
 
 

หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ 

(พระครูญาณวิลาศ) 

ยอดเกจิอาจารย์แห่งเมืองเพชรฯ  

 

หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวิลาศ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ ท่านเกิดเมื่อเดือนเมษายน 
ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๑ ที่ต าบลบางจาก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อ นายแป้น มารดา
ชื่อ นางนุ่ม นามสกุล อ้นแสง มีพี่น้องรวมกัน ๑๒ คน ท่านเป็นคนที่ ๕ แต่ยังเยาว์วัย บิดา
มารดาเรียกท่านว่า แดง  
 
ในวัยเด็กท่านช่วยพ่อแม่ท าไร่ ท านา ท ามหากิน ไม่มีโอกาสได้ร่ าเรียนหนังสือ จนกระทั่งอายุ 
๒๐ ปี บิดามารดาหวังจะให้บวชเรียนตามประเพณี จึงพาไปฝากกับท่านอาจารย์เปลี่ยน วัด
เขาบันไดอิฐ เพื่อจะได้เล่าเรียนหนังสือไทย แล้วจะได้อุปสมบทต่อไป 
 

พระอาจารย์เปลี่ยนสมภารวัดเขาบันไดอิฐ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิปัสสนากัมมัฏฐานผู้หนึ่ง อัน
เป็นที่นับถือของพระสงฆ์องค์เจ้าและประชาชนทั่วไป ท่านเคร่งต่อศีลาจารวัตรมากและเอา 



 

ใจใส่ต่อศิษยานุศิษย์อย่างดี ท่านสั่งสอนให้นายแดง อ้นแสง เรียนหนังสือไทยจนอ่านออก
เขียนได้ภายในเวลา ๑ ปี เมื่อนายแดงอายุได้ ๒๑ ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและจ า
พรรษาที่วัดเขาบันไดอิฐ ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีพระครูญาณวิสุทธิ วัด
แก่นเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า รตโต (แปลว่าสี
แดง) 
 
พระภิกษุแดง ประพฤติเคร่งครัดต่อพระวินัยและปฏิบัติต่อพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นอย่างดี 
อาจารย์เปลี่ยนจึงรักใคร่มากกว่าศิษย์คนอื่นๆ และท่านอาจารย์ส่ังสอนวิชาการทางวิปัสสนา 
และวิธีนั่งปลงกัมมัฏฐานในถ  าอยู่เป็นนิจศีล รวมถึงถ่ายทอดวิชากฤตยาคมให้อย่างไม่ปิดบัง
หวงแหน เหตุนี จึงท าให้พระภิกษุแดงเพลิดเพลินในการศึกษาวิชาความรู้จนลืมสึก ยิ่งนานวัน
ก็ยิ่งส านึกในรสพระธรรม สัมมาปฏิบัติ ก าจัดกามกิเลสลงได้ทีละน้อยๆ ก็เลยไม่อยากสึก จึง
กลายเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีอาวุโสสูงสุดในวัดนี    
 
ครั นเมื่อพระอาจารย์เปลี่ยนได้ถึงแก่มรณภาพในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ พระภิกษุแดงขณะนั นเพิ่งมี
อายุย่างเข้า ๔๐ ปี พรรษาที่ ๒๐ จึงได้รับหน้าที่เป็นสมภารวัดเขาบันไดอิฐ เปน็ หลวงพ่อ
แดง ถึงแม้หลวงพ่อแดงจะมีภารกิจมากขึ นตามหน้าที่ก็ตาม แต่ท่านก็ยังปฏิบัติฌานสมาธิ
โดยนั่งสมาธิในถ  าเพื่อแสวงหาวิมุตติภาวนาทุกวัน อันเป็นญาณทางจิตที่ท าให้เกิดสมาธไิด้
แน่วแน่จะน าสู่ทางเพ่งภาวนาให้เกิดฌานขึ นได้ตามล าดับซึ่งทางพระพุทธศาสนาได้จัดไว้ ๔ 
ระดับ ดังนี คือ ปฐมรูปฌาน ทุติยรูปฌาน ตติยรูปฌาน และ วัตตถรูปฌาน  
 
เมื่อผู้นั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนถึง ฌาน หรือที่เรียกว่าญานทางในดังกล่าวแล้ว ท่านผู้นั นก็
ย่อมมีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีสมาธิจิตแน่วแน่ จนดวงหทัยรูปเกิดอิทธิฤทธิ์เป็นปฏิหาริย์ได้ 
ดังนั นเมื่อท่านเสกเป่า เพ่งเล็งอะไรขึ น วัตถุนั นๆก็จะผลึกอ านาจฤทธิ์เดชลงได้ศักดิ์สิทธิ์จริง 
ประกอบด้วยอานุภาพแห่งจิตของผู้เชื่อถือ นับถือมั่นคงเปน็ก าลังภายในด้วย ดังนี ก็ย่อม 
 



 

 
 

เกิดประสิทธิผ์ลสมประสงค์ 
 
หลวงพ่อแดงมิเคยอวดอ้างในความขลัง หรือในญาณสมาธิของท่านเลย แต่ผลของความ
ศักดิ์สิทธิ์ในเลขยันต์ ปัดเป่ามนต์ของท่าน ก็ได้ส าแดงออกมาให้ประจักษ์ว่า คุ้มครองป้องกัน
ภัยได้แน่แท้ โดยมีเรื่องเล่ากันมาว่า 
 
ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๐ ผู้เขียนเป็น นายอ าเภอเมืองเพชรบุรี เวลานั นเกิด
โรคระบาดสัตว์ วัวควายเป็นโรคติดต่ออยา่งแรง (จะเป็น โรครินเดรอ์เปรส ซึ่หรือ โรคปาก
เท้าบวม ก็จ าไม่ได้เสียแล้ว) วัวควายพากันล้มตายเป็นจ านวนมาก ขณะนั นไม่มีสัตว์แพทย์ 
ต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยา ราษฎรชาวนาจึงพากันไปหาหลวงพ่อให้ช่วยปัดเป่าป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ให้ด้วย 
 
หลวงพ่อแดงจึงปลุกเสกลงเลขยันต์ในผืนผ้ารูปสี่เหล่ียมเล็กๆ แจกให้ชาวบ้านที่เลี ยงวัวควาย
น าไปผูกปลายไม้ปกัไว้ที่คอกสัตว์ของตน ปรากฏผลว่า คอกสัตว์ที่ปักผ้าประเจียดยันต์หลวง
พ่อแดงไม่ตายเลย ทุกบ้านในต าบลใกล้เคียงวัดเขาบันไดอิฐ เมื่อกิตติศัพท์แพรหลายไปดังว่า
จึงมีราษฎร์บ้านที่อยู่ไกลออกไปพากันมาขอยันต์หลวงพ่อแดงทุกวันมิได้ขาด จนโรคระบาด
กระทั่งเกิดสงครามโลกครั งที่ ๒ คือ สงครามโลกมหาเอเชียบูรพา ทหารญี่ปุ่นบุกขึ นที ่
 



 

ประจวบคีรีขันธ์ เกิดการต่อสู้ใหญ่กับทหารอากาศของไทยที่นั่น ชาวเพชรบุรีก็ตระหนกตกใจ 
ต่างพากันหาเครื่องราง ของขลังป้องกันตัวยามเมื่อยุทธภัยใกล้ตัว ส่วนใหญ่ก็ไปหาหลวงพ่อ
แดง ท่านก็ลงผ้าประเจียดยันต์แจกให้คุ้มครองป้องกันตัว 
 
ต่อมามีความเห็นว่า การท าผ้ายันต์นั น ท าล าบากเขียนได้ทีละน้อยผืนไม่พอแจก จึงคิดท า
เหรียญทองแดง (ปั้มได้คราวละจ านวนมาก) มีรูปหลวงพ่อดงด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมีอักขระ
ลงยันต์ของท่าน เป็นเหรียญรูปไข่ รูปวงรี มีห่วง กระท าพิธีพุทธาภิเสก เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ 
สงครามยังไม่ทันเลิก และใครที่นับถือมาขอท่านก็แจกไป  
 
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ สัมพันธมิตรอันมีอเมริกาและอังกฤษกลับตีโต้ญี่ปุ่นและเยอรมัน ได้
น าเครื่องบินมาทิ งระเบิดจังหวัดเพชรบุรีบ่อยครั งท าลาย รถไฟ สถานีรถไฟ สะพานข้าม
แม่น  าเสียหายใช้การไม่ได้อย่างราบคาบ  ผู้คนและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โรงเรียน
และทุกหน่วยราชการต้องสั่งปิดหมด และปรากฏเรื่องเป็นที่ฮือฮาว่า บ้านคนที่มีผ้ายันต์หรือ
ห้อยเหรียญหลวงพ่อแดง กลับไม่ได้รับอันตรายใดๆ เลย หลวงพ่อแดงจึงดังใหญ่ จนสิ น
สงครามโลกมหาเอเซียบูรพา ญี่ปุ่นยอมแพ้ 
 
กิตติคุณของหลวงพ่อในทางกฤตยาคม จึงปรากฏความศักดิ์สิทธิ์แพร่หลายยิ่งขึ น ในวันที่ ๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูญาณวิลาศ” พร้อมด้วยสัญญาบัตร
พัดยศ ศิษยานุศิษยจ์ึงได้ท าการฉลองสมณศักดิ์ให้ท่าน และสร้างเหรียญขึ นอีกเป็นรุ่น ๒ ใน
รูปเดิม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ในเวลานั นท่านมีชนมายุได้ ๘๒ ป ี
 
เมื่อเกิดคอมมิวนิสต์ญวนเหนือบุกญวนใต้ ประเทศไทยต้องส่งกองพันเสือด า ออกไปช่วย
พันธมิตรรบในญวนใต้ ก็ปรากฏว่าทหารไทยที่ไปปฏิบัติหนา้ที่รบในเวียดนาม คนที่มีเหรียญ 

 
 
 
 



 

 

 

หลวงพ่อแดงห้อยคออยู่ ไม่ถูกอาวุธเป็นอันตรายแก่ชีวิตสักคน ทั งๆ ที่เข้าประจัญบานอย่าง
หนัก เป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างชาติว่าทหารไทยมีของดีอะไร ได้รับค าตอบจากทหาร
ไทยว่ามี "เหรียญหลวงพ่อแดง" 
 
ท่านพลโทส าราญ แพทยกุล แม่ทัพภาคที่ ๑ (ในขณะนั น) ท่านเป็นคนเพชรบุรไีดข้อให้หลวง
พ่อแดงท าเหรียญขึ นอีกรุ่นหนึ่ง และจัดงานท าบุญในวาระที่หลวงพ่อแดงอายุครบ ๙๐ ปี 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑  เหรียญหลวงพ่อแดงที่ท าขึ นคราวนี เป็นเหรียญรูปอาร์ม เหรียญเนื อ
ทองแดงจ านวน ๘๔,๐๐๐ เหรียญ เท่ากับจ านวนพระธรรมขันธ์ เหรียญเนื อเงนิและเหรียญ
เนื อทองค า มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) สมเด็จ
พระสังฆราชล าดับที่ ๑๖ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เหรียญเหล่านี กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลังจัดท าให้เป็นกุศลพลี เท่าทุนโดยไม่คิดก าไร 
 
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ทางราชการกองทัพบก อันมี จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้จัดพิธีพุทธาภิเษกสร้างเหรียญหลวงพ่อแดงอีกจ านวน
มาก เพื่อมอบให้ทหารหาญและต ารวจตระเวนชายแดนที่ไปประจ าตามแนวต่อต้านข้าศึก
ศัตร ูอันนับว่าเกียรติคุณของหลวงพ่อแดงโด่งดังเป็นทวีคณู  
 
หลวงพ่อแดง เป็นวสิุทธิสงฆ์ที่มีญาณสมาธิแก่กล้าและมีอาสวักขยญาณซึ่งรู้จักท าอาสวะ
กิเลสให้สิ นไปอยู่ทุกเมื่อ ก็ย่อมมีจิตตานุภาพ เพ่งปฏิภาคนิมิตให้ขลังได้ จึงมีผู้เคารพนับถือ 



 

 
 

และเชื่อถือต่อเครื่องรางของขลังของทา่น เช่น ผ้ายันต์ เหรียญลงยันต์ อันคลาดแคล้ว
ภยันตรายได้ด้วยประการฉะนี  
  
หลวงพ่อแดงมรณภาพด้วยโรคชรา ที่วัดเขาบันไดอิฐ สิริอายุ ๙๖ ปี พรรษาที่ ๗๔ ในวันที่ 
๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗ ตรงกับแรม ๘ ค่ า เดือน๒ เวลา ๒๑.๐๕ น.  
 
หลวงพ่อแดงเคยพูดกับพระปลัดบุญส่ง ธมัมปาโล รองเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐในขณะนั น
ว่า "เมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผา ให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนต์ และให้เอาเหรียญที่
ปลุกเสกรุ่น ๑ ใส่ปากไว้พร้อมเงินพดด้วง ๑ ก้อน ส่วนนี ฉันเอาไปได้และให้เอาขมิ นมาทาตัว
ฉันให้เหลืองเหมือนทองค า" พระบุญส่งจึงรับปาก และได้ท าตามที่หลวงพ่อประสงค์ทุกอย่าง 
และหลังจากที่หลวงพ่อแดงมรณภาพแล้วก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า 
อภินิหารของหลวงพ่อแดงมีจริง กับผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเพชรบุรีท่านหนึ่ง ซึ่งจู่ๆ ท่านก็มี
นิมิตฝันเห็นบ่อน  าโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นก้ามปูใหญ่ พอขุดก็พบบ่อน  านั นจริงๆ บ่อน  าแห่ง
นี หลวงพ่อแดงเคยพูดไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็น "บอ่น  าวิเศษ" และขณะที่ขุดยังพบ 
"หัวพญานาคสีขาว" แบบปูนปั้นอยู่ที่ก้นบ่อด้วย ๑ หัว เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันแห่มาเพื่อ
จะตักน  าเอาไปใช้กัน แต่ปรากฏว่าพบงูใหญ่ตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้สังกะสีที่เอาไว้ปิดปากบ่อ 
ชาวบ้านที่เห็นบอกว่า ลักษณะงูที่เห็นนั นมีหงอนที่หัวด้วย ตั งแต่นั นมาก็ไม่มีชาวบ้านกล้าเข้า
ไปตักน  าที่บ่อนี อีกเลย 
 
 
 
 
 



 

 

 

ที่น่าแปลกอีกก็คือ นายต ารวจท่านหนึ่งซึ่งเคยมาช่วยงานในวัดก็ฝันเห็นหลวงพ่อแดง ท่านมา
ต่อว่า "ท าอะไรท าไมไม่บอก" นายต ารวจก็ไปเล่าให้พระปลัดบุญส่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันฟัง 
ท่านก็ไม่เชื่อแล้วยังสั่งให้ย้ายศาลเก่า ๒ ศาล บริเวณเชิงเขาบันไดอิฐเพื่อปรับปรุงบริเวณ 
โดยไม่ยอมท าพิธีเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพราะท่านเป็นคนไมเ่ชื่อไสยศาสตร์ ปรากฏว่าพอตก
เย็นก็เกิดอาการผิดปกติ อยู่ๆ คอก็เริ่มบิดและตัวแข็งไปทั งตัว ขยับไม่ได้ ชาวบา้นมาเยี่ยม
เห็นว่าอาการหนักมากจึงช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเปาโล แต่พอถึงโรงพยาบาล อาการที่เป็น
กลับหายราวปลิดทิ ง และเมื่อเอ็กซเรย์พร้อมตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบว่าเป็นอะไรเลย และ
ระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่ ท่านก็พูดออกมาคนเดียวโดยไม่รู้ตัวว่า "ของดีมีอยู่ ผ่านไปผ่าน
มาไม่ใช้ต้นก้ามปูตรงนั นเป็นบ่อน  า ให้ขุดลงไปแล้วจะเจอ มีของดีท าไมไม่รักษา" 
ในภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วพระปลัดบุญส่งก็ได้ฝันอีกครั ง ในความฝันท่านเห็นคน
นุ่งผ้าถกเขมรมาหา มาบอกว่าเขาเป็นคนมัดหลวงพ่อเอง พูดแล้วเขาก็เอามือรีดที่ตัวหลวง
พ่อเหมือนรีดเอาไขมันออก ทั งขาและแขน จนหลวงพ่อพระปลัดบุญส่งสะดุ้งตื่นและพอตื่น
ขึ นมาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั นอยู่ในห้องพอถามชื่อ เขาก็ถอยออกไปแล้วตอบกลับมาว่า "เขา
เป็นเปรต" จากนั นก็หายวับกลายเป็นแสงไฟ พร้อมเสียง "วี๊ด" ดังมาก ซึ่งพระในวัดก็ได้ยิน 
 



 
 
 

กันทั่ว เรื่องนี ได้ท าให้ "พระปลัดบุญส่ง" เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐรูปปัจจุบัน ยังยอมรับว่า
ไสยศาสตร์และอภินิหารของหลวงพ่อแดงนั นมีจริงเพราะเจอแล้วด้วยตัวท่านเอง 

 
 

วัดเขาบันไดอิฐ 
 

วัดเขาบันไดอิฐ เป็นวัดส าคัญของ จังหวัดเพชรบุรี เพราะที่นี่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มา
ตั งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ว่าวัดเขาบันไดอิฐจะตั งอยู่ภายในบริเวณภูเขา แต่ก็เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามวิจิตรของสถาปัตยกรรม และคุณค่าของศิลปะวัตถุทางศาสนา
ต่างๆ ที่ประดิษฐานอยู่ในถ  า สถานที่แห่งนี จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านเรื่อยมา 
 
 
 

 
 

เขาบันไดอิฐ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาขนาดเล็กซึ่งมีความสูง ๑๒๑ ม. และบนยอดเขา
เป็นที่ตั งของวัดเขาบันไดอิฐ ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมาย มาตั งแต่ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา อาทิ วัดถ  าเขาบันไดอิฐแห่งนี เป็นสถานที่คุมขังของพระศรีศิลป์ ผู้สืบเชื อ
สายพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งถูกควบคุมตัวฐานก่อกบฎ บางต านานก็เล่ากันว่าวัดเขาบันไดอิฐ
แห่งนี เคยเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์แสง ผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้า
เสือ และเชื่อกันว่าพระอาจารย์แสงท่านนี เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของขลังและเวทย์มนต์คาถา 
เมื่อถึงคราวทหารเมืองเพชรจะออกไปรบครั งใด ก็จะต้องแวะเวียนมาขอของขลัง อย่างผ้า
ยันต์หรือตะกรุดโทน เพื่อให้แคล้วคลาดจากศึกสงคราม 
 



 
 

 

ปัจจุบัน เขาบันไดอิฐ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อ
มาถึงในบริเวณจะพบ ถ  าประทุน เป็นถ  าแรก เมื่อเดินเข้าไปมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตาม
ผนังถ  าทั งสองด้าน เดินลึกเข้าไปหน่อยจะเป็น ถ  าพระเจ้าเสือ เนื่องจากมีต านานเล่ากันมาว่า 
พระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสง และได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรสูงประมาณ 
๒ เมตรไว้ประดิษฐานที่ถ  าแห่งนี  หากเดินต่อลึกเข้าไปทางด้านใต้จะมีบันไดลงสู่ถ  าอีกคูหา
หนึ่ง มีชื่อเรียกว่า ถ  าพระพุทธไสยาสน์ ภายในมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ พุทธ
ลักษณะงดงาม บริเวณตรงซอกผนังถ  ามีประทุนเรือท าด้วยไม้เก่าแก่มาก เชื่อกันว่าเป็น
ประทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายแก่อาจารย์แสง 
 

 
 
 

นอกจากที่กล่าวมานี  เขาบันไดอิฐ ยังมถี  าอีกมากมายภายในบริเวณ เช่น ถ  าพระอาทิตย์ 
พระจันทร์ ถ  าสว่างอารมณ์ ถ  าช้างเผือก และ ถ  าดุ๊ค ซึ่งมีชื่อตาม ดุ๊คโยฮันฮัลเบิร์ต ผู้ส าเร็จ
ราชการเมืองปอร์นสวิค ผู้เคยมาเยือนเมืองเพชรบุรีและมาเที่ยวยังถ  าแห่งนี  

 



 
 
 

ที่มา : ช.ชาญใช้จักร, หนังสือที่ระลึก งานประกวดพระเครื่องเมืองเพชร ในงานพระนครคีรี- 
         เมืองเพชร ครั งที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙, หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวลิาส), หน้า    
         ๕๘-๖๐.   
 

                 http://kornbykorn.blogspot.com/ , ไหว้หลวงปู่แดง วัดเขาบันไดอิฐ (พร้อม 
        ชีวประวัติ ฉบับย่อ) ณ จังหวดัเพชรบุรี, โพส์ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.  
         ๒๕๕๖.  
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