
 

นครศรีธรรมราชแผ่นดินศักดิ์สิทธ์ิ 
The sacred land of Nakhon Si Thammarat 

นครศรีธรรมราช 
 Nakhon Si Thammarat 

มีประวติัศาสตร์รุ่งเรืองมายาวนาน 
The land with a long record of prosperity, 

ศนูยก์ลางผสมผสานอารยธรรมแห่งคาบสมุทรทะเลใต ้
The center of civilization in the southern 

มรดกวฒันธรรมมีมากมายใหเ้ห็นประจกัษ ์
Its plentiful cultural heritage is prominent 

เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 
Its land is holy, 

ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
Housing the relics of the Lord Buddha, 

แห่งองคพ์ระพทุธศาสดา จึงน าพาใหดิ้นแดนน้ีเจริญ 
That have brought it prosperity 

เชิญหวัเมืองนอ้ยใหญ่มาอยูใ่นอ านาจ 
Inviting great and small cities to be in its political domain. 

มีพระพทุธสิหิงคม์ัง่มงคลประสาทความร่มเยน็ 
Its holy Phra Buddha Sihing image is its peace stabilization 

มีเงินตรานโมขจดัเขญ็โรคาพาธไดส้ัมฤทธ์ิ 

Its ancient coins can prevent sufferings. 

มีแหล่งน ้าศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นเมือง 
There are also holy springs, 

มีพระเคร่ืองไตรภาคีท่ีเขม้ขลงั 
And sacred Buddha amulets on the land 

และมีช่ือเสียงโด่งดงัดว้ยพลานุภาพ 
It's also well-known for holt talismans, 

แห่งองคจ์ตุคามรามเทพ 
Called Chatukham Rammathep, 

ท่ีทรงคุณบุญฤทธ์ิอภินิหาร 
That are believed to magically intercept 

สยบฟ้าสยบดินไดต้ามปรารถนา 
All Undesired chances 

วาจาเป็นประกาศิต 
And to be more powerful than 

เหนือชีวติทั้งมวล 

any lives of all lands. 



 

นิมติองค์จตุคามรามเทพ 
The vision of Chatukham Rammathep 

ในปีพ.ศ. ๒๕๒๘ในพิธีทอดกฐินท่ีวดั
นางพระยาต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราชไดมี้การประทบัทรงแม่นางยา 
ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัวา่เป็นพระมารดาของกษตัริยผ์ู ้
ครองเมืองนครศรีธรรมราชในสมยัโบราณ แม่
นางยาไดบ้อกผา่นร่างทรงใหจ้ดัสร้างหลกัเมือง 
ศรีวิชยั ๑๒ นกัษตัรข้ึนใหม่ เพื่อใหบ้า้นเมือง 
เกิดความสงบสุข 

จากการประทบัทรงคร้ังต่อมาไดมี้การ
วาดภาพเคา้หนา้ของผูม้าประทบัทรง ไดน้ าไปให ้
พล.ต.ต.ขนุพนัธรักษร์าชเดชดู ท่านยนืยนัวา่เป็น
องคจ์ตุคามรามเทพ ซ่ึงเป็นเทพพิทกัษอ์งคพ์ระ
บรมธาตุดว้ยแรงศรัทธาและความตั้งใจจริง มีการ
สร้างศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช เม่ือปี พ.ศ. 
๒๕๒๘ แลว้เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเดจ็พระ

บรมโอรสาธิราชฯสยามมกฏุราชกุมาร เสดจ็พระ
ราชด าเนินแทนพระองคท์รงเปิดเม่ือ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๔๓ 

In 1985 during a monk - robe presentation ceremony 
atWat nang Phraya temple in Tambon Pak Nakhon sub - district 
of muang district, Nakhon Si Thammarat province, the spirit 
of "mae Nang ya", the mother of a former ruler of Nakhon Si 

Thammarat, was believed to order the construction of 
thefirst city pillar of Nakhon Si Thammarat to ensure local peace 
Later another spirit was believed to communicate and, according 
to the account of the medium concerned, the late Pol Maj-Gen 
Khun Phantharak Ratchadet, who was the former police chief of 
Nakhon Si Thammarat and could reportedly do magic, insisted 
that the spirit was Chatukham Rammathep, the god that guards 
the Phra Borommathat Chedi pagoda of Nakhon Si Thammarat 

With faith and determination of local people, the 
construcition of the city pillar of Nakhon Si Thammarat started 
in 1985 and was completed in 1987. His Royal Highness Crown 
Prince Maha Vajira longkorn inaugurated the city pillar on behalf 
of His Majesty the King on June 16, 2000. 
 
 
 
 
 



 

สร้างเสพวตัถุมงคลบูชา 
The merit of auspicious objects 

การสร้างหลกัเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึง
ประดิษฐานอยูท่ี่สนามหนา้เมือง เร่ิมข้ึนจากความ
ร่วมมือขององค์กรการกุศลประชาชนและส่วน
ราชการทุกฝ่าย มีการประกอบพิธีกรรมท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิเขม้ขลงัหลายคร้ัง พร้อมกบัการสร้าง  

วตัถุมงคลหลายรูปแบบ เพื่อแจกจ่ายเป็น
ท่ีระลึกไวบู้ชา แก่ผูมี้จิตศรัทธา สนับสนุนการ
ก่อสร้างจนแลว้เสร็จ วตัถุมงคลเหล่านั้นเป็นท่ี
นิยมแพร่หลาย ไดแ้ก่ เศียรองคจ์ตุคามรามเทพ ธง 
ผา้ยนัต ์ข้ีผึ้งศรีวิชยั พระผงหลกัเมือง พระผงพุทธ
สิหิงค ์ เหรียญพงัพกาฬ เหรียญ โลหะ หลกัเมือง 
ภาพราหูอมจนัทร์ เป็นตน้ และพระผง หลกัเมือง 
คือ องคจ์ตุคามรามเทพรุ่นปี ๒๕๓๐ วตัถุ มงคล 
ท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสูงสุด 

The construction of the city pillar that stands on the 
public ground of Nakhon Si Thammarat resulted from the 
collaboration between charity organizations, government 

agencies and the public. Ceremonies were organized and many 
issues of auspicious objects were produced to raise a fund 
from believers to pay for the construction 

The auspicious objects are popular. They include 
models of Chatukham Rammathep heads. flags, pieces of cloth 
that bear magical letters, lip wax, Buddha amulets, coins and the 
pictures of Rahoo deity which are believed to have magical 
power. The Chatukham Rammathep coins that were first 
produced in 1987 to raise the city pillar fund is the first and the 
most popular issue of Chatukham Rammathep talismans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ไขปริศนาตราและเคร่ืองหมาย 
Symbols on Chatukham Rammathep 
Talismans 

 
รูปทรงกลมน ้ าตาลแว่น เป็นดั่ง

ประภามณฑลแห่งสุริยาจันทราท่ีโคจรเป็น
วงกลม ดวงตรา พญาราหู ๘ ตน ส่ือถึงดาวพระ
เคราะห์ทั้ง ๘ ดวงในระบบสุริยะ จกัรวาล ไดแ้ก่ 
อาทิตย ์จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ และ
มฤตย ู

ตรงจุดศูนย์กลางวตัถุมงคลเป็นท่ีสถิต
แห่งองคพ์ระเทวราชโพธิสัตว ์ จตุคามรามเทพ ผู ้
ทรงมานะพยายามบ าเพญ็บารมี จนบรรลุธรรม
จักรวาล ทรงศักดา นุภาพดั่งพระอาทิตย ์
พระจนัทร์ สมญานามจนัทรภาณุถืออาญาสิทธิ์รูป
ราหูอมจนัทร์ และดวงตราสิบสองนักษตัรเป็น
สัญลกัษณ์ 

The circle represents the orbits of the sun and the 
moon.The eight round symbols represent the eight Rahoo deities 
that personify the eight elements of the solar system namely the 
Sun, the Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn and 
Uranus. 

The center of the talisman is believed to be the place 
where Chatukham Rammathep obtained enlightenment on the 

nature of the universe and became as powerful as the 
Sun. 

 
พญาชิงชยั นบัถือว่าเป็นทหารเอก ๑ ใน ๔

ของพระเจา้จนัทรภาณุ ประกอบดว้ยพญาชิงชยั 
พญาใตพ้ญาโหรา และพญาหลวงเมือง ไดร่้วม
สร้างพระบรมธาตุ และร่วมสถาปนาเมืองสิบสอง
นักษัตร เม่ือส้ินบุญได้เป็นเทพรักษาเมือง
นครศรีธรรมราช สัญลกัษณ์แทนองคเ์ป็นรูปพญา
ลิง 

Phaya Chingchai was one of the four great warriors of 
Nakhon Si Thammarat ruler phra Chao Chanthara Phanu, Phaya 
Chingchai and three other great warriors - Phaya Tai, Phaya 
Hora, and Phaya Luang muang - built Phra Borommathat Chedi 
pagoda and played important roles in founding Nakhon Si 
Thammarat. When passing away, Phaya Chingchai became the 
direr guarder of Nakhon Si Thammarat. A monkey leader ishis 
symbol. 
 
 
 
 
 
 



 
พระปิดตาพงัพกาฬ ลกัษณะนัง่ขดัสมาธิ

เพชรยกมือทั้งสองขา้งข้ึนปิดตา สวมศิราภรณ์รูป
ดอกบวั ดา้นหลงัมีรูปงูเล็ก นบัถือว่าเป็นอดีต 
นกัรบผูก้ลา้หาญแห่ง ศรีธรรมราชโบราณ ท่ีได้
บ าเพ็ญเพียรบารมีแก่กล้า มีอิทธิฤทธิ์คุ ้มครอง
ป้องกนัอนัตราย และบนัดาลใหเ้กิด ความโชคดี 

Phangphakarn, a great warrior of 
Nakhon Si Thammarat, is meditating, closing his 
eyes with both hands and wearing a lotus crown 
small snakes in the back. He is believed to have 
the magical power that can provide talisman 
owners with safety and good luck. 

 
 

 
พญาราหูอมจนัทร์ ตามคติศรีวิชยัถือวา่

เป็นภาพ เชิงซอ้น "พระราหูอมพระอาทิตย์
พระจนัทร์" ส่ือถึงวฏั จกัรชีวิต ซ่ึงมีการหมุนเวยีน
เปล่ียนแปลง ส่วนราหูนบั ถือวา่เป็นเทพอมตะ 
ไม่มีวนัตาย มีอิทธิฤทธิ์ จนฟ้าดิน ย  าเกรง เป็น
สัญลกัษณ์แทนโลกของเรา 

Rahoo swallowing the Moon and the Sun signifies the 
cycle of life. The Rahoo is an immortal and powerful deity 
represents the earth 

 
เลขยนัต ์ตามความเช่ือตามไสยศาสตร์ 

เป็นคาถาอาคมสามารถแสดงพลงัใหผู้น้ าไปบูชา 
เกิดศิริมงคล แก่ชีวิต 

Magic letters are believed to have the magical power 
that can provide talisman owners with good luck. 

 
 
 



 

หลายพธีิกรรมหลากมวลสาร 
Varieties of ceremonies and materials 

พิธีกรรม จะกระท าพิธีตามคติพราหมณ์ 
และคติพทุธควบคู่กนัไป เร่ิมจากพิธีเทวาภิเษก 
หรือพิธีพรหมศาสตร์ ของพราหมณ์เป็นการบูชา
เทพ อนัไดแ้ก่ พระอิศวรพระพรหม พระนารายณ์ 
รวมถึงเทพนพเคราะห์ ทั้ง๙ องค ์ใหรั้บทราบกิจ
พิธี และอ านวยอวยชยัใหส้มัฤทธิ์ผล เช่ือกนัวา่ 
หากไดป้ระกอบพิธีบนภูเขาหรือทะเลจะยิง่เสริม
รับพลงัจกัรวาล พลงัฟ้าดิน สมดัง่บารมีองค ์จตุ
คามรามเทพท่ีวา่ "เหนือฟ้า เหนือดิน" 

การประกอบพิธีพทุธาภิเษก พระสงฆ์
สวดธมัมมจกักปัวตันสูตร พระมหานาค ๔ รูป 
สวดคาถามหาพุทธาภิเษกปิดทา้ย พระเกจิอาจารย ์
ผูท้รงวิทยาคมนัง่ปรกอธิษฐานจิตประกอบการจุด
เทียนชยั เพื่อเป็นการประสานจิตส่งพลงัศกัด์สิิทธิ์
ไปสู่วตัถุมงคลมวลสารท่ีใชมี้ลกัษณะพิเศษ เป็น
มวลสารท่ีแสดง ถึงพลงัฟ้าดิน เช่น วา่นมงคล 

ดอกไมม้งคล ทรายกน้ มหาสมุทร ดินสังเวชนีย
สถาน ดินปลวก ดินถ ้า แร่ธาตุ รัตนชาติ ผงธูป
ศาลหลกัเมือง พลีดินจากใจกลางเมือง เป็นตน้ 
น ามาปลุกเสก เพื่อความสมบูรณ์แห่งพลงัฟ้าดิน 

Ceremonies were conducted to Brahman and 
Buddhist for the magical power of Chatukham Rammathep 
talismans. Brahman ceremonies included the worship of Shiva, 
Brahma and Vishnu as well as nine planet deities so that the gods 
recognized the ceremonies and blessed the production of the 
talismans. It was believed that if such ceremonies were 
conducted on mountains or in the sea, the talismans would 
receive the power of the universe, the sky and earth. In Buddhist 
ceremonies, monks chanted prayers and monk with psychic 
power meditated to transfer their powers to the talismans. 

Materials were carefully selected to represent the 
power of the sky and the earth. They include auspicious plants 
and flowers, seabed sand, soil from Buddha - related places, soil 
from termite hills, soil from caves, gem ores, joss stick ashes 
from the city pillar, and soil from the heart of the city. They 
underwent incantation for the sake of magical powers of the 
talismans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปรากฏการณ์ประชาคม 
ในระยะแรก "จตุคามรามเทพ" เป็นท่ี

รู้จกักนัในวงการจ ากดั จนกระทัง่มีการบอกเล่า
กนัปากต่อปากถึงความส าเร็จในกิจการงาน ท ามา
คา้ขายร ่ ารวย คลาดแคลว้จากอุบติัเหตุ และ
นานาปฏิหาริย  ์ ของผูมี้ไวบู้ชาจึงให้เกิดความ
เช่ือถือศรัทธาขยายวงกวา้งข้ึน และปรารถนาจะมี
ไวค้รอบครอง จึงท าให้มีการสร้างวตัถุมงคลจตุ
คามรามเทพเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย เฉพาะท่ีสร้าง 
เม่ือปีพ.ศ. ๒๕๕๐ มีมากกว่า ๔๐๐ รุ่น มีการตั้ง
ช่ือรุ่นของวตัถุมงคลจตุคามรามเทพ ซ่ึงส่ือถึง
เป้าหมายอยา่งชดัเจน จ าแนกเป็นกลุ่ม ไดด้งัน้ี 

๑. กลุ่ม "เงินไหลมา" เนน้การคา้ขาย
คล่องรายไดดี้ มีหลายรุ่น อาทิ เงินไหลมา พระ
ธาตุ ๕๐, ทรัพยสิ์นเนืองนอง เงินทองไหลมา, 
สรงน ้ าพระบรมธาตุ ๕๐เงินทองไหลมา ชุดพิเศษ 
ฯลฯ 

๒. กลุ่ม "สุวรรณภูมิ" เนน้ความประณีต
ของ รูปลกัษณ์ พิมพส์วย และสาระดีในวตัถุ
มงคลมีหลายรุ่น อาทิ ฉลองพระเกียรติร าลึก
สุวรรณภูมิ จอมราชนัย ์สุวรรณภูมิ, โคตรเศรษฐี 
สุวรรณภูมิ, ฯลฯ 

๓. กลุ่ม "โคตรเศรษฐี" เนน้กระแสความ
ร ่ ารวยทนัใจเป็นท่ีตั้ง บางรุ่นช่ือค่อนขา้งแปลก 
อาทิ โคตรมหาเศรษฐี ๙๐๐๐ ลา้น, ทวดโคตร
เศรษฐี, เศรษฐีกอบทรัพย ,์ เศรษฐีสะทา้นฟ้า, 
เศรษฐีเงินสด, อภิมหาเศรษฐีเฮงทั้งปี ดีทุกวนั 
ฯลฯ 

๔. กลุ่มบารมีพระบรมธาตุเจดีย์เมือง
นครศรีธรรมราช อาทิ เปิดต านานพระบรมธาตุ ๙ 
วดั ๙ พิธี,บารมีพระธาตุจอมราชนัย  ์ ยอดมหา
เศรษฐี ขอได ้ไหวรั้บทรัพยม์ัง่มี ฯลฯ 

๕. กลุ่ม "โชคลาภ" อาทิ มหาชยัน าโชค, 
บนัดาลโชคโภคทรัพย,์ มหาโชค ไร้โรคปลอดภยั
, มัง่มีทรัพยสิ์น มหาลาภ มหารวย, เฮงรับทรัพย,์ 
โคตรเฮง ฯลฯ 

๖. กลุ่ม "รวย" อาทิ รวยนิรันดร์, รวยเงิน
,รวยทอง, รวยโชค, รวยลาภ, กใูหมึ้งรวย, โคตร
รวยรวย,โคตรมหารวย ,รวยสุดๆ, รวยตลอดกาล, 
รวยท่ีสุด,รวยเงินลา้น, รวยทั้งโคตร, รวยพนัธ์ุุ
แท ้ฯลฯ 

๗. กลุ่ม "ทรัพย์" อาทิ ศรีโภคทรัพย,์ 
มหาโภคทรัพย,์ ทองพูนเพิ่มทรัพย,์ เทวราชป



ระทานทรัพย,์ทรัพยเ์จา้สัว, เทพประทานทรัพยม์ัง่
มี ฯลฯ 

๘.กลุ่มหลวงพ่อทวด ประสานแรง
ศรัทธาและเสริมสิริมงคล โดยหลวงพ่อทวดเป็น
ส่วนหน่ึงของวตัถุมงคลนั้นดว้ย อาทิ จตุคามรุ่น
บูรณะเมืองปัตตานี,พระพทุธสิหิงค ์หลวงพอ่ทวด 
มหาเทวราชโพธิสัตวจ์ตุคามรามเทพ รุ่นเศรษฐี
โชคดี มีทรัพย ์ฯลฯ 

๙. กลุ่ม "พระพฆิเนศ" เพื่อเสริมมงคล
ในดา้นขจดัปัญหาอุปสรรค และสอดรับกบัปีชวด 
ซ่ึงหนูเป็นพาหนะ ทรงของพระพิฆเนศ อาทิ รุ่น
โคตรปฎิหาริยพ์ระพิฆเนศ รุ่นสมปรารถนา, คช
สารบนัดาลทรัพย ์ (พระพิฆเนศ จตุคามรามเทพ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช),กรมหลวงชุมพร รุ่น
รับทรัพย ์ (รวยสนัน่เมือง) พระพิฆเนศ- จตุคาม
รามเทพ ฯลฯ 

๑๐. กลุ่มที่ใช้ช่ือรุ่นมีค าว่า องค์พ่อ, 
ราชันย์หรือ มหาราช อนัหมายถึงองคพ์่อจตุคาม
รามเทพอาทิ พรจากพอ่, มรดกพอ่ ฯลฯ 

Chatukham Rammathep talismans were initially less 
known.By word of mouth, beliefs in their magical powers that 
allehedlybrought achievements, wealth, safety etc to owners 
graduallyspread Consequently a number of people desired the 
talismans and many issues of the talismans were produced. Over 
400 issues of Chatukham Rammathep talismans were made in 
2007 alone and carried several names to different target groups 
of buyers in cluding those who particularly desire wealth, 
talismans with beautiful designs and quality materials, and 
trouble-free fates. 

ผลจากพลงัศรัทธาในองคพ์่อจตุคามราม
เทพท าให้เศรษฐกิจของจงัหวดันครศรีธรรมราช
เฟ่ืองฟูสวนทางกบักระแสเศรษฐกิจซบเซาของ
ประเทศธุรกิจเกือบ ทุกสาขาอาชีพ มีงานลน้มือ 
โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวกบัการสร้างจตุคามรามเทพ

โดยตรง เช่น งานออกแบบงานจดัหามวลสาร 
งานจดัหาดอกไม ้ และเคร่ืองสังเวยในพิธีกรรม
ต่างๆ งานโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การหลัง่ ไหล
ของผูค้นเขา้มายงัจงัหวดันครศรีธรรมราช ท าให ้
ธุรกิจการขนส่งคึกคกัมากเป็นพิเศษ สายการบิน
ขยายเสน้ทางการบิน และเพิ่มเท่ียวบิน ธุรกิจท่ีพกั
โรงแรมและภตัตาคารเต็มไปด้วยนักธุรกิจและ
ท่องเท่ียววดัวาอารามไดรั้บอานิสงส์จากการให้
เช่าบูชาองคจ์ตุคามรามเทพ บูรณะโบราณสถาน
และส่ิงก่อสร้างใหม่ๆ อย่างเห็นไดช้ดัศูนยว์ิจยั
ของธนาคารกสิกรไทย ประเมินว่าเม็ดเงิน
หมุนเวียนอยูใ่นธุรกิจน้ีไม่ต ่ากวา่ ๒๐, ๐๐๐ 
ลา้นบาท 

Thanks to the popularity of Chatukham Rammathep 
talismans, the economy of Nakhon Si Thammarat province 
flourished despite the economic slowdown in the rest of the 
country. People from almost all walks of life had plenty of work 
to do, especially those whose jobs were related to the production 
of the talismans, be they talisman designs, the procurement of 
materials as well as flowers and sacrifices used in ceremonies, or 
public relations. The influx of people into Nakhon Si Thammarat 
unusually stimulated transportation businesses. Airlines launched 
new flight routes and increased flight frequencies. Hotels and 
restaurants were crowded with businessmen and tourists. 
Temples obviously cashed in on selling Chatukham Rammathep 
talismans and raised funds for their renovations and new 
buildings. 

Kasikorn Research Center estimated at least 20 
billion baht was revolving in the talisman business 

 



 
 

พลงัประชานิยมศรัทธา 
ในขณะท่ีพระเคร่ืองจะอยู่เฉพาะกลุ่ม

นกัเลงพระเคร่ือง หรือผูเ้ส่ือมใสศรัทธาแสวงหา
ไปไวบู้ชาเป็นเฉพาะ แต่วตัถุมงคลจตุคามราม
เทพสามารถเข้า ถึงใจของประชาชนทุกชั้ น 
จ าแนกให้เห็นเป็นแนวเปรียบเทียบไว ้ ๗ กลุ่ม
ดงัน้ี 

กลุ่มคนรุ่นเก่าเลือ่มใส ส่วนใหญ่เป็นคน
ท่ีเกษียณแลว้ ผูสู้งอายุ เช่น คุณปู่  คุณยา่ คุณพ่อ 
คุณแม่ 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ใจรัก ทุกเพศ ทุกวยั ไม่
จ าเพาะแต่ผูช้ายเท่านั้น ผูห้ญิง และวยัรุ่นก็
แสวงหามาเช่นกนั 

กลุ่มคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็น
ผูบ้ริหารชั้นสูง นอกจากเป็นประธานจดัสร้าง 
ประธานกดพิมพน์ าฤกษแ์ลว้ ยงัเป็นนกัสะสมอีก
ดว้ย 

กลุ่มคนที่ใช้แรงงาน ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้
แรงงาน รายไดต้  ่า องคจ์ตุคามรามเทพท าให้เพิ่ม
รายไดท้ั้งจากผูรั้บจา้งเขา้คิวจอง รับบรรจุกล่อง
หรือธุรกิจอนัเกิดข้ึน เก่ียวเน่ืองกบัจตุคามรามเทพ 

กลุ่มคนต้องการลงทุนพัฒนา คนท่ี
ตอ้งการให้สังคมดีข้ึนดว้ยเศรษฐกิจรายได ้ และ
ผลประโยชน์มากมายท่ีตามมา เพราะความ
เล่ือมใสศรัทธาในวตัถุมงคล 

กลุ่มคนที่บูชาตามกระแสนิยม การท าตวั
ให้เขา้กบัสมยันิยมท าให้เป็นท่ียอมรับแก่สังคม 
การติดตามกระแสความนิยมในแต่ละรุ่น และ
เลือกมาเก็บไวบู้ชาในฐานะ ผูส้ามารถหาส่ิงมีค่า
ราคาสูงมาไวใ้นครอบครองในโอกาสท่ีคนอ่ืน
ก าลงัแสวงหาหรือคนอ่ืนไม่มีก าลงัซ้ือหรือไม่มี
ปัญญาจะหาซ้ือ 

กลุ่มคนสะสมตามประสงค์ เป็นกลุ่มคน
อ่ืนท่ีนิยม ตามศรัทธา เพราะไดศึ้กษาและรู้จกั
อิทธิปาฏิหาริยข์องรุ่นนั้นๆ แลว้ ประสงคจ์ะ
จดัเก็บไวเ้พื่อจุดประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อเก็บเป็น
จดหมายเหตุ เพื่อการเพิ่มค่า โอกาสต่อไป หรือ
เพื่อไวบู้ชา 

Buddha amulets are popular among enthusiasts and 
worshippers only but Chatukham Rammathep talismans attracted 
all classes of people who might be divided into seven categories 
as follows: 

Old believers who mostly are retirees and old people 
like grandparents and parents;  



People of the new generation-men, women and 
teenagers; 

Well-to-do people - the senior executives who 
chaired talisman production ceremonies and are also collectors; 

Laborers who usually have low income but had 
chancesto earn more money from queuing for Chatukham 
Rammatheptalismans for other buyers, packing talismans and 
doingrelated jobs; 

Fund raisers who could acquire money from 
talismanpopularity and sales for local development; 

Trend followers who want to be socially recognized 
andthus bought the expensive talismans that ordinary 
peoplecould not afford ; and 

Collectors who believe in the power of talismans and 
collect them for many reasons like worship, historicalevidence, 
and speculation. 
 

อน่ึงรุ่นยอดนิยม ของวตัถุมงคลจตุคาม
รามเทพในช่วง ๒๕๓๐ - ๒๕๔๙ มีดงัน้ี 

๑. พระผงสุริยนั-จันทรา (จตุคามราม
เทพ) รุ่นแรกปี ๒๕๓๐ 

๒. จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย 
ปี ๒๕๔๕ พล.ต.ขนุพนัธรักษร์าชเดช เป็นเจา้
พิธีกรรมพระเกจิอาจารยส์ายใตช่ื้อดงัร่วมพธีิ
พทุธาภิเษก ๔ วนั๔ คืน 

๓. จตุคามรามเทพ รุ่นปฐมอรหันต์ 
สุวรรณภูมิ พมิพส์วย ละเอียดงดงาม 

๔. จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะหลกัเมือง 
ปี ๒๕๔๗ พิเศษท่ีประทบัรหสัหมายเลขทุกองค ์

๕. จตุคามรามเทพ รุ่นมรดกพ่อ ปี 
๒๕๔๗ ข้ึนช่ือความงดงาม พิมพส์วย 

๖. จตุคามรามเทพ รุ่นชนะมาร ปี 
๒๕๔๗ ช่ือเป็นมงคลพิมพง์ดงาม มวลสารดี และ
พิธีกรรมยิง่ใหญ่ 

๗. จตุคามรามเทพ รุ่นจันทร์ลอยฮ่องเต้
หลวงพอ่ หนุ่ยวดัคอหงส์ จ.สงขลา จดัสร้างเรียก

อีกช่ือวา่ "รุ่นฟ้าสะทา้นแผน่ดินสะเทือน" 
เน่ืองจากระหวา่ง 
ประกอบพิธี มีฝนตกหนกัทัว่พื้นท่ี ยกเวน้บริเวณ
ท าพิธี ไม่มีฝนตกแมแ้ต่เมด็เดียว 

๘. จตุคามรามเทพ รุ่นม่ังมีศรีสุข มีนาย
อะผอ่ง สกุลอมร ร่างทรงคนแรก ขององคจ์ตุคาม
รามเทพ เป็นเจา้พิธี 

๙. จตุคามรามเทพ รุ่น ๙ พธีิ ๑๐๘ ขุน
พนัธ์ ปี ๒๕๔๙ พิธีกรรมจดัอยา่งเขม้ขลงั
ศกัด์ิสิทธ์ิ ถึง ๙ คร้ัง ๙ วาระ 

 ๑๐. จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี 
ปี ๒๕๔๙ ข้ึนช่ือเร่ืองพิมพง์ดงาม พิธีกรรมดี 

1  2 

3  4 

5  6 

7  8 

9  10 



Popular issues of Chatukham Rannathep talismans 
made between 1987 and 2006are: 

1.The first issue named Suriyan-Chanthra of 1987: 
2.The 2002 issue, the four-day-four-night production 

ceremony of which was performed by Pol Maj-Gen Khun 
Phantharak Ratchadet and southern revered monk; 

3.The Pathom Orahan Suvarnabhumi issue that 
features a beautiful detailed design: 

4.The 2004 issue for city pillar renovation, all the 
talismans of which bear serial numbers; 

5. The "father's legacy"2004 issue that boasts 
beautiful designs and neat production; 

6.The "evil-conqueror" 2004 issue unique for its 

auspicious name, beautiful design, qualily materials and grand 
production ceremony; 

7.The issue launched by Luang Phor Nui monk of 
Wat Khor Hong temple in Songkhla province, the ceremonial 
production site of which was surprisingly spared from 
torrential rains in the surroundings; 

8.The "wealth and happiness" issue launched by Mr. 
Aphong Sakul-amorn, the first medium of Chatukham 
Rammathep god; 

9.The 2005 issue that underwent as many as nine 
incantation ceremonies; and 

10. The "billionaire"issue of 2009 that is known for 
its quality pattern and production ceremony. 

 

 
บรรยากาศภายในห้องฉายวดีิทศัน์ 


