะภาษาท่ีใชใ้นการตั้งช่ือเรือหลวงในดา้นการสร้างค า ศึกษาท่ีมาของ
ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งช่ือเรือหลวง และศึกษาความหมายของช่ือเรือหลวง โดยรวบรวมช่ือเรือหลวง
ไทยตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 - 9 ท่ีปรากฏในเว็บไซต์ www.navy.mi.th และเอกสารการสอนของ
กองทพัเรือ จ  านวนทั้งส้ิน 186 ช่ือ 
 ผลการศึกษาพบว่า ช่ือเรือหลวงไทยมีจ านวนพยางคต์ั้งแต่ 1 - 7 พยางค์ จ  านวนพยางค์
ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด คือ 3 พยางค์ 2 พยางค์ 4 พยางค์ 5 พยางค์ 1 พยางค์ 7 พยางค์ และ 6 พยางค ์
ตามล าดบั ชนิดของค าท่ีใชใ้นการตั้งช่ือเรือหลวงไทยมี 5 ประเภท คือ ค  าประสม ค ามูล ค  าสมาส 
ค าสนธิ และค าทบัศพัท์ ตามล าดบั ส่วนท่ีมาของภาษาท่ีนิยมใช้ตั้งช่ือเรือหลวงไทยมากท่ีสุด คือ 
ภาษาเดียว 2 ภาษา 3 ภาษา และ 4 ภาษา ตามล าดบั  
 นอกจากน้ีในดา้นความหมายพบว่า ช่ือของเรือหลวงไทยจ าแนกความหมายออกเป็น 9 
ประเภท คือ ความหมายเก่ียวกบัช่ือสถานท่ี ความหมายเก่ียวกบัน ้ า ความหมายอ่ืน ๆ ความหมาย
เก่ียวกบัพระนามและความยิง่ใหญ่ของพระมหากษตัริย ์ความหมายเก่ียวกบัอ านาจ การรบ สงคราม 
ชยัชนะ ความยิ่งใหญ่ ความหมายเก่ียวกับช่ือสมยัของประเทศไทยและช่ือประเทศ ความหมาย
เก่ียวกบัเทพเทวดา ความหมายเก่ียวกบัความเร็ว และความหมายเก่ียวกบัช่ือตวัละครในวรรณคดี 
ตามล าดบั 

 ธัชชัย  กรกุม (2554) ศึกษาเร่ือง “รูปอา้งถึงพระพุทธเจา้ในวรรณกรรมพุทธประวติั”   
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้าง ความหมาย และปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัรูปอา้งถึงพระพุทธเจ้า        
ในวรรณกรรมพุทธประวัติ  จ  านวน 5 เร่ือง ได้แก่  1) ปฐมสมโพธิกถา 2) ชินมหานิทาน                   
3) พุทธานุพุทธประวัติ 4) มหากาพย์พุทธจริต และ 5) ลลิตวิสตระ โดยมีการรวบรวมข้อมูล          
รูปอา้งถึงพระพุทธเจา้ไดท้ั้งส้ิน 381 รูป 
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 ผลการศึกษาในดา้นโครงสร้างพบว่า รูปอา้งถึงพระพุทธเจา้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
หลกั 2 ส่วน คือ ส่วนหลกั และส่วนขยาย ซ่ึงสามารถน ามาประกอบกนัไดเ้ป็น 4 โครงสร้าง ไดแ้ก่ 
1) โครงสร้างแบบส่วนหลกั 2) โครงสร้างแบบส่วนหลกั + ส่วนหลกั 3) โครงสร้างแบบส่วนหลกั + 
ส่วนขยาย และ 4) โครงสร้างแบบส่วนหลกั + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย 
 ผลการศึกษาในด้านความหมายพบว่า รูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าสามารถจ าแนก
ความหมายออก เป็น 9 ก ลุ่ม  ได้แก่  1)  ก ลุ่มความหมายผู ้รู้  2)  ก ลุ่มความหมายผู ้ชนะ                           
3)  ก ลุ่มความหมายผู ้เ ป็นเ ลิศ  4)  ก ลุ่มความหมายนักบวช 5)  ก ลุ่มความหมายผู ้สั่ งสอน                      
6) ก ลุ่มความหมายผู ้เ ป็นท่ีพึ่ ง  7)  ก ลุ่มความหมายช่ือ สกุล 8)  ก ลุ่มความหมายผู ้น า  และ                    
9) กลุ่มความหมายผูเ้ป็นบุตร ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่ามีปัจจยั 3 ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัรูปอา้งถึง
พระพุทธเจ้า ได้แก่ 1) ปัจจัยภูมิหลังของผูแ้ปล 2) ปัจจัยว ัตถุประสงค์ในการแต่งและแปล
วรรณกรรมพุทธประวติั และ 3) ปัจจยับริบทภายในเร่ือง    

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการตั้งช่ืออ่ืน ๆ ในขา้งตน้ ประกอบไปดว้ย ช่ือยนัต ์
ช่ือเรือหลวง รวมทั้ง รูปอา้งถึงพระพุทธเจา้ การศึกษาดงักล่าวท าให้ผูว้ิจ ัยไดรั้บความรู้เก่ียวกับ   
การตั้งช่ือส่ิงต่าง ๆ จากการศึกษาของ กิตติพฒัน์ (2551) ท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ    
ตั้งช่ือและจดัหมวดหมู่ความหมายท่ีสามารถสะทอ้นความเช่ือและค่านิยมของคนไทย เช่นเดียวกบั
การศึกษาของ วิชุตา (2552) ท่ีมีการศึกษาลกัษณะทางภาษาในด้านต่าง ๆ และจัดหมวดหมู่
ความหมาย รวมไปถึงการศึกษาของ ธชัชยั (2554) ท่ีนอกจากจะมีการจดัหมวดหมู่ความหมายแลว้ 
ยงัมีการศึกษาในดา้นโครงสร้าง และปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัรูปอา้งถึงพระพุทธเจา้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูว้ิจยัในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก 

 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว ท าให้ผูว้ิจัยได้รับความรู้เก่ียวกับเร่ือง            
ท่ีจะศึกษา และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ ตลอดจนใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
การศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งมาก    
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บทที่ 2  

โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 

 

 ในบทน้ีผู ้วิจัยมุ่งท่ีจะวิเคราะห์โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปเพื่อให้ทราบถึง
องค์ประกอบของช่ือพระพุทธรูปว่าแต่ละช่ือนั้นมีองค์ประกอบใดปรากฏอยู่บา้ง รวมทั้งเพื่อให้
ทราบถึงโครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปว่ามีก่ีประเภท และแต่ละประเภทมีลกัษณะเป็นอย่างไร     
โดยผูว้ิจัยจะน ารายช่ือพระพุทธรูปท่ีรวบรวมได้ทั้ งหมด 329 ช่ือมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ          
แยกหน่วยศัพท์ตามท่ีกล่าวในข้อตกลงเบ้ืองต้น กล่าวคือ ผูว้ิจัยจะใช้วิธีการแยกหน่วยศัพท ์
(lexeme) ท่ีมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึงปรากฏอยู่ในช่ือของพระพุทธรูปออกจากกัน          
โดยผู ้วิจัยจะยึดความหมายตามพจนานุกรม นามานุกรม รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ เป็นเกณฑ์  
ตวัอยา่งเช่น 

  “พระพุทธไสยาสน์” แยกหน่วยศพัทอ์อกไดเ้ป็น “ไสยาสน์”  
  “พระเจา้เก้าตือ้” แยกหน่วยศพัทอ์อกไดเ้ป็น “เกา้” “ต้ือ” 
  “พระพุทธนิรโรคนัตราย” แยกหน่วยศพัทอ์อกไดเ้ป็น “นิรโรค” “อนัตราย” 
  “พระพุทธโคดมอุดมโชค” แยกหน่วยศพัทอ์อกไดเ้ป็น “โคดม” “อุดม” “โชค” 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบของช่ือพระพุทธรูป และการวิเคราะห์โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูป ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

องค์ประกอบของช่ือพระพุทธรูป 

 จากการวิเคราะห์ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทย จ  านวน 329 ช่ือ โดยผูว้ิจัย        
ไดพ้ิจารณาลกัษณะของช่ือพระพุทธรูปท่ีปรากฏท าให้ผูว้ิจัยพบว่า ช่ือของพระพุทธรูปดงักล่าว      
มีองค์ประกอบท่ีสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนหลกั และส่วนขยาย            
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ส่วนหน้า คือ ส่วนท่ีจะตอ้งปรากฏในต าแหน่งหน้าสุดของช่ือเสมอ โดยเป็นค า       
ท่ีระบุว่าเป็นองคพ์ระพุทธรูป ใชส้ าหรับเรียกหรือกล่าวน าช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค์ จากการ
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วิเคราะห์พบว่า ส่วนหนา้ท่ีปรากฏมี 7 ค  า คือค าว่า “พระ” “พระเจา้” “พระประธาน” “พระพุทธ” 
“พระพุทธรูป” “สมเด็จ” “หลวงพ่อ” ทั้งน้ีค  าดงักล่าวอาจปรากฏร่วมกนัมากกว่า 1 ค าก็ได ้เช่น 

   พระทอง  พระเจ้าทนัใจ 
   พระประธานวดัม่วง พระพุทธนราสภะ 
   พระพุทธรูปศิลาขาว สมเด็จองคป์ฐม 
   หลวงพ่อแก่นจนัทน์ หลวงพ่อพระใหญ่ 

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงส่วนหน้าท่ีจะต้องปรากฏในต าแหน่งหน้าสุด           
ของช่ือเสมอ โดยอาจปรากฏเพียงค าเดียว เช่น “พระทอง” ส่วนหนา้ท่ีปรากฏ คือค าว่า “พระ” หรือ      
“พระเจา้ทนัใจ” ส่วนหนา้ท่ีปรากฏ คือค าว่า “พระเจา้” และส่วนหน้าน้ีอาจปรากฏร่วมกนัมากกว่า   
1 ค าก็ได ้เช่น “หลวงพ่อพระใหญ่” ส่วนหนา้ท่ีปรากฏ คือค าว่า “หลวงพ่อ” กบัค าว่า “พระ”  
 2.  ส่วนหลกั คือ ส่วนแกนของช่ือพระพุทธรูป ซ่ึงจะตอ้งปรากฏอยู่เสมอ เป็นส่วนท่ี
แสดงความหมายของช่ือพระพุทธรูปแต่ละองค์ ส่วนหลกัประกอบดว้ยหน่วยย่อย 2 หน่วย ไดแ้ก่ 
หน่วยน า และหน่วยแก่น ดงัน้ี 
  2.1 หน่วยน า คือ หน่วยท่ีปรากฏน าหนา้หน่วยแก่น ท าหนา้ท่ีขยายหรือเสริมความ
ค าในหน่วยแก่นของช่ือพระพุทธรูป โดยจะปรากฏหรือไม่ก็ได ้จากการวิเคราะห์พบว่า หน่วยน า     
ท่ีปรากฏมี 3 ค า คือค าว่า “บรม” “มหา” “ศรี” เช่น 

   พระพุทธบรมไตรโลกนาถ พระพุทธมหาจกัรพรรดิ 
   พระพุทธมหาชนก พระศรีศากยมุนี  
   พระศรีสรรเพชญ ์ หลวงพ่อศรีสวรรค ์

 จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงหน่วยน าท่ีปรากฏ โดยหน่วยน าดงักล่าวท าหน้าท่ี
ในการขยายหรือเสริมความค าในหน่วยแก่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพยกย่องพระพุทธรูป  
ซ่ึงเป็นรูปเปรียบหรือรูปแทนของพระพุทธเจา้ท่ีอยูเ่หนือบุคคลทัว่ไป   
  2.2 หน่วยแก่น คือ หน่วยท่ีประกอบดว้ยค าหรือหน่วยศพัท์ท่ีแสดงถึงความหมาย
ของช่ือพระพุทธรูปแต่ละองค์ และถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะตอ้งปรากฏอยู่เสมอ โดยอาจ
ปรากฏเพียง 1 หน่วย หรือปรากฏมากกว่า 1 หน่วยก็ได ้เช่น 

   พระศิลา  พระเจา้หลวง 
   พระประธานวดัเจดีย์งาม พระพุทธเทววลิาส   
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   พระพุทธรูปดีบุก สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว  
   หลวงพ่อเพชร  พระศรีศาสดา  
   หลวงพ่อพระขวาง พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร  

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงหน่วยแก่นท่ีจะต้องปรากฏอยู่เสมอในช่ือของ
พระพุทธรูปทุก ๆ ช่ือ โดยอาจปรากฏเพียง 1 หน่วย เช่น “พระศรีศาสดา” ท่ีมีหน่วยแก่นเพียง 1 
หน่วย คือค าว่า “ศาสดา” หรืออาจปรากฏมากกว่า 1 หน่วยก็ได้ เช่น “พระพุทธมหาสุวรรณ
ปฏิมากร” ท่ีมีหน่วยแก่น 2 หน่วย คือค าว่า “สุวรรณ” กบัค าว่า “ปฏิมากร” 
 3.  ส่วนขยาย คือ ส่วนท่ีปรากฏหลงัส่วนหลกั ซ่ึงจะมีการเวน้วรรคอยู่เสมอ ท าหน้าท่ี
ขยายหรือเสริมความส่วนหลกัของช่ือพระพุทธรูป เพื่อบอกรายละเอียดอ่ืน ๆ หรือเพื่อแสดงถึง
ความงามทางภาษา ซ่ึงส่วนขยายน้ีจะปรากฏหรือไม่ก็ได ้ในกรณีท่ีปรากฏอาจปรากฏเพียง 1 ส่วน
หรือมากกว่า 1 ส่วนก็ได ้เช่น 

   พระพุทธองัคีรสมุนีนาถ อุรคอาสนอ าไพ 
   พระพุทธชมัภูนุท มหาบุรุษลกัขณา อสีตยานุบพติร 
   พระพุทธปาลิไลย ภิรัตไิตรวเิวก เอกจาริกสมาจาร วมุิตตญิาณบพติร  

 จากตัวอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงส่วนขยายท่ีปรากฏตั้งแต่ 1 ส่วน จนถึง 3 ส่วน     
ท าหน้าท่ีในการขยายหรือเสริมความส่วนหลกั โดยส่วนขยายดงักล่าวจะมีการปรากฏตามหลงั      
ส่วนหลกัและจะมีการเวน้วรรคอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบของช่ือพระพุทธรูปท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอในข้างตน้ สามารถ
น ามาสรุปในรูปแบบของตารางท่ีแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า       
ส่วนหลกั และส่วนขยาย ซ่ึงส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถน ามาประกอบเป็นช่ือของพระพุทธรูป   
ในประเทศไทยไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบของช่ือพระพุทธรูป 

ส่วนหน้า*  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก)** (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 

พระ 
พระเจา้ 
พระประธาน 
พระพุทธ 
พระพุทธรูป 
สมเดจ็ 
หลวงพ่อ 

(บรม) 
(มหา) 
(ศรี) 

หน่วยศพัท์ 1 - 6***    บรม 
มหา 
ศรี 

หน่วยศพัท ์1 - 4       (1 - 3 ส่วน) 

 

โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูป 

 ในการวิเคราะห์โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปน้ี ผูว้ิจ ัยพบว่าช่ือของพระพุทธรูป       
แต่ละช่ือสามารถท่ีจะน าองค์ประกอบท่ีกล่าวถึงในหัวข้อขา้งตน้มาจ าแนกเป็นโครงสร้างของ       
ช่ือพระพุทธรูปได้เป็น 3 โครงสร้าง ได้แก่ 1) โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั           
2) โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั และ 3) โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย 
ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 1.  โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั 

  ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า  + ส่วนหลัก                     
จะประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า กับ ส่วนหลกั ซ่ึงสามารถอธิบาย
รายละเอียดของโครงสร้างไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
                                                             

*ค าในส่วนหนา้อาจปรากฏเพียงค าเดียวหรือปรากฏซ้อนกนัได ้คือ พระ, พระเจ้า, พระประธาน, 
พระพุทธ, พระพุทธรูป, สมเด็จ, หลวงพ่อ, พระเจ้าพระ, สมเด็จพระ, สมเด็จพระพุทธ, หลวงพ่อพระ,            
หลวงพ่อพระพุทธ   

**ส่วนที่อยูใ่นวงเลบ็ คือ ส่วนที่อาจปรากฏหรือไม่กไ็ด ้

***เลขยกก าลงั คือ จ านวนหน่วยศพัทท์ี่สามารถปรากฏได ้ตั้งแต่ 1 จนถึง 6 หน่วยศพัท ์  
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั*  

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
พระ 
พระเจา้ 
พระประธาน 
พระพุทธ 
พระพุทธรูป 
สมเดจ็ 
หลวงพ่อ 

(บรม) 
(มหา) 
(ศรี) 

หน่วยศพัท ์1 - 6 - - - 

  จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างน้ีประกอบดว้ย
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ กบั ส่วนหลกั  
  ส่วนหน้า ปรากฏทั้งหมด 7 ค า คือค าว่า “พระ” “พระเจ้า” “พระประธาน”       
“พระพุทธ” “พระพุทธรูป” “สมเด็จ” “หลวงพ่อ” โดยค าว่า “พระเจ้า” “สมเด็จ” “หลวงพ่อ” 
สามารถปรากฏตามล าพงัหรือปรากฏร่วมกับค าอ่ืนได้ เช่น “พระเจ้าพระ” “สมเด็จพระพุทธ” 
“หลวงพ่อพระ” “หลวงพ่อพระพุทธ” 
  ส่วนหลัก  ประกอบด้วย หน่วยแก่น เพียงอย่างเดียว หรืออาจประกอบด้วย      
หน่วยน า กบั หน่วยแก่น ก็ได ้ส าหรับ หน่วยน า ท่ีปรากฏมี 3 ค า คือค าว่า “บรม” “มหา” “ศรี” และ        
หน่วยแก่น ในโครงสร้างน้ีจะปรากฏตั้งแต่ 1 - 6 หน่วยศพัท ์ 
  โครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั สามารถจ าแนกออกเป็น
โครงสร้างยอ่ยได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 

   1.1 ส่วนหน้า + หน่วยแก่น  

    ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวจะประกอบดว้ย ส่วนหน้า +      
ส่วนหลกั โดยส่วนหลกั ท่ีปรากฏนั้นจะปรากฏเพียง หน่วยแก่น เพียงอย่างเดียว จากการวิเคราะห์
พบว่ามีช่ือพระพุทธรูปในในโครงสร้างดังกล่าวปรากฏทั้งหมด 266 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 80.85 
ตวัอยา่งเช่น 

 

                                                             
*ส่วนทึบในตาราง คือ ส่วนท่ีไม่ปรากฏในโครงสร้างนั้น ๆ  
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“พระเจ้าทันใจ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระเจา้” 
 
- 

 
“ทนัใจ” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระเจ้าทันใจ” ท่ีมี
องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระเจา้” กบั ส่วนหลกั       
ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ทนัใจ” 

“พระประธานทรงเคร่ือง”  

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระประธาน” 
 
- 

 
“ทรงเคร่ือง” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระประธานทรงเคร่ือง”  
ท่ีมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระประธาน” กับ        
ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ทรงเคร่ือง” 

“พระพุทธรูปหยกขาว” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธรูป” 
 
- 

 
“หยก” “ขาว” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธรูปหยกขาว” ท่ีมี
องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั โดยส่วนหนา้ คือค าว่า “พระพุทธรูป” กบั ส่วนหลกั 
ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “หยก” กบัค าว่า “ขาว” 
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“สมเดจ็นางพญาเรือนแก้ว” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“สมเดจ็” 
 
- 

 
“นางพญา” “เรือนแกว้” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “สมเด็จนางพญาเรือนแกว้”    
ท่ีมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั โดย ส่วนหนา้ คือค าว่า “สมเด็จ” และ ส่วนหลกั 
ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “นางพญา” กบัค าว่า “เรือนแกว้” 

“พระสร้อยสุวรรณรัตน์” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระ” 
 
- 

 
“สร้อย” “สุวรรณ” “รัตน์” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระสร้อยสุวรรณรัตน์”    
ท่ีมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระ” และ ส่วนหลกั    
ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “สร้อย” “สุวรรณ” “รัตน์” 

“พระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
“พระพุทธ” - “นเรศร์” “สัก” “ชยั” “ไพรี” 

“พินาศ” 
- - - 

  จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธนเรศร์สักชัย    
ไพรีพินาศ” ท่ีมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระพุทธ” 
และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “นเรศร์” “สกั” “ชยั” “ไพรี” “พินาศ” 
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“พระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
“พระพุทธ” 
 

- “นพ” “ราช” “บพิธ” “ไตรรัตน” 
“ธชั” “รังสรรค”์ 

- - - 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธนพราชบพิธ   
ไตรรัตนธชัรังสรรค์” ท่ีมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดย ส่วนหน้า คือค าว่า 
“พระพุทธ” และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “นพ” “ราช” “บพิธ” “ไตรรัตน” 
“ธชั” “รังสรรค”์  

“พระเจ้าพระพุทธ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระเจา้” “พระ” 
 
- 

 
“พุทธ” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระเจ้าพระพุทธ” ท่ีมี
องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั โดย ส่วนหน้า คือค าว่า “พระเจา้” กบัค าว่า “พระ” 
และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “พุทธ”  

“สมเดจ็พระพุทธญาณนเรศวร์”  

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“สมเดจ็” “พระพุทธ” 
 
- 

 
“ญาณ” “นเรศวร์” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “สมเด็จพระพุทธ           
ญาณนเรศวร์” ท่ีมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั โดย ส่วนหนา้ คือค าว่า “สมเด็จ” 
กบัค าว่า “พระพุทธ” และส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ญาณ” กบัค าว่า “นเรศวร์” 
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“หลวงพ่อพระขวาง” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“หลวงพ่อ” “พระ” 
 
- 

 
“ขวาง” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “หลวงพ่อพระขวาง” ท่ีมี
องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั โดยส่วนหนา้ คือค าว่า “หลวงพ่อ” กบัค าว่า “พระ” 
และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ขวาง” 

“หลวงพ่อพระพุทธชินวรณ์” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“หลวงพ่อ” “พระพุทธ” 
 
- 

 
“ชินวรณ์” 

 
- 

 
- 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “หลวงพ่อพระพุทธ
ชินวรณ์” ท่ีมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “หลวงพ่อ”    
กบัค าว่า “พระพทุธ” และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ชินวรณ์” 

   1.2 ส่วนหน้า + หน่วยน า + หน่วยแก่น  

    ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวจะประกอบดว้ย ส่วนหน้า +      
ส่วนหลกั โดย ส่วนหลกั ท่ีปรากฏนั้นจะปรากฏทั้ง หน่วยน า และหน่วยแก่น จากการวิเคราะห์
พบว่ามีช่ือพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวปรากฏทั้งหมด 27 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 8.21 ตวัอยา่งเช่น 

“พระพุทธบรมไตรโลกนาถ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 

“บรม” 
 

“ไตรโลกนาถ” 
 
- 

 
- 

 
- 
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  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้ เห็นถึงโครงสร้างของ ช่ือ “พระพุทธบรม                
ไตรโลกนาถ” ท่ีมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า           
“พระพุทธ” และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “บรม” 
และหน่วยแก่น คือค าว่า “ไตรโลกนาถ”  

“หลวงพ่อศรีมงคล” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“หลวงพ่อ” 
 

“ศรี” 
 

“มงคล” 
 
- 

 
- 

 
- 

  จากตวัอย่างข้างตน้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “หลวงพ่อศรีมงคล” ท่ีมี
องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “หลวงพ่อ” และ ส่วนหลกั  
ท่ีปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยน า คือค าว่า “ศรี” และหน่วยแก่น คือค าว่า 
“มงคล” 

“พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 

“มหา” 
 

“สุวรรณ” “ปฏิมากร” 
 
- 

 
- 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธมหาสุวรรณ
ปฏิมากร” ท่ีมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระพุทธ” 
และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏหน่วยยอ่ยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “มหา” และหน่วยแก่น 
คือค าว่า “สุวรรณ” กบัค าว่า “ปฏิมากร” 

“พระศรีสามเมือง” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระ” 
 

“ศรี” 
 

“สาม” “เมือง” 
 
- 

 
- 

 
- 
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  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระศรีสามเมือง” ท่ีมี
องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระ” และ ส่วนหลกั         
ท่ีปรากฏหน่วยยอ่ยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “ศรี” และหน่วยแก่น คือค าว่า “สาม” 
กบัค าว่า “เมือง”  

“พระพุทธมหาพรหมอุดมสักยมนีุ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 

“มหา” 
 

“พรหม” “อุดม” “สักยมุนี” 
 
- 

 
- 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธมหาพรหม       
อุดมสักยมุนี” ท่ีมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลัก โดย ส่วนหน้า คือค าว่า           
“พระพุทธ” และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “มหา” 
และ หน่วยแก่น คือค าว่า “พรหม” “อุดม” “สกัยมุนี”   

“พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) (ส่วนขยาย) 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 

“มหา” 
 

“วชิร” “อุตตม” “โอภาส” “ศาสดา” 
 
- 

 
- 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธมหาวชิร         
อุตตโมภาสศาสดา” ท่ีมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั โดย ส่วนหน้า คือค าว่า 
“พระพุทธ” และ ส่วนหลกั ท่ีปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “มหา” 
และ หน่วยแก่น คือค าว่า “วชิร” “อุตตม” “โอภาส” “ศาสดา”  

 2.  โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั 

  ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก +         
ส่วนหลกั  จะประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนหลกั และ ส่วนหลกั    
ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงสร้างไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
พระ 
พระเจา้ 
พระพุทธ 
สมเดจ็ 

(มหา) 
(ศรี) 

หน่วยศพัท์ 1 - 3 บรม 
มหา 
ศรี 

หน่วยศพัท์ 1 - 4  - 

  จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างน้ีประกอบดว้ย
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนหนา้ ส่วนหลกั และ ส่วนหลกั  
  ส่วนหน้า ปรากฏทั้งหมด 4 ค า คือค าว่า “พระ” “พระเจา้” “พระพุทธ” “สมเด็จ” 
โดย ค  าว่า “พระ” “พระเจา้” “พระพุทธ” สามารถปรากฏตามล าพงั ส่วนค าว่า “สมเด็จ” จะปรากฏ
ร่วมกบัค าว่า “พระ”   
  ส่วนหลัก  ส่วนแรก ประกอบด้วย หน่วยแก่น เพียงอย่าง เดียว  หรืออาจ
ประกอบดว้ย หน่วยน า กบั หน่วยแก่น ก็ได ้ส าหรับ หน่วยน า ท่ีปรากฏมี 2 ค า คือค าว่า “มหา”     
กบัค าว่า “ศรี” และ หน่วยแก่น จะปรากฏตั้งแต่ 1 - 3 หน่วยศพัท ์
  ส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง จะตอ้งปรากฏ หน่วยน า และ หน่วยแก่น ครบทั้ง 2 หน่วย
เสมอ ส าหรับ หน่วยน า ท่ีปรากฏมี 3 ค า คือค าว่า “บรม” “มหา” “ศรี” และ หน่วยแก่น จะปรากฏ
ตั้งแต่ 1 - 4 หน่วยศพัท ์
  โครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั สามารถจ าแนก
ออกเป็นโครงสร้างยอ่ยได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 

   2.1 ส่วนหน้า + หน่วยแก่น + หน่วยน า + หน่วยแก่น  

    ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวจะประกอบดว้ย ส่วนหน้า +      
ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดย ส่วนหลกั ส่วนแรกนั้นจะปรากฏเพียง หน่วยแก่น เพียงอย่างเดียว แต่
ส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง จะตอ้งปรากฏ หน่วยน า และ หน่วยแก่น ครบทั้ง 2 หน่วย จากการวิเคราะห์
พบว่ามีช่ือพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวปรากฏทั้งหมด 14 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 4.26 ตวัอยา่งเช่น 

 

 



33 
 

“พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระ” 
 
- 

 
“หริภุญชยั” 

 
“บรม” 

 
“โพธิสัตว”์ 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้ เห็นถึงโครงสร้างของ ช่ือ “พระหริ ภุญชัย                
บรมโพธิสตัว”์ ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือ     
ค  าว่า “พระ” ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “หริภุญชัย” และส่วนหลกั         
ส่วนท่ีสอง ปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “บรม” และ หน่วยแก่น     
คือค าว่า “โพธิสตัว”์ 

“พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ”  

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระเจา้” 
 
- 

 
“ใหญ่” 

 
“ศรี” 

 
“เจริญ” 

 
- 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระเจา้ใหญ่ศรีเจริญ” ท่ีมี
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระเจา้”           
ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ใหญ่” และส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง ปรากฏ
หน่วยยอ่ยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “ศรี” และ หน่วยแก่น คือค าว่า “เจริญ” 

“พระพุทธรัตนมงคลมหามนีุ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 
- 

 
“รัตน” “มงคล” 

 
“มหา” 

 
“มุนี” 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธรัตนมงคล      
มหามุนี” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า 
“พระพุทธ” ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏเพียง หน่วยแก่น คือค าว่า “รัตน” กบัค าว่า “มงคล” และ
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ส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง ปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยน า คือค าว่า “มหา” และ 
หน่วยแก่น คือค าว่า “มุนี” 

“พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมนีุ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 
- 

 
“โกศยั” “ศิริ” “ชยั” 

 
“มหา” 

 
“ศากยมุนี” 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธโกศยัศิริชัย     
มหาศากยมุนี” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือ    
ค  าว่า “พระพุทธ” ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “โกศยั” “ศิริ” “ชยั” และ
ส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง ปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยน า คือค าว่า “มหา” และ 
หน่วยแก่น คือค าว่า “ศากยมุนี” 

“สมเดจ็พระศากยมณีุศรีสุเมธบพิตร” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“สมเดจ็” “พระ” 
 
- 

 
“ศากยมุณี” 

 
“ศรี” 

 
“สุเมธ” “บพิตร” 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “สมเด็จพระศากยมุณี         
ศรีสุเมธบพิตร” ท่ีมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือ  
ค  าว่า “สมเด็จ” กบัค าว่า “พระ” ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ศากยมุณี” 
และส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง ปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “ศรี” และ    
หน่วยแก่น คือค าว่า “สุเมธ” กบัค าว่า “บพิตร” 

“พระพุทธชินศรีวรมงคลมนีุ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 
- 

 
“ชิน” 

 
“ศรี” 

 
“วร” “มงคล” “มุนี” 

 
- 
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  จากตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธชินศรีวรมงคล
มุนี” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า       
“พระพุทธ” ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ชิน” และส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง 
ปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “ศรี” และหน่วยแก่น คือค าว่า “วร” 
“มงคล” “มุนี” 

“พระราชศรีสุมงัค์หายโศก” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระ” 
 
- 

 
“ราช” 

 
“ศรี” 

 
“สุมะ” “องค”์ “หาย” “โศก” 

 
- 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระราชศรีสุมงัค์หายโศก” 
ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระ”         
ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ราช” และส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง ปรากฏ   
หน่วยยอ่ยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “ศรี” และหน่วยแก่น คือค าว่า “สุมะ” “องค์” 
“หาย” “โศก” 

   2.2 ส่วนหน้า + หน่วยน า + หน่วยแก่น + หน่วยน า + หน่วยแก่น  

    ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวจะประกอบดว้ย ส่วนหน้า +      
ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดย ส่วนหลกั ส่วนแรก และ ส่วนหลกั ส่วนท่ีสองนั้นจะปรากฏ หน่วยน า 
และ หน่วยแก่น ครบทั้ง 2 หน่วย จากการวิเคราะห์พบว่ามีช่ือพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าว
ปรากฏทั้งหมด 2 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 0.60 ไดแ้ก่ 

“พระมหามนีุศรีหริภุญชัย” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระ” 
 

“มหา” 
 

“มุนี” 
 

“ศรี” 
 

“หริภุญชยั” 

 
- 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระมหามุนีศรีหริภุญชยั” 
ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระ”           
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ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏหน่วยยอ่ยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “มหา” หน่วยแก่น 
คือค าว่า “มุนี” และ ส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง ปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยน า        
คือค าว่า “ศรี” และ หน่วยแก่น คือค าว่า “หริภุญชยั”  

“พระศรีศากยมนีุศรีธรรมราช” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก ส่วนหลัก (ส่วนขยาย) 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระ” 
 

“ศรี” 
 

“ศากยมุนี” 
 

“ศรี” 
 

“ธรรมราช” 

 
- 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระศรีศากยมุนีศรี      
ธรรมราช”  ท่ีมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั โดยส่วนหน้า คือค าว่า 
“พระ” ส่วนหลกั ส่วนแรก ปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยน า คือค าว่า “ศรี”    
หน่วยแก่น คือค าว่า “ศากยมุนี” และ ส่วนหลกั ส่วนท่ีสอง ปรากฏหน่วยยอ่ยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ 
หน่วยน า คือค าว่า “ศรี” และ หน่วยแก่น คือค าว่า “ธรรมราช” 

 3.  โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย 

  ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก +         
ส่วนขยาย  จะประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนหลกั และ ส่วนขยาย   
ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงสร้างไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4 โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) ส่วนขยาย 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
พระ 
พระพุทธ 
สมเดจ็ 

(บรม) 
(ศรี) 

หน่วยศพัท ์1 - 3 - - 1 - 3 ส่วน 

  จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างน้ีประกอบดว้ย
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนหนา้ ส่วนหลกั และ ส่วนขยาย  
  ส่วนหน้า ปรากฏทั้งหมด 3 ค า คือค าว่า “พระ” “พระพุทธ” “สมเด็จ” โดยค าว่า     
“พระ” “พระพุทธ” สมารถปรากฏตามล าพงั ส่วนค าว่า “สมเด็จ” จะปรากฏร่วมกบัค าว่า “พระ”   
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  ส่วนหลัก  ประกอบด้วย หน่วยแก่น เพียงอย่างเดียว หรืออาจประกอบด้วย        
หน่วยน า กบั หน่วยแก่น ก็ได้ ส าหรับ หน่วยน า ท่ีปรากฏมี 2 ค า คือค าว่า “บรม” กบัค าว่า “ศรี” 
และ หน่วยแก่น จะปรากฏตั้งแต่ 1 - 3 หน่วยศพัท ์
  ส่วนขยาย ท่ีปรากฏในโครงสร้างน้ีจะเป็นในลกัษณะของการเสริมความตั้งแต่      
1 - 3 ส่วน สงัเกตไดจ้ากการปรากฏท่ีอยูห่ลงัส่วนหลกัและจะตอ้งมีการเวน้วรรคอยูเ่สมอ   
  โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย สามารถจ าแนก
ออกเป็นโครงสร้างยอ่ยได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี  

   3.1 ส่วนหน้า + หน่วยแก่น + ส่วนขยาย  

    ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวจะประกอบดว้ย ส่วนหน้า +      
ส่วนหลกั + ส่วนขยาย โดย ส่วนหลกั ท่ีปรากฏนั้นจะปรากฏเพียง หน่วยแก่น เพียงอย่างเดียว       
จากการวิเคราะห์พบว่ามีช่ือพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวปรากฏทั้งหมด 17 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 
5.17 ตวัอยา่งเช่น  

“พระพุทธบุษยรัตน์ จักรพรรดิพิมลมณีมยั” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) ส่วนขยาย 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 
- 

 
“บุษย” “รัตน์” 

 
- 

 
- 

 
“จกัรพรรดิพิมลมณีมยั” 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธบุษยรัตน์ 
จกัรพรรดิพิมลมณีมยั” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย โดย      
ส่วนหนา้ คือค าว่า “พระพุทธ” ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “บุษย” กบัค าว่า “รัตน์” 
และส่วนขยาย ท่ีปรากฏตามหลงัส่วนหลกั ซ่ึงส่วนขยายดงักล่าวปรากฏ 1 ส่วน คือ “จกัรพรรดิพิมล
มณีมยั”  

“พระพุทธชัมภูนุท มหาบุรุษลกัขณา อสีตยานุบพิตร” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) ส่วนขยาย 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
“พระพุทธ” - “ชมัภูนุท” - - “มหาบุรุษลกัขณา” 

“อสีตยานุบพิตร” 
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  จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธชมัภูนุท มหาบุรุษ
ลกัขณา อสีตยานุบพิตร” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย โดย    
ส่วนหน้า คือค าว่า “พระพุทธ” ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “ชัมภูนุท” และ      
ส่วนขยาย ท่ีปรากฏตามหลงัส่วนหลกั ซ่ึงส่วนขยายดงักล่าวปรากฏ 2 ส่วน คือ “มหาบุรุษลกัขณา” 
“อสีตยานุบพิตร”  

“พระพุทธศาสดา มหากรุณาธิคุณ สุนทรธรรมทาน บุราณสุคตบพิตร” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) ส่วนขยาย 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
“พระพุทธ” - “ศาสดา” - - “มหากรุณาธิคุณ”  

“สุนทรธรรมทาน”  
“บุราณสุคตบพิตร” 

  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธศาสดา            
มหากรุณาธิคุณ สุนทรธรรมทาน บุราณสุคตบพิตร” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า +     
ส่วนหลกั + ส่วนขยาย โดยส่วนหนา้ คือค าว่า “พระพุทธ” ส่วนหลกัท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือ  
ค  าว่า “ศาสดา” และส่วนขยาย ท่ีปรากฏตามหลงัส่วนหลกั ซ่ึงส่วนขยายดงักล่าวปรากฏ 3 ส่วน คือ    
“มหากรุณาธิคุณ” “สุนทรธรรมทาน” “บุราณสุคตบพิตร” 

“พระพุทธอังคีรสมนีุนาถ อุรคอาสนอ าไพ” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) ส่วนขยาย 

(หน่วยน า) หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
 

“พระพุทธ” 
 
- 

 
“องัคีรส” “มุนี” “นาถ” 

 
- 

 
- 

 
“อุรคอาสนอ าไพ”  

  จากตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธองัคีรสมุนีนาถ 
อุรคอาสนอ าไพ” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย โดยส่วนหน้า    
คือค าว่า “พระพุทธ” ส่วนหลกัท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือค าว่า “องัคีรส” “มุนี” “นาถ” และ        
ส่วนขยาย ท่ีปรากฏตามหลงัส่วนหลกั ซ่ึงส่วนขยายดงักล่าวปรากฏ 1 ส่วน คือ “อุรคอาสนอ าไพ” 
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   3.2 ส่วนหน้า + หน่วยน า + หน่วยแก่น + ส่วนขยาย  

    ช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวจะประกอบดว้ย ส่วนหน้า +      
ส่วนหลกั + ส่วนขยาย โดย ส่วนหลกั ท่ีปรากฏนั้นจะปรากฏทั้ง หน่วยน า และ หน่วยแก่น จากการ
วิเคราะห์พบว่ามีช่ือพระพุทธรูปในโครงสร้างดงักล่าวปรากฏทั้งหมด 3 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 0.91 
ไดแ้ก่ 

“พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) ส่วนขยาย 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
“พระพุทธ” “บรม” “ศาสดา” - - “นวมินทรมหาจกัรีราชานุสรณ์”  

“สัฐิพรรษาสถาพรพิพฒัน์” 

  จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระพุทธบรมศาสดา       
นวมินทรมหาจกัรีราชานุสรณ์ สฐิัพรรษาสถาพรพิพฒัน์” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + 
ส่วนหลัก + ส่วนขยาย โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระพุทธ” ส่วนหลกั ท่ีปรากฏหน่วยย่อย             
ครบทั้ง 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยน า คือค าว่า “บรม” หน่วยแก่น คือค าว่า “ศาสดา” และส่วนขยาย        
ท่ีปรากฏตามหลังส่วนหลัก ซ่ึงส่วนขยายดังกล่าวปรากฏ 2 ส่วน คือ “นวมินทรมหาจักรี             
ราชานุสรณ์” “สฐิัพรรษาสถาพรพิพฒัน์” 

“พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) ส่วนขยาย 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
“พระ” “ศรี” “ศากยะ” “ทศพล” 

“ญาณ” 
- - “ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” 

 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “พระศรีศากยะทศพลญาณ 
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย 
โดยส่วนหน้า คือค าว่า “พระ” ส่วนหลกั ท่ีปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า        
คือค าว่า “ศรี” หน่วยแก่น คือค าว่า “ศากยะ” “ทศพล” “ญาณ” และส่วนขยาย ท่ีปรากฏตามหลงั 
ส่วนหลกั ซ่ึงส่วนขยายดงักล่าวปรากฏ 1 ส่วน คือ “ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”    
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“สมเดจ็พระศรีเทพพุทธมงคล วิมลมหามนีุศรีสรรเพชญ์” 

ส่วนหน้า  ส่วนหลัก (ส่วนหลัก) ส่วนขยาย 

หน่วยน า หน่วยแก่น หน่วยน า หน่วยแก่น 
“สมเดจ็” “พระ” “ศรี” “เทพ” “พุทธ” 

“มงคล” 
- - “วิมลมหามุนีศรีสรรเพชญ”์ 

  จากตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของช่ือ “สมเด็จพระศรีเทพพุทธ
มงคล วิมลมหามุนีศรีสรรเพชญ์” ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย 
โดยส่วนหน้า คือค าว่า “สมเด็จ” กบัค าว่า “พระ” ส่วนหลกั ท่ีปรากฏหน่วยย่อยครบทั้ง 2 หน่วย 
ไดแ้ก่ หน่วยน า คือค าว่า “ศรี” หน่วยแก่น คือค าว่า “เทพ” “พุทธ” “มงคล” และส่วนขยาย ท่ีปรากฏ
ตามหลงัส่วนหลกั ซ่ึงส่วนขยายดงักล่าวปรากฏ 1 ส่วน คือ “วิมลมหามุนีศรีสรรเพชญ”์   

 จากการวิเคราะห์เก่ียวกบัโครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
พบว่า ช่ือของพระพุทธรูป จ  านวน 329 ช่ือ สามารถจ าแนกองคป์ระกอบท่ีส าคญัออกไดเ้ป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนหนา้ ส่วนหลกั และส่วนขยาย ซ่ึงองค์ประกอบดงักล่าวสามารถน ามาจ าแนกเป็นรูปแบบ
โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปได ้3 โครงสร้าง ได้แก่ 1) โครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + 
ส่วนหลกั  2) โครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั และ 3) โครงสร้าง        
ท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก + ส่วนขยาย ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยยงัพบว่า ช่ือของพระพุทธรูป            
ในโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย จะปรากฏส่วนหลกัเพียงส่วนเดียว
ไม่มีการปรากฏส่วนหลกัร่วมกนัสองส่วน   

 เมื่อพิจารณาความถ่ีของช่ือพระพุทธรูปในโครงสร้างแบบต่าง ๆ ในขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจัย
สามารถน ามาจดัล  าดบั โดยเรียงล  าดบัจากความถ่ีมากไปนอ้ยไดด้งัในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 5 แสดงความถ่ีและร้อยละของช่ือพระพุทธรูปท่ีปรากฏในโครงสร้างต่าง ๆ  

ล าดับ โครงสร้าง ความถี่ ร้อยละ 

 
1 

โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก 293 89.06 
ส่วนหนา้ + หน่วยแก่น 266 80.85 

ส่วนหนา้ + หน่วยน า + หน่วยแก่น 27 8.21 
 
2 

โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก + ส่วนขยาย 20 6.08 
ส่วนหนา้ + หน่วยแก่น + ส่วนขยาย 17 5.17 

ส่วนหนา้ + หน่วยน า + หน่วยแก่น + ส่วนขยาย 3 0.91 
 
3 

โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก + ส่วนหลัก 16 4.86 
ส่วนหนา้ + หน่วยแก่น + หน่วยน า + หน่วยแก่น 14 4.26 

ส่วนหนา้ + หน่วยน า + หน่วยแก่น + หน่วยน า + หน่วยแก่น 2 0.60 
รวม 329 100 

 จากตารางแสดงความถ่ีและร้อยละของช่ือพระพุทธรูปท่ีปรากฏในโครงสร้างต่าง ๆ  
ในขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทยมีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า 
+ ส่วนหลกั มากท่ีสุด จ  านวน 293 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 89.06 ล าดับรองลงมา ได้แก่ โครงสร้าง         
ท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย จ  านวน 20 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 6.08 และล าดบั
สุดทา้ย ไดแ้ก่ โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั จ  านวน 16 ช่ือ คิดเป็น
ร้อยละ 4.86 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่า ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทยส่วนใหญ่                
มีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั ในขณะท่ีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + 
ส่วนหลกั + ส่วนขยาย และโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั พบเพียง
จ านวนเลก็นอ้ยเท่านั้น 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า ส่วนขยาย ท่ีปรากฏในช่ือของพระพุทธรูปบางองค์ ท่ีปรากฏ
ตั้งแต่ 1 - 3 ส่วน ตามขอ้มูลท่ีปรากฏนั้น ในแต่ละส่วนก็จะมีการประกอบของหน่วยศพัท์ ตั้งแต่      
2 ไปจนถึง 6 หน่วยศพัท ์ดงัน้ี 

 ส่วนขยาย 1 ส่วน ตวัอยา่งเช่น 

“พระอฏัฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพติร” 

  จากตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูปขา้งตน้ ปรากฏส่วนขยาย 1 ส่วน ดงัน้ี 
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   ส่วนท่ี 1 แยกหน่วยศพัท์ออกได้เป็น 5 หน่วย คือ “ศรี” “สุคต” “ทศพล” 
“ญาณ” “บพิตร”     

 ส่วนขยาย 2 ส่วน ตวัอยา่งเช่น 

“พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจกัรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพพิฒัน์” 

  จากตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูปขา้งตน้ ปรากฏส่วนขยาย 2 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 แยกหน่วยศพัท์ออกได้เป็น 6 หน่วย คือ “นวม*” “อินทร” “มหา” 
“จกัรี” “ราชา” “อนุสรณ์” 

   ส่วนท่ี 2 แยกหน่วยศพัท์ออกไดเ้ป็น 4 หน่วย คือ “สัฐิ” “พรรษา” “สถาพร” 
“พิพฒัน์”  

 ส่วนขยาย 3 ส่วน ตวัอยา่งเช่น 

“พระพุทธศาสดา มหากรุณาธิคณุ สุนทรธรรมทาน บุราณสุคตบพติร” 

  จากตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูปขา้งตน้ ปรากฏส่วนขยาย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
   ส่วนท่ี 1 แยกหน่วยศพัทอ์อกไดเ้ป็น 2 หน่วย คือ “มหา” “กรุณาธิคุณ” 
   ส่วนท่ี 2 แยกหน่วยศพัทอ์อกไดเ้ป็น 2 หน่วย คือ “สุนทร” “ธรรมทาน” 
   ส่วนท่ี 3 แยกหน่วยศพัทอ์อกไดเ้ป็น 3 หน่วย คือ “บุราณ” “สุคต” “บพิตร” 

 จากตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัน ามาเสนอในขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงการประกอบของหน่วยศพัท์
ท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนขยายของช่ือพระพุทธรูปบางองค ์โดยส่วนขยายท่ีปรากฏท าหน้าท่ีในการขยาย
หรือเสริมความให้แก่ส่วนหลกั เพื่อบอกรายละเอียดอ่ืน ๆ หรือเพื่อให้เกิดความไพเราะทางภาษา 
ส่วนขยายดงักล่าวมีการปรากฏท่ีไม่แน่นอน กล่าวคือ มีช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏส่วนขยายเพียง 
20 ช่ือ จึงท าให้ ส่วนขยาย ไม่ได้มีความส าคัญเทียบเท่ากับ ส่วนหลกั ท่ีจะต้องปรากฏอยู่เสมอ        
ในช่ือของพระพุทธรูปทุก ๆ ช่ือ แต่อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัก็มิไดล้ะเลยในส่วนน้ีเพราะในส่วนขยายเอง
ก็ปรากฏหน่วยศพัทท่ี์สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความหมายต่าง ๆ ซ่ึงอาจสะทอ้นให้เห็นถึงถึงปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทยได้อีกประการหน่ึง โดยผูว้ิจัยจะกล่าวถึง               
ในบทต่อไป  

                                                             
*อ่านว่า นะวะมะ  
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บทที่ 3  

ความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 

 

 การศึกษาเก่ียวกบัความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยในบทน้ี ผูว้ิจยัจะน า
ช่ือของพระพุทธรูปท่ีรวบรวมได้ทั้ งหมด 329 ช่ือ มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความหมายของ  
หน่วยศพัท์ท่ีประกอบเป็นช่ือของพระพุทธรูปว่ามีความหมายเก่ียวกบัอะไรบ้าง โดยผูว้ิจยัจะไม่
วิเคราะห์ความหมายโดยรวมของช่ือ แต่จะวิเคราะห์ความหมายจากหน่วยศพัท์  (lexeme) ท่ีมี
ความหมายสมบูรณ์ในตวัเอง สามารถปรากฏตามล าพงัในลกัษณะของ แม่ค  า (main entry) หรือ   
ในลกัษณะของ ลูกค า (sub - entry) ซ่ึงประกอบอยู่ใน “ส่วนหลกั” และ “ส่วนขยาย” ของช่ือ
พระพุทธรูปแต่ละองค์ ทั้งน้ีผูว้ิจยัสามารถจ าแนกหน่วยศพัท์ออกไดเ้ป็น 743 หน่วย และจะน ามา
จ าแนกความหมายออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

การวเิคราะห์ความหมายของช่ือพระพุทธรูป  

 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความหมายของช่ือพระพุทธรูปในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์
หน่วยศพัทท่ี์ปรากฏใน “ส่วนหลกั” และ “ส่วนขยาย” กล่าวคือ ช่ือของพระพุทธรูปจะประกอบดว้ย 
ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ตามท่ีผูว้ิจัยได้กล่าวถึงในบทท่ีผ่านมา ซ่ึงในการวิเคราะห์
ความหมายในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยจะไม่น า “ส่วนหน้า” คือค าว่า “พระ” “พระเจ้า” “พระประธาน”        
“พระพุทธ” “พระพุทธรูป” “สมเด็จ” “หลวงพ่อ” ท่ีปรากฏในองค์ประกอบทางโครงสร้างของช่ือ
พระพุทธรูปมาศึกษา เน่ืองจาก ส่วนหนา้ ท่ีปรากฏในช่ือพระพุทธรูปทุก ๆ ช่ือ เป็นเพียงส่วนท่ีระบุ
หรือกล่าวถึงว่าเป็นองค์พระพุทธรูป ใชส้ าหรับเรียกหรือกล่าวน าช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค์
เท่านั้น ส าหรับการวิเคราะห์ความหมายของหน่วยศพัทท่ี์ปรากฏใน “ส่วนหลกั” และ “ส่วนขยาย” 
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 1.  ความหมายของหน่วยศัพท์ในส่วนหลกั 

   องค์ประกอบของส่วนหลกัจะประกอบด้วย หน่วยย่อย 2 หน่วย ได้แก่       
“หน่วยน า” และ “หน่วยแก่น” ส าหรับในการวิเคราะห์ความหมายของหน่วยศพัท์ในส่วนหลกัน้ี 
ผูว้ิจ ัยจะน าหน่วยศัพท์ท่ีปรากฏทั้ งใน หน่วยน า และ หน่วยแก่น มาวิ เคราะห์ความหมาย              
โดย หน่วยน า ได้แก่ค  าว่า “บรม” “มหา” “ศรี” ท าหน้าท่ีในการขยายหรือเสริมความค าใน        
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หน่วยแก่น เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเคารพและยกย่องพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นรูปเปรียบหรือรูปแทน
ของพระพุทธเจ้าท่ีอยู่เหนือบุคคลทั่วไป และ หน่วยแก่น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีประกอบด้วยค าหรือ     
หน่วยศพัท ์ท่ีแสดงความหมายของช่ือพระพุทธรูป     
   จากขอ้ความขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะแสดงให้เห็นตัวอย่างการวิเคราะห์ความหมาย
ของหน่วยศพัทใ์นส่วนหลกัพอสงัเขปดงัน้ี 

   “พระพุทธรูปหยก” มีโครงสร้างดงัน้ี 

    พระพุทธรูป + หยก 

   จากโครงสร้างขา้งตน้ ส่วนท่ีผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห์ความหมายประกอบดว้ย 
1 หน่วยศพัท ์คือ “หยก” 
    “หยก” หมายถึง หินแกว้มีลกัษณะแข็งเป็นสีต่าง ๆ ใชท้ าเคร่ืองประดับ
และเคร่ืองใช้ ถือว่ าเ ป็นของมีราคา  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1306)  ผู ้วิจัยจัดไว้ใน                   
“กลุ่มความหมายเก่ียวกบัส่ิงมีค่าและเคร่ืองประดบั” 
   ส่วนค าว่า “พระพุทธรูป” เป็นค าท่ีปรากฏใน ส่วนหน้า ท าหน้าท่ีในการระบุ
หรือกล่าวถึงว่าเป็นองค์พระพุทธรูปใชส้ าหรับเรียกหรือกล่าวน าช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค์
เท่านั้น ผูว้ิจยัจึงไม่น ามาวิเคราะห์ความหมาย 

   “พระพุทธไตรรัตนนายก” มีโครงสร้างดงัน้ี 

    พระพุทธ + ไตรรัตน + นายก 

   จากโครงสร้างขา้งต้น ส่วนท่ีผูว้ิจัยน ามาวิเคราะห์ความหมายประกอบดว้ย      
2 หน่วยศพัท ์คือ “ไตรรัตน” “นายก” 
    “ไตรรัตน” หมายถึง แกว้ 3 ประการอนัประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน 
กล่าวคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 521) ผูว้ิจัยจดัไวใ้น 
“กลุ่มความหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัและความเช่ือทางศาสนา”  

 “นายก” หมายถึง “นายก” หรือ “นายโก”  คือ พระนามกล่าวถึง
พระพุทธเจา้เป็นค ากลาง ๆ ใชแ้ก่พระองคใ์ดก็ได ้(พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 261) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น 
“กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพระพุทธเจา้” 
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   ส่วนค าว่า “พระพุทธ” เป็นค าท่ีปรากฏใน ส่วนหนา้ ท าหนา้ท่ีในการระบุหรือ
กล่าวถึงว่าเป็นองคพ์ระพุทธรูปใชส้ าหรับเรียกหรือกล่าวน าช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค์เท่านั้น 
ผูว้ิจยัจึงไม่น ามาวิเคราะห์ความหมาย 

   “พระศรีสามเมอืง” มีโครงสร้างดงัน้ี 

    พระ + ศรี + สาม + เมือง 

   จากโครงสร้างขา้งตน้ ส่วนท่ีผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์ความหมายประกอบดว้ย 3 
หน่วยศพัท ์คือ “ศรี” “สาม” “เมือง” 
    “ศรี” หมายถึง ม่ิง, สิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความงาม, ความเจริญ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1137) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดี ความงาม และ
ความเจริญรุ่งเรือง” 
    “สาม” หมายถึง จ  านวนสองบวกหน่ึง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1215) 
ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัล  าดบั จ  านวน และปริมาณ”  
    “เมือง” หมายถึง แดน, ประเทศ; จงัหวดั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 921) 
ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัทิศทางและสถานท่ี”  
   ส่วนค าว่า “พระ” เป็นค าท่ีปรากฏใน ส่วนหน้า ท าหน้าท่ีในการระบุหรือ
กล่าวถึงว่าเป็นองคพ์ระพุทธรูปใชส้ าหรับเรียกหรือกล่าวน าช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค์เท่านั้น 
ผูว้ิจยัจึงไม่น ามาวิเคราะห์ความหมาย  

 2.  ความหมายของหน่วยศัพท์ในส่วนขยาย 

   ตามท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงในบทท่ีผา่นมานั้นจะพบว่า ส่วนขยาย ท่ีปรากฏในช่ือ
ของพระพุทธรูป จะปรากฏตั้งแต่ 1 - 3 ส่วน และในแต่ละส่วนจะมีการประกอบหน่วยศพัท์ ตั้งแต่  
2 - 6 หน่วยศพัท์ ส าหรับในการวิเคราะห์ความหมายของหน่วยศพัท์ในส่วนขยายน้ี ผูว้ิจยัจะน า
หน่วยศพัทท่ี์ปรากฏมาวิเคราะห์และจดักลุ่มความหมาย  
   จากขอ้ความขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะแสดงให้เห็นตัวอย่างการวิเคราะห์ความหมาย
ของหน่วยศพัทใ์นส่วนขยายพอสงัเขปดงัน้ี  

   “พระอฏัฐารส  ศรีสุคตทศพลญาณบพติร” มีโครงสร้างดงัน้ี 

    พระอฏัฐารส  ศรี + สุคต + ทศพล + ญาณ + บพิตร  
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   จากโครงสร้างข้างต้น ส่วนท่ีผูว้ิจัยจะน ามาวิเคราะห์ความหมาย ได้แก่     
หน่วยศพัทใ์นส่วนขยาย ท่ีปรากฏ 1 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 หน่วยศพัท ์คือ “ศรี” “สุคต” “ทศพล” 
“ญาณ” “บพิตร” 
    “ศรี” หมายถึง ม่ิง, สิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความงาม, ความเจริญ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1137) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดี ความงาม และ
ความเจริญรุ่งเรือง”   
    “สุคต” หมายถึง ผู ้เสด็จไปดีแล้ว,  เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า         
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 455) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพระพุทธเจา้” 
    “ทศพล”  หมายถึง  ผู ้มีก  าลัง  10 เ ป็นพระนามของพระพุทธเจ้า 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 548) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพระพุทธเจา้” 
    “ ญ าณ ”  ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม รู้ ,  ป รี ช า ห ย ั่ ง รู้ ,  ป รี ช า ก า ห น ด รู้                          
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 89) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความรู้ความคิด” 
    “บพิตร” หมายถึง พระองคท่์าน, โดยมากเป็นค าท่ีพระสงฆใ์ชแ้ก่เจา้นาย
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 649 - 650) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบักษตัริย ์บุคคล และ
วงศต์ระกลู”    

   “สมเด็จพระศรีเทพพุทธมงคล  วมิลมหามุนีศรีสรรเพชญ์” มีโครงสร้างดงัน้ี 

    สมเด็จพระศรีเทพพุทธมงคล  วิมล + มหา + มุนี + ศรี + สรรเพชญ ์ 

   จากโครงสร้างข้างต้น ส่วนท่ีผูว้ิจัยจะน ามาวิเคราะห์ความหมาย ได้แก่     
หน่วยศพัทใ์นส่วนขยาย ท่ีปรากฏ 1 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 หน่วยศพัท์ คือ “วิมล” “มหา” “มุนี” 
“ศรี” “สรรเพชญ”์        
    “วิมล” หมายถึง ปราศจากมลทิน, ไม่มีต าหนิ, ใส, สะอาด, บริสุทธ์ิ, 
กระจ่าง, งาม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1123) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดี  
ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง” 
    “มหา” หมายถึง ใหญ่, ยิ่งใหญ่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 837) ผูว้ิจัย     
จดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัชยัชนะและเกียรติยศ” 
    “มุนี” หมายถึง พระนามกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นค ากลาง ๆ ใช้แก่
พระองค์ใดก็ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 261) ผูว้ิจัยจัดไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกับ
พระพุทธเจา้”  
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    “ศรี” หมายถึง ม่ิง, สิริมงคล, ความรุ่งเรือง, ความงาม, ความเจริญ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1137) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกับความดี ความงาม และ
ความเจริญรุ่งเรือง”   
    “สรรเพชญ์” หมายถึง ผูรู้้ทัว่, ผูรู้้ทุกส่ิงทุกอย่าง หมายถึง พระพุทธเจ้า 
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 408) ผูว้ิจยัจดัไวใ้น “กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพระพุทธเจา้”  

 จากการวิเคราะห์ความหมายของหน่วยศพัทท่ี์ปรากฏในส่วนหลกั และความหมายของ
หน่วยศพัทท่ี์ปรากฏในส่วนขยายขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะนบัจ านวนความถ่ีของหน่วยศพัทท่ี์ปรากฏทั้งหมด 
เพื่อน ามาหาความหมาย และจดัจ  าแนกออกเป็นกลุ่มความหมายต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การจดักลุ่มความหมายของช่ือพระพุทธรูป  

 จากการศึกษาความหมายจากหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏในช่ือของพระพุทธรูปจ านวน 329 
ช่ือ ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกหน่วยศพัทเ์พ่ือน ามาวิเคราะห์ความหมายไดท้ั้งหมด 743 หน่วย ซ่ึงผูว้ิจยัจะใช้
เอกสารต่าง ๆ ในการสืบคน้ความหมาย ไดแ้ก่ “พระคมัภีร์อภิธานัปปทีปิกาหรือพจนานุกรมภาษา
บาลีแปลเป็นไทย (2508)”  “พจนานุกรมภาคอีสาน - ภาคกลาง (2515)”  “พจนานุกรมบาลี - ไทย 
ฉบับนักศึกษา (2530)”  “พจนานุกรมลา้นนา - ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (2534)”  “พจนะภาษา 
(2544)”  “พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในสยามประเทศ (2546)”  “นามานุกรมประวติัศาสตร์ไทย 
(2548)”  “บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 2 : ค า การสร้างค าและการยืมค า (2549)”  “สารานุกรม
ประวติัศาสตร์ไทย (2553)”  “นามานุกรมพระมหากษตัริยไ์ทย (2554)”  “ภาษาไทยภาษาธรรม :  
ชุดค าไทย (2555)”  “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556)”  “พจนานุกรม       
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (2557)” ส าหรับหน่วยศัพท์ท่ีไม่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว            
ผูว้ิจยัจะสอบถามจากผูรู้้และผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาร่วมกบัเอกสารท่ีรวบรวมขอ้มูลของพระพุทธรูป
เพื่อใชใ้นการตีความ  
 จากการวิเคราะห์และจดักลุ่มความหมายหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏในช่ือของพระพุทธรูป 
ในประเทศไทย ผูว้ิจัยจะจัดจ าแนกกลุ่มความหมายแต่ละกลุ่มโดยการพิจารณาความหมายของ
หน่วยศพัทท่ี์มีความหมายในท านองเดียวกนัไวใ้นกลุ่มความหมายเดียวกนั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัสามารถจดักลุ่มความหมายไดเ้ป็น 15 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดี ความงาม
และความเจริญรุ่งเรือง 2) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพระพุทธเจา้ 3) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัทิศทาง
และสถานท่ี 4) กลุ่มความหมายเก่ียวกบักษตัริย ์บุคคล และวงศต์ระกูล 5) กลุ่มความหมายเก่ียวกบั
ลักษณะ ท่ีปรากฏ 6)  ก ลุ่มความหมาย เ ก่ี ยวกับหลักปฏิบั ติ และความ เ ช่ือทางศาสนา                             
7) กลุ่มความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 8) กลุ่มความหมายเก่ียวกับส่ิงมีค่าและเคร่ืองประดับ              
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9) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัชยัชนะและเกียรติยศ 10) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัล  าดบั จ  านวน และ
ปริมาณ 11) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัวตัถุและการสร้าง 12) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความสุขและ
ความส าเร็จ 13) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัชีวิตความ ปลอดภยั และการด ารงอยู่ 14) กลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัความรู้ความคิด และ 15) กลุ่มความหมายเก่ียวกบัศตัรูและความขดัแยง้ ตามล าดบั ซ่ึงผูว้ิจยั
จะอธิบายรายละเอียดของกลุ่มความหมายและยกตัวอย่างหน่วยศพัท์รวมถึงตัวอย่างช่ือของ
พระพุทธรูป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี          

 1.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง คือ หน่วยศพัท ์ 
ท่ีมีความหมายโดยตรงตามศพัท์หรือมีความหมายเชิงนัยท่ีส่ือความหมายเก่ียวกับ คุณความดี          
ความบริสุทธ์ิ ความงาม ความเป็นเลิศ รวมไปถึงความเจริญรุ่งเรือง ปรากฏ 120 หน่วยศพัท ์          
คิดเป็นร้อยละ 16.15 ไดแ้ก่ 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัความดี เช่น “คุณ”  “สุ”  “ภทัร”   
   ตัวอย่าง ช่ือของพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธอนันต คุณ อดุลยบพิตร”          
“พระสุ/ภัทร*บพิตร”   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัความบริสุทธิ์ เช่น “นฤมล”  “พิมล”  “วิมล” 
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส”  “พระพุทธ      
บุษยรัตน์ จกัรพรรดิพมิลมณีมยั”  “สมเด็จพระศรีเทพพุทธมงคล วมิลมหามุนีศรีสรรเพชญ”์  
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม  เช่น “งาม”  “ลกัขณา”  “วิลาส”  
“สุทรรศน์”  “โสภิต”  “อ  าไพ” 
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระงาม”  “พระพุทธชมัภูนุท มหาบุรุษลักขณา 
อสีตยานุบพิตร”  “พระพุทธเทววลิาส”  “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”  
“พระพุทธธรรมขนัตโสภิตมหามงคล”  “พระพุทธองัคีรสมุนีนาถ อุรคอาสนอ าไพ”   
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเ ป็นเลิศ  เ ช่น  “ จุฬา”   “ ดิลก”                 
“ตม” (พระอุดรคณาธิการ และจ าลอง  สารพดันึก, 2530: 424)** “ทิพย”์  “บรม”  “เสฏฐ”             
(พระอุดรคณาธิการ และจ าลอง  สารพดันึก, 2530: 816)*** “อคัคะ”  “อุดม”  “อุตม” 

                                                             
*เคร่ืองหมาย / ใชใ้นกรณีท่ีหน่วยศพัทซ่ึ์งอยูติ่ดกนันั้นมีความหมายในกลุ่มเดียวกนั 
**“ตม” อ่านว่า ตะมะ หมายถึง ที่สุด  
***“เสฏฺฐ” หมายถึง ประเสริฐที่สุด  
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   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธจุฬารักษ์”  “พระพุทธธรรมิศราช
โลกธาตุดิลก”  “พระเสฏฐ/ตมมุนี”  “พระเจา้ทองทิพย์”  “พระพุทธบรมไตรโลกนาถ”  “พระพุทธ
ปัญญาอคัคะ”  “พระพุทธโคดมอุดมโชค”  “พระพุทธมหาอุตตโมภาสศาสดา” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง  เช่น “เจริญ”  “ชุติ” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 385)* “พฒัน์”  “พิพฒัน์”  “มงคล”  “ม่ิงมงคล”  “ร่วง”  “เรือง”  “โรจน”  
“ศรี”  “ศิริ”  “สิริ”  
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระเจา้ใหญ่ศรี/เจริญ”  “พระชุตธิรรมนราสพ”  
“หลวงพ่อพัฒน์”  “พระบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์”  
“พระมงคลบพิตร”  “พระพุทธทกัษิณมิง่มงคล”  “พระร่วง”  “พระร่วง/โรจนฤทธ์ิ ศรีอินทราทิตย์
ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร”  “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธ์ิ”  “พระพุทธโกศยัศิริชยั
มหาศากยมุนี”  “พระสมัพุทธสิริ”      

 2.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัพระพุทธเจ้า 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพระพุทธเจา้ คือ หน่วยศพัท์ท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบั
พระนามหรือช่ือเฉพาะของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ และหน่วยศพัท์ท่ีกล่าวถึงคุณลกัษณะ     
ของพระพุทธเจา้ท่ีมีความหมายเป็นกลาง ๆ ใชส้ าหรับเรียกหรือกล่าวถึงพระพุทธเจา้พระองค์ใด    
ก็ได้ รวมไปถึงปางของพระพุทธรูปท่ีปรากฏตามเหตุการณ์ส าคัญในพุทธประวติั  ปรากฏ 102         
หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 13.73 ไดแ้ก่ 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกับพระนามหรือช่ือเฉพาะของพระพุทธเจ้า เช่น 
“โคดม” (พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 261)** “โคตมะ”  “วิปัสสี”  “ศากยมุนี”  “ศากยสิงห์”       
“สกัยมุนี”  “อาริยเมตไตร”   
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธโคดมอุดมโชค”  “พระพุทธโคตมะ”  
“พระวิปัสสี”  “พระศรีศากยมุนี”  “พระศากยสิงห์”  “พระพุทธมหาพรหมอุดมสักยมุนี”            
“พระศรีอาริยเมตไตร” 
 

                                                             
*“ชุติ” หมายถึง ความรุ่งเรือง, ความสว่างไสว  
**พระพุทธเจา้องคปั์จจุบนั คือ พระพุทธโคดม ซ่ึงมีพระนามเฉพาะท่ีใชส้ าหรับพระองค์เพิ่มอีก 7 

ค  า ไดแ้ก่ โคตมะ, สักกะ (ศากย), สักยมุนิ (ศากยมุนี), สักยสีห (ศากยสิงห์), สิทธัตถะ, สุทโธทนิ และอาทิจจพนัธ์ุ  
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  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระพุทธเจ้า เช่น “ชินราช” 
(กาญจนา  นาคสกุล, 2555: 25)* “ชินวรณ์”  “ชินสีห์” (กาญจนา  นาคสกุล, 2555: 25)** “ชินะ”   
“ทศพล” (พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 124)*** “ธรรมราชา”  “นรสีห์”  “นราสภะ”  “นาถ”        
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 261)† “นายก”  “พุทธ”  “มุนินท์”  “มุนี”  “โลกเชษฐ์”  “โลกนาถ”  
“ศาสดา”  “สยมัภู”  “สรรเพชญ”์  “สพัพญัญู”  “สัมพุทธ”  “องัคีรส” (พระพรหมคุณาภรณ์, 2557: 
528)†† 
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธชินราช”  “หลวงพ่อพระพุทธชินวรณ์”  
“พระพุทธชินสีห์”  “พระมหานาค ชินะ”  “พระทศพลญาณ”  “พระพุทธมหาธรรมราชา”           
“พระพุทธนรสีห์”  “พระพุทธนราสภะ”  “พระพุทธสิหิงค์ม่ิงมงคลสิรินาถ”  “พระพุทธ               
ไตรรัตนนายก”  “พระเจ้าพระพุทธ”  “พระนนทมุนินท์”  “พระพุทธมหามุนี”  “พระพุทธ              
ตรีโลกเชษฐ์”  “พระพุทธโลกนาถ ราชมหาสมมติวงศ ์องคอ์นนัตญาณสัพพญัญู สยมัภู/พุทธบพิตร”  

                                                             
*“ชินราช” หมายถึง ผูใ้หญ่ในหมู่ผูช้นะ หรือราชาแห่งวีรบุรุษ เป็นค าที่พบในวรรณคดีพุทธศาสนา

ของไทย การที่กวีไทยถวายพระสมัญญานามแด่พระพุทธเจ้าว่า “ชินราชา” หรือ “ชินราช” ก็เพื่อเปรียบเทียบ      
ชยัชนะของพระพุทธเจา้ท่ีมีเหนืออาสวกิเลสทั้งมวล 

**“ชินสีห์” หมายถึง ราชสีห์ผูช้นะ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า การที่พุทธศาสนิกชนใชค้  าว่า 
“สีห” (ราชสีห์ หรือ สิงโต) มาเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ก็เพราะเปรียบก าลงัแห่งพระปัญญา อ  านาจแห่ง
ธรรมอนับริสุทธ์ิลึกซ้ึงและความเป็นใหญ่เหนือบุคคลอื่น ๆ ของพระพุทธเจ้า กบัอ  านาจและความเป็นใหญ่ของ
ราชสีห์     

***“ทศพล” หมายถึง ผู ้มีก  าลังเหนือกว่าผู ้อื่น 10 เท่า เป็นการเปรียบเทียบอ านาจธรรมะของ
พระพุทธเจา้ว่าทรงมีอานุภาพเหนืออ  านาจของนกัรบ 10 เท่า หรือทรงมีอานุภาพเทียบเท่าก  าลงัพลถึง 10 กองพล 
นอกจากน้ี “ทศพลญาณ” ยงัหมายถึง พระญาณเป็นก าลงัของพระพุทธเจ้า 10 ประการ คือ ฐานาฐานญาณ (ปรีชา
ก าหนดรู้ฐานะ) กรรมวิปากญาณ (ปรีชาหยัง่รู้ผลแห่งกรรม) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ (ปรีชาหยัง่รู้ทาง             
ท่ีจะน าไปสู่สุคติทั้งปวง) นานาธาตุญาณ (ปรีชาหยัง่รู้ธาตุต่าง ๆ) นานาธิมุตติกญาณ (ปรีชาหยัง่รู้อธัยาศยัของ
สัตว)์ อินทริยปโรปริยตัตญาณ (ปรีชาหยัง่รู้ความหยอ่นและยิง่แห่งอินทรียข์องสัตว์ทั้งหลาย) ฌานาทิสังกิเลสาทิ
ญาณ (ปรีชาก าหนดรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว และการออกแห่งฌานวิโมกข์ สมาธิ สมาบติั ตามความ      
เป็นจริง) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ปรีชาระลึกไดถ้ึงปุพเพนิวาส คือ ขันธ์ที่เคยอาศยัอยู่ก่อน, ระลึกชาติได้) 
จุตูปปาตญาณ (ปรีชารู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย) อาสวักขยญาณ (ปรีชารู้ธรรมอันเป็นท่ีส้ินแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย คือ ตรัสรู้)   

†“นาถ” หรือ “นาถะ” คือ พระนามกล่าวถึงพระพุทธเจา้เป็นค ากลาง ๆ ใชแ้ก่พระองคใ์ดกไ็ด้     
††“องัคีรส” หมายถึง มีพระรัศมีเปล่งออกจากพระองค์ เป็นพระนามอย่างหน่ึงใชแ้ก่พระพุทธเจ้า

พระองคใ์ดกไ็ด ้
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“พระศรีศาสดา”  “พระศรีสรรเพชญ์”  “พระสัมพุทธ/มุนี”  “พระพุทธอังคีรส/มุนี/นาถ อุรคอาสน
อ าไพ”   
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับปางของพระพุทธรูป เช่น “คันธารราษฎร์” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 251)* “ฉันสมอ”  “นาคปรก”  “ปางท าทุกรกิริยา”  “ปางป่าเลไลยก์”  
“ปางลีลา”  “ปาลิไลย”  “มารวิชยั”  “ไสยาสน์” 
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระคันธารราษฎร์”  “พระฉันสมอ”            
“พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ อุรคอาสนบลัลงัก ์อุทธงัทิศภาคนาคปรก ดิลกภพบพิตร”  “พระพุทธรูป
ปางท าทุกรกริิยา”  “พระปางป่าเลไลยก์”  “พระพุทธรูปปางลลีา”  “พระพุทธปาลไิลย ภิรัติไตรวิเวก 
เอกจาริกสมาจาร วิมุตติญาณบพิตร”  “พระพุทธมารวิชัย อภัยปรปักษ์ อคัรพฤกษ์โพธิภิรมย ์          
อภิสมพุทธบพิตร”  “พระพุทธไสยาสน์”  

 3.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัทิศทางและสถานที่ 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกับทิศทางและสถานท่ี คือ หน่วยศัพท์ท่ีมีความหมาย
เก่ียวข้องกับทิศทาง ภูมิประเทศ หรือต าแหน่งของสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นช่ือเฉพาะหรือ              
วิสามานยนามท่ีหมายรวมถึงช่ือของสถานท่ี ช่ือบ้านนามเมือง ประเทศ และอาณาจกัรโบราณ 
ปรากฏ 85 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 11.44 ไดแ้ก่    
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับทิศทาง  เช่น “ทกัษิณ”  “ทิศ”  “ใน”  “บน”  
“ภาค”  “อุทธงั” (พระอุดรคณาธิการ และจ าลอง  สารพดันึก, 2530: 201)**   
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธทักษิณ ม่ิงมงคล”  “พระพุทธ             
นิรโรคนัตรายชยัวฒัน์จตุรทิศ”  “พระเจา้ในโขง”  “หลวงพ่อโบสถบ์น”  “พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ 
อุรคอาสนบลัลงัก ์อุทธัง/ทิศ/ภาคนาคปรก ดิลกภพบพิตร” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกี่ยวกับภูมิประเทศ สถานที่ เมืองหรืออาณาจักร เช่น 
“โขง” (อุดม  รุ่งเรืองศรี, 2534: 201)*** “ดอน”  “ทวารวดี”  “ไทย”  “นคร”  “บุรี”  “โบสถ์”        
“พุทธมณฑล”  “ภูค่าว”  “ภูปอ”  “เมือง”  “ว ัด”  “วดัเขาตะเครา”  “วดับุญยืน”  “หริภุญชัย”  
“อุโมงค”์  “อู่ทอง”  

                                                             
*“คนัธารราษฎร์” หมายถึง ช่ือพระพุทธรูปปางหน่ึง ส าหรับตั้งในพิธีขอฝนและแรกนาเป็นตน้ 
**“อุทธงั” (อุทฺธ ) หมายถึง เบ้ืองบน  
***“โขง” หมายถึง ซุ้ม, ประตูซุ้ม   
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   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น  “พระเจ้าใน โขง”  “พระแก้วดอน เต้า ”            
“พระทวารวดี”  “พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย”  “หลวงพ่อเศียรนคร”  “หลวงพ่อโบสถ์บน”     
“พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”  “พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว”  “พระพุทธ
ไสยาสน์ภูปอ”  “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธ์ิ”  “หลวงพ่อเจ้าวัด”  “หลวงพ่อวัดเขาตะเครา”      
“พระประธานวดับุญยนื”  “พระมหามุนีศรีหริภุญชัย”  “หลวงพ่ออุโมงค์”  “พระพุทธรูปอู่ทอง” 

 4.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบักษัตริย์ บุคคล และวงศ์ตระกูล 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกับกษัตริย ์ บุคคล และวงศ์ตระกูล คือ หน่วยศัพท์ท่ีมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกบัพระมหากษตัริย ์พระราชา ผูป้กครอง เจา้ ผูเ้ป็นใหญ่ และหน่วยศพัท์ท่ีเป็น
พระนามเฉพาะของพระมหากษตัริยห์รือพระราชวงศ ์รวมทั้งหน่วยศพัท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับ
บุคคล กลุ่มบุคคล ซ่ึงอาจเป็นค าเรียกญาติ รวมไปถึงหน่วยศพัท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเช้ือสาย     
วงศต์ระกลู ปรากฏ 67 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 9.02 ไดแ้ก่ 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกษัตริย์และผู้ เป็นใหญ่ เช่น “กษัตราธิราช”  
“จกัรพรรดิ”  “เจา้”  “นางพญา”  “บพิตร”  “ราช”  “อธิปก” 
   ตัวอย่าง ช่ือพระพุทธรูป เ ช่น “พระพุทธกษัตราธิราช”   “พระพุทธ              
มหาจักรพรรดิ”  “พระสัพพญัญู เจ้า”  “สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว”  “พระอัฏฐารส ศรีสุคต             
ทศพลญาณบพติร”  “พระพุทธนวราช/บพติร”  “พระพุทธธรรมาธิปก/บพติร” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับพระนามเฉพาะของพระมหากษัตริย์และ     
พระราชวงศ์ เช่น “ไชยเชษฐาธิราช”  “ธรรมโศกราช”  “นเรศร์”  “นเรศวร์”  “เม็งราย” (สมบัติ  
พลายนอ้ย, 2553: 342 - 343)*  “ยอดฟ้าจุฬาโลก”  “เลิศหลา้นภาลยั”  “สิริกิติ”  “สุริโยทยั”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น    “พระไชยเชษฐาธิราช”   “พระเจ้าศ รี                    
ธรรมโศกราช”  “พระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ”  “สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์”                 
“พระเจา้เมง็ราย”  “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก”  “พระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  “พระพุทธสุริโยทัย/   
สิริกติทีิฆายมุงคล”   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัค าเรียกญาต ิบุคคล และกลุ่มบุคคล เช่น “ชนก”  
“ทพั”  “นร”  “ปู่ ”  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธมหาชนก”  “หลวงพ่อทัพพระยา”  
“พระพุทธนรเชษฐ ์เศวตอศัมมยัมุนี ศรีทวารวดี ปูชนียบพิตร”  “หลวงพ่อปู่” 

                                                             
*พญามงัราย หรือ เมง็ราย ปฐมกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา 
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  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล เช่น “ชาติ” (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2556: 375)* “วงศ”์  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธชินชาติมาศธรรมคุณ”  “พระพุทธ
โลกนาถ ราชมหาสมมติวงศ์ องคอ์นนัตญาณสพัพญัญู สยมัภูพุทธบพิตร”  “หลวงพ่ออภยัวงศ์” 

    5.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัลกัษณะที่ปรากฏ  

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะท่ีปรากฏ คือ หน่วยศพัท์ท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้ง
กับรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ท่ีปรากฏออกมาให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ขนาด รูปร่าง สี          
รวมไปถึงสรีระร่างกาย อวยัวะ และอากปักิริยาของพระพุทธรูปท่ีแสดงอิริยาบถต่าง ๆ ปรากฏ 58     
หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 7.81 ไดแ้ก่ 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัขนาด เช่น “โต”  “น้อย” (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2556: 612)** “หลวง”  “ใหญ่”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เ ช่น “หลวงพ่อโต”  “หลวงพ่อโบสถ์น้อย”           
“พระเจา้หลวง”  “หลวงพ่อพระใหญ่” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัรูปร่างลกัษณะ เช่น “คม”  “ทรงเคร่ือง”  “บาง”  
“ผดุ”  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระเจ้าแข้งคม”  “พระพุทธรูปทรงเคร่ือง”  
“พระบาง”  “พระผุด” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกี่ยวกับสี เช่น “ขาว”  “เขียว”  “ด า”  “แดง”  “เศวต”  
“เสต” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1251)***   
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธรูปศิลาขาว”  “หลวงพ่อขาว”        
“พระเจา้ตาเขียว”  “พระเจา้องค์ด า”  “หลวงพ่อด า”  “หลวงพ่อปากแดง”  “พระพุทธนรเชษฐ ์
เศวตอศัมมยัมุนี ศรีทวารวดี ปูชนียบพิตร”  “พระเสตงัคมณี” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับร่างกาย เช่น “เขต” (พระอุดรคณาธิการ และ
จ าลอง  สารพดันึก, 2530: 335)† “ตน”  “องค”์  

                                                             
*“ชาติ” หมายถึง เหล่ากอ, เทือกเถา, เผ่าพนัธ์ุ 
**“นอ้ย” หมายถึง ตรงขา้มกบัใหญ่, ไม่ใหญ่    
***“เสต” หมายถึง เศวต, สีขาว   
†“เขต” หมายถึง สวน, นา, ไร่, ที่อยู่; ร่างกาย   
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   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระสุวรรณ เขต”  “พระเจ้าตนหลวง”           
“พระเจา้องค์ต้ือ”  “พระพุทธโลกนาถ ราชมหาสมมติวงศ ์องค์อนันตญาณสัพพญัญู สยมัภูพุทธ
บพิตร” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัอวยัวะ เช่น “แขง้”  “ตา”  “ปาก”  “เศียร”  
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระเจา้แข้งคม”  “พระเจา้ตาเขียว”  “หลวงพ่อ
ปากแดง”  “หลวงพ่อเศียรนคร” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกี่ยวกับอากัปกิริยา เช่น “นอน”  “นั่ง”  “ยิ้ม”  “อิงค์” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1413)*  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระนอน”  “พระเจา้นั่งดิน”  “หลวงพ่อยิม้”  
“พระพุทธสิหิงค์” 

 6.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัหลกัปฏิบัตแิละความเช่ือทางศาสนา 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัและความเช่ือทางศาสนา คือ หน่วยศพัท์ท่ีมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกบัหลกัท่ีควรแก่การประพฤติปฏิบติัหรือค าสอนทางพระพุทธศาสนาอนัควร
เคารพบูชา และความเช่ือทางศาสนา เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัพระไตรรัตน์ ความเช่ือเก่ียวกบัสวรรค ์
ความเช่ือเก่ียวกบัพระโพธิสัตว ์และเทพ เทวดาองค์อ่ืน ๆ ท่ีมีปรากฏในพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 
ปรากฏ 50 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 6.73 ไดแ้ก่   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัหลกัอนัควรปฏิบัตหิรือค าสอนทางศาสนา เช่น 
“กรุณาธิคุณ”  “จาริก”  “ธรรม”  “ธรรมคุณ”  “ธรรมจักร” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 597)**     
“ธรรมทาน”  “บุญ”  “ปฐมเทศนา”  “สมาจาร”  “โอวาท”  
   ตัวอย่ า ง ช่ือพระพุทธ รูป  เ ช่น  “พระพุ ทธศาสดา  มหาก รุณาธิ คุณ                
สุนทรธรรมทาน  บุราณสุคตบพิตร”  “พระพุทธปาลิไลย ภิรัติไตรวิเวก เอกจาริก/สมาจาร         
วิมุตติญาณบพิตร”  “พระพุทธธรรมวิ เชษฐศาสดา”  “พระพุทธชินชาติมาศธรรมคุณ”                
“พระพุทธชินราช วโรวาท/ธรรมจกัร อคัรปฐมเทศนา นราสภบพิตร”  “พระพุทธศรีบุญโญภาส” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัความเช่ือทางศาสนา เช่น “ดุสิต”  “ไตรรัตน”  
“เทพ”  “เทว”  “เทวะ”  “พรหม”  “โพธิสตัว”์  “มหาบุรุษ”  “วิมุตติ”  “สวรรค”์  “อินทร์”  

                                                             
*“อิงค”์ หมายถึง ท่าทาง, อาการ    
**“ธรรมจักร” หมายถึง ช่ือปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเบญจวคัคีย์ เรียกเต็มว่า 

“ธมัมจกักปัปวตันสูตร” 
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   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “หลวงพ่อดุสิต”  “พระพุทธไตรรัตนนายก”  
“พระเหลาเทพนิมิต”  “พระพุทธเทวปฏิมากร”  “พระพุทธเทวะ”  “พระพุทธมหาพรหมอุดม      
สกัยมุนี”  “พระหริภุญชยับรมโพธิสัตว์”  “พระพุทธชมัภูนุท  มหาบุรุษลกัขณา อสีตยานุบพิตร”  
“พระพุทธปาลิไลย ภิรัติไตรวิเวก เอกจาริกสมาจาร วิมุตติญาณบพิตร”  “หลวงพ่อศรีสวรรค์”  
“หลวงพ่ออนิทร์แปลง”    

 7.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัธรรมชาต ิ

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ คือ หน่วยศพัท์ท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกับ
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และส่ิงต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ พืช 
สตัว ์โลกและดวงดาว รวมไปถึงอายแุละกาลเวลา ปรากฏ 47 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 6.33 ไดแ้ก่   
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น “รังสี”  
“สมุทร”  “แสง”  “อรุณ”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “หลวงพ่อพุทธรังสี”  “พระสมุทรนินนาท”  
“พระแสง”  “พระอรุณ” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น “ดิน”  “ดีบุก”  “ศิลา”  “หิน”  
“หินอ่อน”  “อศัม” (พระอุดรคณาธิการ และจ าลอง  สารพดันึก, 2530: 201)*   
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระเจา้นัง่ดิน”  “พระพุทธรูปดีบุก”  “พระพุทธ
มหาศิลา”  “หลวงพ่อหินแดง”  “พระพุทธรูปหินอ่อน”  “พระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมยัมุนี         
ศรีทวารวดี ปูชนียบพิตร”    
  หน่วยศัพท์ที่ มีความหมายเกี่ ยวกับพืช  เ ช่น  “แ ก่น”   “ จันทน์ ”   “ ต้ิว ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 501)** “เต้า” (อุดม  รุ่งเรืองศรี, 2534: 519)***  “ไม้”  “สุรภี” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1247)†    

                                                             
*“อสม” หมายถึง หิน, ศิลา   
**“ต้ิว” หมายถึง ช่ือตน้ไมห้ลายชนิดในสกุล Cratoxylum วงศ ์Guttiferae เช่น ต้ิวเกลี้ ยง, ข้ีต้ิว หรือ 

ต้ิวใบเลื่อม กเ็รียก 
***“เตา้” หมายถึง แตงโม, ช่ือเรียกพรรณไมล้ม้ลุกจากต่างประเทศชนิด Citrullus latanus Mats. & 

Nakai ในวงศ ์Cucurbitaceae ว่า “บ่าเตา้” 
†“สุรภี” หมายถึง ตน้สารภี    
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   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “หลวงพ่อแก่น/จันทน์”  “พระติว้”  “พระแก้ว
ดอนเต้า”  “พระพุทธรูปไม้”  “พระสุรภีพุทธพิมพ”์ 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมาย เกี่ยวกับ สัตว์  เ ช่น  “นาค”   “ สิงห์”   “ อุรค ”                  
(พระอุดรคณาธิการ และจ าลอง  สารพดันึก, 2530: 226)*   
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระมหานาคชินะ”  “พระพุทธสิหิงค์”        
“พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ อุรคอาสนบลัลงัก ์อุทธงัทิศภาคนาคปรก ดิลกภพบพิตร” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับโลกและดวงดาว  เช่น “โลก”  “สุมะ” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1246)** “สุริยะ”  “เสาร์”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เ ช่น  “พระพุทธมหาโลกา ภินันทปฏิมากร”            
“พระราชศรีสุมงัคห์ายโศก”  “พระสุริยะมุนีศรียะลา”  “พระเสาร์” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับอายุและกาลเวลา  เช่น “แก่”  “โบราณ”  
“บุราณ”  “พรรษา”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “หลวงพ่อแก่”  “พระพุทธรูปทองโบราณ”    
“พระพุทธศาสดา มหากรุณาธิคุณ สุนทรธรรมทาน บุราณสุคตบพิตร”  “พระพุทธบรมศาสดา       
นวมินทรมหาจกัรีราชานุสรณ์ สฐิัพรรษาสถาพรพิพฒัน์”  

 8.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัส่ิงมค่ีาและเคร่ืองประดับ 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัส่ิงมีค่าและเคร่ืองประดบั คือ หน่วยศพัท์ท่ีมีความหมาย
เก่ียวขอ้งกบัวตัถุท่ีมีคุณค่า หาชมไดย้าก มีมลูค่าสูง รวมไปถึงเคร่ืองประดบัตกแต่งประเภทต่าง ๆ 
ปรากฏ 45 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 6.06 ไดแ้ก่  
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัส่ิงมค่ีา เช่น “แกว้”  “ค  า” (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2556: 258)*** “ชมัภูนุท”  “ทอง”  “ทองค า”  “บุษย”  “บุษราคมั”  “เพชร”  “มณี”  “มาศ”  “รัตน์”  
“สุวรรณ”  “หยก”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “หลวงพ่อแก้ว”  “พระแซกค า”  “พระพุทธ       
ชัมภูนุท มหาบุรุษลกัขณา อสีตยานุบพิตร”  “พระเจา้ลา้นทอง”  “พระแสนแซ่ทองค า”  “พระพุทธ

                                                             
*“อุรค” หมายถึง งู, ผูไ้ปดว้ยอก  
**“สุมะ” หมายถึง พระจนัทร์   
***“ค า” หมายถึง ทองค า   
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ปฏิมาบุษย/รัตน์”  “พระแก้ว/บุษราคมั”  “หลวงพ่อเพชร”  “พระเสตงัคมณี”  “พระพุทธบุษย/รัตน์ 
จกัรพรรดิพิมลมณมียั”  “พระพุทธชินชาติมาศธรรมคุณ”  “พระสุวรรณเขต” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัเคร่ืองประดับ เช่น “มกุฎ”  “สร้อย”  
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธวชิรมกุฎ”  “พระสร้อยสุวรรณรัตน์” 

 9.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัชัยชนะและเกยีรตยิศ 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกับชัยชนะและเกียรติยศ คือ หน่วยศัพท์ท่ีมีความหมาย
เก่ียวข้องกับชัยชนะ ความยิ่งใหญ่ และช่ือเสียงเกียรติยศอันคู่ ควรแก่การยกย่อง ปรากฏ                 
43 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 5.79 ไดแ้ก่   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัชัยชนะ เช่น “ชยั”  “วิชยั”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เ ช่น  “พระเจ้าใหญ่ลือ ชัย”  “พระพุทธวิชัย              
ไตรโลกนาถ” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัอ านาจความยิง่ใหญ่ เช่น “มหา”  “ศกัด์ิ”  “อธิ”  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”  “พระพุทธ
มหามุนี”  “สมเด็จพระศรีเทพพุทธมงคล วิมลมหามุนีศรีสรรเพชญ”์  “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชษฐ ์
มเหธิ/ศักดิ์ ปูชนียะชยนัตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับช่ือเสียงเกียรติยศ เช่น “นินนาท”  “ยโส”      
(วลัยา  ชา้งขวญัยนื และคณะ, 2549: 171)* “ลือ”   
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระสมุทรนินนาท”  “พระพุทธโลกนาถ
มหาธาตุยโส”  “พระเจา้ใหญ่ลอืชยั”     

 10.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัล าดับ จ านวน และปริมาณ 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัล าดบั จ  านวน และปริมาณ คือ หน่วยศพัท์ท่ีมีความหมาย
เก่ียวขอ้งกบัล าดบั ตวัเลข จ  านวนนบั หรือการเปรียบเทียบปริมาณก าหนดจ านวนส่ิงต่าง ๆ ปรากฏ 
36 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 4.85 ไดแ้ก่   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกับล าดับ เช่น “นวม” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 
609)** “ปฐม”   

                                                             
*“ยโส” หมายถึง ช่ือเสียง   
**“นวม” อ่านว่า นะวะมะ หมายถึง ที่เกา้  
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   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจกัรีราชา
นุสรณ์ สฐิัพรรษาสถาพรพิพฒัน์”  “สมเด็จองคป์ฐม” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัจ านวน เช่น “เกา้”  “จตุร”  “ตรี”  “ต้ือ” (สมเด็จ
พระมหาวีรวงศ,์ 2515: 180)* “ไตร”  “นว”  “นวุติ” (พระอุดรคณาธิการ และจ าลอง  สารพดันึก, 
2530: 510)** “ลา้น”  “สอง”  “สัฐิ” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1203)*** “สาม”  “แสน”  “อสีติ” 
(พระอุดรคณาธิการ และจ าลอง  สารพดันึก, 2530: 138)† “อฏัฐารส” (พระอุดรคณาธิการ และ
จ าลอง  สารพดันึก, 2530: 17)††    
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น  “พระเจ้าเก้า/ตือ้”  “พระพุทธนิรโรคันตราย
ชยัวฒัน์จตุรทิศ”  “พระพุทธตรีโลกเชษฐ”์  “พระพุทธวิชยัไตรโลกนาถ”  “พระพุทธนวราชบพิตร”  
“พระพุทธรตนากร นวุติวสัสานุสรณ์มงคล”  “พระเจา้ล้านทอง”  “พระศรีสองเมือง”  “พระพุทธ
บรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์”  “พระศรีสามเมือง”          
“พระเจา้องคแ์สน”  “พระพุทธชมัภูนุท มหาบุรุษลกัขณา อสีตยานุบพิตร”  “พระอฏัฐารส” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาณ  เช่น “แซก” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 588)††† “เหลือ”  “อดุลย”  “อนนัต”  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระแซกค า”  “หลวงพ่อเหลือ”  “พระพุทธ
อนันตคุณ อดุลยบพิตร” 

 11.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัวตัถุและการสร้าง 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัวตัถุและการสร้าง คือ หน่วยศพัทท่ี์มีความหมายเก่ียวขอ้ง
กบัวตัถุ ส่ิงของ หรืออุปกรณ์ เคร่ืองใชต่้าง ๆ รวมไปถึงองค์พระพุทธรูป และความหมายเก่ียวกบั
การประกอบสร้าง หรือวิธีการสร้าง ปรากฏ 36 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 4.85 ไดแ้ก่   
 

                                                             
*“ต้ือ” หมายถึง มาตรานบัเท่ากบัจ านวน 100 ลา้น, ถา้เป็นมาตราชัง่ เท่ากบั 1,000 แสน ประมาณ 

2,000 หาบ หรือ 1,200 กิโลกรัม 
**“นวุติ” หมายถึง เกา้สิบ   
***“สัฐิ” หมายถึง หกสิบ 
†“อสีติ” หมายถึง แปดสิบ  
††“อฏัฐารส” หมายถึง สิบแปด 
†††“แซก” (แทรก) หมายถึง เจือเพียงนิดหน่อย   
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  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัวตัถุส่ิงของต่าง ๆ เช่น “แซ่” (อุดม  รุ่งเรืองศรี, 
2534: 419) *  “ธัช”  “บัลลังก์”  “พวย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 822) **  “ เรือนแก้ว” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1021)*** “อาสน”  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระแสนแซ่ทองค า”  “พระพุทธนพราชบพิธ
ไตรรัตนธัชรังสรรค์”  “พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ อุรคอาสน/บัลลังก์  อุทธังทิศภาคนาคปรก           
ดิลกภพบพิตร”  “พระพวย”  “สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว”  “พระพุทธองัคีรสมุนีนาถ อุรคอาสน
อ าไพ”   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัองค์พระพุทธรูป เช่น “ปฏิมา”  “ปฏิมากร”  
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธปฏิมาประธาน”  “พระพุทธปฏิมากร”  
“พระพุทธเทวปฏิมากร”  “พระพุทธเทวราชปฏิมากร” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้าง เช่น “นฤมิต”  “นิมิต”  “บพิธ”  
“ประสาธน์”  “แปลง” (สมเด็จพระมหาวีรวงศ,์ 2515: 269)† “มยั”  “สาน”  “เหลา”   
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น  “พระเหลาเทพนิมิต”  “พระพุทธมหาราช
ประสาธน์”  “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง”  “พระพุทธบุษยรัตน์  จักรพรรดิพิมลมณีมัย”                 
“หลวงพ่อสาน”  

 12.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัความสุขและความส าเร็จ 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความสุขและความส าเร็จ คือ หน่วยศพัท์ท่ีมีความหมาย
เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ ความร่ืนเริงยินดี ความสุขสบายใจ และความส าเร็จสมประสงค์            
ซ่ึงหมายรวมถึง ส่ิงท่ีได้มาโดยเหนือความคาดหมาย และอ านาจ ท่ีดลบันดาลให้บรรลุ                 
ความปรารถนาอยา่งท่ีใจตอ้งการ ปรากฏ 18 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 2.42 ไดแ้ก่  
 
 
  

                                                             
*“แซ่” หรือ “แซว่” หมายถึง กลอน, สลกั, ลูกดาล, กลอนอยา่งกลอนประตู   
**“พวย” หมายถึง ส่วนของกาหรือป้านที่ยืน่ออกมา ส าหรับรินน ้า 
***“เรือนแกว้” หมายถึง ส่ิงท่ีท  าเป็นกรอบมีลวดลายลอ้มพระพุทธรูป 
†“แปลง” หมายถึง จดัสร้าง, แต่ง, จ  าแลง   
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  หน่วย ศัพท์ที่ มี คว ามหมาย เ กี่ ย วกับ ความสุข  เ ช่น  “ นนท”   “นันท์ ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 616)* “รติ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 986)** “สุข”  “อภินันท์”  
“อภิรมย”์   
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระนนทมุนินท์”  “พระพุทธนันทมุนี             
ศรีศากยมุนี”  “พระพุทธปาลิไลย ภิรัติไตรวิเวก เอกจาริกสมาจาร วิมุตติญาณบพิตร”  “หลวงพ่อ       
ทองสุขสัมฤทธ์ิ”  “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมากร”  “พระพุทธมารวิชัย อภัยปรปักษ ์           
อคัรพฤกษโ์พธิภิรมย์ อภิสมพุทธบพิตร” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความส าเร็จ เช่น “โชค”  “ทันใจ”  “มนต์”  
“ฤทธ์ิ”  “ลาภ”  “ศกัด์ิสิทธ์ิ”  “สมัฤทธ์ิ” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1211)***  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น  “พระพุทธโคดมอุดมโชค”  “พระเจ้าทันใจ”  
“หลวงพ่อพุทธมนต์”  “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์”  “พระพุทธชยัลาภมงคล”  “พระพุทธมงคล
ศักดิ์สิทธิ์”  “หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์”       

 13.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัชีวติ ความปลอดภัย และการด ารงอยู่ 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัชีวิต ความปลอดภยั และการด ารงอยู่ คือ หน่วยศพัท์ท่ีมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกบัการมีชีวิต ความปลอดภยัปราศจากโรค ปราศจากอนัตราย และการรักษาไว้
ใหค้งอยูอ่ยา่งมัน่คง ปรากฏ 14 หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 1.88 ไดแ้ก่   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัชีวติ เช่น “ชีว”์  “ปราณี”  “ทีฆาย”ุ  
   ตัวอย่าง ช่ือพระพุทธรูป เช่น  “หลวงพ่อพระ ชี ว์”  “หลวงพ่อปราณี”           
“พระพุทธสิริกิติทีฆายุมงคล” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น “นิรโรค”  “นิรันตราย”  
“รอด”  “หาย” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1335)† “อภยั”  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธนิรโรคันตราย”  “พระนิรันตราย”  
“พระรอดสงคราม”  “พระราชศรีสุมงัค์หายโศก”  “พระพุทธมารวิชยั อภัยปรปักษ์ อคัรพฤกษ ์   
โพธิภิรมย ์อภิสมพุทธบพิตร”   

                                                             
*“นนัท” หมายถึง ความสนุก, ความยนิดี, ความร่ืนเริง    
**“รต”ิ หมายถึง ความยนิดี, ความชอบใจ    
***“สัมฤทธ์ิ” หมายถึง ความส าเร็จ   
†“หาย” หมายถึง พน้จากการเจ็บป่วย  
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  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัการด ารงอยู่ เช่น “รักษ”์  “สถาพร”  
   ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธจุฬารักษ์”  “พระพุทธสถาพรมงคล”  
“พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจกัรีราชานุสรณ์ สฐิัพรรษาสถาพรพิพฒัน์”   

 14.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัความรู้ความคดิ 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความรู้ความคิด คือ หน่วยศพัทท่ี์มีความหมายเก่ียวขอ้งกบั
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ และความคิด ปรากฏ 12 หน่วยศพัท์ คิดเป็น      
ร้อยละ 1.62 ไดแ้ก่   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัความรู้ เช่น “ญาณ”  “ปัญญา”  “สุเมธ”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระทศพลญาณ”  “พระพุทธเพชรญาณ”  
“สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์”  “พระพุทธปัญญาอคัคะ”  “สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร”  
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัความคดิ ไดแ้ก่ “สมมติ”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป ได้แก่  “พระพุทธโลกนาถ ราชมหาสมมติวงศ ์       
องคอ์นนัตญาณสพัพญัญู สยมัภูพุทธบพิตร”  

 15.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัศัตรูและความขัดแย้ง 

  กลุ่มความหมายเก่ียวกับศตัรูและความขัดแยง้ คือ หน่วยศพัท์ท่ีมีความหมาย
เก่ียวข้องกับข้าศึก ศตัรู รวมไปถึงความทุกข์ อุปสรรค สงครามและอนัตรายต่าง ๆ ปรากฏ 10 
หน่วยศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 1.32 ไดแ้ก่   
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัศัตรู ไดแ้ก่ “ปรปักษ”์  “ไพรี”  
   ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธมารวิชัย อภัยปรปักษ์ อคัรพฤกษ ์    
โพธิภิรมย ์อภิสมพุทธบพิตร”  “พระไพรีพินาศ”  “พระพุทธนเรศร์สกัชยัไพรีพินาศ” 
  หน่วยศัพท์ที่มคีวามหมายเกีย่วกบัอุปสรรค์และความทุกข์ ไดแ้ก่ “ขวาง”  “โศก”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป ได้แก่ “หลวงพ่อพระขวาง”  “พระราชศรีสุมงัค ์      
หายโศก” 
  หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสงครามและความเสียหาย  เช่น “พินาศ”  
“สงคราม”  “อนัตราย”  
   ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระไพรีพินาศ”  “พระพุทธนเรศร์สักชัย      
ไพรีพนิาศ”  “พระรอดสงคราม”  “พระพุทธนิรโรคนัตราย” 
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 จากการวิเคราะห์และจ าแนกกลุ่มความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย      
โดยการวิเคราะห์หน่วยศพัท ์จ  านวนทั้งส้ิน 743 หน่วยศพัท ์ท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวในขา้งตน้ สามารถท่ีจะ
น ามาสรุปในรูปของตารางแสดงความถ่ีและร้อยละตามล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี   

ตารางท่ี 6 แสดงความถ่ีและร้อยละของกลุ่มความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย  

ล าดับ กลุ่มความหมาย ความถี่ ร้อยละ 
1 เกี่ยวกบัความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง 120 16.15 
2 เกี่ยวกบัพระพุทธเจา้ 102 13.73 
3 เกี่ยวกบัทิศทางและสถานที ่ 85 11.44 
4 เกี่ยวกบักษตัริย ์บุคคล และวงศต์ระกูล 67 9.02 
5 เกี่ยวกบัลกัษณะที่ปรากฏ 58 7.81 
6 เกี่ยวกบัหลกัปฏิบติัและความเช่ือทางศาสนา 50 6.73 
7 เกี่ยวกบัธรรมชาติ  47 6.33 
8 เกี่ยวกบัส่ิงมีค่าและเคร่ืองประดบั   45 6.06 
9 เกี่ยวกบัชยัชนะและเกียรติยศ  43 5.79 

10 เกี่ยวกบัล  าดบั จ านวน และปริมาณ 36 4.85 
11 เกี่ยวกบัวตัถุและการสร้าง 36 4.85 
12 เกี่ยวกบัความสุขและความส าเร็จ  18 2.42 
13 เกี่ยวกบัชีวิต ความปลอดภยั และการด ารงอยู ่ 14 1.88 
14 เกี่ยวกบัความรู้ความคิด 12 1.62 
15 เกี่ยวกบัศตัรูและความขดัแยง้ 10 1.32 

รวม 743 100 

  จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มความหมายของหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏในช่ือของ
พระพุทธรูปในประเทศไทยมากท่ีสุด ได้แก่  ก ลุ่มความหมายเก่ียวกับความดี  ความงาม                 
และความเจริญรุ่งเรือง คิดเป็นร้อยละ 16.15 รองลงมา คือ กลุ่มความหมายเก่ียวกับพระพุทธเจ้า    
คิดเป็นร้อยละ 13.73 ล าดบัต่อมา คือ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัทิศทางและสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 
11.44 กลุ่มความหมายเก่ียวกบักษตัริย ์บุคคล และวงศต์ระกลู คิดเป็นร้อยละ 9.02 กลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัลกัษณะท่ีปรากฏ คิดเป็นร้อยละ 7.81 กลุ่มความหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัและความเช่ือ  
ทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 6.73 ก ลุ่มความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ  คิดเป็นร้อยละ 6.33               
กลุ่มความหมายเก่ียวกบัส่ิงมีค่าและเคร่ืองประดับ คิดเป็นร้อยละ 6.06 กลุ่มความหมายเก่ียวกับ      
ชยัชนะและเกียรติยศ คิดเป็นร้อยละ 5.79 กลุ่มความหมายเก่ียวกับล าดับ จ  านวน และปริมาณ      
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และกลุ่มความหมายเก่ียวกับวัตถุและการสร้าง ซ่ึงมีความถ่ีเท่ากัน คิด เป็นร้อยละ 4.85                 
กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความสุขและความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 2.42 กลุ่มความหมายเก่ียวกบัชีวิต 
ความปลอดภัย และการด ารงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 1.88 กลุ่มความหมายเก่ียวกับความรู้ความคิด        
คิดเป็นร้อยละ 1.62 และกลุ่มความหมายเก่ียวกบัศตัรูและความขดัแยง้ พบน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
1.32 ตามล าดบั 
 จากการวิ เคราะห์ความหมายจากหน่วยศัพท์ท่ีปรากฏในช่ือของพระพุทธรูป               
ในประเทศไทยท่ีกล่าวในข้างต้น ผูว้ิจัยพบว่า หน่วยศพัท์ในกลุ่มความหมายเก่ียวกับความดี     
ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง ปรากฏเป็นจ านวนมากท่ีสุด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมของคน  
ในสังคมไทยท่ีให้ความส าคญัเร่ืองของความเป็นสิริมงคลหรือความเจริญรุ่งเรือง อนัเห็นไดจ้าก
หน่วยศพัท์ท่ีปรากฏในช่ือของพระพุทธรูป เช่น “เจริญ” “มงคล” “ม่ิงเมือง” “ศรี” “สิริ” ฯลฯ    
หน่วยศพัท์ดังกล่าวมีความหมายไปในทิศทางบวกหรือมีความหมายท่ีดี  ซ่ึงการได้กราบไหว้
สักการะพระพุทธรูปท่ีมีช่ือดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดส่ิงท่ีดีงามหรือเกิดความเจริญรุ่งเรืองมาสู่        
ผูท่ี้กราบไหวไ้ดอี้กประการหน่ึง  
 หน่วยศัพท์ท่ีปรากฏรองลงมา ได้แก่  หน่วยศัพท์ในกลุ่มความหมายเก่ียวกับ
พระพุทธเจ้า ซ่ึงผูว้ิจยัอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า พระพุทธรูปซ่ึงเป็นรูปแทนของพระพุทธเจา้นั้น    
เป็นส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง เม่ือมีการเรียกหรือกล่าวถึง
พระพุทธรูปจึงนิยมน าช่ือหรือพระนามเฉพาะของพระพุทธเจา้แต่ละพระองค ์รวมไปถึงหน่วยศพัท์
ท่ีส่ือความหมายถึงพระพุทธเจ้ามาใช้ส าหรับเรียกพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว เช่น “พระวิปัสสี”  
“พระศรีศาสดา”  “พระศรีสรรเพชญ”์  “พระพุทธองัคีรส” ฯลฯ 
 หน่วยศพัทใ์นกลุ่มความหมายเก่ียวกบัทิศทางและสถานท่ี ซ่ึงมีความถ่ีปรากฏในล าดบั
ถัดมานั้ น ผูว้ิจ ัยพบว่า ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทยจ านวนมากนิยมน าหน่วยศัพท ์                
ท่ีมีความหมายเก่ียวกับทิศทาง ภูมิประเทศ และสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงมกั จะเป็นช่ือบ้านนามเมือง         
อนัเป็นสถานท่ีประดิษฐานหรือสถานท่ีค้นพบพระพุทธรูปมาใช้ตั้ งเป็นช่ือให้แก่พระพุทธรูป     
องค์นั้น ๆ ไดอี้กประการหน่ึง เช่น “พระเจา้ในโขง”  “พระพุทธไสยาสน์ภูปอ”  “พระมหามุนี       
ศรีหริภุญชยั”  “หลวงพ่อโบสถน์อ้ย”  “หลวงพ่อวดัเขาตะเครา”  “หลวงพ่ออุโมงค”์ ฯลฯ 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า ช่ือของพระพุทธรูปบางช่ือมีหน่วยศพัท์ในกลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัศตัรูและความขดัแยง้ปรากฏอยู่จ  านวนหน่ึง เช่น “พินาศ” “ไพรี” “สงคราม” “อนัตราย”    
ซ่ึงหน่วยศพัทเ์หล่าน้ีอาจกล่าวไดว้่า เป็นหน่วยศพัทท่ี์มีความหมายไปในทิศทางลบ แต่เม่ือพิจารณา
แลว้จะพบว่า หน่วยศพัท์กลุ่มดงักล่าวจะปรากฏร่วมกับหน่วยศพัท์อ่ืน ซ่ึงเมื่อน าหน่วยศพัท์มา
ประกอบกันแลว้จะสามารถส่ือความถึงพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปท่ีเช่ือกนัว่า 
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สามารถคุม้ครอง ป้องกัน หรือขจัดปัดเป่าส่ิงเลวร้ายทั้งปวงมิให้เกิดข้ึนได้ เช่น พระไพรีพินาศ 
(ไพรี + พินาศ),  พระรอดสงคราม (รอด + สงคราม),  พระพุทธนิรโรคนัตรายชยัวฒัน์จตุรทิศ      
(นิรโรค + อนัตราย) ฯลฯ 

 ผลการศึกษาความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยท่ีได้กล่าวในข้างต้น 
นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดของคนในสงัคมไทยในดา้นของการเลือกสรรหน่วยศพัทต่์าง ๆ 
มาประกอบกันเป็นช่ือของพระพุทธรูปแลว้ ช่ือเหล่าน้ียงัสามารถท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัย       
ในด้านต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ของคนในสังคมไทยได้อีกประการหน่ึง          
ซ่ึงผูว้ิจยัจะกล่าวถึงในบทต่อไป       
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บทที่ 4  

ปัจจยัที่มผีลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 

 

 การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้ งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยในบทน้ี      
ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มลูของพระพุทธรูปเพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
การตั้งช่ือพระพุทธรูป โดยผูว้ิจยัจะพิจารณาจากรูปแบบทางโครงสร้าง ความหมายของหน่วยศพัท ์  
รวมไปถึงขอ้มลูเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปในประเทศไทย 
 จากการวิ เคราะห์ดังกล่าวผู ้วิจัยสามารถท่ีจะจ าแนกปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้ งช่ือ
พระพุทธรูปในประเทศไทยออกเป็น 10 ปัจจัย ได้แก่ 1) แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูป                  
2) ความเช่ือในพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิ 3) ค่านิยมเก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรือง 4) กรรมวิธีท่ีใช ้ 
ในการสร้าง 5) บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 6) ปางของพระพุทธรูป 7) ลกัษณะท่ีโดดเด่น 8) วสัดุท่ีใช ้          
ในการสร้าง 9) สถานท่ีประดิษฐาน และ 10) โอกาสพิเศษในการสร้าง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.  แนวคดิในการสร้างพระพุทธรูป 

 แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปนั้นเกิดข้ึนโดยผูท่ี้นบัถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีแนวคิด
ท่ีจะสร้างรูปเปรียบหรือรูปแทนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบรมศาสดาแห่ง
พระพุทธศาสนาท่ีเสด็จดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ โดยมุ่งท่ีจะใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนพระองค์และ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา ซ่ึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า พระพุทธรูปเปรียบดัง
พระพุทธเจา้ ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงส่งผลให้มีการน าหน่วยศพัท์ท่ีเป็นพระนามหรือช่ือเฉพาะของ
พระพุทธเจา้ท่ีได้อุบติัข้ึนทั้งในอดีต ปัจจุบนั และในอนาคต มาใชเ้รียกเป็นช่ือของพระพุทธรูป      
ท่ีสร้างข้ึน โดยพระนามหรือช่ือเฉพาะของพระพุทธเจา้แต่ละพระองคป์รากฏใน ชินกาลมาลีปกรณ์ 
ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

 พระพุทธเจ้าในอดีต จ  านวน 27 พระองค์ ไดแ้ก่ พระตณัหังกรพุทธเจา้, พระเมธงักร
พุทธเจา้, พระสรณังกรพุทธเจา้, พระธีปังกรพุทธเจา้, พระโกณฑญัญพุทธเจา้, พระมงัคลพุทธเจา้, 
พระสุมนพุทธเจ้า, พระเรวตัตพุทธเจ้า, พระโสภิตพุทธเจ้า, พระอโนมทสัสีพุทธเจ้า, พระปทุม   
พุทธเจ้า, พระนารทพุทธเจ้า, พระปทุมุตรพุทธเจ้า, พระสุเมธพุทธเจ้า, พระสุชาตพุทธเจ้า,           
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า, พระอตัถทัสสีพุทธเจ้า, พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า, พระสิทธัตถพุทธเจ้า,         
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พระติสสพุทธเจา้, พระปุสสพุทธเจา้, พระวิปัสสีพุทธเจา้, พระสิขีพุทธเจา้, พระเวสสภูพุทธเจา้, 
พระกกุสันธพุทธเจ้า, พระโกนาคมนพุทธเจ้า, พระกัสสปพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน        
ได้แก่ พระโคตมพุทธเจ้า  และ พระพุทธเจ้าในอนาคต ได้แก่ พระอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า                      
(พระรัตนปัญญาเถระ, 2517: 28)   

 ช่ือพระพุทธรูปที่ใช้พระนามพระพุทธเจ้าในอดีต ไดแ้ก่ “พระวปัิสสี” 
 ช่ือพระพุทธรูปที่ใช้พระนามพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน ได้แก่ “พระพุทธโคตมะ”       
“พระศรีศากยมุนี”  “พระศากยสิงห์” 
 ช่ือพระพุทธรูปที่ใช้พระนามพระพุทธเจ้าในอนาคต ไดแ้ก่ “พระศรีอาริยเมตไตร” 

 จากขอ้มูลในขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการน าหน่วยศพัท์ท่ีเป็นพระนามหรือช่ือเฉพาะ
ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาใชเ้รียกเป็นช่ือของพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึน ทั้งน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า 
ขอ้มลูท่ีปรากฏสามารถท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไดอี้ก
ประการหน่ึง กล่าวคือ พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความเช่ือว่า พระพุทธเจา้ในจกัรวาลปรากฏอยู่
หลายพระองค ์แต่ละพระองคจ์ะอุบติัข้ึนมาในยคุสมยัท่ีแตกต่างกนัและเม่ือยคุสมยัของพระพุทธเจา้
พระองค์นั้ นส้ินสุดลงก็จะปรากฏพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติข้ึนแทนท่ีใน “อสุญกัป” คือ 
ช่วงเวลาท่ีโลกไม่ว่างเวน้จากพระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ สารกปั มณัฑกปั วรกปั สารมณัฑกปั และภทัรกปั 
(บรรจบ  บรรณรุจิ, 2532: 9) ความเช่ือดงักล่าวปรากฏใหเ้ห็นไดจ้ากการน าพระนามหรือช่ือเฉพาะ
ของพระพุทธเจา้ท่ีไดอุ้บติัข้ึนทั้งในอดีต ปัจจุบนั และในอนาคต มาตั้งเป็นช่ือพระพุทธรูป  
 นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยยงัพบว่า ช่ือของพระพุทธรูปจ านวนมากมีการน าหน่วยศพัท์ท่ีส่ือ
ความหมายถึงพระพุทธเจ้ามาใช้ในการตั้งช่ือให้แก่พระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนได้อีกประการหน่ึง 
ตวัอยา่งเช่น 

 พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระมหานาคชินะ 
 พระทศพลญาณ พระพุทธนรสีห์ พระพุทธนราสภะ 
 พระเจา้พระพุทธ พระนนทมุนินท์ พระพุทธมหามุนี 
 พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระศรีศาสดา พระศรีสรรเพชญ์ 
 พระสัมพุทธ/มุนี พระพุทธองัครีส พระพุทธมหาธรรมราชา 

 จากตัวอย่างในขา้งต้นแสดงให้เห็นว่า แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อใชเ้ป็น     
รูปเปรียบหรือรูปแทนของพระพุทธเจา้นั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถส่งผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูป       
ในประเทศไทย เน่ืองจากชาวไทยใหค้วามเคารพต่อพระพุทธรูปเป็นอย่างมาก เมื่อมีการเรียกหรือ
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กล่าวถึงพระพุทธรูปจึงนิยมน าหน่วยศพัท์ท่ีเป็นพระนามหรือช่ือเฉพาะของพระพุทธเจา้แต่ละ
พระองค์ รวมถึงมีการน าหน่วยศพัท์ท่ีมีความหมายอนัส่ือถึงพระพุทธเจา้มาใชเ้รียกเป็นช่ือของ
พระพุทธรูปองค์นั้น ๆ นอกจากน้ีขอ้มูลดงักล่าวยงัสามารถท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีเช่ือกันว่า พระพุทธเจ้ามีอยู่หลายพระองค์ทั้ งท่ีเคยอุบัติข้ึนในอดีต 
ปัจจุบนั และในอนาคตไดอี้กประการหน่ึงดว้ย  

2.  ความเช่ือในพุทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ 

 ความเช่ือในพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิ หมายถึง ส่ิงท่ีคนในสังคมไทยให้การยอมรับ 
และเช่ือถือกันว่ามีอยู่จริง โดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความเช่ือสืบต่อกนัมาว่า พระพุทธรูป      
แต่ละองคจ์ะมีอานุภาพหรือคุณวิเศษบางประการท่ีสามารถแสดงปาฏิหาริยห์รือดลบนัดาลให้เกิด
ส่ิงมหศัจรรยต่์าง ๆ ได ้เช่น พุทธานุภาพส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จสมประสงค ์พุทธานุภาพในดา้น
ความแคลว้คลาดปลอดภยั รวมไปถึงพุทธานุภาพในดา้นอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยต่์าง ๆ ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า 
ความเช่ือในพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นความเช่ือของคนไทย
มาชา้นาน เม่ือมีการตั้งช่ือพระพุทธรูปจึงนิยมน าหน่วยศพัท์ท่ีเก่ียวกบัพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิ
ของพระพุทธรูปแต่ละองคม์าใชใ้นการตั้งช่ือใหแ้ก่พระพุทธรูปองคด์งักล่าว ตวัอยา่งเช่น  

 พระเจ้าทันใจ 
   พระเจ้าทันใจ ประดิษฐานในวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน             
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะลา้นนา กล่าวกนัว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างเสร็จภายในวนัเดียว 
ซ่ึงเป็นคติท่ีนิยมกันมากในภาคเหนือ มกัสร้างเพื่อเส่ียงทาย เช่น อธิษฐานว่า ถา้คณะของตน          
จะกระท ากิจการส่ิงใดส าเร็จ ขอให้สร้างพระพุทธรูปให้เสร็จภายใน 1 วนั โดยปกติพระพุทธรูป
พระเจา้ทนัใจจะมีลกัษณะเป็นสกุลช่างพ้ืนเมือง และพบไดท้ัว่ไปตามวดัในภาคเหนือ พระเจา้ทนัใจ
น้ีเป็นท่ีเล่ือมใสของประชาชนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเช่ือว่าสกัการะแลว้จะสามารถอธิษฐานส่ิงใด
ไดส้ าเร็จดงัความปรารถนา (กรมศิลปากร, 2543: 59)   

 หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 
   หลวงพ่อศกัด์ิสิทธ์ิ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร วดัจนัทาราม (วดัท่าซุง) จงัหวดั
อุทยัธานี เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันเก่าแก่ ในอดีตพระพุทธรูปองคน้ี์ถกูมิจฉาชีพลกัลอบตดัพระเศียร
ออกไป จากนั้นจึงมีการบูรณะโดยการป้ันพระเศียรต่อจนสมบูรณ์ทว่าไม่งดงามนัก ต่อมาในปี
พุทธศกัราช 2533 ไดมี้การบูรณะซ่อมแซมและป้ันปูนทบัองค์พระพุทธรูปองค์น้ีใหม่จนมีความ
สวยงาม โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤษีลิงด า) ได้ถวายช่ือพระพุทธรูปว่า “หลวงพ่อ
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ศักด์ิสิทธ์ิ” และกล่าวว่า ต่อไปภายหน้าจะมีคนศรัทธาท่านมาก พระพุทธรูปองค์น้ีถือเป็น
พระพุทธรูปท่ีเก่าแก่และมีความศักด์ิสิทธ์ิสมกับช่ือ ใครท่ีมาขอพรมักสมความปรารถนากัน        
เป็นอนัมาก (ว.วรรณพงษ,์ 2557: 48) 

 พระนิรันตราย 
   พระนิรันตราย ประดิษฐานในหอพระสุลาลยัพิมาน พระบรมมหาราชวงั โดย
พระพุทธรูปองคท่ี์อยูด่า้นในหล่อดว้ยทองค า ปางสมาธิ ศิลปะสมยัทวารวดี ส่วนองค์ท่ีอยู่ดา้นนอก
สร้างสวมครอบไวอี้กชั้นหน่ึง พระพุทธรูปองคน้ี์คน้พบในปีพุทธศกัราช 2399 ก  านนัอิน แห่งแขวง
ปราจีนบุรีได้ไปขุดมนัพร้อมกับนายยงับุตรชาย พบพระพุทธรูปทองค า จึงน ามามอบให้แก่         
พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ์ ปลดัเมืองฉะเชิงเทราเพื่อพาเข้าในกรุงเทพฯ น าข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว จากนั้นมีการน าไประดิษฐานในหอเสถียรธรรมปริตร
ร่วมกับพระกร่ิงทองค า ต่อมามีผูร้้ายขโมยพระกร่ิงทองค าซ่ึงตั้ งอยู่ร่วมกับพระทองค าจากเมือง
ปราจีนบุรี พระองคจึ์งทรงด าริว่า พระพุทธรูปองคน้ี์แคลว้คลาดถึง 2 คร้ัง เป็นเหตุอศัจรรย ์จึงทรง
ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่า “พระนิรันตราย” จากนั้นได้มีการหล่อพระพุทธรูปสวม     
พระนิรันตรายไวอี้กชั้นหน่ึง และเรียกนามรวมกนัจนทุกวนัน้ีว่า “พระนิรันตราย” (กรมศิลปากร, 
2543: 87 - 88)       

 พระรอดสงคราม 
   พระรอดสงคราม  ประ ดิษฐาน ท่ีว ัด ชุมพร รั งสรรค์  จังหวัด ชุมพร                  
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เน้ือทองผสม ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ มีประวติัเล่าสืบกันมาว่า 
ในช่วงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัชุมพรรังสรรค์ไดรั้บความเสียหายจากระเบิดท่ีท้ิงลงมาใน
บริเวณวดัท าใหอุ้โบสถเสียหายทั้งหมด แต่ดว้ยพุทธานุภาพอนัมหัศจรรยข์องพระปฏิมากรภายใน
อุโบสถจึงไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด ดว้ยเหตุท่ีพระพุทธรูปองค์น้ีรอดพน้จากความเสียหาย
จากภยัสงคราม จึงเรียกกนัว่า “พระรอดสงคราม” (กองบรรณาธิการข่าวสด, 2557: 235)    

 พระไพรีพนิาศ 
   พระไพรีพินาศ ประดิษฐานในพระวิหาร เ ก๋ง  บริเวณรอบพระเจ ดีย ์                
วดับวรนิเวศวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ศิลปะสมยัศรีวิชยั มีประวติักล่าวว่ามีผูน้  ามา
ทูลเกลา้ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือคร้ังยงัทรงผนวชท่ีวดับวรนิเวศวิหาร 
โดยขณะนั้ นเป็นช่วงเวลาท่ีพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางบางส่วนท่ีต่อต้านพระองค์ คือ          
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ (ภายหลงัถูกถอดพระอิสริยยศเป็น 
หม่อมไกรสร และถกูส าเร็จโทษดว้ยท่อนจนัทน์) พระพุทธรูปองคด์งักล่าวไดรั้บการถวายพระนาม
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ว่า “พระไพรีพินาศ” เช่ือกนัว่ามีอานุภาพสามารถก าจดัศตัรูผูคิ้ดร้าย โดยหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดรั้บพระพุทธรูปองคน้ี์ อริราชศตัรูของพระองค์ก็มีอนัเป็นไปและพ่ายแพ้
ต่อพระบารมีของพระองคใ์นทา้ยท่ีสุด (วรนนัทน์  ชชัวาลทิพากร, 2546: 110) 

 หลวงพ่อผุด 
   หลวงพ่อผดุ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ปางมารวิชยั ประดิษฐานท่ีวดันันทาราม 
อ  าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามต านานกล่าวว่า คืนวนัจนัทร์ แรม 13 ค ่า เดือน 8         
ปีมะเมีย พุทธศกัราช 2404 ไดเ้กิดเหตุอศัจรรยฝ์นตกฟ้าคะนอง มีอสุนีบาตผ่าลงตรงตน้ทองหลาง
ขนาดใหญ่ในบริเวณวดัจนเกิดไฟลุกพร้อมกบัมีเสียงดงัราวแผ่นดินไหว มีแสงประหลาดพวยพุ่ง 
ท่ามกลางสายตาของพระสงฆท่ี์พบเห็นกว่า 10 รูป พอเหตุการณ์สงบลงในรุ่งเชา้มีการไปตรวจดู   
แต่กลบัไม่พบส่ิงท่ีผิดสังเกต ต่อมาชาวบ้านช่ือนายทองใสท่ีมาช่วยเก็บกวาดก่ิงต้นทองหลาง         
ไดส้ะดุดบางส่ิง เมื่อไดพ้ิเคราะห์ดูพบว่าเป็นพระเกศของพระพุทธรูป จึงร่วมกบัชาวบา้นช่วยกนัขุด
ข้ึนมาและเรียกพระพุทธรูปองคน้ี์ว่า “หลวงพ่อผดุ” ตามปาฏิหาริยท่ี์ปรากฏ (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 
2546: 335)  

 หลวงพ่อพุทธรังสี 
   หลวงพ่อพุทธรังสี เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประดิษฐาน
ท่ีวดัพระยนืพุทธบาทยุคล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะสมยัสุโขทยั มีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก 
กล่าวกนัว่าพระพุทธรูปองค์น้ีมีการพอกปูนทบัไว ้คร้ังหน่ึงไดเ้ปล่งรัศมีออกจากพระนลาฏและ 
พระเกศเป็นฉพัพรรณรังสีให้ผูป้ฏิบติัธรรมไดเ้ห็น ต่อมามีการกะเทาะปูนท่ีพอกหุ้มองค์พระออก
พบว่าเป็นพระพุทธรูปโลหะสมัฤทธ์ิท่ีงดงาม (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2546: 167)    

 หลวงพ่ออนิทร์แปลง 
   หลวงพ่ออินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ประดิษฐานในอุโบสถวดั
อินทร์แปลง จังหวดันครพนม มีต  านานเล่ากันว่า ช่วงพุทธศกัราช 1390 - 1393 เจ้าอาวาส      
ในขณะนั้นตอ้งการท่ีจะสร้างพระประธานข้ึนเพ่ือน าไปประดิษฐานในอุโบสถ แต่ปรากฏว่าเม่ือ
หล่อพระพุทธรูปท าอย่างไรก็ไม่ส าเร็จโดยเฉพาะในส่วนพระเศียร จนท่านหมดก าลงัใจ จึงน า
ทองเหลืองท่ีเหลือไปหล่อพระพุทธรูปขนาดอ่ืน ๆ แทน จากนั้นน าพระพุทธรูปท่ีหล่อไม่ส าเร็จ   
ไปเก็บไว ้ต่อมาท่านเจา้อาวาสนิมิตว่า มีพระอินทร์พร้อมกบัเทพเทวดาพากนัเหาะมาพร้อมกบัน า
พระเศียรของพระพุทธรูปท่ีงดงามมากลงมาจากสวรรค ์โดยพระอินทร์ใหพ้ระวิษณุน าพระเศียรไป
ประกอบต่อกบัพระศอของพระพุทธรูปจนส าเร็จแลว้จึงพากนัเหาะกลบัไป รุ่งข้ึนเจา้อาวาสก็พบว่า
นิมิตท่ีเกิดข้ึนเป็นจริงประหน่ึงพระอินทร์มาสร้างใหส้ าเร็จ (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2546: 275) 
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 จากขอ้มลูในขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ความเช่ือในพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปรากฏ
ในประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปบางองคน์ั้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือให้แก่พระพุทธรูป
องคด์งักล่าว ได้แก่ พุทธานุภาพในด้านความส าเร็จสมประสงค์ คือ พระเจ้าทันใจ หลวงพ่อ
ศกัด์ิสิทธ์ิ พุทธานุภาพในด้านความแคลว้คลาดปลอดภยั คือ พระนิรันตราย พระรอดสงคราม     
และพุทธานุภาพในดา้นอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์คือ พระไพรีพินาศ หลวงพ่อผุด หลวงพ่อพุทธรังสี 
หลวงพ่ออินทร์แปลง โดยพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปรากฏเป็นช่ือของพระพุทธรูปจะมาจาก
เหตุการณ์และการบอกเล่าสืบต่อกันมาในรูปแบบของนิทานหรือต านานท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปเหล่านั้น ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวท าให้เห็นว่า พระพุทธรูปนอกจาก
จะเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจให้ปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้แลว้ ในสังคมไทยยงัมีความเช่ือว่า 
พระพุทธรูปเป็นท่ีพึ่งในยามเกิดความทุกขร้์อนหรือเมื่อมีความปรารถนาในส่ิงใด ๆ ก็สามารถท่ีจะ
อธิษฐานขอจากองคพ์ระพุทธรูปได ้(รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, 2558: 58) ซ่ึงขอ้มลูท่ีปรากฏน้ีสะทอ้น
ให้เห็นว่า พระพุทธรูปในสังคมไทยถือเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประเภทหน่ึงท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทย     
ใหค้วามเคารพบูชาเป็นอยา่งยิง่ 

3.  ค่านิยมเกีย่วกบัความเจริญรุ่งเรือง 

 ค่านิยมเก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรือง หมายถึง ความกา้วหน้า ความเป็นเลิศ รวมไปถึง
ความเป็นสิริมงคล อนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนพึงปรารถนาใหเ้กิดข้ึนกบัตนเอง ครอบครัว และสังคม            
โดยจากการวิเคราะห์ความหมายของหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏในช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทย 
ผูว้ิจยัพบว่า ช่ือของพระพุทธรูปจ านวนมากมีการใชห้น่วยศพัทท่ี์สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยม
เก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรืองอนัเป็นส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยปรารถนาได ้ตวัอยา่งเช่น 

 พระเจา้ใหญ่ศรี/เจริญ พระพุทธชยัมงคล พระพุทธทกัษิณมิง่มงคล 
 พระพุทธมงคล/มิง่เมอืง พระพุทธสถาพรมงคล พระพุทธเสฏฐมุนี 
 พระมงคลบุรี พระมงคล/มิง่เมอืง พระศรีสองเมือง 
 หลวงพ่อพฒัน์  พระสุ/ภัทรบพิตร พระพุทธสิหิงคม์ิง่มงคล/สิรินาถ 

 จากตัวอย่างในขา้งต้นแสดงให้เห็นถึงช่ือของพระพุทธรูปจ านวนหน่ึง ท่ีมีการใช ้ 
หน่วยศพัท์ในกลุ่มความหมายท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสังคมไทยเก่ียวกับ
ความเจริญรุ่งเรือง โดยหน่วยศพัทท่ี์ปรากฏนอกจากจะส่ือความหมายถึงองค์พระพุทธรูปท่ีมีความ
เป็นเลิศหรือมีความเป็นสิริมงคลอยูใ่นตวัเองแลว้ยงัอาจส่งผลดีมาสู่ผูท่ี้เคารพศรัทธาหรืออาจส่งผล
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ใหส้ถานท่ีท่ีพระพุทธรูปองคด์งักล่าวประดิษฐานอยู่นั้นเกิดความผาสุกหรือเกิดความเจริญรุ่งเรือง
มาสู่สถานท่ีนั้น ๆ ไดอี้กประการหน่ึง 

4.  กรรมวธิีที่ใช้ในการสร้าง 

 กรรมวิ ธี ท่ี ใช้ในการสร้าง  หมายถึง  กระบวนการหรือวิ ธีด  า เ นินการสร้าง                   
องคพ์ระพุทธรูป โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การหล่อพระพุทธรูปตามน ้ าหนัก จ  านวนหรือปริมาณ
ของวสัดุแต่ละประเภท การใชส้ลกัประกอบ รวมไปถึงการสานข้ึนรูป ซ่ึงถือเป็นเทคนิคในการ
สร้างพระพุทธรูปแต่ละองค ์ทั้งน้ีจากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูป
ท าให้ผูว้ิจ ัยพบว่า กรรมวิธีท่ีใช้ในการสร้างพระพุทธรูปเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้ งช่ือ
พระพุทธรูปในประเทศไทย ตวัอยา่งเช่น 

 พระเจ้าเก้าตือ้ 
   พระเจา้เกา้ต้ือ เป็นพระประธาน ในพระอุโบสถวดับุปผาราม (วดัสวนดอก) 
จงัหวดัเชียงใหม่ ปางมารวิชยั ศิลปะสมยัลา้นนา - สุโขทยั เป็นพระพุทธรูปหล่อดว้ยโลหะส าริด
ขนาดใหญ่และมีน ้ าหนักมาก สามารถแยกถอดประกอบได้เป็น 9 ช้ินส่วน และนามเรียก             
พระเจา้เก้าต้ือน้ีมาจากน ้ าหนักทองท่ีใชใ้นการหล่อพระพุทธรูป คือ ใช้ทองหนักถึง 9 ต้ือ หรือ 
9,000 กิโลกรัม (วรนนัทน์  ชชัวาลทิพากร, 2546: 183)   

 พระเจ้าล้านทอง 
   พระเจา้ลา้นทอง ประดิษฐานท่ีวดัพระเจา้ลา้นทอง อ  าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะสมยัลา้นนา มีประวติัท่ีกล่าวไวว้่า “พระยาศิริรัชฎ ์   
เงินกอง” เจา้เมืองเชียงแสนไดส้ร้างวดัแห่งน้ีข้ึน และหล่อพระพุทธรูปดว้ยทองปัญจโลหะ น ้ าหนัก
ลา้นทอง (10 หาบ หรือ 1,000 ชัง่) และขนานนามพระพุทธรูปว่า พระเจา้ลา้นทอง (กรมศิลปากร, 
2543: 65) 

 พระเจ้าองค์ตือ้ 
   พระเจา้องค์ต้ือ ประดิษฐานท่ีวดัศรีชมภูองค์ต้ือ จงัหวดัหนองคาย เล่ากนัว่า  
วดัแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริยแ์ห่งลา้นช้าง พระองค์ได้ชักชวน
พุทธศาสนิกชนมาร่วมกนัสร้างพระประธานประจ าพระอุโบสถ โดยสามารถเร่ียไรโลหะประเภท
ต่าง ๆ ไดถึ้ง 1 ต้ือ พระพุทธรูปท่ีหล่อข้ึนมานั้นมีความงดงามมาก ชาวบา้นจึงอญัเชิญประดิษฐานไว ้
พร้อมถวายพระนามพระพุทธรูปว่า “พระเจา้องคต้ื์อ” (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2545: 333)    
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 พระแสน 
   พระแสน ประดิษฐานในพระอุโบสถวดัหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่    
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะสมยัลา้นชา้ง เป็นพระพุทธรูปท่ีมีต  านานในการสร้างกล่าวว่า      
พระครูโพนเสม็ด ผูเ้ป็นปราชญ์แห่งเมืองศรีสัตนาคนหุต ได้อพยพหนีราชภัยไปซ่อนตัวอยู่ใน 
หลายเมืองทางฝ่ังขวาของแม่น ้ าโขง หลงัจากนั้นไดม้ีการสร้างพระพุทธรูปข้ึนไว ้ณ เมืองเชียงแตง 
แขวงเมืองจ าปาศกัด์ิ เป็นพระพุทธรูปเน้ือนวโลหะหนกักว่า 60 ชัง่ ค  านวณไดก้ว่าแสนเฟ้ืองจึงเป็น
ท่ีมาของช่ือ “พระแสน” (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2545: 81)    

 พระแสนแซ่ทองค า 
   พระแสนแซ่ทองค า ประดิษฐานอยูใ่นพระวิหารวดัพระเจดียซ์าวหลงั จงัหวดั
ล  าปาง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะสมยัลา้นนาผสมอยธุยา เป็นพระพุทธรูปทองค าบริสุทธ์ิ 
สร้างโดยกรรมวิธีเคาะข้ึนรูปเป็นส่วน ๆ ทั้งองค์ สามารถแยกออกเป็น 32 ส่วน เช่น พระเศียร
ชั้นนอก พระเศียรชั้นในกบัพระพกัตร์ พระกรรณ พระกร พระสังฆาฏิ สามารถน ามาประกอบ    
สวมต่อกนัโดยใช ้“แซ่” หรือสลกัในภาษาเหนือ ใส่ไวเ้ป็นแห่ง ๆ ฝีมือการสร้างประณีตและมีความ
งดงามมาก (กองบรรณาธิการข่าวสด, 2557: 215) 

 หลวงพ่อสาน 
   หลวงพ่อสาน ประดิษฐานอยู่ท่ีวดัจอมสวรรค์ จงัหวดัแพร่ เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชยั ศิลปะแบบพม่า เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิคู่วดัจอมสวรรค์ หลวงพ่อสาน
เป็นพระพุทธรูปท่ีสานดว้ยไมไ้ผข้ึ่นเป็นรูปองคพ์ระแลว้ลงรักปิดทอง (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2546: 
145)    

 จากตวัอยา่งขอ้มลูของพระพุทธรูปในขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า กรรมวิธีท่ีใชใ้นการสร้าง
พระพุทธรูปบางองค ์ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือใหแ้ก่พระพุทธรูปองค์นั้น ๆ ไดแ้ก่ การหล่อ
พระพุทธรูปตามน ้ าหนัก จ  านวนหรือปริมาณของวัสดุ คือ พระเจ้าเก้าต้ือ พระเจ้าล้านทอง           
พระเจา้องค์ต้ือ พระแสน การใชส้ลกัประกอบ คือ พระแสนแซ่ทองค า และการสานข้ึนรูป คือ 
หลวงพ่อสาน ซ่ึงข้อมูลท่ีปรากฏเห็นได้จากประวัติความเป็นมาหรือต านานในการสร้าง
พระพุทธรูปท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยศพัทท่ี์ประกอบเป็นช่ือของพระพุทธรูปองคด์งักล่าว 

5.  บุคคลที่เกีย่วข้อง 

 บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัพระพุทธรูปในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ เป็นบุคคลท่ีสร้างพระพุทธรูปหรือเป็นบุคคลท่ีผูส้ร้างพระพุทธรูปตอ้งการอุทิศถวายให้เพื่อ



73 
 

 

เป็นอนุสรณ์ รวมทั้งบุคคลท่ีตั้ งช่ือหรือถวายพระนามให้แก่พระพุทธรูป ซ่ึงผูว้ิจัยพบว่า บุคคล         
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย โดยจากการศึกษาขอ้มูล
ในดา้นประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูป ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถท่ีจะจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเด็น 
ได้แก่ การตั้งช่ือพระพุทธรูปตามบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และบุคคลท่ีตั้งช่ือหรือถวายพระนามให้แก่
พระพุทธรูป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.1 การตั้งช่ือพระพุทธรูปตามบุคคลที่เกีย่วข้อง 

   การตั้งช่ือพระพุทธรูปตามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการน าช่ือหรือพระนามของ
บุคคลท่ีมีความสมัพนัธบ์างประการกบัพระพุทธรูปมาตั้งเป็นช่ือให้แก่พระพุทธรูปองค์นั้น ไดแ้ก่ 
การตั้งช่ือตามผูส้ร้าง การตั้งช่ือตามผูท่ี้ไดรั้บการอุทิศถวาย และการตั้งช่ือตามผูส้ร้างและผูท่ี้ไดรั้บ      
การอุทิศถวาย ดงัน้ี 

  5.1.1 การตั้งช่ือตามผู้สร้าง 

   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏในลกัษณะดงักล่าว จะน าช่ือหรือพระนามของ    
ผูท่ี้สร้างพระพุทธรูปมาตั้งเป็นช่ือใหแ้ก่พระพุทธรูปองคน์ั้น ตวัอยา่งเช่น 

   พระเจ้าเมง็ราย 
    พระเจ้าเม็งราย เป็นพระพุทธรูปประธานในวิหารวดัพระเจ้าเม็งราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปศิลปะลา้นนา สมยัพระเจา้เมง็รายหรือมงัราย ซ่ึงเป็นปฐมกษตัริย ์ 
พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนา พระพุทธรูปองค์น้ีชาวบ้านนิยมเรียกว่า “พระเจ้าค่าคิง      
พญามงัราย” โดยค าว่า “ค่าคิง” หมายถึง “ขนาดเท่าตวั” ซ่ึงเช่ือกนัว่าพระพุทธรูปองค์น้ีพระเจ้า      
มงัรายสร้างข้ึนให้มีขนาดเท่าพระวรกายของพระองค์ อีกทั้งยงัมีต  านานกล่าวถึงความเล่ือมใส       
ต่อพระพุทธศาสนาของพระเจา้มงัรายจึงไดมี้กาสร้างพระพุทธรูปข้ึน 5 องค ์แบ่งเป็น พระยนื 3 องค ์
พระนัง่ 2 องค์ และแต่ละองค์จะมีขนาดเท่าพระวรกายของพระเจา้มงัราย (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 
2545: 157)  

   พระไชยเชษฐาธิราช 
    พระไชยเชษฐาธิราช เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะสมยัลา้นชา้ง 
ประดิษฐานอยูภ่ายในถ ้าหินปูนขนาดเลก็ท่ีวดัถ  ้าคูหาสวรรค์ จงัหวดัหนองบวัล  าภู ส าหรับช่ือเรียก
ของพระพุทธรูป “พระไชยเชษฐาธิราช” เน่ืองจากเป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจ้า       
ไชยเชษฐาธิราช ผูป้กครองอาณาจักรล้านช้าง และเป็นพระพุทธรูปท่ีชาวบ้านศรัทธามาก             
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ตามต านานกล่าวว่า พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชสร้างพระพุทธรูปองค์น้ีข้ึนพร้อมถวายวิสุงคามสีมา
ใหแ้ก่วดัและมอบท่ีท ากินใหแ้ก่ชาวบา้น (กองบรรณาธิการข่าวสด, 2557: 157) 

  5.1.2 การตั้งช่ือตามผู้ที่ได้รับการอุทิศถวาย 

   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏในลกัษณะดงักล่าว จะน าช่ือหรือพระนามของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีผูส้ร้างพระพุทธรูปต้องการอุทิศถวายให้ มาตั้งเป็นช่ือของพระพุทธรูป       
เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์ใหแ้ก่บุคคลนั้น ๆ ตวัอยา่งเช่น 

   พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลศิหล้านภาลยั 
    พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสององค์น้ี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงสร้างข้ึนเม่ือคร้ังพระองค์เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติ      
โดยสร้างเป็นพระพุทธรูปยืน หล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิ หุ้มทองค า ทรงเคร่ืองอย่างพระเจา้จกัรพรรดิ 
ลงยาราชาวดี ประดับนวรัตน์อนัมีค่า ประดิษฐานไวใ้นพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระพุทธรูปองค์ ท่ีอยู่ด้านทิศเหนือทรงถวายพระนามว่ า  “พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก ”                    
ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมอยักาธิราช ส่วนพระพุทธรูปองค์ท่ีอยู่ด้านทิศใต้ถวาย       
พระนามว่า “พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ                
ทั้ งน้ีสืบเน่ืองมาจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงพอพระราชหฤทัยเก่ียวกับ          
การเรียกช่ือแผน่ดินตามยคุสมยัของผูค้น กล่าวคือ แต่เดิมคนมกัเรียกแผน่ดินในสมยั  รัชกาลท่ี 1 ว่า 
“แผ่นดินต้น” และเรียกแผ่นดินในสมยัรัชกาลท่ี 2 ว่า “แผ่นดินกลาง” เมื่อถึงสมยัของพระองค์        
ก็จะเรียกเป็น “แผ่นดินปลาย” ซ่ึงเป็นอปัมงคล พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการให้เรียกนาม    
อดีตรัชกาลตามนามพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ คือ เรียกรัชกาลท่ี 1 ว่า “แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้า      
จุฬาโลก” และเรียกรัชกาลท่ี 2 ว่า “แผ่นดินพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั” (สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง    
ราชานุภาพ, 2514: 5 - 6) 

   พระพุทธมหาชนก 
    พระพุทธมหาชนก เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดปทุมคงคา         
ปางมารวิชัย ทรงเคร่ือง ขัดสมาธิราบ สร้างโดยใช้โลหะลงรักปิดทอง พระนาม “พระพุทธ         
มหาชนก” สืบเน่ืองมาจากสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาททรงบ าเพญ็พระราชกุศลถวายแด่
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2545: 117) 
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   หลวงพ่ออภัยวงศ์ 
    หลวงพ่ออภยัวงศ ์เป็นพระประธานในพระอุโบสถวดัแกว้พิจิตร จงัหวดั
ปราจีนบุรี สร้างข้ึนในปีพุทธศกัราช 2464 โดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงออกแบบ 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “หลวงพ่ออภัยวงศ์”                
เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจา้พระยาอภยัภูเบศร (ชุ่ม  อภยัวงศ)์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้บูรณปฏิสังขรณ์วดัแห่งน้ี             
(กองบรรณาธิการข่าวสด, 2557: 55) 

  5.1.3 การตั้งช่ือตามผู้สร้างและผู้ที่ได้รับการอุทิศถวาย  

   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏในลักษณะดังกล่าว จะน าช่ือของผูท่ี้สร้าง
พระพุทธรูป รวมทั้งช่ือหรือพระนามของบุคคลท่ีผูส้ร้างต้องการอุทิศถวายให้ มาตั้งเป็นช่ือของ
พระพุทธรูปองค์ดังกล่าว เพื่อเป็นเกียติแก่ผูส้ร้างและเพื่อต้องการอุทิศถวายเป็นอนุสรณ์ให้แก่
บุคคลท่ีล่วงลบัอีกประการหน่ึง ตวัอยา่งเช่น 

   สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ 
    สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ เ ป็นพระประธานในพระอุโบสถ               
วดัญาณสงัวราราม จงัหวดัชลบุรี สร้างข้ึนเม่ือสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศกัราช 2525 
สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก (เจริญ  สุวฑฺฒโน) เม่ือคร้ังด ารง
สมณศักด์ิสมเด็จพระญาณสังวรได้ร่วมกับศิษยานุศิษยแ์ละพุทธศาสนิกชน สร้างวดัท่ีอ  าเภอ        
บางละมุง จงัหวดัชลบุรี เพื่อนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพล  
อดุลยเดช ส าหรับในการสร้างพระพุทธรูปน้ีมีการก าหนดเพ่ืออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่   
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย ์ผูท้รงกอบกู้เอกราช เมื่อพุทธศักราช 2135               
โดยในการน้ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ถวายพระนามให้แก่พระพุทธรูปว่า “สมเด็จพระพุทธ
ญาณนเรศวร์” (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2546: 189)    

 จากการวิเคราะห์ช่ือและข้อมูลของพระพุทธรูปท่ีผูว้ิจัยได้ยกตัวอย่างในข้างต้น      
แสดงใหเ้ห็นว่า ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทยบางองคจ์ะมีความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยช่ือของบุคคลท่ีปรากฏเป็นช่ือของพระพุทธรูปนั้นจะเป็นช่ือของบุคคลท่ีสร้างพระพุทธรูป   
หรืออีกนัยหน่ึงจะเป็นในลกัษณะท่ีผูส้ร้างพระพุทธรูปมีวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างพระพุทธรูปข้ึน
เพ่ือให้เป็นอนุสรณ์แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ทั้งน้ีช่ือของบุคคลท่ีปรากฏเป็นช่ือของพระพุทธรูป     
จะมาจากช่ือหรือพระนามของพระมหากษตัริยแ์ละบุคคลส าคญัของบา้นเมืองเป็นหลกั  
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 5.2 บุคคลที่ตั้งช่ือหรือถวายพระนามให้แก่พระพุทธรูป 

   จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ผูว้ิจยัพบว่า พระพุทธรูปในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ไม่ปรากฏข้อมูลของผูท่ี้ตั้ งช่ือหรือถวายพระนามให้แก่พระพุทธรูป ทั้ งน้ีอาจ         
เป็นเพราะพระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปโบราณท่ีมีการสร้างผ่านมาเป็นระยะเวลาหลาย
ร้อยปี ขอ้มูลดงักล่าวจึงไม่อาจปรากฏอยู่ในปัจจุบนั แต่ส าหรับพระพุทธรูปส่วนหน่ึงท่ีมีข้อมูล
แสดงใหเ้ห็นถึงบุคคลท่ีตั้งช่ือหรือถวายพระนามใหแ้ก่พระพุทธรูป ผูว้ิจยัพบว่า บุคคลท่ีตั้งช่ือหรือ
ถวายพระนามให้แก่พระพุทธรูปมักเป็นพระมหากษัตริย ์ท่ีมีพระปรีชาสามารถทางด้าน            
อกัษรศาสตร์ จึงส่งผลใหช่ื้อของพระพุทธรูปท่ีปรากฏมีลกัษณะเป็นช่ือท่ีมีความยาวมากเป็นพิเศษ 
มีลกัษณะทางโครงสร้างแบบซบัซอ้นท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย อีกทั้งยงัมี
การประกอบหน่วยศัพท์ท่ีมาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงผูว้ิจัย                
จะยกตวัอยา่งใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย ์ไทยท่ีมี      
พระปรีชาสามารถในศาสตร์หลายแขนง อาทิ ประวติัศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รวมไปถึงดา้น         
อกัษรศาสตร์ท่ีทรงเช่ียวชาญในหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เน่ืองจาก
พระองคท์รงศึกษาขณะทรงผนวช ทรงส าเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค (จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ, 2549: 
43) จากพระปรีชาสามารถในด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์ ส่งผลให้ช่ือของพระพุทธรูป               
ท่ีพระองคท์รงถวายพระนามใหน้ั้นมีความงดงามไพเราะสละสลวยเป็นอยา่งยิง่ ตวัอยา่งเช่น 

 “พระพุทธชินสีห์มนีุนาถ อุรคอาสนบัลลงัก์ อุทธังทิศภาคนาคปรก ดิลกภพบพิตร” 

     จากตวัอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นถึงช่ือของพระพุทธรูปท่ีพระบาทสมเด็จ   
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวถวายพระนาม โดยมีลกัษณะทางโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า +   
ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    

   ส่วนหน้า ท่ีปรากฏ คือ “พระพุทธ” 
   ส่วนหลกั ท่ีปรากฏ คือ “ชินสีห์” “มุนี” “นาถ”   
   ส่วนขยาย ปรากฏ 3 ส่วน คือ “อุรคอาสนบลัลงัก์” (อุรค - อาสน - บงัลงัก์) 
“อุทธงัทิศภาคนาคปรก” (อุทธงั - ทิศ - ภาค - นาคปรก) “ดิลกภพบพิตร” (ดิลก - ภพ - บพิตร) 
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   จะเห็นได้ว่าช่ือพระพุทธรูปดังกล่าวมีการใช้หน่วยศพัท์จ  านวนมากมา
ประกอบเป็นช่ือ โดยหน่วยศพัทท่ี์ปรากฏเป็นค าศพัทท่ี์มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต อีกทั้ง 
ยงัมีการใชส่้วนขยายในการเสริมความเพื่อบ่งบอกรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของพระพุทธรูป    
ท าใหช่ื้อมีความยาวและมีความไพเราะในดา้นการใชภ้าษาเป็นอยา่งมาก 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย ์ท่ีมี           
พระปรีชาสามารถในด้านอกัษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว ้   
เป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนเอง และท่ีทรงแปลมาจากวรรณกรรมต่างประเทศ       
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าพระองค์ทรงเช่ียวชาญในดา้นการประพนัธ์และการใชภ้าษาต่าง ๆ จนไดรั้บ
พระราชสมญัญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” (จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ, 2549: 73 - 74)          
จากพระปรีชาสามารถในดา้นอกัษรศาสตร์ของพระองค์ ส่งผลให้ช่ือของพระพุทธรูปท่ีพระองค์
ทรงถวายพระนามใหน้ั้นมีความงดงามและไพเราะเป็นอยา่งยิง่ ตวัอยา่งเช่น        

 “พระร่วงโรจนฤทธ์ิ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร” 

  จากตวัอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นถึงช่ือของพระพุทธรูปท่ีพระบาทสมเด็จ   
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวถวายพระนาม โดยมีลกัษณะทางโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า +   
ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    

   ส่วนหน้า ท่ีปรากฏ คือ “พระ” 
   ส่วนหลกั ท่ีปรากฏ คือ “ร่วง” “โรจน” “ฤทธ์ิ”   
   ส่วนขยาย ปรากฏ 2 ส่วน คือ “ศรีอินทราทิตยธ์รรโมภาส” (ศรี - อินทราทิตย ์ 
- ธรรม - โอภาส) “มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร” (มหา - วชิราวุธ - ราช - ปูชนีย - บพิตร) 

   จะเห็นได้ว่าช่ือพระพุทธรูปดังกล่าวมีการใช้หน่วยศัพท์ภาษาบาลีและ
สนัสกฤตจ านวนมากมาประกอบเป็นช่ือของพระพุทธรูปดงักล่าว อีกทั้งยงัมีการใชส่้วนขยายใน
การเสริมความเพื่อบ่งบอกรายละเอียดเก่ียวกบัพระพุทธรูป ท าใหช่ื้อมีความยาวและมีความไพเราะ
ในดา้นการใชภ้าษาเป็นอยา่งมาก 
 นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยยงัพบว่า ผูท่ี้ตั้ งช่ือหรือถวายพระนามของพระพุทธรูปนั้นอาจเป็น 
ชาวบา้นทัว่ไปก็ได ้ตวัอยา่งเช่น 
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  “หลวงพ่อด า” วดัตะคร ้ าเอน จังหวดักาญจนบุรี เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างจาก
ทองเหลืองผสมนาคท าให้สีของพระพุทธรูปออกสีด าทั้งองค์ชาวบา้นจึงพากนัเรียกพระพุทธรูป 
องคน้ี์ว่า “หลวงพ่อด า” สืบมาจนถึงปัจจุบนั (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2546: 181) 

  “หลวงพ่อแดง” วดัราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร สาเหตุท่ีมี      
พระนามเช่นน้ีเป็นเพราะเม่ือมีการอญัเชิญพระพุทธรูปโดยใชแ้พล่องมาจนถึงวดั เกิดแพแตกท าให้
พระพุทธรูปจมลงในน ้ าเป็นเวลานาน เม่ืออัญเชิญข้ึนฝ่ังได้มีการท าความสะอาดขัดคราบ        
ตะไคร่ออก ปรากฏสนิมแดงทัว่ทั้งองค ์ชาวบา้นจึงเรียกว่า “หลวงพ่อแดง” (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 
2546: 65) 

 จากตวัอยา่งช่ือของพระพุทธรูปขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างช่ือของ
พระพุทธรูปท่ีมีการตั้ งช่ือหรือถวายพระนามโดยพระมหากษัตริย ์ท่ีทรงเช่ียวชาญทางด้าน        
อกัษรศาสตร์กบัช่ือของพระพุทธรูปท่ีมีการตั้งช่ือโดยชาวบา้นทัว่ไป กล่าวคือ ช่ือของพระพุทธรูปท่ี
พระมหากษตัริยถ์วายพระนามนั้นจะมีลกัษณะทางโครงสร้างท่ีซบัซอ้น มีการเรียบเรียงหน่วยศพัท์
ท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีช่ือของพระพุทธรูปท่ีชาวบ้านทั่วไป           
เป็นผู ้ตั้ ง ช่ือนั้ นจะมีลักษณะการใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายและไม่มีการใช้โครงสร้างท่ีซับซ้อน                  
ท าใหเ้มื่อไดฟั้งช่ือของพระพุทธรูปดงักล่าวแลว้สามารถท่ีจะคาดเดาถึงพุทธลกัษณะหรืออาจทราบ
ความหมายของพระพุทธรูปดงักล่าวไดใ้นทนัที     

6.  ปางของพระพุทธรูป 

 ปางของพระพุทธรูป หมายถึง ท่าทางหรืออิริยาบถต่าง ๆ ของพระพุทธรูปท่ีสอดคลอ้ง
กับเหตุการณ์ในพุทธประวัติตามล าดับ เร่ิมตั้ งแต่เม่ือพระองค์ประสูติไปจนถึงเม่ือพระองค ์       
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็น 72 ปาง เช่น ปางประสูติ ปางถวายเนตร           
ปางพระเกศธาตุ ปางร าพึง ปางประทับเรือ ปางอุม้บาตร ปางเปิดโลก ปางปรินิพพาน ฯลฯ 
(กรมการศาสนา, 2525: 1 - 5) ทั้ งน้ีในสังคมไทยได้มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ข้ึน             
เป็นจ านวนมาก โดยพุทธลกัษณะของพระพุทธรูปเหล่านั้นสามารถส่ือความถึงเหตุการณ์ท่ีปรากฏ     
ในพุทธประวติัตอนใดตอนหน่ึง 
 ในการตั้ งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจ ัยพบว่า ปางของพระพุทธรูปเป็น     
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูป กล่าวคือ พระพุทธรูปบางองคจ์ะมีการตั้งช่ือตามปางของ
พระพุทธรูปองคน์ั้น ๆ ซ่ึงช่ือของพระพุทธรูปท่ีสอดคลอ้งกบัปางต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปางบ าเพญ็ทุกรกิริยา 
ปางมารวิชยั ปางนาคปรก ปางฉนัสมอ ปางลีลา ปางขอฝนหรือปางคนัธารราษฎร์ ปางป่าเลไลยก ์
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และปางโปรดอสุรินทราหูหรือปางไสยาสน์ ซ่ึงผูว้ิจยัจะแสดงให้เห็นถึงช่ือพระพุทธรูปดงักล่าว
ตามล าดบัเหตุการณ์ในพุทธประวติั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 6.1 ปางบ าเพญ็ทุกรกริิยา  

   พระพุทธรูปปางบ าเพ็ญทุกรกิ ริยาน้ีจะอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ        
พระหตัถท์ั้งสองซอ้นกนัวางลงบนพระเพลา พระหตัถข์วาทบัพระหตัถซ์า้ย อุตราสงค ์(จีวร) อยู่บน
พระองัสาเล็กน้อย ข้างขวาหลุดลงมาวางบนพระเพลา บางแห่งท าแบบจีวรหลุดลงมาหมด          
พระวรกายซูบผอมจนพระอฐิัและพระนหารู (เอน็) ปรากฏนูนเด่นชดั (กรมการศาสนา, 2525: 42)  
   เหตุการณ์ในพุทธประวติัดงักล่าวเกิดข้ึนเม่ือคร้ังท่ีพระพุทธเจ้ายงัทรงเป็น   
พระโพธิสัตว์ได้ศึกษาธรรมจากส านักของอาฬารดาบสและอุทกดาบสในระยะหน่ึง จากนั้ น
พระองคท์รงเห็นว่ายงัมิใช่หนทางแห่งการพน้ทุกข์ ต่อมาพระองค์ทรงด าริว่าหนทางท่ีจะตรัสรู้ได ้
คือ การท าทุกรกิริยาเป็นล าดบัขั้นตอนจนถึง 6 ปี แต่ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ กระทัง่พระองค์ทรง
พิจารณาเห็นถึง “มชัฌิมาปฏิปทา” อนัเป็นหนทางสายกลางแห่งพระโพธิญาณ (พระพิมลธรรม 
(ชอบ  อนุจารีมหาเถระ), 2533: 17 - 21)  
   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ “พระพุทธรูปปางท าทุกรกริิยา”    

 6.2 ปางมารวชัิย  

   พระพุทธรูปปางมารวิชยัน้ีจะอยู่ในอิริยาบถนั่งขดัสมาธิ พระหัตถซ์า้ยหงาย
วางบนพระเพลา พระหัตถข์วาวางบนพระชานุ (เข่า) น้ิวพระหัตถช้ี์ลงพ้ืนธรณี (กรมการศาสนา, 
2525: 64)   
   เหตุการณ์ในพุทธประวติัดงักล่าวเกิดข้ึนเม่ือพระโพธิสตัวอ์ธิษฐานจิตมุ่งท่ีจะ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดยเสด็จข้ึนประทับรัตนบัลลงัก์ใตพ้ระศรีมหาโพธิพฤกษ์ ในขณะนั้น    
พระยาวสัวดีมาราธิราชเห็นว่าพระโพธิสตัวจ์ะหลุดพน้วิสยัอ  านาจมาร จึงยกพลมาคุกคามขดัขวาง 
มิใหบ้รรลุโพธิญาณ ทา้ยท่ีสุดแลว้ดว้ยบุญบารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ไดท้รงสั่งสมมาเป็นเวลาหลาย
พระชาติ  โดยมีพระแม่ธรณีเป็นพยานได้บีบมวยผมหลั่งน ้ าในการบ าเพ็ญบุญบารมีของ              
พระโพธิสตัวอ์อกมาท่วมเหล่ามารไปหมดส้ิน (ไขศรี  ศรีอรุณ, 2546: 21)   
   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏ ได้แก่  “พระพุทธมารวิชัย  อภัยปรปักษ ์         
อคัรพฤกษโ์พธิภิรมย ์อภิสมพุทธบพิตร” 
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 6.3 ปางนาคปรก 

   พระพุทธรูปปางนาคปรกน้ีจะอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ ทรงหงาย      
พระหัตถ์ทั้ งสองแบวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนกับพระหัตถ์ซ้าย มีพญานาค         
แผพ่งัพานคลุมเบ้ืองบนพระเศียร (กรมการศาสนา, 2525: 80) 
   เหตุการณ์ในพุทธประวติัดงักล่าวเกิดข้ึนในสัปดาห์ท่ีหกหลงัจากการตรัสรู้ 
พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จไปประทับใต้ต้นมุจลินทพฤษ์ (ต้นจิก) ในขณะนั้นเกิดอากาศวิปริต         
ฝนตกหนกั พญานาคท่ีมีช่ือตามตน้มุจลินทอ์าศยัอยูใ่นสระบริเวณนั้นเกิดความเล่ือมใสจึงไดข้ึ้นมา
ขนดกายลอ้มและแผพ่งัพานขนาดใหญ่เพื่อปกป้องพระพุทธเจา้ (ไขศรี  ศรีอรุณ, 2546: 22)  
   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏ ได้แก่ “พระนาคปรก” “หลวงพ่อนาคปรก” 
“พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ อุรคอาสนบลัลงัก ์อุทธงัทิศภาคนาคปรก ดิลกภพบพิตร”   

 6.4 ปางฉันสมอ 

   พระพุทธรูปปางฉันสมอน้ีจะอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ ์ 
ซา้ยหงายวางบนพระเพลา พระหตัถข์วาทรงถือผลสมอโดยหงายพระหตัถว์างท่ีพระชานุ เป็นกิริยา
เสวยผลสมอ (กรมการศาสนา, 2525: 83) 
   เหตุการณ์ในพุทธประวติัดงักล่าวเกิดข้ึนในสัปดาห์ท่ีเจ็ดหลงัจากการตรัสรู้ 
พระพุทธเจา้ประทบัเสวยวิมุตติสุขใตร่้มไมร้าชายตนพฤกษ ์(ตน้เกด) นบัตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้
มาเป็นระยะเวลาถึง 49 วนัท่ีพระองค์ไม่ได้เสวยส่ิงใดเลย ท าให้สมเด็จอมัรินทราธิราชปริวิตก       
จึงได้น าผลสมออนัเป็นทิพยโ์อสถจากเทวโลกมาถวาย พระพุทธองค์จึงไดท้รงรับผลสมอนั้น        
มาเสวย (ไขศรี  ศรีอรุณ, 2546: 23) 
   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ “พระฉันสมอ”    

 6.5 ปางลลีา 

   พระพุทธรูปปางลีลาน้ีจะอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกส้นพระบาทขวาสูงข้ึน   
จากพ้ืน ปลายพระบาทยงัจดอยูก่บัพ้ืน อยูใ่นท่าจะกา้วเพ่ือทรงพระราชด าเนิน พระหัตถข์วาห้อยอยู่
ในท่าไกว พระหัตถซ์า้ยยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถป้์องไปเบ้ืองหน้าเป็นกิริยาเดิน บางแห่ง  
ท าเป็นจีบพระองคุลีก็มี (กรมการศาสนา, 2525: 190) 
   เหตุการณ์ในพุทธประวติัดังกล่าวเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จ      
ไปโปรดพระพุทธมารดาแลว้พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยบันไดแก้ว       
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ท่ีพระอินทร์ได้เนรมิตข้ึนส าหรับพระพุทธองค์ นอกจากน้ีอิริยาบถลีลาอาจหมายรวมถึง             
พุทธประวติัตอนอ่ืน ๆ ได ้เน่ืองจากเป็นอิริยาบถตามปกติ (ไขศรี  ศรีอรุณ, 2546: 31)  
   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ “พระพุทธรูปปางลลีา” 

 6.6 ปางขอฝนหรือปางคนัธารราษฎร์  

   พระพุทธรูปปางขอฝนหรือปางคันธารราษฎร์น้ีจะอยู่ในพระอิริยาบถยืน   
ทรงผา้อุทกสาฎก (ผา้อาบน ้ าฝน) พระหตัถข์วายกข้ึนเป็นกิริยากวกัแสดงอาการขอฝน พระหตัถซ์า้ย
ยกข้ึนเสมอเอวเป็นอาการรองรับน ้ าฝน (พระพิมลธรรม (ชอบ  อนุจารีมหาเถระ), 2533: 183) 
นอกจากน้ีพระพุทธรูปปางดงักล่าวยงัมีท่ีอยูใ่นอิริยาบถนัง่อีกรูปแบบหน่ึง คือ นั่งขดัสมาธิ ทรงผา้
อุทกสาฎก พระหตัถข์วายกข้ึนเป็นกิริยากวกัแสดงอาการขอฝนเช่นเดียวกนั พระหัตถซ์า้ยหงายแบ
รองรับน ้ าฝนซ่ึงวางอยูบ่นพระเพลา พระพุทธรูปปางน้ีนิยมเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ปางคนัธารราษฎร์ 
หรือปางคันธาระ เพราะพระพุทธรูปปางน้ีสร้างข้ึนท่ี “เมืองคันธาระ” เป็นคร้ังแรกในช่วง           
ราวพุทธศกัราช 400 โดยผูท่ี้สร้าง คือ พระเจา้มิลินทราช ผูป้กครองเมืองคนัธาระ (กรมการศาสนา, 
2525: 210)  
   เหตุการณ์ในพุทธประวัติดังกล่าวเกิดข้ึนเมื่อพระพุทธเจ้าประทับ ณ               
เชตวนัวิหาร กรุงสาวตัถี เป็นช่วงเวลาท่ีฝนแลง้ท าให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง 
แมก้ระทัง่สระโบกขรณีท่ีใชส้ าหรับพุทธบริโภคก็น ้ าแห้งไปดว้ยเช่นกนั พระพุทธองค์จึงเสด็จยืน
บริเวณขอบสระ ยกพระหัตถ์ขวากวกัเรียกฝน พระหัตถซ์้ายรองรับน ้ าฝน ดว้ยพุทธานุภาพของ
พระองคฝ์นจึงตกลงมาเป็นอนัมาก (ไขศรี  ศรีอรุณ, 2546: 32) 
   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ “พระคนัธารราษฎร์”     

 6.7 ปางป่าเลไลยก์ 

   พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์น้ีจะอยู่ในพระอิริยาบถประทบันั่งบนกอ้นศิลา 
หอ้ยพระบาททั้งสองขา้งลงทอดพระบาทเลก็นอ้ย พระหัตถซ์า้ยคว  ่าวางบนพระชานุซา้ย พระหัตถ์
ขวาหงายวางบนพระชานุขวาเป็นกิริยาทรงรับ โดยมีชา้งหมอบถือหมอ้น ้ ายื่นถวายและมีลิงหมอบ
ถือรังผึ้งถวายอยูเ่บ้ืองหนา้ (กรมการศาสนา, 2525: 258) 
   เหตุการณ์ในพุทธประวติัดังกล่าวเกิดข้ึนในขณะท่ีพระพุทธเจา้ประทบั ณ 
โฆษิตาราม กรุงโกสมัพี ภิกษุสาวกมีความเห็นแตกแยกเป็นสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได ้ท าให้
พระพุทธองคต์อ้งหา้มปราม แต่บรรดาภิกษุสาวกกลบัยงัคงวิวาทกนั พระองค์จึงเสด็จไปประทบั  
อยูแ่ต่ล  าพงัในป่า โดยมีชา้งนามว่า “ปาลิเลยยกะ” และลิงมาถวายตวัเป็นผูอุ้ปัฏฐาก ต่อมาจึงเรียก  
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ป่าน้ีตามช่ือชา้งว่า “ปาลิไลยก”์ ในปัจจุบนัไดแ้ผลงมาเป็น ปางป่าเลไลยก์ (กรมการศาสนา, 2525: 
258 - 261)   
   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏ ได้แก่ “พระพุทธปาลิไลยก์”  “พระปาง        
ป่าเลไลยก์”  “พระพุทธปาลไิลย ภิรัติไตรวิเวก เอกจาริกสมาจาร วิมุตติญาณบพิตร”    

 6.8 ปางโปรดอสุรินทราหูหรือปางไสยาสน์ 

   พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูน้ีจะอยูใ่นพระอิริยาบถนอนตะแคงขา้งขวา 
พระบาทซา้ยทบัพระบาทขวาเสมอกนั พระหตัถซ์า้ยทาบทอดไปตามพระวรกาย พระกจัฉะ (รักแร้) 
ทบัพระเขนย พระหตัถข์วายกข้ึนประคองพระเศียรให้ตั้งข้ึนเป็นกิริยาไสยาสน์ (กรมการศาสนา, 
2525: 263) ทั้งน้ีปางไสยาสน์หรือกิริยาไสยาสน์ ยงัสอดคลอ้งกบัลกัษณะของปางโปรดอสุรินทราหู 
กล่าวคือ ไสยาสน์ เป็นการเรียกพระพุทธรูปในท่านอนว่า พระไสยาสน์ หรือ พระพุทธไสยาสน์ 
หรือเรียกพระพุทธรูปปางนอนว่า ปางไสยาสน์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1277) จึงอาจกล่าวไดว้่า
เป็นพระพุทธรูปในปางเดียวกนั 
   เหตุการณ์ในพุทธประวติัดังกล่าวเกิดข้ึนเม่ือคร้ังท่ีพระพุทธเจา้ประทบั ณ 
พระเชตวนัวิหาร ในพระนครสาวตัถี อสุรินทราหูอุปราชของทา้วเวปจิตติอสุรบดินทร์ผูค้รอง     
อสูรภพได้สดับพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า  จึงเกิดความปรารถนาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า           
แต่ภายหลงักลบัคิดว่าพระพุทธเจา้เป็นเพียงมนุษย ์ผิดกบัตนท่ีมีร่างกายใหญ่โตท าให้เกิดมิจฉาทิฐิ 
จากนั้ นเม่ืออสุรินทราหูได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย ์นิรมิต         
พระวรกายให้ใหญ่โตมากกว่าอสุรินทราหูหลายเท่า ท าให้อสุรินทราหูละมิจฉาทิฐิและเล่ือมใส    
ในพระพุทธเจา้นบัแต่นั้นมา (พระพิมลธรรม (ชอบ  อนุจารีมหาเถระ), 2533: 259 - 262)         
   ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏ  ได้แก่  “พระพุทธไสยาสน์”  “พระพุทธ    
ไสยาสน์ภูค่าว”  “พระพุทธไสยาสน์ภูปอ”   

 จากการวิเคราะห์ข้างตน้แสดงให้เห็นว่า ปางของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกหน่ึงปัจจัย      
ท่ีมีผลต่อการตั้ งช่ือพระพุทธรูป โดยจะเห็นได้จากการใช้หน่วยศพัท์ท่ีประกอบเป็นช่ือของ
พระพุทธรูป ทั้ งหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏในส่วนหลกัและหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏในส่วนขยายของ           
ช่ือพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นหน่วยศพัทท่ี์มีความหมายโดยตรงเก่ียวกบัปางของพระพุทธรูปท่ีสมัพนัธก์บั
ปางของพระพุทธรูปองคน์ั้น ๆ  
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7.  ลกัษณะที่โดดเด่น 

 ลกัษณะท่ีโดดเด่น หมายถึง รูปร่างลกัษณะทางพุทธศิลป์ท่ีปรากฏให้เห็นได้จาก      
องค์พระพุทธรูปแต่ละองค์ ซ่ึงมีอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างไปจากพระพุทธรูปองค์อ่ืน ๆ โดยลกัษณะ       
ท่ีปรากฏอาจมีความสัมพนัธ์กับความเช่ือในเร่ืองมหาบุรุษลกัษณะและอนุพยญัชนะ หรืออาจ     
เป็นลกัษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลใหพ้ระพุทธรูปเหล่านั้นมีลกัษณะท่ีต่างไปจากพระพุทธรูป
โดยทั่ว ๆ ไป ซ่ึงผูว้ิจ ัยพบว่าลักษณะท่ีโดดเด่นดังกล่าวเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้ งช่ือ
พระพุทธรูป กล่าวคือ ช่ือของพระพุทธรูปบางองคจ์ะมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของพระพุทธรูป
องค์ดงักล่าว ทั้งน้ีผูว้ิจยัสามารถจ าแนกลกัษณะท่ีโดดเด่นออกไดเ้ป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ลกัษณะ     
ท่ีสัมพันธ์กับมหาบุรุษลักษณะหรืออนุพยญัชนะ และลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างจาก
พระพุทธรูปโดยทัว่ไป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 7.1 ลกัษณะที่สัมพนัธ์กบัมหาบุรุษลกัษณะหรืออนุพยญัชนะ 

   การสร้างพระพุทธรูปในวฒันธรรมไทยนั้นผูส้ร้างจะตอ้งค านึงถึงความเช่ือ
เก่ียวกับพระวรกายของพระพุทธเจ้าว่ามีลกัษณะต่างจากบุคคลธรรมดา กล่าวคือ พระพุทธเจ้า         
จะทรงบริบูรณ์ดว้ยมหาปุริสลกัษณะหรือมหาบุรุษลกัษณะ คือ ลกัษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ   
และอนุพยญัชนะ คือ อวยัวะส่วนปลีกย่อย 80 ประการ ความเช่ือดงักล่าวส่งผลให้เกิดการสร้าง
พระพุทธรูปท่ีมีความงามและโดดเด่นทางด้านพุทธศิลป์ ทั้ งน้ีผูว้ิจัยพบว่าช่ือของพระพุทธรูป          
ในประเทศไทยจ านวนหน่ึงมีความสอดคล้องลักษณะมหาบุรุษหรืออนุพยญัชนะดังกล่าว              
บางประการ ไดแ้ก่ 

  พระเจ้าแข้งคม 
   พระเจ้าแข้งคม ประดิษฐานในพระวิหารวัดศรีเกิด จังหวัดเชียงใหม่           
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขดัสมาธิราบ ขนาดใหญ่ สร้างจากสัมฤทธ์ิลงรักปิดทอง ศิลปะสมยั
ลา้นนา มีลกัษณะท่ีพิเศษ คือ พระชงฆเ์ป็นสนัข้ึน จึงเรียกว่า “แขง้คม” (ว. วรรณพงษ,์ 2557: 20)  
   ช่ือของพระพุทธรูปขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึง ลกัษณะประการหน่ึงท่ีปรากฏใน
มหาบุรุษลกัษณะ 32 ประการ ได้แก่ เอณิชงฺโฆ มีพระชงฆ์รีเรียวดังแข้งแห่งเน้ือทราย (พิริยะ      
ไกรฤกษ,์ 2551: 26) 

  พระเจ้าตาเขียว 
   พระเจ้าตาเขียว เป็นพระประธานในอุโบสถวัดบ้านเหล่า จังหวัดล  าพูน       
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างจากปูนป้ันปิดทอง ศิลปะสมยัทวารวดี ภายในองค์พระบรรจุผอบ
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พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ มีการน าลกูแกว้สีเขียวทึบขนาดใหญ่ใส่ไวเ้ป็นดวงพระเนตร (ทศพล  
จงัพานิชยก์ุล, 2546: 161) 
   ช่ือของพระพุทธรูปขา้งต้น แสดงให้เห็นถึง ลกัษณะประการหน่ึงท่ีปรากฏ   
ในมหาบุรุษลกัษณะ 32 ประการ ได้แก่ อภินีลเนตฺโต พระเนตรเขียวสนิทในท่ีควรจะเขียว          
(พระเนตรเขียวเขม้หรือด าสนิท) (พิริยะ  ไกรฤกษ,์ 2551: 24) 

       หลวงพ่อปากแดง  
   หลวงพ่อปากแดง เป็นพระประธานประดิษฐานในอุโบสถวัดพราหมณี 
จงัหวดันครนายก เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมยัลา้นชา้ง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธ์ิ จีวรลาย
ดอกพิกุล พระโอษฐแ์ยม้ทาดว้ยสีแดงเด่นชดั จึงเรียกกนัว่า “หลวงพ่อปากแดง” เป็นพระพุทธรูป
ส าคญัท่ีชาวลา้นชา้งอญัเชิญมาพร้อมกบัท่ีไดอ้พยพมาจากเมืองเวียงจนัทน์ (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 
2546: 201) 
   ช่ือของพระพุทธรูปขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึง ลกัษณะประการหน่ึงท่ีปรากฏใน     
อนุพยญัชนะ 80 ประการ ได้แก่ พิมฺโพษฺฐะ ริมพระโอษฐ์แดงดั่งผลต าลึงสุก (พิริยะ  ไกรฤกษ์, 
2551: 24) 

  พระเจ้าตนหลวง 
   พระเจา้ตนหลวง ประดิษฐานท่ีวดัศรีโคมค า จงัหวดัพะเยา เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดใหญ่ ศิลปะสมยัเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่ เมืองของ
จังหวดัพะเยาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในดินแดนลา้นนา และเน่ืองจากพระพุทธรูปองค์น้ีมีขนาด         
ใหญ่มากน้ีเอง ชาวพ้ืนเมืองทัว่ไปจึงเรียกว่า “พระเจา้ตนหลวง” สืบมาจนถึงทุกวนัน้ี (ปราโมทย ์     
ทศันาสุวรรณ, 2525: 108) 
   พระเจา้ตนหลวง มีต านานกล่าวไวว้่า ในสมยัพุทธกาลพระพุทธเจา้ไดเ้สด็จมา
ประทบัริมกว๊านพะเยา เม่ือฉันภัตตาหารเสร็จ พระอานนท์จะเดินไปตกัน ้ ามาถวายพระพุทธเจ้า     
แต่พญานาคท่ีอาศยัอยูใ่นกวา๊นพะเยาข้ึนมาขดัขวาง ท าให้พระพุทธเจา้ตอ้งแสดงปาฏิหาริยเ์นรมิต
พระวรกายใหสู้งใหญ่เทียบเท่าพระพุทธเจา้พระนามว่า “พระพุทธกกุสันธะ” และโปรดพญานาค        
จนละทิฐิเกิดความเล่ือมใส คิดสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เท่าท่ีตนได้พบ เพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา จึงไดแ้ปลงกายเป็นชายหนุ่มไปเล่าให้ตายายท่ีอาศยัอยู่บริเวณกว๊านพะเยารับรู้ 
และน าทรัพยสิ์นไปมอบให้เพื่อใชใ้นการสร้างองค์พระพุทธรูปดังกล่าว (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 
2545: 171)    
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   ช่ือของพระพุทธรูปในข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งกับต านาน       
ท่ีปรากฏ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพระประวติัของพระพุทธเจา้ท่ีมีพระนามว่า “พระพุทธกกุสันธะ” 
กล่าวคือ พระองคท์รงมีพระวรกายสูงใหญ่ถึง 40 ศอก (เอนก  ข  าทอง, 2541: 215)   

   พระอฏัฐารส  
   พระอฏัฐารส เป็นพระประธานในพระวิหารวดัเจดียห์ลวง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะสมยัลา้นนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 มีอิทธิพลของศิลปะสมยั
สุโขทยั สร้างจากโลหะปิดทอง เป็นพระพุทธรูปในท่ายืนขนาดใหญ่ มีความสูง 18 ศอก (ทศพล                   
จงัพานิชยก์ุล, 2546: 149) 
   ช่ือของพระพุทธรูปข้า งต้น  มีหน่วยศัพท์ ท่ีปรากฏ คือ “อัฏฐารส”                    
ท่ีมีความหมายว่า สิบแปด (พระอุดรคณาธิการ และจ าลอง  สารพดันึก, 2530: 17) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ความเช่ือเก่ียวกับความสูงของพระวรกายพระพุทธเจ้า ท่ีเช่ือสืบต่อกันมาว่า พระองค์ทรงมี        
ความสูงถึง 18 ศอก หรือท่ีเรียกกนัว่า “พระอฏัฐารส” (รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, 2557: 174)      

 7.2 ลกัษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไป   

   พระพุทธรูปถือเป็นผลงานด้านศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีความงดงามและ
ทรงคุณค่าเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงพระพุทธรูปในประเทศไทยบางองค์จะมีลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่าง
ไปจากพระพุทธรูปองค์อ่ืน ๆ เช่น มีสีท่ีแตกต่างจากพระพุทธรูปทัว่ไป รวมถึงมีลกัษณะเฉพาะ
บางอย่างท่ีต่างไปจากพระพุทธรูปองค์อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยพบว่า ลักษณะดังกล่าว             
จะมีความสมัพนัธก์บัการตั้งช่ือใหแ้ก่พระพุทธรูปองคน์ั้น ๆ ดว้ย ตวัอยา่งเช่น  

  พระผุด 
   พระผุด เป็นพระประธานในอุโบสถวดัพระทอง อ  าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต   
เป็นพระพุทธรูปท่ีผดุข้ึนมาจากพ้ืนใหเ้ห็นเพียงพระเกตุมาลาถึงพระศอ ประมาณ 1 ศอก เช่ือกนัว่า
เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างดว้ยทองค า ภายหลงัมีการก่ออิฐถือปูนสวมทับไว้อีกชั้นหน่ึง เน่ืองจาก    
กลวัถูกโจรกรรม โดยก่อสวมไวเ้ป็นรูปพระคร่ึงองค์ให้สูงกว่าเดิมเพื่อสักการบูชาดังท่ีปรากฏ             
ในปัจจุบนั (ว. วรรณพงษ,์ 2557: 84) 

  พระพวย  
   พระพวย ประดิษฐานในพระวิหารวดัพระมหาธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัย ศิลปะสมยัอยุธยา มีลกัษณะพิเศษ คือ ตรงฐานบัวดา้นหน้ามี   
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พวยน ้ ายืน่ออกมา เม่ือสรงน ้ าพระ น ้ าจะไหลลงมาท่ีฐานแลว้ออกมาตามพวย จึงไดช่ื้อว่า “พระพวย” 
(กรมศิลปากร, 2543: 101) 

  หลวงพ่อขาว 
   หลวงพ่อขาว ประดิษฐานในวิหารวดัโขด (ทิมธาราม) อ  าเภอเมือง จังหวดั
ระยอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขดัสมาธิเพชร ท่ีมีสีขาวทัว่ทั้งองค์ (กองบรรณาธิการข่าวสด, 
2557: 81)    

  หลวงพ่อด า  
   หลวงพ่อด า ประดิษฐานท่ีวดัตะคร ้ าเอน จงัหวดักาญจนบุรี เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชยั ขดัสมาธิราบ ศิลปะสมยัอู่ทอง สร้างจากทองเหลืองผสมนาค ท าให้สีของพระพุทธรูป
ออกสีด าทั้งองค์ ชาวบา้นจึงพากนัเรียกพระพุทธรูปองค์น้ีว่า “หลวงพ่อด า” สืบมาจนถึงปัจจุบัน 
(ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2546: 181)     

 จากข้อมูลท่ีผู ้วิจัยยกตัวอย่างมาในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะท่ีโดดเด่น             
บางประการของพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีปรากฏอยูใ่นพระพุทธรูปเพียงบางองค์เท่านั้น  
โดยลักษณะท่ีปรากฏดังกล่าวอาจมีความสัมพันธ์กับความเช่ือเร่ืองมหาบุรุษลักษณะหรือ              
อนุพยญัชนะ และอาจเป็นลักษณะทางกายภาพในเชิงการสร้างพระพุทธรูปท่ีแตกต่างจาก
พระพุทธรูปองค์อ่ืน ๆ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูป กล่าวคือ ลกัษณะ     
โดดเด่นท่ีปรากฏจะถกูน ามาใชเ้รียกเป็นช่ือของพระพุทธรูปองค์นั้น ๆ อีกทั้งยงัเป็นช่ือท่ีเรียบง่าย
และช่วยใหผู้ท่ี้มาสกัการะสามารถจดจ าพระพุทธรูปเหล่านั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

8.  วสัดุที่ใช้ในการสร้าง 

 วสัดุท่ีใชใ้นการสร้าง หมายถึง วตัถุหรือส่ิงของประเภทต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการสร้าง
องค์พระพุทธรูป ซ่ึงในการสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีการสร้างโดยใช้วสัดุท่ีแตกต่างกนัออกไป
ตามแต่ผูส้ร้างจะเลือกใช ้เช่น สร้างจากวสัดุท่ีมีค่า รวมไปถึงสร้างจากวสัดุบางชนิดท่ีหาชมไดย้าก 
ทั้งน้ีจากการศึกษาขอ้มูลของพระพุทธรูปในประเทศไทยท าให้ผูว้ิจยัพบว่า วสัดุท่ีใชใ้นการสร้าง
พระพุทธรูปเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือใหแ้ก่พระพุทธรูป ตวัอยา่งเช่น 
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 พระแก้วบุษราคมั 
   พระแกว้บุษราคมั ประดิษฐานอยูใ่นพระอุโบสถวดัศรีอุบลรัตนาราม จงัหวดั
อุบลราชธานี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั สมยัเชียงแสน แกะสลกัจากแก้วบุษราคัม (ทศพล        
จงัพานิชยก์ุล, 2545: 343) 

 พระแซกค า 
   พระแซกค า ประดิษฐานท่ีวดัคฤหบดี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะสมยั
เชียงแสน มีลกัษณะท่ีงดงามมาก เป็นพระพุทธรูปท่ีหล่อด้วยทองลูกบวบเจือผสมด้วยทองค า        
จึงเรียกว่า “พระแซกค า” (ภาสกร  จูฑะพุทธิ, 2529: 36)    

 พระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์  
   พระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวดัมหาธาตุ จงัหวดั
ยโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สมยัเชียงแสน สร้างจากเน้ือแก้วสีขาวใสบริสุทธ์ิ (ทศพล                   
จงัพานิชยก์ุล, 2545: 315)    

 พระพุทธมหาศิลา 
   พระพุทธมหาศิลา ประดิษฐานท่ีวดักรุณา จงัหวดัชยันาท เป็นพระพุทธรูป  
ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ศิลปะสมัยอยุธยา สลักจากศิลาทรายขนาดใหญ่สีนวล (ทศพล                
จงัพานิชยก์ุล, 2546: 193) 

  พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร 
   พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ประดิษฐานในพระวิหารวดัไตรมิตรวิทยาราม  
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขดัสมาธิราบ ศิลปะสมยัสุโขทยั เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีงดงาม
สร้างข้ึนจากทองค าทั้งองค ์ (วรนนัทน์  ชชัวาลทิพากร, 2546: 34)   

 พระพุทธรูปไม้ 
   พระพุทธรูปไม ้ประดิษฐานท่ีวดันาสาม จงัหวดัสุรินทร์ เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย ขัดสมาธิราบ ศิลปะสมยัอู่ทองหรือสุโขทัยตอนต้น แกะสลกัจากเน้ือไมส้ะเดาเก่าแก่     
(ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2546: 303) 
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 พระพุทธรูปศิลาขาว 
   พระพุทธรูปศิลาขาว ประดิษฐานในพระอุโบสถวดัพระปฐมเจดีย ์จังหวดั
นครปฐม เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ศิลปะสมยัทวารวดี สร้างจากศิลาขาว (กรมศิลปากร, 
2543: 227)   

  พระพุทธรูปหินอ่อน 
   พระพุทธรูปหินอ่อน ประดิษฐานในพระวิหารวัดวงัก์วิเวการาม อ  าเภ อ       
สงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั แกะสลกัจากหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ 
(ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2545: 201)   

 หลวงพ่อแก่นจนัทน์ 
   หลวงพ่อแก่นจันทน์ ประดิษฐานในพระวิหารวดัช่องลม จังหวดัราชบุรี      
เป็นพระพุทธรูปปางอุม้บาตร ศิลปะสมยัอยุธยา วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างตั้งแต่พระเศียรลงมาจนถึง
ช่วงพระองัสาหล่อด้วยสัมฤทธ์ิ ช่วงล่างแกะสลกัจากไมแ้ก่นจันทน์หอมท่ีหายากและมีราคาสูง    
(ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2545: 265) 

 หลวงพ่อติว้ 
   หลวงพ่อต้ิว ประดิษฐานท่ีว ัดหัวถนน อ  าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี         
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะสมยัลา้นชา้ง แกะสลกัจากท่อนไมต้ิ้ว (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล,      
2546: 191)   

 หลวงพ่อทองค า 
   หลวงพ่อทองค า ประดิษฐานท่ีว ัดพะเยาว์ อ  าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี        
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมยัอยุธยา สร้างจากวสัดุโลหะผสมดว้ยทองค าเป็นจ านวนมาก 
(กองบรรณาธิการข่าวสด, 2557: 95)   

 จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัยกตวัอยา่งในขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า วสัดุประเภทต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้
ในการสร้างพระพุทธรูป ซ่ึงอาจเป็นวสัดุท่ีมีค่า รวมไปถึงวสัดุท่ีหาชมไดย้ากท่ีน ามาสร้างเป็นองค์
พระพุทธรูปนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย โดยจะเห็นไดจ้าก
หน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกนัระหว่างช่ือของพระพุทธรูปกบัวสัดุท่ีใชใ้นการสร้าง
พระพุทธรูปองค์ดังกล่าว นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยยงัพบว่า วสัดุท่ีน ามาใช้ในในการสร้างพระพุทธรูป
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือของคนในสงัคมไทยเก่ียวกบัอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป
ไดอี้กประการหน่ึง ดงัท่ี พระชุมพล  พลปฺญโญ (2547: 237) ไดก้ล่าวไว ้ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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  ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยดีบุก จะไดเ้กิดเป็นเทวดา ผูมี้ศกัด์ิมาก 
  ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยเงิน จะไดเ้กิดเป็นพระเจา้จกัรพรรดิประกอบดว้ยรัตนะทั้ง      
7 ประการ 
  ผูท่ี้สร้างพระพุทธรูปดว้ยทองเหลืองและทองสัมฤทธ์ิ จะไดเ้กิดเป็นบรมกษตัริย ์   
มีสมบติัมาก 
  ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยศิลา จะไดเ้กิดเป็นทา้วอมัรินทราธิราช 
  ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยไมโ้พธ์ิและแก่นจนัทน์ จะไดเ้กิดเป็นใหญ่ในประเทศราช 
บริบูรณ์ดว้ยจตุรงคเสนา 
  ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยการวาดใส่แผ่นผา้หรือแกะสลกัลงบนแผ่นโลหะต่าง ๆ      
ผูน้ั้นจะไดเ้กิดเป็นทา้วมหาพรหม 
  ผู้สร้างพระพุทธรูปด้วยทองค าย่อมมีอานิสงส์ไพศาล จะปรารถน าเป็น
พระพุทธเจา้ในกาลเบ้ืองหนา้ก็จะส าเร็จดงัความตั้งใจ 

 จากเน้ือความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเช่ือเ ก่ียวกับอานิสงส์ในการสร้าง
พระพุทธรูปในสงัคมวฒันธรรมไทยท่ีมีมลูเหตุมาจากความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธเจา้ ส่งผลให ้ 
มีการสร้างพระพุทธรูปข้ึนเป็นจ านวนมาก แต่ละองค์ลว้นสร้างจากวสัดุท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดเท่าท่ี
ผูส้ร้างจะสามารถหามาใช้ได ้ทั้ งน้ีจากความเช่ือดงักล่าวไม่ว่าจะใชว้สัดุประเภทใดในการสร้าง       
ก็ตาม ลว้นแลว้แต่เป็นการสร้างบุญกุศลท่ียิ่งใหญ่อนัจะส่งผลให้ผูส้ร้างไดรั้บความสุขความเจริญ 
ในภายหนา้เช่นเดียวกนั  

9.  สถานที่ประดิษฐาน 

 สถานท่ีประดิษฐาน หมายถึง ท้องท่ีหรือสถานท่ีต่าง ๆ อันเป็นสถานท่ีตั้ งของ
พระพุทธรูปแต่ละองค์ โดยสถานท่ีดังกล่าวอาจเป็นสถานท่ีค้นพบหรือสถานท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปในอดีต รวมไปถึงสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปในปัจจุบัน ซ่ึงช่ือของสถานท่ี
ดงักล่าวสามารถท่ีจะส่งผลต่อการตั้งช่ือใหแ้ก่พระพุทธรูปไดอี้กประการหน่ึง ตวัอยา่งเช่น  

 พระฝาง  
   พระฝาง ประดิษฐานในบุษบกหน้าพระวิหารสมเด็จ ว ัดเบญจมบพิตร        
ดุสิตวนาราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเคร่ือง ศิลปะอยุธยา เป็นพระพุทธรูปท่ีมีความ
งดงามมาก ตามประวติัพบว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีอญัเชิญมาจาก “เมืองฝาง” ซ่ึงเป็นเมืองโบราณ       
อยูเ่หนือเมืองอุตรดิตถ ์จึงไดช่ื้อว่า “พระฝาง” (กรมศิลปากร, 2543: 97)   
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 พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ 
   พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ ประดิษฐานท่ีพระระเบียงวัดเบญจมบพิ ตร     
ดุสิตวนาราม เป็นพระพุทธรูปศิลปะลา้นนาแบบหริภุญชยัทรงเคร่ือง ขัดสมาธิเพชรบนฐานบัว     
ถดัลงไปเป็นฐานหนา้กระดาน แต่เดิมประดิษฐานอยูท่ี่วดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล  าพูน เม่ือคร้ัง
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างวดัเบญจบพิตร ทรงมีพระราชด าริให้สร้าง     
พระระเบียงส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปฝีมือช่างสกุลต่าง ๆ ต่อมาจึงมีการอญัเชิญพระพุทธรูป
องคน้ี์มาจากมณฑลพายพัเพ่ือน ามาประดิษฐานไวจ้นถึงปัจจุบนั (กรมศิลปากร, 2543: 350)       

 หลวงพ่ออุโมงค์ 
   หลวงพ่ออุโมงค ์เป็นพระประธานในพระอุโบสถวดัสว่างอารมณ์ อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัก  าแพงเพชร ปางมารวิชยั ศิลปะสมยัเชียงแสน จากค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในทอ้งถ่ิน
เล่าว่า ชาวนครชุมพบหลวงพ่ออุโมงคใ์นดินลกัษณะคลา้ยจอมปลวก จึงร่วมกนัขุดออกมา ขณะนั้น
มองดูคลา้ยกบัท่านอยูใ่นอุโมงค ์สนันิษฐานว่าเม่ือคร้ังท่ีพม่ามารุกราน ผูค้นในสมยันั้นไดช่้วยกนั      
ขุดดินเป็นอุโมงค์แลว้น าหลวงพ่อไปซ่อน จึงเรียกกนัว่า “หลวงพ่ออุโมงค์” (กองบรรณาธิการ     
ข่าวสด, 2557: 171)  

 พระประธานวดัท้าวโคตร 
   พระประธานวัดท้าวโคตร  เป็นพระประธานในอุโบสถวัดท้าวโคตร        
อ  าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ปางมารวิชัย พระประธานองค์น้ีเป็นพระพุทธรูปโบราณ      
แต่เดิมไม่มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการ ชาวบา้นจึงเรียกว่า “พระประธานวดัท้าวโคตร” อยู่คู่เมือง
นครศรีธรรมราชมานานนบัร้อยปี (กองบรรณาธิการข่าวสด, 2557: 243)  

 พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว  
   พระพุทธไสยาสน์ภู ค่ าว  ว ัดพระพุทธนิมิตภู ค่ าว  จังหวัดกาฬสิน ธุ ์               
เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์จ  าหลกัหิน ศิลปะสมยัทวารวดี สกุลช่างพ้ืนเมืองอีสาน ประดิษฐานอยู่
บริเวณถ ้ าภูค่าว ซ่ึงเป็นถ ้ าขนาดย่อมท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน (ทศพล              
จงัพานิชยก์ุล, 2546: 263)   

 พระศรีสองเมอืง  
   พระศรีสองเมือง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์   
สร้างข้ึนในปีพุทธศกัราช 2520 ประดิษฐานอยู่ท่ีดอยนางแกว้ กิโลเมตรท่ี 53 เส้นทางระหว่าง
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จงัหวดัเชียงใหม่กบัจงัหวดัเชียงราย โดยสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีเคารพสักการะและเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
การร่วมใจของประชาชนทั้ง 2 จงัหวดั (กรมศิลปากร, 2543: 292) 

 หลวงพ่อโบสถ์น้อย  
   หลวงพ่อโบสถ์น้อย เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ว ัดอัมรินทราราม     
ปางมารวิชยั ศิลปะสมยัสุโขทยั ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ฯ     
ให้สร้างเส้นทางรถไฟสายใต้ เร่ิมจากปากคลองบางกอกน้อยไปทางนครปฐม เส้นทางดงักล่าว    
ตอ้งตดัผ่านหน้าวดัอมัรินทราราม ซ่ึงใกลเ้คียงกบัพระอุโบสถจึงตอ้งร้ือดา้นหน้าอุโบสถออกไป       
ส่วนหน่ึง จึงท าให้พระอุโบสถมีขนาดเล็กลง ชาวบา้นจึงเรียกว่า “โบสถน์้อย” และมีการเรียกช่ือ
พระประธานโดยอนุโลมว่า “หลวงพ่อโบสถน์อ้ย”  (กรมศิลปากร, 2543: 292)  

 หลวงพ่อวดัเขาตะเครา 
   หลวงพ่อวัดเขาตะเครา เป็นพระประธานในวิหารวดัเขาตะเครา อ  าเภอ      
บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะสมยัเชียงแสน ปรากฏตามต านานว่า
หลวงพ่อวัดเขาตะเคราเป็นพระพ่ีน้องหน่ึงในจ านวนห้าองค์ท่ีลอยน ้ ามาเพ่ือโปรดสัตว ์                
โดยมีชาวประมงออกไปลากอวนไดพ้ระพุทธรูป จึงได้อญัเชิญไปประดิษฐานท่ีวดัเขาตะเครา        
และเรียกกนัว่า “หลวงพ่อวดัเขาตะเครา” โดยอนุโลมตามช่ือของวดั (กรมศิลปากร, 2543: 388 - 
389)   

 หลวงพ่อวดัไร่ขิง 
   หลวงพ่อวัดไร่ของ เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดไร่ขิ ง อ  าเภอ          
สามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตามประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า             
เป็นพระพุทธรูปท่ีลอยน ้ ามาเป็นท่ีน่าอศัจรรยแ์ก่ผูท่ี้พบเห็น คณะสงฆ์และประชาชนจึงร่วมกัน
อญัเชิญข้ึนประดิษฐานในพระอุโบสถ ในตอนแรกเป็นพระพุทธรูปท่ียงัไม่มีนามเฉพาะแต่อย่างใด 
ประชาชนทัว่ไปจึงพากนัเรียกว่า “หลวงพ่อวดัไร่ขิง” โดยอนุโลมตามช่ือวดั (กรมศิลปากร, 2543: 
393)   

 จากขอ้มูลในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏมีข้อมูลเก่ียวกับ
ต านานหรือประวติัความเป็นมาท่ีเช่ือมโยงกับสถานท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ สถานท่ีคน้พบหรือสถานท่ี
ประดิษฐานในอดีต คือ พระฝาง พระหริภุญชยับรมโพธิสัตว ์และหลวงพ่ออุโมงค์ รวมถึงช่ือของ
พระพุทธรูปท่ีเช่ือมโยงกับสถานท่ีประดิษฐานในปัจจุบัน คือ พระประธานวัดท้าวโคตร              
พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว พระศรีสองเมือง หลวงพ่อโบสถน์อ้ย หลวงพ่อวดัเขาตะเครา และหลวงพ่อ   
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วดัไร่ขิง ซ่ึงท าใหเ้ห็นว่า ช่ือของสถานท่ีท่ีมีความเก่ียวพนักบัประวติัของพระพุทธรูปเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือใหแ้ก่พระพุทธรูปในประเทศไทย โดยช่ือของสถานท่ีท่ีปรากฏมกัจะเป็นช่ือวดั 
ช่ือเมือง รวมไปถึงช่ือท้องท่ีท่ีพระพุทธรูปองค์นั้นประดิษฐานอยู่ ทั้ งน้ีจะเห็นว่าพระพุทธรูป       
บางองค์มิไดม้ีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการ แต่เม่ือตอ้งกล่าวถึงพระพุทธรูปองค์นั้นจึงน าเอาช่ือของ
สถานท่ีประดิษฐานมาใชเ้รียกเป็นช่ือของพระพุทธรูปองคด์งักล่าวโดยอนุโลม  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า สถานท่ีท่ีมีความส าคญัของบา้นเมือง ไดแ้ก่ พระอารามหลวง 
รวมไปถึงวดัท่ีมีความส าคัญในท้องถ่ินสามารถท่ีจะส่งผลให้ช่ือพระพุทธรูปท่ีประดิษฐาน           
ในท่ีแห่งนั้ นมีความยาวมากกว่าช่ือพระพุทธรูปโดยทั่วไป ซ่ึงอาจมีการเพ่ิมเติมส่วนขยาย              
เพื่อเสริมความหรือบ่งบอกรายละเอียดอ่ืน ๆ ของพระพุทธรูปให้เกิดความไพเราะงดงามในดา้น         
การใชภ้าษา รวมทั้งมีการใชห้น่วยศพัท์ท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตมาประกอบเป็นจ านวนมาก    
ซ่ึงผูว้ิจยัจะยกตวัอยา่งใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

  พระอารามหลวง คือ วดัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพระมหากษตัริยท์างใดทางหน่ึง เช่น 
เป็นวดัท่ีพระมหากษตัริยท์รงสร้างหรือใหก้ารอุปถมัภ์ รวมถึงวดัท่ีพระราชวงศห์รือขา้ราชบริพาร
เป็นผูส้ร้าง และวดัราษฎร์ท่ีเข้าเกณฑ์การยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวง  ซ่ึงจัดเป็นวดัพิเศษ            
ท่ีไดรั้บการยกย่องเชิดชูให้มีฐานะสูงกว่าวดัราษฎร์ทัว่ไป (พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี  สุรเตโช), 
2556: 32 - 38) ส าหรับพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในพระอารามหลวง ยกตวัอยา่งเช่น 

“พระพุทธมารวิชัย อภัยปรปักษ์ อัครพฤกษ์โพธิภิรมย์ อภิสมพุทธบพิตร” 

  จากช่ือของพระพุทธรูปดังกล่าว จะเห็นไดว้่ามีการใช้หน่วยศพัท์ท่ีมาจากภาษา
บาลีสันสกฤตเป็นจ านวนมากพร้อมกบัมีการใช้ส่วนขยายเพื่อเสริมความในช่ือของพระพุทธรูป    
ให้มีความไพเราะ พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปส าคัญองค์หน่ึง ท่ีประดิษฐานใน        
วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ซ่ึงเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ท่ีนิยมเรียก    
อีกอย่างหน่ึงว่า “ชั้นเอกอุ” คือ เป็นชั้นอุดมหรือชั้นสูงสุดท่ีปัจจุบันมีเพียง 6 พระอาราม                
ในประเทศไทย (พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี  สุรเตโช), 2556: 40) อีกทั้งยงัเป็นวดัประจ ารัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้วยเหตุดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการตั้ งช่ือ
พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในวดัแห่งน้ีใหพิ้เศษกว่าช่ือของพระพุทธรูปทัว่ ๆ ไป    

  วดัที่มคีวามส าคญัในท้องถิ่น คือ วดัท่ีประชาชนทัว่ไปร่วมกนัจดัสร้างเป็นท่ีพ  านกั
ของพระสงฆ ์และเพ่ือประกอบศาสนพิธีประจ าทอ้งถ่ิน ส าหรับพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในวดัท่ีมี
ความส าคญัในทอ้งถ่ิน ยกตวัอยา่งเช่น  
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“สมเดจ็พระศรีเทพพุทธมงคล วิมลมหามนีุศรีสรรเพชญ์” 

  จากช่ือของพระพุทธรูปดงักล่าว จะเห็นว่ามีการใชห้น่วยศพัท์ท่ีมาจากภาษาบาลี
สันสกฤตมาประกอบในช่ือเป็นจ านวนมากพร้อมกับมีการใช้ส่วนขยายเพื่อเสริมความให้ เกิด    
ความไพเราะ โดยพระพุทธรูปดงักล่าวเป็นพระประธานในอุโบสถท่ีวดัอุปนันทาราม (วดัด่าน) 
จงัหวดัระนอง ซ่ึงมีฐานะเป็นวดัราษฎร์ แต่วดัดงักล่าวเป็นวดัท่ีมีความส าคญัในทอ้งถ่ินเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากเป็นวดัล  าดบัแรก ๆ ของจงัหวดัระนองท่ีพระครูศีลพงศค์ณารักษ์ (บรรณ  พุทธสโร)       
เจา้คณะจงัหวดัระนองรูปแรกเป็นผูส้ร้าง อีกทั้งยงัเป็นท่ีพ  านักของเจา้คณะจงัหวดัระนองถึง 4 รูป 
(คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2544: 139)        
ดว้ยความส าคญัของวดัดงักล่าว จึงอาจส่งผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในวดัให้พิเศษกว่าช่ือของ
พระพุทธรูปทัว่ไปไดอี้กประการหน่ึง    

จากช่ือของพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในสถานท่ีส าคญัในขา้งตน้ ไดแ้ก่ พระพุทธรูป                   
ท่ีประดิษฐานในพระอารามหลวง และวดัท่ีมีความส าคญัในท้องถ่ินสะทอ้นให้เห็นว่า สถานท่ี
ส าคญัเหล่านั้นอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลใหช่ื้อของพระพุทธรูปมีความไพเราะ และมีความงดงาม
ทางด้านการใช้ภาษาในการตั้ งช่ือ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป    
ดงักล่าวดว้ย 

10.  โอกาสพเิศษในการสร้าง 

 โอกาสพิเศษในการสร้าง หมายถึง การสร้างพระพุทธรูปข้ึนเน่ืองในวาระหรือช่วงเวลา
ท่ีมีความส าคญัอย่างใดอย่างหน่ึง อนัเก่ียวขอ้งกบับุคคลส าคัญทางประวติัศาสตร์หรือเหตุการณ์
ส าคญัของชาติบา้นเมือง ไดแ้ก่ โอกาสในการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศ ์
รวมไปถึงโอกาสในการเฉลิมฉลองวาระส าคญัทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปในประเทศไทย ท าให้ผูว้ิจยัพบว่า โอกาสพิเศษในการสร้าง
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือให้แก่พระพุทธรูป โดยสามารถส่งผลให้ช่ือของพระพุทธรูปมี
ความยาวมากกว่าช่ือของพระพุทธรูปทัว่ไป กล่าวคือ ช่ือของพระพุทธรูปจะมีการใชโ้ครงสร้าง      
ท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ซ่ึงส่วนขยายท่ีปรากฏจะมีการประกอบดว้ย 
หน่วยศพัท์ท่ีสามารถบ่งบอกถึงรายละเอียดของพระพุทธรูปองค์ดงักล่าวได้ว่าสร้างข้ึนเน่ืองใน
โอกาสใด ตวัอยา่งเช่น  

“พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์” 
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   จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นถึงช่ือของพระพุทธรูปท่ีมีการสร้างข้ึน     
เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
60 พรรษา ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530 โดยพระองค์ทรงพระราชทานนามพระพุทธรูป
องค์น้ี ซ่ึงมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาสร้างเป็นอนุสรณ์ท่ีพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระชนมพรรษา 60 พรรษา”                
(กรมศิลปากร, 2543: 183 - 184) จะเห็นไดว้่าช่ือพระพุทธรูปดงักล่าวมีความยาวมากกว่าช่ือของ
พระพุทธรูปทัว่ ๆ ไป ทั้งยงัมีความไพเราะสละสลวยในการใช้ภาษาในการตั้งช่ือ มีลกัษณะทาง
โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

  ส่วนหน้า ท่ีปรากฏ คือ “พระพุทธ” 
  ส่วนหลกั ท่ีปรากฏทั้ง หน่วยน า และหน่วยแก่น  
   - หน่วยน า คือ “บรม”  
   - หน่วยแก่น คือ “ศาสดา” 
  ส่วนขยาย ปรากฏ 2 ส่วน คือ “นวมินทรมหาจกัรีราชานุสรณ์” (นวม - อินทร - 
มหา - จกัรี - ราชา - อนุสรณ์) “สฐิัพรรษาสถาพรพิพฒัน์” (สฐิั - พรรษา - สถาพร - พิพฒัน์)  

   ส่วนขยาย ของช่ือพระพุทธรูปข้างต้น มีการประกอบด้วยหน่วยศัพท ์     
จ  านวนมาก เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของการสร้างพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว อีกทั้งยงัมีความ
ไพเราะสละสลวยในการใชภ้าษาในการตั้งช่ืออีกประการหน่ึง  

“พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” 

   จากตวัอย่างขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงช่ือของพระพุทธรูปท่ีมีการสร้างข้ึนเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในมหามงคลสมยัเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา พุทธศกัราช 2534 โดยพระองค์พระราชทานนามพระพุทธรูป ซ่ึงแปลความหมายไดว้่า 
“พระพุทธเจา้ผูท้รงเป็นอากรแห่งรัตนะเป็นอนุสรณ์ 90 พรรษา” (ทศพล  จงัพานิชยก์ุล, 2545: 141) 
จากช่ือของพระพุทธรูปดงักล่าวมีความยาวมากกว่าช่ือของพระพุทธรูปทัว่ ๆ ไป มีลกัษณะทาง
โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

  ส่วนหน้า ท่ีปรากฏ คือ “พระพุทธ” 
  ส่วนหลกั ท่ีปรากฏเพียงหน่วยแก่น คือ “รตน” “อากร”  
  ส่วนขยาย ปรากฏ 1 ส่วน คือ “นวุติวสัสานุสรณ์มงคล” (นวุติ - วสัสาน - อนุสรณ์ 
- มงคล) 
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   ช่ือของพระพุทธรูปข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการประกอบของหน่วยศพัท์        
ในส่วนหลกัรวมไปถึงส่วนขยายท่ีประกอบดว้ยหน่วยศพัทเ์ป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอธิบาย
ถึงรายละเอียดในการสร้างพระพุทธรูป รวมไปถึงเพื่อใหม้ีความไพเราะ งดงามทางดา้นการใชภ้าษา 
อีกประการหน่ึง 

 จากตัวอย่างช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏในข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงช่ือของ
พระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศ ์ซ่ึงจะเห็น
ไดว้่าช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏจะมีความยาวมากเป็นพิเศษ กล่าวคือ มีการเพ่ิมเติมส่วนขยาย       
ท่ีประกอบดว้ยหน่วยศพัทภ์าษาบาลีสนัสกฤตเป็นจ านวนมาก หน่วยศพัท์ดงักล่าวสามารถบ่งบอก
รายละเอียดให้ทราบไดว้่า พระพุทธรูปองค์ดงักล่าวสร้างข้ึนเน่ืองในวโรกาสใด ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า 
การสร้างพระพุทธรูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศป์รากฏในทุกยุคสมยั
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลอนัเน่ืองมาจากสถาบันพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจของ    
พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลาชา้นาน เมื่อถึงวโรกาสอนัเป็นมงคล เช่น การเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศจ์ะนิยมสร้างพระพุทธรูปข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งวโรกาส
มงคลนั้น ๆ อีกทั้งยงัเช่ือกนัว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอนัยิ่งใหญ่อีกประการหน่ึงด้วย (รุ่งโรจน์  
ธรรมรุ่งเรือง, 2558: 53 - 54) 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า พระพุทธรูปบางองค์มีการจดัสร้างข้ึนเน่ืองในโอกาสเฉลิม
ฉลองวาระส าคญัทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ การจดัสร้าง “พุทธมณฑล” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 25 
พุทธศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา ในปีพุทธศกัราช 2500 อนัเป็นวาระพิเศษท่ีถือกันว่าเป็น         
“ก่ึงพุทธกาล” จากความเช่ือท่ีว่าพระพุทธศาสนาจะสืบไปไดถึ้ง 5,000 ปี ซ่ึงเป็นงานท่ียิ่งใหญ่
ส าหรับวงการพระพุทธศาสนา เน่ืองจากประเทศไทยเป็นแหล่งวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา       
ท่ีส าคญัปรากฏความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งยงัเป็นการประกาศเกียติคุณของประเทศไทย
ไปสู่นานาประเทศทั่วโลกในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางการสืบทอดมรดกทางพระพุทธศาสนา 
(คณะกรรมการอ านวยการจดัสร้างพุทธมณฑล, 2531: 94) ในการน้ีไดมี้การจดัสร้างพระพุทธรูปข้ึน
เพื่อเป็นองคป์ระธานแห่งพุทธมณฑล ไดแ้ก่  

“พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” 

   จากตวัอย่างช่ือของพระพุทธรูปข้างต้น แมว้่าจะไม่สะทอ้นให้เห็นถึงวาระ
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาโดยตรง แต่ช่ือดังกล่าวสามารถท่ีจะส่ือนัยถึงวาระส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาได ้นัน่คือ การสร้างพุทธมณฑลเพื่อเฉลิมฉลอง 25 ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา    
และจะเห็นได้ว่าช่ือพระพุทธรูปดังกล่าวมีความยาวมากกว่าช่ือของพระพุทธรูปทั่วไป อีกทั้ง         
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ยงัมีการใช้ส่วนขยาย เพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับพระพุทธรูปท่ีมีความไพเราะ สละสลวย        
ในการใชภ้าษาในการตั้งช่ือ ซ่ึงมีรายละเอียดทางโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั +          
ส่วนขยาย ดงัน้ี  

  ส่วนหน้า ท่ีปรากฏ คือ “พระ” 
  ส่วนหลกั ท่ีปรากฏทั้ง หน่วยน า และหน่วยแก่น  
   - หน่วยน า คือ “ศรี”  
   - หน่วยแก่น คือ “ศากยะ” “ทศพล” “ญาณ” 
  ส่วนขยาย ปรากฏ 1 ส่วน คือ “ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” (ประธาน -      
พุทธมณฑล - สุทรรศน์)  

   ส่วนขยาย ของช่ือพระพุทธรูปขา้งตน้มีการประกอบหน่วยศพัท์หลายหน่วย 
เพื่อ ส่ือนัย ถึงความส าคัญของพระพุทธรูป  ซ่ึง เป็นองค์ประธานแห่งสถานท่ีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของประเทศไทย นัน่คือ พุทธมณฑล อีกทั้งยงัมีความไพเราะ สละสลวยในการใช้
ภาษาในการตั้งช่ืออีกประการหน่ึงดว้ย 

 จากการวิเคราะห์ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า โอกาสพิเศษในการสร้างพระพุทธรูปนั้นเป็น
อีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูป โดยพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  จะมี
ลกัษณะทางโครงสร้างท่ีซับซอ้น มีการใช้ส่วนขยายเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของโอกาสพิเศษ     
นั้น ๆ ซ่ึงมกัเป็นโอกาสพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละสถาบนัพระพุทธศาสนา 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ 
แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 
10 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูป 2) ความเช่ือในพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิ       
3) ค่านิยมเก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรือง 4) กรรมวิธีท่ีใชใ้นการสร้าง 5) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 6) ปางของ
พระพุทธรูป 7) ลกัษณะท่ีโดดเด่น 8) วสัดุท่ีใชใ้นการสร้าง 9) สถานท่ีประดิษฐาน และ 10) โอกาส
พิเศษในการสร้าง   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจยัน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ คือ 
วิเคราะห์โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูป ความหมายของช่ือพระพุทธรูป รวมไปถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ทั้งน้ีผูว้ิจยัมีสมมติฐานว่า ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทย
มีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน คือ ส่วนหน้ากบัส่วนหลกั ความหมาย
ของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยมกัมีความหมายเก่ียวกับพระพุทธเจ้า และปัจจัยท่ีมีผลต่อ       
การตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยมีหลายประการ เช่น ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและค่านิยม           
บางประการของคนในสงัคมไทย 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลรายช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทยจากเอกสารจ านวน     
7 ฉบบั ไดแ้ก่ 
 1.  ต านานพระพุทธรูปส าคญั พระนิพนธ ์สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2516)  
 2.  พระพุทธรูปส าคญั ของ กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร (2543) 
 3.  พระพุทธรูป : มรดกล ้าค่าของเมืองไทย (เล่ม 1) ของ ทศพล  จงัพานิชยก์ุล (2545) 
 4.  พระพุทธรูป : มรดกล ้าค่าของเมืองไทย เล่ม 2 ของ ทศพล  จงัพานิชยก์ุล (2546) 
 5.  พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง ของ วรนนัทน์  ชชัวาลทิพากร (2546) 
 6.  ต  านาน 108 พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิในเมืองไทย ของ ว. วรรณพงษ ์(2557) 
 7.  ไหวพ้ระประธาน 77 จงัหวดั ของ กองบรรณาธิการข่าวสด (2557) 
 จากเอกสารทั้ง 7 ฉบบัขา้งต้น ผูว้ิจัยไดค้ัดเลือกรายช่ือของพระพุทธรูปตามเกณฑ์        
ท่ีก  าหนด (ดังรายละเอียดท่ีปรากฏใน บทท่ี 1 หัวข้อวิธีด  าเนินการวิจัย) จึงท าให้ไดร้ายช่ือของ
พระพุทธรูปในประเทศไทยท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี 329 ช่ือ   

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิเคราะห์การตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจ ัยสามารถท่ีจะสรุปเป็น
ประเด็นไดด้งัน้ี 
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 1.  โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 

  ในการวิเคราะห์โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจัยแบ่ง           
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของช่ือพระพุทธรูป และ 2) โครงสร้างของ
ช่ือพระพุทธรูป 
  1.1 องค์ประกอบของช่ือพระพุทธรูป 
   จากการวิเคราะห์ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจยัพบว่า ช่ือของ
พระพุทธรูปสามารถจ าแนกองคป์ระกอบออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหนา้ ส่วนหลกั และส่วนขยาย 
ดงัน้ี 
   1.1.1 ส่วนหน้า คือ ส่วนท่ีจะต้องปรากฏในต าแหน่งหน้าสุดของช่ือเสมอ  
โดยเป็นค าท่ีระบุว่าเป็นองคพ์ระพุทธรูป ใชส้ าหรับเรียกหรือกล่าวน าช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค ์
จากการวิเคราะห์พบว่า ส่วนหน้าท่ีปรากฏมี 7 ค า คือค าว่า “พระ” “พระเจ้า” “พระประธาน”     
“พระพุทธ” “พระพุทธรูป” “สมเด็จ” “หลวงพ่อ” 
   1.1.2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแกนของช่ือพระพุทธรูป ซ่ึงจะตอ้งปรากฏอยู่เสมอ 
เป็นส่วนท่ีแสดงความหมายของช่ือพระพุทธรูปแต่ละองค์ ส่วนหลกัประกอบดว้ยหน่วยย่อย 2 
หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยน า และหน่วยแก่น ดงัน้ี 
    1.1.2.1 หน่วยน า คือ หน่วยท่ีปรากฏน าหน้าหน่วยแก่น ท าหน้าท่ีขยาย
หรือเสริมความค าในหน่วยแก่นของช่ือพระพุทธรูป โดยจะปรากฏหรือไม่ก็ได ้จากการวิเคราะห์
พบว่า หน่วยน าท่ีปรากฏมี 3 ค า คือ “บรม” “มหา” “ศรี” 
    1.1.2.2 หน่วยแก่น คือ หน่วยท่ีประกอบดว้ยค าหรือหน่วยศพัทท่ี์แสดงถึง
ความหมายของช่ือพระพุทธรูปแต่ละองค ์และถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งปรากฏอยูเ่สมอ 
   1.1.3 ส่วนขยาย คือ ส่วนท่ีปรากฏหลงัส่วนหลกั ซ่ึงจะมีการเวน้วรรคอยูเ่สมอ 
ท าหน้าท่ีขยายหรือเสริมความส่วนหลกัของช่ือพระพุทธรูป เพื่อบอกรายละเอียดอ่ืน ๆ หรือเพื่อ
แสดงความงามทางภาษา   
  1.2 โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูป 
   จากการวิเคราะห์ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจยัพบว่า ช่ือของ
พระพุทธรูปสามารถน าองค์ประกอบ คือ ส่วนหน้า ส่วนหลัก และส่วนขยาย มาจ าแนกเป็น
โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปไดเ้ป็น 3 โครงสร้าง ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + 
ส่วนหลกั 2) โครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั และ 3) โครงสร้าง         
ท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ดงัน้ี 
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   1.2.1 โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั 
    โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปประเภทดังกล่าว จะประกอบดว้ยส่วน       
ท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนหนา้ กบั ส่วนหลกั 
    ส่วนหนา้ ปรากฏทั้งหมด 7 ค า คือค าว่า “พระ” “พระเจา้” “พระประธาน” 
“พระพุทธ” “พระพุทธรูป” “สมเด็จ” “หลวงพ่อ” โดยค าว่า “พระเจ้า” “สมเด็จ” “หลวงพ่อ” 
สามารถปรากฏตามล าพงั หรืออาจปรากฏร่วมกบัค าอ่ืนได ้เช่น “พระเจา้พระ” “สมเด็จพระพุทธ” 
“หลวงพ่อพระ” “หลวงพ่อพระพุทธ” 
    ส่วนหลกั ประกอบดว้ย หน่วยแก่น เพียงอยา่งเดียว หรืออาจประกอบดว้ย 
หน่วยน า กบั หน่วยแก่น ก็ได ้ส าหรับ หน่วยน า ท่ีปรากฏมี 3 ค  า คือค าว่า “บรม” “มหา” “ศรี” และ
หน่วยแก่น ในโครงสร้างน้ีจะปรากฏตั้งแต่ 1 - 6 หน่วยศพัท ์
    ตวัอย่างช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + 
ส่วนหลกั เช่น “พระเจา้ทนัใจ” “พระประธานทรงเคร่ือง” “พระพุทธรูปหยกขาว” “สมเด็จนางพญา
เรือนแกว้” “พระสร้อยสุวรรณรัตน์” “พระพุทธนเรศวร์สักชยัไพรีพินาศ” “พระพุทธนพราชบพิธ
ไตรรัตนธชัรังสรรค์” “พระเจา้พระพุทธ” “สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์” “หลวงพ่อพระขวาง”  
“พระพุทธบรมไตรโลกนาถ” “หลวงพ่อศรีมงคล” “พระพุทธมหาพรหมอุดมสกัยมุนี” 
   1.2.2 โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั  
    โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปประเภทดังกล่าว จะประกอบดว้ยส่วน       
ท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนหนา้ ส่วนหลกั และส่วนหลกั 
    ส่วนหน้า ปรากฏทั้งหมด 4 ค า คือค าว่า “พระ” “พระเจา้” “พระพุทธ” 
“สมเด็จ” โดยค าว่า “พระ” “พระเจา้” “พระพุทธ” สามารถปรากฏตามล าพงั ส่วนค าว่า “สมเด็จ”    
จะปรากฏร่วมกบัค าว่า “พระ” 
    ส่วนหลกั ส่วนแรกประกอบด้วย หน่วยแก่น เพียงอย่างเดียว หรืออาจ
ประกอบดว้ย หน่วยน า กบั หน่วยแก่น ก็ได ้ส าหรับ หน่วยน า ท่ีปรากฏมี 2 ค า คือค าว่า “มหา”       
กบัค าว่า “ศรี” และ หน่วยแก่น จะปรากฏตั้งแต่ 1 - 3 หน่วยศพัท ์
    ส่วนหลกั ส่วนท่ีสองจะปรากฏ หน่วยน า และ หน่วยแก่น ครบทั้ง 2 
หน่วยเสมอ ส าหรับหน่วยน าท่ีปรากฏมี 3 ค า คือค าว่า “บรม” “มหา” “ศรี” และ หน่วยแก่น           
จะปรากฏตั้งแต่ 1 - 4 หน่วยศพัท ์
    ตวัอย่างช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + 
ส่วนหลกั + ส่วนหลกั เช่น “พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์” “พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ” “พระพุทธ         
รัตนมงคลมหามุนี” “พระพุทธโกศยัศิริชยัมหาศากยมุนี” “สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร” 
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“พระพุทธชินศรีวรมงคลมุนี ”  “พระราชศรีสุมังค์หายโศก”  “พระมหามุนีศรีหริภุญชัย”                  
“พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช”      
   1.2.3 โครงสร้างที่ประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย 
    โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปประเภทดังกล่าว จะประกอบดว้ยส่วน        
ท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนหนา้ ส่วนหลกั และส่วนขยาย 
    ส่วนหน้า ปรากฏทั้งหมด 3 ค า คือค าว่า “พระ” “พระพุทธ” “สมเด็จ”   
โดยค าว่า “พระ” “พระพุทธ” สามารถปรากฏตามล าพงั ส่วนค าว่า “สมเด็จ” จะปรากฏร่วมกบัค าว่า 
“พระ” 
    ส่วนหลกั ประกอบดว้ย หน่วยแก่น เพียงอยา่งเดียว หรืออาจประกอบดว้ย 
หน่วยน า กบั หน่วยแก่น ก็ได ้ส าหรับ หน่วยน า ท่ีปรากฏมี 2 ค า คือค าว่า “บรม” กบัค าว่า “ศรี” 
และ หน่วยแก่น จะปรากฏตั้งแต่ 1 - 3 หน่วยศพัท ์
    ส่วนขยาย ท่ีปรากฏในโครงสร้างน้ีจะเป็นในลกัษณะของการเสริมความ
ตั้งแต่ 1 - 3 ส่วน สงัเกตไดจ้ากการปรากฏท่ีอยูห่ลงัส่วนหลกัและจะตอ้งมีการเวน้วรรคอยูเ่สมอ   
    ตวัอย่างช่ือของพระพุทธรูปในโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + 
ส่วนหลกั + ส่วนขยาย เช่น “พระพุทธบุษยรัตน์ จกัรพรรพิมลมณีมยั” “พระพุทธชมัภูนุท มหาบุรุษ
ลกัขณา อสีตยานุบพิตร” “พระศาสดา มหากรุณาธิคุณ สุนทรธรรมทาน บุราณสุคตบพิตร ”       
“พระบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์ ” “สมเด็จพระศรี         
เทพพุทธมงคล วิมลมหามุนีศรีสรรเพชญ”์ 
 ทั้งน้ีจากการพิจารณาความถ่ีของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยท่ีปรากฏในโครงสร้าง
ต่าง ๆ พบว่า โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั พบมากท่ีสุด ล  าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ 
โครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก + ส่วนขยาย และโครงสร้างท่ีประกอบด้วย      
ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั พบนอ้ยท่ีสุด 

 2.  ความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 

  ในการวิเคราะห์ความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
แยกหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏใน ส่วนหลกั และ ส่วนขยาย ของช่ือพระพุทธรูปแต่ละช่ือ จากนั้นจึง
จ าแนกกลุ่มโดยพิจารณาความหมายของหน่วยศพัท์ท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนัไวใ้นกลุ่ม
ความหมายเดียวกนั  
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  จากการวิเคราะห์ช่ือของพระพุทธรูปทั้งหมด 329 ช่ือ สามารถจ าแนกหน่วยศพัท์
เพื่อน ามาวิเคราะห์ความหมายไดท้ั้งส้ิน 743 หน่วย โดยผูว้ิจยัสามารถจ าแนกความหมายออกไดเ้ป็น       
15 กลุ่มความหมาย เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี   
  2.1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง ตวัอย่าง
หน่วยศพัทท่ี์ปรากฏ เช่น “คุณ”  “งาม”  “เจริญ”  “ชุติ”  “เชษฐ”์  “ดิลก”  “ทิพย”์  “นฤมล”  “บรม”  
“พฒัน์”  “ภทัร”  “มงคล”  “ม่ิงเมือง”  “ร่วง”  “วร”  “วิลาส”  “ศรี”  “สิริ”  “อุดม”  “อุตตม” ฯลฯ 
  ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระงาม”  “พระเจ้าใหญ่ศรี/เจริญ”  “พระเจ้า     
ทองทิพย์”  “หลวงพ่อพฒัน์”  “พระมงคลบพิตร”  “พระร่วง” ฯลฯ  
  2.2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตัวอย่างหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ เช่น       
“โคดม”  “โคตมะ”  “ชินสีห์”  “ทศพล”  “ธรรมราชา”  “นรสีห์”  “นราสภะ”  “ปางท าทุกรกิริยา”  
“ปางลีลา”  “มุมินท”์  “โลกเชษฐ”์  “วิปัสสี”  “ศากยมุนี”  “สพัพญัญู”  “อาริยเมตไตร” ฯลฯ 
  ตัวอย่า ง ช่ือพระพุทธรูป เ ช่น  “พระพุทธโคตมะ ”   “พระพุทธ ชิน สีห์ ”                
“พระพุทธนรสีห์”  “พระพุทธนราสภะ”  “พระพุทธรูปปางลลีา”  “พระสัพพญัญูเจา้” ฯลฯ  
  2.3 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัทิศทางและสถานที่ ตวัอยา่งหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ เช่น 
“โขง”  “ดอน”  “ทวารวดี”  “ทกัษิณ”  “ทิศ”  “นคร”  “ใน”  “บน”  “บุรี”  “โบสถ”์  “เมือง”  “วดั”  
“วดัเขาตะเครา”  “วดัทา้วโคตร”  “วดับุญยนื”  “วดัใหญ่สุวรรณาราม”  “หริภุญชยั” ฯลฯ 
  ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระเจา้ใน/โขง”  “พระแก้วดอนเตา้”  “หลวงพ่อ
โบสถ์/บน”  “พระประธานวดับุญยนื”  “พระหริภุญชัยบรมโพธิสตัว”์ ฯลฯ  
  2.4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกษัตริย์ บุคคล และวงศ์ตระกูล ตวัอย่างหน่วยศพัท์       
ท่ีปรากฏ เช่น “กษตัราธิราช”  “จักรพรรดิ”  “เจ้า”  “ชนก”  “ไชยเชษฐา”  “ไชยเชษฐาธิราช”  
“นเรศวร์”  “นางพญา”  “บพิตร”  “เมง็ราย”  “ยอดฟ้าจุฬาโลก”  “เลิศหลา้นภาลยั”  “วงศ”์ ฯลฯ 
  ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธกษัตราธิราช”  “พระพุทธมหาจักรพรรดิ”  
“พระพุทธมหาชนก”  “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก”  “หลวงพ่ออภยัวงศ์” ฯลฯ  
  2.5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฏ ตวัอย่างหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ เช่น 
“เขียว”  “คม”  “ด า”  “แดง”  “ตน”  “ตา”  “โต”  “ปาก”  “ยิม้”  “หลวง”  “ใหญ่” ฯลฯ 
  ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระเจา้ตา/เขียว”  “หลวงพ่อแดง”  “หลวงพ่อด า”  
“หลวงพ่อปาก/แดง”  “พระเจา้หลวง”  “หลวงพ่อพระใหญ่” ฯลฯ      
   2.6 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติและความเช่ือทางศาสนา  ตัวอย่าง        
หน่วยศพัทท่ี์ปรากฏ เช่น “ดุสิต”  “ไตรรัตน”  “เทพ”  “เทว”  “ธรรม”  “ธรรมคุณ”  “ธรรมจกัร”  
“บุญ”  “พรหม”  “โพธิสตัว”์  “วิมุตติ”  “โอวาท” ฯลฯ 
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  ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “หลวงพ่อดุสิต”  “พระพุทธไตรรัตนนายก”        
“พระพุทธเทวปฏิมากร”  “พระพุทธศรีบุญโญภาส”  “พระพุทธมหาพรหมอุดมสกัยมุนี” ฯลฯ  
   2.7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ ตัวอย่างหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ เช่น “แก่”  
“แก่น”  “จนัทน์”  “ดิน”  “ดีบุก”  “ต้ิว”  “เตา้”  “นาค”  “โบราณ”  “ไม”้  “รังสี”  “โลก”  “ศิลา”  
“สมุทร”  “สุรภี”  “สุริยะ”  “แสง”  “หินอ่อน”  ฯลฯ 
  ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “หลวงพ่อแก่”  “หลวงพ่อแก่น/จันทน์”  “หลวงพ่อ  
หินแดง”  “พระติว้”  “พระมหานาคชินะ”  “พระสุริยะมุนีศรียะลา” ฯลฯ  
   2.8 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับส่ิงมีค่าและเคร่ืองประดับ  ตัวอย่างหน่วยศัพท์             
ท่ีปรากฏ เช่น “แกว้”  “ค  า”  “ชมัภูนุท”  “ทอง”  “ทองค า”  “บุษย”  “บุษราคมั”  “เพชร”  “มกุฎ”  
“มณี”  “รัตน์”  “สร้อย”  “สุวรรณ” ฯลฯ 
  ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระแก้วดอนเตา้”  “พระเจา้ลา้นทอง”  “พระแก้ว/
บุษราคมั”  “หลวงพ่อเพชร”  “พระสร้อย/สุวรรณ/รัตน์” 
   2.9 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชัยชนะและเกียรติยศ ตวัอย่างหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ 
เช่น “ชยั”  “นินนาท”  “มหา”  “ยโส”  “ลือ”  “วิชยั” ฯลฯ  
  ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระเจ้าใหญ่ลือ/ชัย”  “พระสมุทรนินนาท”        
“พระพุทธมหามุนี”  “พระพุทธวชัิยไตรโลกนาถ” ฯลฯ     
  2.10 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับ จ านวน และปริมาณ ตัวอย่างหน่วยศพัท ์             
ท่ีปรากฏ เช่น “เกา้”  “จตุร”  “ตรี”  “ต้ือ”  “ไตร”  “ปฐม”  “ลา้น”  “สอง”  “สาม”  “เอก” ฯลฯ 
  ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระเจ้าเก้า/ตื้อ”  “สมเด็จองค์ปฐม”  “พระเจ้า      
ล้านทอง”  “พระศรีสองเมือง” ฯลฯ  
  2.11 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัวตัถุและการสร้าง ตวัอยา่งหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ เช่น 
“แซ่”  “ธชั”  “นฤมิต”  “นิมิต”  “บพิธ”  “ปฏิมา”  “ปฏิมากร”  “แปลง”  “พวย”  “รังสรรค์”  “สาน”  
“เหลา” ฯลฯ 
  ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระแสนแซ่ทองค า”  “พระพุทธนฤมติ”  “พระพุทธ
ปฏิมาประธาน”  “พระเจา้ใหญ่อินทร์แปลง”  “พระพวย”  “หลวงพ่อสาน” ฯลฯ  
  2.12 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความสุขและความส าเร็จ ตัวอย่างหน่วยศพัท์            
ท่ีปรากฏ เช่น “โชค”  “นนท”  “นนัท”  “ลาภ”  “ศกัด์ิสิทธ์ิ”  “สมัฤทธ์ิ”  “สุข”  “อภินนัท” ฯลฯ 
  ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระพุทธโคดมอุดมโชค”  “พระนนทมุนินท์”   
“พระพุทธชยัลาภมงคล”  “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมากร” ฯลฯ  
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   2.13 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชีวิต ความปลอดภัย และการด ารงอยู่  ตัวอย่าง      
หน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ เช่น “ชีว์”  “ทีฆายุ”  “นิรโรค”  “นิรันตราย”  “ปราณี”  “รอด”  “รักษ์”  
“สถาพร”  “อภยั” ฯลฯ 
  ตวัอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น “หลวงพ่อพระชีว์”  “พระพุทธสิริกิติทีฆายุมงคล”  
“พระนิรันตราย”  “พระรอดสงคราม”  “พระพุทธจุฬารักษ์” ฯลฯ  
   2.14 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความรู้ความคิด ตวัอย่างหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ เช่น 
“ญาณ”  “ปัญญา”  “สมมติ”  “สุเมธ” ฯลฯ 
  ตัวอย่างช่ือพระพุทธรูป เช่น  “พระทศพลญาณ”  “พระพุทธเพชรญาณ”           
“พระพุทธปัญญาอคัคะ”  “สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร” ฯลฯ  
  2.15 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัศัตรูและความขัดแย้ง ตวัอย่างหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ 
เช่น “พินาศ”  “ไพรี”  “โศก”  “สงคราม”  “อนัตราย” ฯลฯ 
  ตวัอยา่งช่ือพระพุทธรูป เช่น “พระไพรี/พินาศ”  “พระรอดสงคราม”  “พระพุทธ  
นิรโรคนัตราย” ฯลฯ  

 3.  ปัจจยัที่มผีลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 

  ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจยัได้
พิจารณารูปแบบทางโครงสร้าง ความหมายของหน่วยศพัท์ รวมไปถึงข้อมูลเก่ียวกับประวัติ       
ความเป็นมาของพระพุทธรูป โดยผูว้ิจยัสามารถจ าแนกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปไดเ้ป็น 
10 ปัจจยั ดงัน้ี  
  3.1 แนวคดิในการสร้างพระพุทธรูป  
   พระพุทธรูปสร้างข้ึนเพ่ือเป็นรูปเปรียบหรือรูปแทนของพระพุทธเจ้า             
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนท่ีมีความเล่ือมใสต่อพระพุทธศาสนาได้เคารพสักการะต่อพระพุทธเจ้า           
ท่ีเสด็จดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ เมื่อสร้างพระพุทธรูปข้ึนจึงนิยมน าพระนามหรือช่ือเฉพาะของ
พระพุทธเจา้แต่ละพระองค ์รวมไปถึงการใชห้น่วยศพัทต่์าง ๆ ท่ีส่ือความหมายถึงพระพุทธเจา้มาใช้
เป็นช่ือเรียกของพระพุทธรูป ทั้งน้ียงัสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของ
คนในสังคมไทยท่ีเช่ือว่าพระพุทธเจา้มีอยู่หลายพระองค์ทั้งท่ีเคยอุบัติข้ึนในอดีต ปัจจุบัน และ       
ในอนาคต    
  3.2 ความเช่ือในพุทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์  
   พระพุทธรูปนอกจากจะสร้างข้ึนเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนไดร้ะลึกถึงค าสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้วในสังคมไทยยงัมีความเช่ือว่าพระพุทธรูปมีอานุภาพหรือมีคุณวิเศษ              
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บางประการ เช่น พุทธานุภาพในดา้นความส าเร็จสมประสงค ์พุทธานุภาพในดา้นความแคลว้คลาด
ปลอดภัย พุทธานุภาพในด้านอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวส่ือออกมาให้เห็นได้จาก      
หน่วยศัพท์ท่ีปรากฏเป็นช่ือของพระพุทธรูป ซ่ึงมีความสอดคล้องกับต านานพุทธานุภาพ          
ความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูป ทั้งน้ียงัสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือของคนในสังคมไทย    
ท่ีเช่ือว่า พระพุทธรูปเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประเภทหน่ึงท่ีสามารถเป็นท่ีพ่ึงและบนัดาลส่ิงต่าง ๆ ได ้
  3.3 ค่านิยมเกีย่วกบัความเจริญรุ่งเรือง  
   ค่านิยมเก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรือง คือ ความเจริญกา้วหน้า ความเป็นเลิศ และ
ความเป็นสิริมงคล อนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยพึ์งปรารถนา ซ่ึงช่ือของพระพุทธรูปมีการใชห้น่วยศพัท์         
ท่ีแสดงให้เห็นถึงค่านิยมเก่ียวกับความเจริญรุ่งเรืองเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ
นอกจากจะส่ือถึงองค์พระพุทธรูปท่ีมีความเป็นเลิศ เป็นสิริมงคลในตัวเองแลว้ ยงัอาจส่งผลให้         
ผูท่ี้เคารพบูชาหรืออาจส่งผลให้สถานท่ีท่ีพระพุทธรูปประดิษฐานนั้ นเกิดความผาสุกหรือ          
ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สถานท่ีนั้นได ้
  3.4 กรรมวธิีที่ใช้ในการสร้าง  
   กรรมวิธีท่ีใช้ในการสร้าง เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูป      
ในประเทศไทย โดยผูว้ิจัยพบว่า พระพุทธรูปจ านวนหน่ึงมีช่ือท่ีสัมพนัธ์กบักรรมวิธีท่ีใชใ้นการ
สร้างพระพุทธรูปองค์นั้น ๆ ไดแ้ก่ สร้างโดยการหล่อตามน ้ าหนัก จ  านวนหรือปริมาณของวสัดุ 
สร้างโดยใชส้ลกัประกอบ และสร้างโดยการสานข้ึนรูป ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวปรากฏให้เห็นไดจ้าก
ประวติัความเป็นมาหรือต านานในการสร้างพระพุทธรูปท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยศพัท์ท่ีประกอบเป็น
ช่ือของพระพุทธรูป 
  3.5 บุคคลที่เกีย่วข้อง   
   บุคคลท่ีเก่ียวข้องเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูป โดยจาก
การศึกษาขอ้มลูในดา้นประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูป ท าให้ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะจ าแนกปัจจยั
บุคคลท่ีเก่ียวข้องออกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การตั้งช่ือพระพุทธรูปตามบุคคลท่ีเก่ียวข้อง          
และบุคคลท่ีตั้งช่ือหรือถวายพระนามใหแ้ก่พระพุทธรูป โดยช่ือบุคคลท่ีปรากฏเป็นช่ือพระพุทธรูป
จะเป็นช่ือหรือพระนามของพระมหากษตัริยแ์ละบุคคลส าคญัของบ้านเมืองเป็นหลกั นอกจากน้ี
ผูว้ิจัยพบว่า ข้อมูลของบุคคลท่ีตั้ งช่ือหรือถวายพระนามให้แก่พระพุทธรูปท่ีปรากฏมกัเป็น
พระมหากษัตริย ์โดยช่ือของพระพุทธรูปดังกล่าวจะมีความยาวมากกว่าปกติ รวมทั้งมีการใช ้   
หน่วยศพัท์ท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นจ านวนมาก และจดัอยู่ในโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย 
ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากช่ือของพระพุทธรูปท่ี
ชาวบา้นทัว่ไปเป็นผูต้ ั้งช่ือ 
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  3.6 ปางของพระพุทธรูป  
   ปางของพระพุทธรูปเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปใน
ประเทศไทย โดยผูว้ิจัยพบว่า พระพุทธรูปบางองค์จะมีการตั้ งช่ือท่ีสอดคล้องกับปางของ
พระพุทธรูป ทั้งน้ีจะเห็นจากหน่วยศพัทท่ี์ปรากฏทั้งในส่วนหลกั และส่วนขยายของช่ือพระพุทธรูป
กลุ่มดงักล่าว  
  3.7 ลกัษณะที่โดดเด่น  
   ลกัษณะท่ีโดดเด่นทางดา้นพุทธศิลป์ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือ
พระพุทธรูปในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัพบว่า ลกัษณะท่ีปรากฏอาจมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือ     
ในเร่ืองมหาบุรุษลกัษณะและอนุพยญัชนะ เช่น พระเจา้ตาเขียว หลวงพ่อปากแดง ฯลฯ หรืออาจเป็น
ลกัษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้พระพุทธรูปเหล่านั้นมีลกัษณะท่ีต่างไปจากพระพุทธรูป    
โดยทั่ว ๆ ไป เช่น พระผุด พระพวย หลวงพ่อด า ฯลฯ ซ่ึงลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะโดดเด่น         
ท่ีปรากฏจะถกูน ามาใชเ้รียกเป็นช่ือของพระพุทธรูปองค์ดงักล่าว  
  3.8 วสัดุที่ใช้ในการสร้าง  
   ในการสร้างพระพุทธรูปแต่ละองค์จะมีการใช้ว ัสดุท่ีแตกต่างกันออกไป        
ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า วสัดุต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสร้างเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตั้งช่ือให้แก่พระพุทธรูป 
โดยจะเห็นไดจ้ากหน่วยศพัทท่ี์ปรากฏ กล่าวคือ ช่ือของพระพุทธรูปจะสัมพนัธ์กบัวสัดุท่ีใชใ้นการ
สร้างพระพุทธรูปองค์นั้น ๆ ซ่ึงวสัดุดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือเร่ืองอานิสงส์      
ในการสร้างพระพุทธรูปไดอี้กประการหน่ึง 
  3.9 สถานที่ประดิษฐาน  
   สถานท่ีประดิษฐาน ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปใน
ประเทศไทย โดยผูว้ิจัยพบว่า พระพุทธรูปจ านวนหน่ึงจะมีข้อมูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา         
ท่ีเช่ือมโยงกบัสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นสถานท่ีพบ หรือสถานท่ีประดิษฐานในอดีต รวมถึงสถานท่ี
ประดิษฐานในปัจจุบนั โดยพระพุทธรูปเหล่าน้ีมิไดมี้ช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการมาแต่ดั้งเดิม จึงนิยม
ใชช่ื้อของสถานท่ีประดิษฐานมาเรียกเป็นช่ือของพระพุทธรูปองค์นั้นโดยอนุโลม นอกจากน้ีผูว้ิจยั
ยงัพบว่า สถานท่ีประดิษฐานอนัเป็นสถานท่ีส าคญัของบา้นเมือง ไดแ้ก่ พระอารามหลวง รวมไปถึง
วดัท่ีมีความส าคญัในทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะส่งผลให้ช่ือของพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู่นั้นมีช่ือท่ี
พิเศษกว่าช่ือของพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู่ตามวดัทัว่ไปไดอี้กประการหน่ึง กล่าวคือ ช่ือของ
พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงหรือวดัท่ีมีความส าคัญในท้องถ่ินจะมีการใช ้  
หน่วยศพัท์ท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นจ านวนมากมาประกอบเป็นช่ือ และมีโครงสร้าง    
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ท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก + ส่วนขยาย เพื่ออธิบายรายระเอียดบางประการของ
พระพุทธรูปหรือเพื่อใหเ้กิดความงดงามและความไพเราะทางภาษาอีกประการหน่ึง   
  3.10 โอกาสพเิศษในการสร้าง  
   โอกาสพิเศษในการสร้าง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปใน
ประเทศไทย โดยพระพุทธรูปในกลุ่มดงักล่าวจะมีการตั้งช่ือใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสท่ีจดัสร้าง และ
มีช่ือท่ียาวมากกว่าพระพุทธรูปโดยทัว่ไป กล่าวคือ มีลกัษณะโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + 
ส่วนหลกั + ส่วนขยาย ซ่ึงส่วนขยายท่ีปรากฏจะใชเ้พื่อบ่งบอกรายละเอียดเก่ียวกบัโอกาสพิเศษ      
ท่ีสร้างข้ึน อีกทั้งยงัมีการใช้หน่วยศพัท์ท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตมาประกอบในช่ือเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงช่ือของพระพุทธรูปในกลุ่มน้ีผูว้ิจยัพบว่า จะเป็นพระพุทธรูปท่ีมีความเก่ียวพนักบั
สถาบันพระมหากษัตริยแ์ละสถาบันพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในโอกาส    
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย ์และพระราชวงศ์ รวมไปถึงพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนใน                
โอกาสเฉลิมฉลองวาระส าคญัทางพระพุทธศาสนา  

อภิปรายผล 

 1.  การศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจัยพบว่า         
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ท่ี 1 คือ ช่ือของพระพุทธรูปในประเทศไทยมีโครงสร้าง
ท่ีประกอบดว้ยองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า กบัส่วนหลกั ซ่ึงผลการศึกษาแสดง    
ใหเ้ห็นว่า ส่วนหนา้ กบัส่วนหลกั เป็นองคป์ระกอบท่ีจะตอ้งปรากฏอยูเ่สมอในช่ือของพระพุทธรูป
ทุก ๆ ช่ือ แต่อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัยงัพบว่า ช่ือพระพุทธรูปสามารถท่ีจะมีองค์ประกอบไดถึ้ง 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนหนา้ ส่วนหลกั และส่วนขยาย โดยผูว้ิจยัสามารถน าองคป์ระกอบดงักล่าวมาจ าแนกเป็น
โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปได้เป็น 3 โครงสร้าง ไดแ้ก่ โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + 
ส่วนหลกั โครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลัก + ส่วนหลัก และโครงสร้างท่ี
ประกอบดว้ย ส่วนหนา้ + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย  
 โครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปท่ีปรากฏมากท่ีสุด ได้แก่ โครงสร้างท่ีประกอบดว้ย 
ส่วนหน้า + ส่วนหลกั ทั้งน้ีในโครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปทุกรูปแบบก็จะปรากฏ ส่วนหน้า     
ตามดว้ย ส่วนหลกั อยูเ่สมอ เพราะองคป์ระกอบทั้งสองส่วนถือไดว้่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของ
ช่ือพระพุทธรูป กล่าวคือ ในการเรียกหรือกล่าวถึงช่ือของพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นจะตอ้งมีการ
เรียกดว้ยถอ้ยค าอนัส่ือความหมายถึง “องค์พระพุทธรูป” น ามาก่อนเสมอ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
ปรากฏให้เห็นในรูปของ ส่วนหน้า คือค าว่า “พระ” “พระเจ้า” “พระประธาน” “พระพุทธ” 



107 
 

 

“พระพุทธรูป” “สมเด็จ” “หลวงพ่อ” และจะตามดว้ย ส่วนหลกั อนัเป็นส่วนท่ีส่ือความหมายถึงช่ือ
ของพระพุทธรูปแต่ละองค ์
 จากข้อมูลท่ีปรากฏในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยจะไม่มีการเรียกหรือ
กล่าวถึงช่ือของพระพุทธรูปข้ึนมาโดยไม่มีส่วนหน้า ซ่ึงลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง           
ความแตกต่างระหว่างช่ือพระพุทธรูปกบัรูปอา้งถึงพระพุทธเจา้ในวรรณกรรมพุทธประวติั ของ   
ธัชชัย  กรกุม (2554) เน่ืองจากรูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าอาจมีความสัมพันธ์กับบริบทบางอย่าง         
ภายในเร่ืองจึงท าให้รูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าท่ีปรากฏบางรูปมีลักษณะเป็นเพียงค าศัพท์เดียว 
ตัวอย่างเช่น ในเหตุการณ์เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย ์ ซ่ึงในขณะนั้ นยงัมิได ้               
มีความเล่ือมใสต่อพระพุทธเจา้ ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงส่งผลให้รูปอา้งถึงพระพุทธเจา้ท่ีปัญจวคัคียใ์ช ้ 
มีลกัษณะเป็นค าศพัท์เดียวและไม่มีส่วนท่ีแสดงถึงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า คือ “เคาตมะ” 
นอกจากน้ียงัมีรูปอา้งถึงในลกัษณะดงักล่าวปรากฏอยู่อีกจ  านวนหน่ึง เช่น “ตถาคต” “ศาสดา” 
“สมณโคดม” แต่ส าหรับพระพุทธรูปอนัเป็นส่ิงท่ีชาวไทยเคารพบูชา ในการเรียกช่ือหรือการตั้งช่ือ
พระพุทธรูปในวัฒนธรรมไทยจะต้องปรากฏส่วนหน้าอยู่ด้วยเสมอ เช่น “พระโคตมะ”              
“พระศาสดา”  ฯลฯ ซ่ึงท าให้ เ ห็นว่ า นอกจากส่วนหน้าจะท าหน้า ท่ีในการระบุว่ าเ ป็น                    
องค์พระพุทธรูปแล้วยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงความเคารพท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีต่อ                
องคพ์ระพุทธรูปไดอี้กประการหน่ึงดว้ย 
 ส่วนโครงสร้างของช่ือพระพุทธรูปท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนหลกั 
และโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย โครงสร้างทั้ง 2 ประเภทน้ี        
ถือไดว้่าเป็นโครงสร้างท่ีซบัซอ้นและส่งผลให้ช่ือพระพุทธรูปในกลุ่มดงักล่าวมีช่ือท่ีค่อนขา้งยาว 
ซ่ึงพบในจ านวนท่ีไม่มากนัก ผลการศึกษาท่ีปรากฏอาจเป็นเพราะความนิยมในการตั้งช่ือให้แก่     
ส่ิงต่าง ๆ ของคนในสังคมไทยท่ีนิยมตั้งช่ือให้กระชบั ชดัเจน และเป็นช่ือท่ีมีความยาวไม่มากนัก 
เพ่ือใหส้ะดวกในการเรียกส่ิงเหล่านั้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “ลกัษณะภาษาท่ีใชใ้นการตั้งช่ือ        
เรือหลวงไทย” ของ วิชุตา  ทองค ากลัยา (2552) ท่ีพบว่า ช่ือเรือหลวงไทยจะมีจ านวนพยางค์ตั้งแต่  
1 - 7 พยางค์ โดยช่ือท่ีพบมากท่ีสุดจะมี 3 พยางค์ ล  าดบัถดัมา คือ 2 พยางค์ 4 พยางค์ 5 พยางค ์         
1 พยางค์ ส่วนช่ือท่ีมี 7 พยางค์ และ 6 พยางค์ พบเพียงเล็กน้อย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ในสังคมไทย
นิยมตั้งช่ือให้แก่ส่ิงต่าง ๆ โดยมีความยาวไม่มากนัก เพื่อความสะดวกในการเรียกมากกว่าช่ือท่ีมี
ความยาวมาก ๆ  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า มีปัจจยับางประการสามารถท่ีจะส่งผลใหช่ื้อของพระพุทธรูป
มีโครงสร้างท่ีซบัซอ้นได ้กล่าวคือ มีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั + ส่วนขยาย 
ไดแ้ก่ ปัจจยับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง นัน่คือ บุคคลท่ีตั้งช่ือหรือถวายพระนามใหแ้ก่พระพุทธรูป ซ่ึงมกัเป็น



108 
 

 

พระมหากษัตริยท่ี์มีพระปรีชาสามารถด้านอกัษรศาสตร์ หรือปัจจยัสถานท่ีประดิษฐาน นั่นคือ 
พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานในพระอารามหลวงหรือวดัท่ีมีความส าคญัในทอ้งถ่ินบางแห่ง รวมถึง
ปัจจัยโอกาสพิเศษในการสร้าง นั่นคือ พระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย ์พระราชวงศ ์และพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในโอกาสเฉลิมฉลองวาระส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา แต่เน่ืองจากมีพระพุทธรูปท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจัยข้างตน้ไม่มากนัก ท าให้ช่ื อของ
พระพุทธรูปท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้นดงักล่าวปรากฏเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น        

 2.  การศึกษาเก่ียวกับความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจัยพบว่า     
กลุ่มความหมายเก่ียวกับความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง ปรากฏเป็นความถ่ีสูงท่ีสุด          
ซ่ึงไม่ตรงกับสมมติฐานท่ีผูว้ิจ ัยตั้ งไว ้ว่า ความหมายของช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยมัก              
มีความหมายเก่ียวกับพระพุทธเจ้า เน่ืองจากผูว้ิจัยสันนิษฐานไวว้่า แนวคิดส าคญัในการสร้าง
พระพุทธรูป คือ เพื่อใชเ้ป็นรูปเปรียบหรือรูปแทนของพระพุทธเจา้ เมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปข้ึน
จึงน่าจะน าหน่วยศพัท์ท่ีเป็นพระนามหรือช่ือเฉพาะของพระพุทธเจา้ รวมไปถึงหน่วยศพัท์ท่ีส่ือ
ความหมายถึงพระพุทธเจ้ามาตั้งเป็นช่ือให้แก่พระพุทธรูปเหล่านั้น นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะ        
ในการศึกษาขอ้มลูเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัคดัรายช่ือพระพุทธรูปท่ีปรากฏจากเอกสาร “ต านานพระพุทธรูป
ส าคญั” พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2516) เป็นหลกั ร่วมกบัการสุ่มรายช่ือ
พระพุทธรูปจ านวนหน่ึงจากเอกสารฉบบัอ่ืน ๆ มาใชใ้นการศึกษาในเบ้ืองตน้ ซ่ึงการเก็บขอ้มูล     
ในลกัษณะดังกล่าวอาจได้ข้อมูลท่ีไม่ครอบคลุมและอาจส่งผลให้สมมติฐานท่ีตั้งไวเ้กิดความ
คลาดเคล่ือนไปได้ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มความหมายเก่ียวกับพระพุทธเจ้าก็มีความถ่ีท่ีได้รับ        
ความนิยมในล าดบัรองลงมา 
 กลุ่มความหมายท่ีมีความถ่ีไดรั้บความนิยมในล าดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มความหมายท่ีมี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 10 ข้ึนไป คือ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง              
กลุ่มความหมายเก่ียวกับพระพุทธเจ้า กลุ่มความหมายเก่ียวกับทิศทางและสถานท่ี  ตามล าดับ        
กลุ่มความหมายดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความนิยมในการเลือกสรรหน่วยศพัทต่์าง ๆ มาประกอบ
เป็นช่ือของพระพุทธรูป โดยกลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง        
ท่ีปรากฏมากท่ีสุดนั้นมีความสอดคลอ้งกนัระหว่างการเลือกสรรหน่วยศพัทท่ี์น ามาประกอบเป็นช่ือ
ของพระพุทธรูปกบัการเลือกสรรหน่วยศพัท์ในลกัษณะของค าท่ีมีความหมายอนัเป็นสิริมงคล       
ท่ีปรากฏในช่ือของคนไทย จากการศึกษาของ สมชาย  ส าเนียงงาม (2545) โดยหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ
ในช่ือของคนไทยจดัอยู่ในกลุ่มความหมายเก่ียวกบัความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองเป็นจ านวน
มากเช่นเดียวกนั ซ่ึงความสอดคลอ้งดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือและค่านิยมของคนใน
สังคมไทยท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองของความเป็นสิริมงคลหรือความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก 
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เน่ืองจากคนไทยเช่ือกันว่า ช่ือท่ีดีจะส่งผลให้ผูน้ั้นมีชีวิตท่ีเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ จึงนิยม
เลือกสรรค าท่ีมีความหมายท่ีดีและส่ือถึงความเป็นสิริมงคลมาประกอบเป็นช่ือ ความคิดดงักล่าวอาจ
ส่งผลมาสู่การตั้งช่ือใหแ้ก่พระพุทธรูปไดเ้ช่นเดียวกนั กล่าวคือ นิยมน าหน่วยศพัท์ท่ีมีความหมาย
เก่ียวกับความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง อนัเป็นส่ิงท่ีผูค้นในสังคมไทยพึงปรารถนา        
มาประกอบเป็นช่ือของพระพุทธรูป เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลหรือความเจริญรุ่งเรืองมาสู่          
ผูท่ี้เคารพสกัการะไดอี้กประการหน่ึง    
 กลุ่มความหมายเก่ียวกับพระพุทธเจ้า ท่ีปรากฏในล าดับรองลงมานั้น ผูว้ิจ ัยพบว่า        
การน าหน่วยศพัท์ท่ีเป็นพระนามหรือช่ือเฉพาะของพระพุทธเจ้าบางพระองค์ รวมไปถึงการน า
หน่วยศัพท์ท่ี ส่ือความหมายถึงพระพุทธเจ้า  มาตั้ งเป็นช่ือของพระพุทธรูปเป็นจ านวนมาก             
สืบเน่ืองมาจากแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นรูปแทนของพระพุทธเจา้ ดงัท่ี พิริยะ  
ไกรฤกษ์ (2551: 1) ไดก้ล่าวไวว้่า “พระพุทธปฏิมา คือ รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจา้”    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศกัด์ิชยั  สายสิงห์ (2556: 3) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “พระพุทธรูป หรือพระพุทธปฏิมา คือ 
รูปแกะสลกัจากหิน จากไม ้รูปหล่อโลหะ หรือรูปป้ันจากดิน ข้ึนรูปตามคติมหาบุรุษลกัษณะเพ่ือ
เป็นการระลึกถึงพระสมัมาสมัพุทธเจา้องคศ์าสดาผูก่้อตั้งพระพุทธศาสนา เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนได้
เคารพกราบไหวบู้ชา” ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวท าใหผู้ว้ิจยักล่าวโดยสรุปไดว้่า เน่ืองจากองคพ์ระพุทธรูป
ถกูสร้างข้ึนใหเ้ป็นรูปแทนของพระพุทธเจา้ เม่ือจะกล่าวถึงช่ือของพระพุทธรูปองค์ดงักล่าวจึงนิยม
น าหน่วยศพัทใ์นกลุ่มความหมายเก่ียวกบัพระพุทธเจา้มาใชเ้ป็นช่ือเรียกพระพุทธรูปองคน์ั้น 
 กลุ่มความหมายเก่ียวกับทิศทางและสถานท่ีซ่ึงมีความถ่ีปรากฏในล าดับถดัมานั้น     
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัของทอ้งถ่ิน รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากบัผูค้น  
ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เน่ืองจากหน่วยศพัทใ์นกลุ่มความหมายเก่ียวกบัทิศทางและสถานท่ี ท่ีน ามาตั้งเป็น
ช่ือของพระพุทธรูปส่วนหน่ึงส่ือความหมายถึงช่ือบา้นนามเมือง โดยลกัษณะของช่ือท่ีปรากฏจะมี
ประวติัความเป็นมาในอดีตของพระพุทธรูปท่ีเช่ือมโยงกับท้องถ่ินดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น         
“พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์” ซ่ึงในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ท่ีว ัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าหน่วยศพัท์ท่ีปรากฏ คือ “หริภุญชยั” จดัอยู่ในกลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัทิศทางและสถานท่ี เมื่อพิจารณาถึงประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปดงักล่าวจะพบว่า 
เป็นพระพุทธรูปท่ีอญัเชิญมาจากอาณาจกัร “หริภุญชยั” หรือจงัหวดั “ล  าพูน” ในปัจจุบนั ขอ้มูล      
ท่ีปรากฏถือไดว้่าเป็นการบนัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีสะทอ้นผา่นช่ือของพระพุทธรูปไดอี้ก
ประการหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ “การตั้งช่ือวดัในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” ของ นฤมล       
ตุงคะโหตร (2547) นั่นคือ มีการตั้งช่ือว ัดตามต าแหน่งหรือช่ือต าบลท่ีตั้ งของวดั รวมไปถึง         
“การตั้งช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร” ของ ปนิตา  จิตมุ่ง (2554) นั่นคือ การตั้งช่ือถนนโดยมีท่ีมา
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และความหมายจากสถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้ม ท่ีปรากฏความถ่ีสูงสุด ขอ้มลูท่ีปรากฏแสดงให้เห็น
ถึงความคิดของคนในสังคมไทยท่ีมีความนิยมในการตั้ งช่ือให้แก่ส่ิงต่าง ๆ โดยมีการตั้ งช่ือ             
ใหเ้ช่ือมโยงกบัสถานท่ีหรือทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความผกูพนัของผูค้นกบั
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัผา่นช่ือของส่ิงเหล่านั้น และเพื่อใหเ้กิดความตระหนักถึงความส าคญัของสถานท่ีหรือ
ทอ้งถ่ินไดอี้กประการหน่ึงดว้ย  
 นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยยงัพบว่า หน่วยศพัท์ในช่ือของพระพุทธรูปจ านวนหน่ึงจัดอยู่ใน     
กลุ่มความหมายเก่ียวกับศตัรูและความขดัแยง้ ซ่ึงหน่วยศพัท์กลุ่มดังกล่าวถือไดว้่ามีความหมาย     
ไปในทิศทางลบและไม่เป็นมงคล แต่เมื่อพิจารณาแลว้ผูว้ิจยัพบว่า หน่วยศพัท์ดงักล่าวจะปรากฏ
ร่วมกบัหน่วยศพัทอ่ื์น ท าใหส้ามารถส่ือความหมายไปในทิศทางท่ีดีและเป็นสิริมงคลในทางออ้ม 
กล่าวคือ ช่ือของพระพุทธรูปท่ีปรากฏจะส่ือความถึงพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูป    
ท่ีเช่ือกนัว่า สามารถขจดัปัดเป่าส่ิงเลวร้ายมิใหเ้กิดข้ึนได ้เช่น พระไพรีพินาศ พระรอดสงคราม ฯลฯ           
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาเ ร่ือง “การตั้ งช่ือยนัต์ของคนไทย” ของ กิตติพัฒน์               
เพ็ชรทองนะ (2551) ท่ีมีหน่วยศพัท์ในกลุ่มความหมายเก่ียวกับโรคภยัและความขัดแยง้ปรากฏ      
อยูใ่นช่ือยนัต ์ทั้งน้ีหน่วยศพัทใ์นกลุ่มดงักล่าวเม่ือปรากฏร่วมกบัหน่วยศพัท์อ่ืน ๆ แลว้ จะสามารถ
ส่ือความไดถึ้งกฤตยาคมของยนัต์ในดา้นการปกป้องคุม้ครอง ซ่ึงถือเป็นการส่ือความหมายไปใน
ทิศทางท่ีดีเช่นเดียวกนั         

 3.  การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย ผูว้ิจยัพบว่า 
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีผูว้ิจ ัยตั้งไวว้่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปใน
ประเทศไทยมีหลายประการ เช่น ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและค่านิยมบางประการของคน     
ในสงัคมไทย ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย
ปรากฏถึง 10 ปัจจยั ไดแ้ก่ แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูป ความเช่ือในพุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิ 
ค่านิยมเก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรือง กรรมวิธีท่ีใชใ้นการสร้าง บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ปางของพระพุทธรูป 
ลกัษณะท่ีโดดเด่น วสัดุท่ีใชใ้นการสร้าง สถานท่ีประดิษฐาน และโอกาสพิเศษในการสร้าง  ทั้งน้ี   
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  ปัจจัยท่ีปรากฏจะมีความเช่ือมโยงกับความหมายของ                   
ช่ือพระพุทธรูป เช่น ความหมายเก่ียวกบัความดี ความงาม และความเจริญรุ่งเรือง ความหมาย
เก่ียวกบัพระพุทธเจา้ ความหมายเก่ียวกบัทิศทางและสถานท่ี แสดงให้เห็นถึงปัจจยัเก่ียวกบัค่านิยม
เก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรือง แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูป สถานท่ีประดิษฐาน ฯลฯ นอกจากน้ี
ผูว้ิจัยยงัพบว่า ปัจจัยบางประการสามารถท่ีจะส่งผลต่อการตั้งช่ือของพระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะ               
ทางโครงสร้างท่ีซับซอ้น กล่าวคือ มีการใช้โครงสร้างท่ีประกอบด้วย ส่วนหน้า + ส่วนหลกั +          
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ส่วนขยาย ท าให้ช่ือของพระพุทธรูปมีความยาวมากกว่าช่ือของพระพุทธรูปทัว่ไป ไดแ้ก่ ปัจจัย
เก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง สถานท่ีประดิษฐาน รวมถึงโอกาสพิเศษในการสร้าง     
  ปัจจัยต่าง ๆ ในข้างต้นสามารถปรากฏให้เห็นได้จากการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
โครงสร้าง ความหมาย และประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูป กล่าวคือ ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปนั้นจ  าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบัประวติัของพระพุทธรูปแต่ละองคเ์พ่ือให้
เห็นถึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อช่ือพระพุทธรูป โดยปัจจยับางอยา่งสามารถท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเช่ือของคนในสังคมไทยไดอี้กประการหน่ึง เช่น แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปสะทอ้น
ความเช่ือของคนไทย ซ่ึงมีความเช่ือว่า พระพุทธเจา้มีอยู่หลายพระองค์ ความเช่ือดงักล่าวปรากฏ   
ให้เห็นไดจ้ากช่ือของพระพุทธรูปจ านวนหน่ึงท่ีน าเอาช่ือหรือพระนามเฉพาะของพระพุทธเจ้า      
ในอดีตบางพระองค์ รวมถึงช่ือหรือพระนามเฉพาะของพระพุทธเจา้ในอนาคตมาใชเ้ป็นช่ือเรียก
พระพุทธรูปองค์นั้น ๆ ความเช่ือดังกล่าวยงัส่งผลไปสู่ผลงานทางด้านศิลปกรรมไทย กล่าวคือ     
ภาพพระพุทธเจา้จ  านวนมากในจิตรกรรมฝาผนงั รวมไปถึงพระพุทธรูปจ านวนมากท่ีตั้งเรียงรายอยู่
ตามระเบียงคตรอบเจดียป์ระธานของแต่ละวดั โดยนกัวิชาการเช่ือว่า หมายถึง พระพุทธเจา้ในอดีต 
ซ่ึงมักมีการจัดเรียงล  าดับภาพหรือองค์พระพุทธรูปตามคติความเช่ือ เ ร่ืองล าดับการอุบัติ                
ของพระพุทธเจา้แต่ละพระองคท่ี์มีมาแต่โบราณ (สน  สีมาตรัง, ม.ป.ป.: 267 - 299)  
 ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงท่ีผูว้ิจยัพบ ไดแ้ก่ พระพุทธรูปจะมีความเก่ียวพนั
กบัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากปัจจยับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยช่ือของบุคคลท่ีปรากฏเป็นช่ือของ
พระพุทธรูปส่วนใหญ่มาจากช่ือหรือพระนามของของพระมหากษตัริย ์สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ
ของคนในสงัคมไทยท่ีใหก้ารเคารพและเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริยน์บัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
อีกทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยยงัเช่ือว่า ผูท่ี้ไดเ้ป็นพระมหากษตัริย ์คือ ผูท่ี้สะสมบุญบารมีเทียบเท่า
พระโพธิสตัว ์อนัจะไดเ้สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้ในชาติภพต่อไป (พิริยะ  ไกรฤกษ์, 2551: 46) 
ในการสร้างพระพุทธรูปจึงมีการน าความเช่ือท่ีเปรียบพระมหากษตัริยว์่ามีสถานะเหนือบุคคลอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีได้รับอิทธิพลจากเขมรอีกทอดหน่ึง กล่าวคือ มีการสร้างรูปสมมติของ
พระมหากษตัริยใ์นลกัษณะของพระพุทธรูป โดยมีคติว่ากษตัริยเ์ปรียบดงัพระพุทธเจา้ (ปภาณิน  
เกษตรทตั, 2558: 45 - 46) และถวายพระนามหรือตั้งช่ือให้แก่พระพุทธรูปตามพระนามของ
พระมหากษตัริย ์
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า ผลการศึกษาในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งช่ือพระพุทธรูปใน
ประเทศไทย มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัคตินิยมในการเฉลิมพระนามพระพุทธรูปท่ีมีมาแต่โบราณ          
ซ่ึงสามารถประมวลได้เป็น 9 ประการ ได้แก่  เฉลิมพระนามตามพระนามพระพุทธเจ้า ,               
เฉลิมพระนามตามลกัษณะและวสัดุท่ีจัดสร้างพระพุทธรูป, เฉลิมพระนามตามลักษณะเด่น          
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บางประการของพระพุทธรูปองค์นั้น, เฉลิมพระนามตามเทคนิคหรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึน    
ขณะสร้าง, เฉลิมพระนามเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์แก่บุพการีชนหรือผูส้ร้าง, เฉลิมพระนามตาม  
พุทธานุภาพความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประจกัษ์แจง้, เฉลิมพระนามตามนามหรือลกัษณะภูมิศาสตร์ของ
ทอ้งท่ีท่ีพบหรือประดิษฐาน, เฉลิมพระนามตามปางท่ีสร้าง และเฉลิมพระนามอนัเป็นมงคลนาม
เพ่ือความเป็นสรรพสิริสวสัด์ิพิพฒันมงคลแก่การสักการบูชา (ขวญัทอง  สอนสิริ, 2547: 76 - 78) 
ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีปรากฏท าให้ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบัโอกาสพิเศษในการสร้างพระพุทธรูป   
อยูน่อกเหนือไปจากคตินิยมในการเฉลิมพระนามพระพุทธรูป 9 ประการขา้งตน้ ซ่ึงโอกาสพิเศษใน
การสร้างพระพุทธรูป ได้แก่ การเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย ์และพระราชวงศ์ รวมถึง           
การเฉลิมฉลองวาระส าคญัทางพระพุทธศาสนาท่ีมกัจะมีการสร้างพระพุทธรูปข้ึนเพ่ือความเป็น    
สิริมงคลหรือเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวาระนั้ น ๆ ซ่ึงส่งผลให้พระนามหรือช่ือของพระพุทธรูป       
กลุ่มดงักล่าวสามารถส่ือความใหเ้ห็นถึงโอกาสพิเศษเหล่านั้นไดอี้กประการหน่ึง 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการตั้งช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทยกบัการตั้งช่ือ
พระพุทธรูปในประเทศเพื่อนบา้นท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นหลกั เช่น ประเทศลาว ว่ามีลกัษณะ
ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร   
 2.  ควรมีการศึกษาการตั้ งช่ือประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ การตั้งช่ือรุ่นวตัถุมงคลของ             
พระเกจิอาจารย์ท่ีมี ช่ือ เสียงและมีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลาย รุ่น เ ช่น  ว ัตถุมงคลของ                   
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วดับา้นไร่ จงัหวดันครราชสีมา  
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รายช่ือพระพุทธรูปในประเทศไทย 
 

ล าดับที่ ช่ือ/สถานที่ประดิษฐาน 
1 พระแก้วดอนเต้า*  วัดพระธาตลุ  าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล  าปาง** 
2 พระแก้วบุษราคมั  วัดศรีอุบลรัตนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
3 พระคนัธารราษฎร์  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
4 พระงาม  วัดศิริจันทรนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดลพบรีุ 
5 พระเจ้าเก้าต้ือ  วัดบปุผาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
6 พระเจ้าแข้งคม  วัดศรีเกิด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
7 พระเจ้าตนหลวง  วัดศรีโคมค า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
8 พระเจ้าตาเขียว  วัดบ้านเหล่า อ าเภอป่าซาง จังหวัดล  าพูน 
9 พระเจ้าทองทิพย์  วัดสวนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

10 พระเจ้าทันใจ  วัดพระธาตแุช่แห้ง อ าเภอภเูพียง จังหวัดน่าน 
11 พระเจ้าธรรมจักรพรรดิ  วัดป่าดาราภิรมย์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
12 พระเจ้าน่ังดิน  วัดพระนั่งดิน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
13 พระเจ้าในโขง  วัดพญาวัด อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
14 พระเจ้าพระพุทธ  วัดพระธาตลุ  าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล  าปาง 
15 พระเจ้าเม็งราย  วัดพระเจ้าเมง็ราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
16 พระเจ้าล้านทอง  วัดพระเจ้าล้านทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
17 พระเจ้าศรีธรรมโศกราช  วัดพระมหาธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
18 พระเจ้าหลวง  วัดพระธาตชุ้างค า้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
19 พระเจ้าใหญ่  วัดหงส์ อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบรีุรัมย์ 
20 พระเจ้าใหญ่ลือชัย  วัดอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
21 พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ  วัดพระศรีเจริญ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
22 พระเจ้าใหญ่องค์ต้ือ  วัดใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
23 พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  วัดมหาวนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
24 พระเจ้าองค์ด า  วัดกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
25 พระเจ้าองค์ต้ือ  วัดศรีชมภอูงค์ตือ้ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
26 พระเจ้าองค์แสน  วัดโพธ์ิชัย อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
27 พระเจ้าองค์หลวง  วัดศรีมงคลใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดมกุดาหาร 

                                                             
*ตวัอกัษรประเภทตวัหนา คือ รายช่ือของพระพุทธรูปท่ีใชใ้นการศึกษา 
**ตวัอกัษรประเภทตวัเอียง คือ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  
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28 พระฉันสมอ  วัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร 
29 พระชัยนวรัฐ  พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดสิุต กรุงเทพมหานคร 
30 พระชุติธรรมนราสพ  วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร 
31 พระเชตุพนพุทธไสยาสน์  วัดจะท้ิงพระ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
32 พระไชยเชษฐาธิราช  วัดถ  า้สุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบวัล  าภู 
33 พระแซกค า  วัดคฤหบดี กรุงเทพมหานคร 
34 พระทวารวดี  หอพระทวารวดี หน้าสถานีต ารวจ อ าเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบรีุ 
35 พระทศพลญาณ  วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร 
36 พระทอง  วัดโพธ์ิศรี อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
37 พระเทพโมฬี  วัดเทพโมฬี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
38 พระนนทมุนินท์  วัดปรมยัยิกาวาส อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 
39 พระนอน  วัดพระนอน อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบรีุ 
40 พระนาคปรก  วัดศรีคุณเมือง อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
41 พระนิรันตราย  หอพระสุราลยัพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
42 พระบาง  วัดไตรภมิู อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
43 พระประธานทรงเคร่ือง  วัดท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
44 พระประธานวัดกลาง  วัดกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดบรีุรัมย์ 
45 พระประธานวัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรีุ 
46 พระประธานวัดแก้วโกรวาราม  วัดแก้วโกรวาราม อ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 
47 พระประธานวัดเครือวัลย์  วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร 
48 พระประธานวัดเจดีย์งาม  วัดเจดีย์งาม อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
49 พระประธานวัดตรีทศเทพ  วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร 
50 พระประธานวัดทองนพคุณ  วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร 
51 พระประธานวัดท้าวโคตร  วัดท้าวโคตร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
52 พระประธานวัดน ้ารอบ  วัดน า้รอบ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี 
53 พระประธานวัดนิคมประทีป  วัดนิคมประทีป อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
54 พระประธานวัดบวกครกหลวง  วัดบวกครกหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
55 พระประธานวัดบางขุนเทียนใน  วัดบางขนุเทียนใน กรุงเทพมหานคร 
56 พระประธานวัดบุญยนื  วัดบญุยืน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
57 พระประธานวัดบุปผาราม  วัดบปุผาราม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
58 พระประธานวัดปราสาท  วัดปราสาท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
59 พระประธานวัดปริวาศ  วัดปริวาศ กรุงเทพมหานคร 
60 พระประธานวัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 
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61 พระประธานวัดพระประสพ  วัดพระประสพ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
62 พระประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุอ าเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสุโขทัย 
63 พระประธานวัดโพธ์ิปฐมาวาส  วัดโพธ์ิปฐมาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
64 พระประธานวัดไพชยนต์พลเสพย์  วัดไพชยนต์พลเสพย์ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ 
65 พระประธานวัดม่วง  วัดม่วง อ าเภออินทร์บรีุ จังหวัดสิงห์บรีุ 
66 พระประธานวัดมัชฌิมาวาส  วัดมชัฌิมาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
67 พระประธานวัดระฆังโฆสิตาราม  วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
68 พระประธานวัดเวียงสระ  วัดเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
69 พระประธานวัดศรีธรรมาราม  วัดศรีธรรมาราม อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
70 พระประธานวัดสามพัน  วัดสามพัน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
71 พระประธานวัดเหนือ  วัดเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอด็ 
72 พระประธานวัดใหญ่สุวรรณาราม  วัดใหญ่สุวรรณาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรีุ 
73 พระประธานวัดไหล่หินหลวง  วัดไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล  าปาง 
74 พระประธานวัดอัปสรสวรรค์  วัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร 
75 พระปางป่าเลไลยก์  วัดศาลาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
76 พระผุด  วัดพระทอง อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 
77 พระฝาง  วิหารสมเดจ็ วัดเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม กรุงเทพมหานคร 
78 พระพนัสบดี  บ้านสกุลเสถียร อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรีุ 
79 พระพวย  วัดพระมหาธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80 พระพุทธ  วัดสักขี (วัดสุทธิกาวาส) อ าเภอสายบรีุ จังหวัดปัตตานี 
81 พระพุทธกษัตราธิราช  วัดกษัตราธิราช อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
82 พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
83 พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี  วัดพระบาทม่ิงเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
84 พระพุทธโคดมอุดมโชค  ศูนย์ปฏิบติัธรรมสวนเวฬวุัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
85 พระพุทธโคตมะ  วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
86 พระพุทธจอมพิงค์ชัยมงคล  วัดพระธาตจุอมปิง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล  าปาง 
87 พระพุทธจุฬารักษ์  วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 
88 พระพุทธช่อแฮ  วัดพระธาตชุ่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
89 พระพุทธชัมภูนุท มหาบุรุษลักขณา อสีตยานุบพิตร  วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
90 พระพุทธชัยพฤกษธิกามหาบพิตร  วัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร 
91 พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์  วัดชัยภมิูพิทักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมิู 
92 พระพุทธชัยมงคล  วัดใหญ่ชัยมงคล อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
93 พระพุทธชัยลาภมงคล  วัดเมืองยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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94 พระพุทธชัยสิทธ์ิ  วัดพิชัยปุรณาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
95 พระพุทธชินชาติมาศธรรมคุณ  วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร 
96 พระพุทธชินราช วโรวาทธรรมจักร อัครปฐมเทศนา นราสภบพิตร  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

กรุงเทพมหานคร 
97 พระพุทธชินราช  วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
98 พระพุทธชินศรีวรมงคลมุนี  วัดชิโนรสาราม กรุงเทพมหานคร 
99 พระพุทธชินสีห์  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
100 พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ อุรคอาสนบัลลังก์ อุทธังทิศภาคนาคปรก ดิลกภพบพิตร  วัดพระเชตุพน

วิมลมงัคลาราม กรุงเทพมหานคร 
101 พระพุทธไชยชุมพลชนะสงคราม  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรีุ 
102 พระพุทธไชโย  วัดพุทธไชโย อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
103 พระพุทธตรีโลกเชษฐ์  วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
104 พระพุทธไตรรัตนนายก  วัดพนัญเชิง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
105 พระพุทธทักษิณม่ิงมงคล  พุทธอุทยานเขากง วัดเขากงมงคลม่ิงมิตรปฏิฐาราม อ าเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส 
106 พระพุทธเทวปฏิมากร  วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม กรุงเทพมหานคร 
107 พระพุทธเทวราชปฏิมากร  วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร 
108 พระพุทธเทววิลาส  วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร 
109 พระพุทธเทวะ  วัดคูหาสวรรค์ กรุงเทพมหานคร 
110 พระพุทธธรรมขันตโสภิตมหามงคล  วัดธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
111 พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก  วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
112 พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา  วัดประยรุวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 
113 พระพุทธธรรมาธิปกบพิตร  อาคารพิพิธภณัฑ์ ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
114 พระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์  วัดธรรมบชูา อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
115 พระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมัยมุนี ศรีทวารวดี ปูชนียบพิตร  วัดพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 
116 พระพุทธนรสีห์  พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดสิุต กรุงเทพมหานคร 
117 พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหธิศักดิ์ ปูชนียะชยนัตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ วัดชนะสงคราม 

กรุงเทพมหานคร 
118 พระพุทธนราสภะ  วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร 
119 พระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ  วัดบพุพาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
120 พระพุทธนฤมลธรรโมภาส  วัดนิเวศธรรมประวัติ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
121 พระพุทธนฤมิต  วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
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122 พระพุทธนวราชบพิตร  พระพุทธรูปประจ าจังหวัด ประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดต่าง ๆ 
123 พระพุทธนันทมุนีศรีศากยมุนี  วัดพระธาตชุ้างค า้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
124 พระพุทธนาคน้อย  วัดประยรุวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 
125 พระพุทธนาราวันตบพิตร  อาคารพิพิธภณัฑ์ ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
126 พระพุทธนิมิตร  วัดป่าขอม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลงุ  
127 พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
128 พระพุทธนิรโรคนัตราย  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
129 พระพุทธนิรโรคนัตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  ศาลาจตรุมขุ ศาลากลาง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลงุ 
130 พระพุทธบรมไตรโลกนาถ  วัดราชประดิษฐาน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
131 พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์  พระมหาธาต ุ            

นภเมทนีดล ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
132 พระพุทธบุษยรัตน์ จักรพรรดิพิมลมณีมัย  พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดสิุต กรุงเทพมหานคร 
133 พระพุทธบุษยรัตน์น้อย  หอพระสุราลยัพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
134 พระพุทธบุษโยภาส  วัดลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
135 พระพุทธปฏิมากร  วัดหนัง กรุงเทพมหานคร 
136 พระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์  วัดมหาธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
137 พระพุทธปฏิมาประธาน  วัดมจุลินทวาปีวิหาร อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
138 พระพุทธปัญญาอัคคะ  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
139 พระพุทธปาลิไลย ภิรัติไตรวิเวก เอกจาริกสมาจาร วิมุตติญาณบพิตร  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

กรุงเทพมหานคร 
140 พระพุทธปาลิไลยก์  วัดป่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
141 พระพุทธพนมรุ้ง  วัดเขาพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบรีุรัมย์ 
142 พระพุทธเพชรญาณ  หอพระสุลาลยัพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
143 พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย  วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร 
144 พระพุทธมงคลม่ิงเมือง  วัดมงคลม่ิงเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสตลู 
145 พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธ์ิ  วัดสังกัสรัตนคีรี อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
146 พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร  หอพระสุลาลยัพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
147 พระพุทธมหัตตมงคล  วัดมหัตตมงัคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
148 พระพุทธมหาจักรพรรดิ  วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร 
149 พระพุทธมหาชนก  วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 
150 พระพุทธมหาธรรมราชา  วัดไตรภมิู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์ 
151 พระพุทธมหาพรหมอุดมสักยมุนี  วัดภมิูนทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
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152 พระพุทธมหาพุทธพิมพ์  วัดไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
153 พระพุทธมหามงคลบพิตร  วิหารน า้น้อย บ้านน า้น้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
154 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
155 พระพุทธมหามุนี  วัดไทยวัฒนาราม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
156 พระพุทธมหาราชประสาธน์  วัดราชบรูณะ กรุงเทพมหานคร 
157 พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมากร  วัดเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 
158 พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  หน้าผาเขาชีจรรย์ อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบรีุ 
159 พระพุทธมหาศิลา  วัดกรุณา อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
160 พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร  วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร 
161 พระพุทธมารวิชัย อภัยปรปักษ์ อัครพฤกษ์โพธิภิรมย์ อภิสมพุทธบพิตร  วัดพระเชตุพนวิมล             

มงัคลาราม กรุงเทพมหานคร 
162 พระพุทธม่ิงเมือง  วัดสุวรรณาวาส อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
163 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
164 พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล  วัดพระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
165 พระพุทธรัตนมงคล  วัดสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
166 พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี  วัดบรูพาภิราม อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอด็ 
167 พระพุทธรูปดีบุก  วัดพระนางสร้าง อ าเภอเมือง จังหวัดภเูกต็ 
168 พระพุทธรูปทองโบราณ  วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร 
169 พระพุทธรูปปางท าทุกรกิริยา  วัดเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม กรุงเทพมหานคร 
170 พระพุทธรูปปางลีลา  วัดเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม กรุงเทพมหานคร 
171 พระพุทธรูปไม้  วัดนาสาม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
172 พระพุทธรูปศิลาขาว  วัดพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
173 พระพุทธรูปศิลาเขียว  วัดเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม กรุงเทพมหานคร 
174 พระพุทธรูปหยก  วัดมชัฌิมาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
175 พระพุทธรูปหยกขาว  วัดถ  า้เสือ อ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 
176 พระพุทธรูปหินอ่อน  วัดวังก์วิเวการาม อ าเภอสังขละบรีุ จังหวัดกาญจนบรีุ 
177 พระพุทธรูปอู่ทอง  วัดไลย์ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบรีุ 
178 พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
179 พระพุทธโลกนาถ ราชมหาสมมติวงศ์ องค์อนันตญาณสัพพัญญู สยัมภูพุทธบพิตร  วัดพระเชตุพน

วิมลมงัคลาราม กรุงเทพมหานคร 
180 พระพุทธโลกนาถมหาธาตุยโส  วัดมหาธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
181 พระพุทธวชิรญาณ  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
182 พระพุทธวชิรมกฎุ  วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร 
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183 พระพุทธวิชัยไตรโลกนาถ  วัดประชุมโยธี อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
184 พระพุทธศรีบุญโญภาส  วัดศรีบญุเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
185 พระพุทธศรีสงขลานครินทร์  ศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
186 พระพุทธศาสดา มหากรุณาธิคุณ สุนทรธรรมทาน บุราณสุคตบพิตร  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

กรุงเทพมหานคร 
187 พระพุทธสถาพรมงคล  วัดถาวรวราราม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรีุ 
188 พระพุทธสิทธิมงคล  วัดประสิทธิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
189 พระพุทธสิริกิติทีฆายมุงคล  พระมหาธาตนุภพลภมิูสิริ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
190 พระพุทธสิหังคปฏิมากร  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
191 พระพุทธสิหิงค์  พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร 
192 พระพุทธสิหิงค์ม่ิงมงคลสิรินาถ  หอพระ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบรีุ 
193 พระพุทธสุรินทรมงคล  วนอุทยานพนมสวาย อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
194 พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติทีฆายุมงคล  พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย อ า เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 
195 พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี  วัดพิกุลทอง อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บรีุ 
196 พระพุทธเสฏฐมุนี  วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
197 พระพุทธโสธร  วัดโสธรวราราม อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
198 พระพุทธไสยาสน์  วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม กรุงเทพมหานคร 
199 พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว  วัดพระพุทธนิมิตภคู่าว อ าเภอสหัสขนัธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
200 พระพุทธไสยาสน์ภูปอ  วัดอินทร์ประทานพร อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
201 พระพุทธอนันตคุณ อดุลยบพิตร  วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร 
202 พระพุทธอังครีส  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
203 พระพุทธอังครีสมุนีนาถ อุรคอาสนอ าไพ  วัดเศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร 
204 พระไพรีพินาศ  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
205 พระมงคลบพิตร  วิหารพระมงคลบพิตร อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
206 พระมงคลบุรี  วัดมหาธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดราชบรีุ 
207 พระมงคลม่ิงเมือง  พุทธอุทยาน (เขาดานพระบาท) อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
208 พระมหานาคชินะ  พิพิธภณัฑ์ ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
209 พระมหามุนีศรีหริภุญชัย  วัดพระธาตหุริภญุชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล  าพูน 
210 พระร่วง  วัดท่าไชยศิริ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรีุ 
211 พระร่วงโรจนฤทธ์ิ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร  วัดพระปฐมเจดีย์ อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม 
212 พระรอดสงคราม  วัดชุมพรรังสรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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213 พระราชศรีสุมังค์หายโศก  วัดโพธ์ิศรี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล  าภ ู
214 พระวิปัสสี  วัดชุมพลนิกายาราม อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
215 พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
216 พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์  บริเวณพุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครฐม 
217 พระศรีศาสดา  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
218 พระศรีสมณโกฏบพิตร  วัดสมณโกฏฐาราม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
219 พระศรีสรรเพชญ์  วัดมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร 
220 พระศรีสองเมือง  ดอยนางแก้ว ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงราย 
221 พระศรีสามเมือง  ดอยขนุตาล อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 
222 พระศรีอาริยเมตไตร  วัดไลย์ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบรีุ 
223 พระศากยสิงห์  วัดเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม กรุงเทพมหานคร 
224 พระศาสดา  พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 
225 พระศิลา  วัดเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 
226 พระสมุทรนินนาท  อาคารพิพิธภณัฑ์ ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
227 พระสร้อยสุวรรณรัตน์  วัดประเสริฐสุธาวาส กรุงเทพมหานคร 
228 พระสักกะเทวราช  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร 
229 พระสัพพัญญูเจ้า  วัดสุปัฏนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
230 พระสัมพุทธพรรณี  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
231 พระสัมพุทธมุนี  วัดเสนาสนาราม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
232 พระสัมพุทธสิริ  วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร 
233 พระสิงห์สอง  วัดศรีบญุเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดมกุดาหาร 
234 พระสิทธารถ  วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร 
235 พระสุภัทรบพิตร  วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบรีุรัมย์ 
236 พระสุรภีพุทธพิมพ์  วัดปรินายก กรุงเทพมหานคร 
237 พระสุริยะมุนีศรียะลา  วัดพุทธภมิู อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
238 พระสุวรรณเขต  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
239 พระสุวรรณปฏิมากร  วัดบวัผัน กรุงเทพมหานคร 
240 พระเสฏฐตมมุนี  วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร 
241 พระเสตังคมณี  วัดเชียงมัน่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
242 พระเสริม  วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร 
243 พระเสาร์  วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ (วัดหอก่อง) อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
244 พระแสง  วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
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245 พระแสน  วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร 
246 พระแสนแซ่ทองค า  วัดพระเจดีย์ซาวหลงั อ าเภอเมือง จังหวัดล  าปาง 
247 พระแสนทอง  วัดมณีบรรพต อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
248 พระใส  วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร 
249 พระไสยา  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
250 พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์  วัดเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม กรุงเทพมหานคร 
251 พระเหลาเทพนิมิต  วัดพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
252 พระเหลือ  วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
253 พระอจนะ  วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย 
254 พระอรุณ  วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
255 พระอัฏฐารส  วัดเจดีย์หลวง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
256 พระอัฏฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพิตร  วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร 
257 พระอินทร์แปลง  วัดเสนาสนาราม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
258 สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว  วัดนางพญา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
259 สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์  วัดญาณสังวราราม อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบรีุ 
260 สมเด็จพระศรีเทพพุทธมงคล วิมลมหามุนีศรีสรรเพชญ์  วัดอุปนันทาราม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
261 สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร  วัดบางพลีใหญ่กลาง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 
262 สมเด็จองค์ปฐม  วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
263 หลวงพ่อเกษร  วัดท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
264 หลวงพ่อแก่  วัดดลุยาราม (วัดฉลงุ) อ าเภอเมือง จังหวัดสตลู 
265 หลวงพ่อแก่นจันทน์  วัดช่องลม อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรีุ 
266 หลวงพ่อแก้ว  วัดโบสถ์วรดิษฐ์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
267 หลวงพ่อไกรทอง  วัดบ้านพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
268 หลวงพ่อขาว  วัดโขด (ทิมธาราม) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
269 หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์  วัดศรีอุโมงค์ค า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
270 หลวงพ่อเจ้าวัด  วัดไชยาธาราราม (วัดฉลอง) อ าเภอเมือง จังหวัดภเูกต็ 
271 หลวงพ่อเฉย  วัดใหญ่อินทาราม อ าเภอเมือง จังหวัดชลบรีุ 
272 หลวงพ่อด า  วัดตะคร ้าเอน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรีุ 
273 หลวงพ่อด า  วัดลาดสิงห์ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบรีุ 
274 หลวงพ่อดุสิต  วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร 
275 หลวงพ่อแดง  วัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร 
276 หลวงพ่อต้ิว  วัดหัวถนน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรีุ 
277 หลวงพ่อโต  วัดเจริญสุขาราม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม 
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278 หลวงพ่อโต  วัดเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบรีุ 
279 หลวงพ่อทอง  วัดสุวรรณดาราราม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
280 หลวงพ่อทองค า  วัดพะเยาว์ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบรีุ 
281 หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธ์ิ  วัดตมู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
282 หลวงพ่อทัพพระยา  วัดตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
283 หลวงพ่อทุ่งคา  วัดบรูพาราม อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี 
284 หลวงพ่อธรรมจักร  วัดธรรมามลู อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
285 หลวงพ่อนาค  วัดมชัฌิมาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
286 หลวงพ่อนาคปรก  วัดสระก าแพงใหญ่ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
287 หลวงพ่อบ้านแหลม  วัดเพชรสมทุร อ าเภอเมือง จังหวัดสมทุรสงคราม 
288 หลวงพ่อโบสถ์น้อย  วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร 
289 หลวงพ่อโบสถ์บน  วัดเศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร 
290 หลวงพ่อปราณี  วัดธรรมาวุธสรณาราม (วัดบ่อพอ) อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
291 หลวงพ่อปากแดง  วัดพราหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
292 หลวงพ่อปู่   วัดโกรกกราก อ าเภอเมือง จังหวัดสมทุรสาคร 
293 หลวงพ่อผาเงา  วัดพระธาตผุาเงา อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
294 หลวงพ่อผุด  วัดนันทาราม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
295 หลวงพ่อพระขวาง  วัดพระขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
296 หลวงพ่อพระชีว์  วัดบรูพาราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
297 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา  วัดศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
298 หลวงพ่อพระฝาง  วัดพระฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
299 หลวงพ่อพระพุทธชินวรณ์  วัดเจริญผล อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
300 หลวงพ่อพระลับ  วัดธาต ุอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
301 หลวงพ่อพระใหญ่  วัดโพธาราม (วัดท่าไคร้) อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
302 หลวงพ่อพัฒน์  วัดท่าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
303 หลวงพ่อพุทธมนต์  วัดโบสถ์มณีศรีบญุเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
304 หลวงพ่อพุทธรังสี  วัดพระยืนพุทธบาทยคุล อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
305 หลวงพ่อเพชร  วัดแจ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรีุ 
306 หลวงพ่อเพชร  วัดท่าถนน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
307 หลวงพ่อยิม้  วัดท่าการ้อง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
308 หลวงพ่อโยก  วัดจันทรังษี อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
309 หลวงพ่อร่วง  วัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร 
310 หลวงพ่อวัดเขาตะเครา  วัดเขาตะเครา อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรีุ 
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311 หลวงพ่อวัดนอก  วัดนอก อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
312 หลวงพ่อวัดน ้ารอบ  วัดไตรมารคสถิต (วัดโคกลอย) อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
313 หลวงพ่อวัดไร่ขิง  วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
314 หลวงพ่อวัดเสาธงทอง  วัดเสาธงทอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบรีุ 
315 หลวงพ่อศรีมงคล  วัดชัยมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
316 หลวงพ่อศรีสวรรค์  วัดนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
317 หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์  วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
318 หลวงพ่อศิลา  วัดทุ่งเสล่ียม อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 
319 หลวงพ่อเศียรนคร  วัดบญุนาครักขิตาราม อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
320 หลวงพ่อสัมฤทธิ์  วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร 
321 หลวงพ่อสาน  วัดจอมสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
322 หลวงพ่อสุริโยทัย  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร 
323 หลวงพ่อหลักเมือง  วัดมหาธาต ุอ าเภอสรรคบรีุ จังหวัดชัยนาท 
324 หลวงพ่อหินแดง  วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)อ าเภอเมือง จังหวัดสมทุรสาคร 
325 หลวงพ่อเหลือ  วัดโบสถ์ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
326 หลวงพ่อใหญ่  วัดโยธานิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบรีุ 
327 หลวงพ่ออภัยวงศ์  วัดแก้วพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรีุ 
328 หลวงพ่ออินทร์แปลง  วัดอินทร์แปลง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
329 หลวงพ่ออุโมงค์  วัดสว่างอารมณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
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