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งานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงระบบความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยมและการขบัเคล่ือนของสังคม ท่ีต่างเป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบ

ต่อความเปล่ียนแปลงทางความเช่ือทางพุทธศาสนาตามท่ีปรากฎให้เห็นผา่นการแสดงออกในเชิง

สัญลกัษณ์ท่ีเรียกวา่ “วตัถุทางวฒันธรรม” (Cultural Object) ขา้พเจา้พบวา่วิวฒันาการของวตัถุทาง

วฒันธรรมทั้งทางรูปแบบและเน้ือหานั้น มีความสัมพนัธ์กับระบบความเช่ือและทศันคติของ

สังคมไทยในแต่ละยคุสมยั กวา่ 3 ศตวรรษจนถึงศตวรรษท่ี 21 น้ีระบบความเช่ือของพุทธศาสนิกชน

ไทยไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาตะวนัตก ลทัธิอรรถประโยชน์ท่ีเน้นความมัง่คัง่ ความอุดม

สมบูรณ์ ความสุขสบายของมนุษยเ์ป็นหลกัจนก่อให้เกิดกระแสบริโภคนิยมและสังคมแบบวตัถุ

นิยม ซ่ึงแนวคิดท่ีเป็นกระบวนทศัน์กระแสหลกัเช่นน้ี นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองแลว้ ก็ยงัส่งผลต่อระบบความเช่ือของพุทธศาสนิกชนตามท่ีมีการแสดงออกผา่นวตัถุ

ทางวฒันธรรมทางศาสนาอีกดว้ย 

การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่”น้ี ไดรั้บแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรคจ์ากการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีต่อวตัถุทางวฒันธรรมทางศาสนาใน

ศตวรรษท่ี 21  ท่ีแสดงให้เห็นรูปลกัษณะในดา้นรูปแบบและเน้ือหาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงระบบความ

เช่ือและค่านิยมทางพุทธศาสนาบางส่วนท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม การสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี

ไดผ้สมผสานระหวา่งรูปแบบของวตัถุทางวฒันธรรมเดิมกบัวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคท่ี์เป็นวสัดุท่ี

ผนัแปรไปตามความเคล่ือนไหวของวฒันธรรมและสังคม  โดยส่ือถึง “มูลค่าตามกระแสนิยมของ

สังคมสมยัใหม่ ท่ีเนน้ความมัง่คัง่ทางวตัถุ” และเปล่ียนบริบทของวตัถุทางศาสนาท่ีอยูใ่นความคุน้

ชินของสังคมไทยมาสู่บริบทของวตัถุทางความเช่ือในรูปแบบของงานศิลปะ 3 มิติท่ีเป็น “ผา้”      
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              The purpose of this study is to explore the beliefs, perspectives, values and 

social drive influencing the change in the Buddhist beliefs as seen in the symbolic expression of 

the so called, “Cultural Objects.” I found that there is a relationship between the evolution in the 

patterns and substance of the cultural objects and that of the beliefs and perspectives of the Thai 

society through the ages. Over 3 centuries, including the 21st century, Thai Buddhist beliefs have 

been influenced by the Western philosophy of utilitarianism--focusing primarily on wealth, 

exuberance and human comforts--which gave rise to consumerism trends and materialism society. 

The mainstream concept of utilitarianism not only affects the social, economic and political realms 

but also influences the Buddhist beliefs as expressed through the religious-cultural objects.      

            The development of this thesis called, “The New Cultural Objects in the New 

Contexts,” was inspired by the change in the society towards the religious-cultural objects in the 

21st century. The current patterns and substance of the cultural objects reflect in part the deviation 

of the Buddhist beliefs and values. In the making of the sculpture, the idea was to combine the 

original patterns of the cultural objects and symbolical materials into an art piece that signifies the 

deviation corresponding to the social and cultural trends. It exhibits the “value as defined by the 

modern society with emphasis on the material wealth.” It takes the original patterns of the religious 

objects common to Thais and presents them in a new context using “fabric” soft sculpture. 
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ถือเอา ศาสตราจารย  ์ชลูด เป็นแบบอย่างในการท างานศิลปะของขา้พเจา้ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ
ขา้พเจา้ใหมี้ความพยายามมานะบากบัน่กลบัมาศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท 

กราบขอบพระคุณ อาจารย ์ฤทยัรัตน์ ค าศรีจนัทร์ และอาจารย ์สาครินทร์ เครืออ่อน อาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ และคณาจารยใ์นภาควชิาศิลปไทยทุกท่าน ผูค้อยใหค้  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทางใน
การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้มาตั้งแต่ศึกษาในภาควิชาศิลปไทย ระดบัปริญญาตรีมา
อยา่งต่อเน่ืองโดยตลอด จนสามารถส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทได ้

กราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่านท่ีไดส้ั่งสอน บ่มเพาะใหค้วามรู้ทางศิลปะในทุกแขนงทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติั ซ่ึง
เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการท างานศิลปะของขา้พเจา้ 

ขอขอบคุณเพื่อนผูเ้ป็นกลัยาณมิตรทั้งหลาย ท่ีคอยช่วยเหลือขา้พเจา้ในทุกๆเร่ือง ทั้งทาง
แรงกาย และใหก้ าลงัใจในยามท่ีมีอุปสรรค 

ขอขอบคุณศิลปิน นักคิด นักเขียน ผูไ้ด้รังสรรค์งานศิลปะในแขนงต่างๆ ท่ีเป่ียมล้นด้วย
คุณค่าทั้งทางสุนทรียศาสตร์และทางสติปัญญา ส่งต่อคุณค่าเหล่านั้นมาก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจ และ
สติปัญญาในการสร้างสรรคง์านศิลปะแก่ขา้พเจา้ 

ผลแห่งความดีใดๆก็ตามท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์น้ี ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศและยกความดี
ความชอบใหแ้ก่บุคคลทั้งหลายดงัท่ีไดก้ล่าวถึงมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมและโดยธรรมชาติไม่สามารถอยู่ตามล าพงัไดจึ้งเกิดการรวมตวักนั

เป็นหมู่ เป็นกลุ่มและเป็นสังคมซ่ึงการรวมตวักนัของมนุษยย์อ่มก่อให้เกิดวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ 

อาทิ ภาษา ดนตรี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ศิลปะ และศาสนาก็เป็นวฒันธรรมประเภทหน่ึงดว้ย ค าว่า 

“วฒันธรรม” พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้นิยามไวว้า่หมายถึง “ส่ิงท่ีท าความ

เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ” ส่วนค าวา่ “Culture” ในภาษาองักฤษหมายถึง “รูปแบบกิจกรรมของ

มนุษยแ์ละโครงสร้างเชิงสัญลกัษณ์ท่ีท าใหกิ้จกรรมนั้นเด่นชดัและมีความส าคญั”  

นกัมานุษยวทิยาไดส้รุปลกัษณะพื้นฐานท่ีส าคญัของวฒันธรรมวา่ “วฒันธรรมเป็นความคิด

ร่วม (Shared idea) วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รียนรู้ (Culture is learned) วฒันธรรมมีพื้นฐานมาจาก

การใช้สัญลกัษณ์ (Symbol) วฒันธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา วฒันธรรมเป็นระ

บวนการท่ีมนุษยก์ าหนดนิยามความหมายให้กบัชีวิตและส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา และวฒันธรรม

เป็นส่ิงไม่หยดุน่ิงมีการเปล่ียนแปลงปรับตวัอยูต่ลอดเวลา”1  

นกัปรัชญาเมธีชาวกรีก  Heraclitus กล่าวถึงปรัชญาของความเปล่ียนแปลงของจกัรวาลและ

กฎจกัรวาลซ่ึงเป็นพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอยา่งวา่ “ท่านไม่สามารถจะกา้วลงไปใน

แม่น ้าเดียวกนัเป็นคร้ังท่ีสองเพราะเม่ือเราหนักลบัมาอีกคร้ังสายน ้านั้นไดไ้หลผา่นไปและมีสายน ้า

ใหม่ไหลมาสู่ตวัท่าน”2 ค  ากล่าวของเฮราคลีตุส ช้ีให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวติและสรรพส่ิง ซ่ึงผู ้

ศึกษาตีความวา่ยอ่มหมายความรวมถึงวฒันธรรมและวตัถุวฒันธรรมดว้ยเช่นเดียวกนัท่ีจะตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงเคล่ือนท่ีอยูต่ลอดเวลา  

                                                           
1 ศาสตราจารย์ยศ  สนัตสมบติั, มนุษย์กบัวฒันธรรม, ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, พิมพ์ครัง้ท่ี 4, 2558, หน้า 14-

15. 
2 Graham, Daniel W. (2006) “Heraclitus” The Internet Encyclopedia of Philosophy. สืบค้นเมื่อ 2018-3-13. 
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จึงกล่าวไดว้า่ วฒันธรรมมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และการเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมยอ่มส่งผลกระทบต่อหลายมิติ แต่อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ีจะกล่าวถึง

เฉพาะผลกระทบต่อวตัถุทางวฒันธรรมเท่านั้น 

 

ความเป็นมาของปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
ด้วยเหตุท่ีวฒันธรรมมีการเคล่ือนและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจจะช้าหรือเร็วตาม

บริบทของสังคมในขณะนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมยอ่มส่งผลต่อ ‘วตัถุทางวฒันธรรม’ 

(Cultural Object) ทั้งรูปแบบ (Form) และเน้ือหา (Content) ซ่ึงค าว่า “วตัถุทางวฒันธรรม” ในงาน

วิทยานิพนธ์น้ีหมายถึง “วตัถุท่ีสร้างข้ึนตามความเคล่ือนไหวของวฒันธรรมตาม โลกทศัน์ ระบบ

ความเช่ือ ทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ ตามบริบทของสังคม” ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า วตัถุทาง

วฒันธรรมจะมีรูปแบบและเน้ือหาเช่นไรย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น การเปล่ียนแปลง

ด้านเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลมาจากการแลกเปล่ียนวฒันธรรม การแพร่กระจายของ

วฒันธรรม ฯลฯ  แต่อย่างไรก็ตาม ขา้พเจา้เห็นว่าส่ิงท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อรูปแบบและ

เน้ือหาของวตัถุทางวฒันธรรมมากท่ีสุดนั้น ไดแ้ก่ โลกทศัน์ ระบบความเช่ือ ทศันคติและค่านิยมต่าง 

ๆ นั่นเอง ซ่ึงในงานวิทยานิพนธ์น้ีข้าพเจ้ามุ่งศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงใน “ระบบความเช่ือ” 

(Persuasion) รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระบบความเช่ือในสังคมปัจจุบนัท่ีส่งผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบ และเน้ือหาของวตัถุทางวฒันธรรมอยา่งมีนยัส าคญั 

 ค  าว่า “ระบบความเช่ือ” ย่อมหมายความรวมถึง ความเช่ือในศาสนาและลทัธิต่าง ๆ ดว้ย

เหตุท่ีศาสนามีบทบาทส าคญัต่อความเช่ือตามท่ี M. Spiro นกัมานุษยวทิยาท่านหน่ึงกล่าววา่ “ศาสนา

เป็นสถาบนัสังคมซ่ึงท าหน้าท่ีตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานด้านจิตใจของมนุษย ์ศาสนาให้

ค  าอธิบายวิธีคิด ระบบความเช่ือ และแบบแผนความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับอ านาจเหนือ

ธรรมชาติ”3 และเม่ือพิจารณาในมิติทางสังคม ศาสนานบัวา่เป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง

เน่ืองจากศาสนามีบทบาทในทางวฒันธรรม เพราะเป็นสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ียึดเหน่ียวจิตใจของมวล

                                                           
3 M Spiro, “Religion: Problems of Definition and Explanation.” ใน Anthropological Approaches to the 

Study of Religion, M. Banton, ed. (London: Tavistook, 1969) อ้างใน ศาสตราจารย์ยศ  สนัตสมบติั, , 2558, หน้า 
279. 
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มนุษยชาติมาโดยตลอด และเม่ือกล่าวถึงศาสนาแล้วก็พบว่าศาสนากบัระบบความเช่ือเป็นส่ิงท่ี

หลอมรวมกนัอยา่งแยกไม่ออก  

ในทรรศนะของขา้พเจา้ เห็นวา่การท าความเขา้ใจในเร่ืองของศาสนาและระบบความเช่ือมี

ความส าคญัเน่ืองจากเป็นบ่อเกิดของศิลปวฒันธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ความ

เช่ือในสังคมไทยท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ ความเช่ือในทอ้งถ่ิน

เก่ียวกบัพลงัเหนือธรรมชาติและเร่ืองภูติผีและวิญญาณต่าง ๆ ผนวกกบัอิทธิพลของสังคมในยุค

โลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทศันะ วถีิชีวติ  เศรษฐกิจและสังคมอยา่งรวดเร็วยอ่มส่งผลต่อความ

เช่ือ แนวทางปฏิบติัทางศาสนา รวมถึงส่งผลต่อรูปแบบ (Form) และเน้ือหา (Content) ของวตัถุทาง

วฒันธรรม ดงัน้ี 

1. วตัถุทางวฒันธรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อการใช้งาน (Function) ในศาสนาและพิธีกรรม

โดยเฉพาะเจาะจงและมีเหตุผลของความจ าเป็นในการสร้าง อาทิ โบสถ์ วิหาร ศาลา โต๊ะหมู่บูชา 

โลงศพ เป็นตน้ 

2.  วตัถุทางวฒันธรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ทางความเช่ือในศาสนาซ่ึงใน

ความเป็นจริงแล้วไม่ไดถู้กสร้างข้ึนมาเพื่อใช้งาน (No Function) แต่ก็ยึดถือและสร้างข้ึนมาอย่าง

ต่อเน่ืองจึงถือเสมือนวา่จ าเป็นตอ้งมี อาทิ พระพุทธรูป เทวรูป 

3. วตัถุทางวฒันธรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาอย่างไม่มีเหตุผลและไม่มีหน้าท่ีในการใช้งาน ซ่ึงผู ้

ศึกษาเห็นวา่วตัถุทางวฒันธรรมประเภทน้ีมีความก ้าก่ึงระหวา่งความเช่ือทางศาสนากบัความเช่ือใน

ทอ้งถ่ิน เร่ืองเหนือธรรมชาติ และวตัถุวฒันธรรมบางประเภทเป็นความเช่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่ตามทศันะ 

ค่านิยม ความเปล่ียนแปลงของสังคมหรือเกิดจากความเช่ือ ค่านิยมของเฉพาะกลุ่ม เช่น ตุ๊กตากุมาร

ทอง ตุ๊กตาลูกเทพ นางกวกั ปลัดขลิก ไซดักเงินดักทอง ด้วยอิทธิพลของการส่ือสารในยุค

โลกาภิวฒัน์ท่ีเคล่ือนไหวเร็วมากส่งผลอย่างมีนยัส าคญัให้วตัถุทางวฒันธรรมประเภทน้ีสามารถ

เปล่ียนรูปแบบ (Form) ไดต้ามยุคสมยั นอกจากน้ียงัเพิ่มเน้ือหา (Content) เขา้ไปในวตัถุไดเ้ร่ือย ๆ 

ซ่ึงปรากฎใหเ้ห็นถึงการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงรูปแบบและเน้ือหาอยา่งต่อเน่ืองในสังคมปัจจุบนั 

ดว้ยเหตุน้ี จึงน าไปสู่การศึกษาและการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อวตัถุทางวฒันธรรม โดยการสร้างสรรคผ์ลงานน้ีขา้พเจา้ได้

ผสมผสานระหวา่งรูปแบบของวตัถุทางวฒันธรรมเดิม กบั วตัถุท่ีใชป้ระกอบเป็นงานสร้างสรรคท่ี์

เป็นวตัถุท่ีผนัแปรไปตามการเคล่ือนไหวของสังคมวฒันธรรมดว้ยการน าวตัถุสมยัใหม่ท่ีส่ือแสดง
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ในเชิงสัญลกัษณ์ถึง “มูลค่าตามกระแสนิยมของสังคมสมยัใหม่แบบลทัธิทุนนิยมท่ีเนน้ความมัง่คัง่

ทางวตัถุยิ่งกว่าคุณค่าโดยเน้ือแท ้(Intrinsic Value) ท่ีเรียกว่า “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่” 

(The new cultural objects in new context) 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม ท่ีปรากฎอยู่

ในพุทธศาสนาและระบบความเช่ือของสังคมไทย 

2.  เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของระบบความเช่ือของสังคมไทยในสมยัปัจจุบนั  ท่ีสะทอ้น

ออกมาผา่นการแสดงออกทางวตัถุทางวฒันธรรมสมยัใหม่ 

 3. เพื่อน าเสนอและสร้างสรรค์งานศิลปกรรมร่วมสมยัท่ีมีกล่ินอายของอตัลกัษณ์ความ

เป็นไทย โดยการน าเสนอท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของระบบความเช่ือในสังคมไทยกบัวตัถุ

ทางวฒันธรรมท่ีปรากฎให้เห็นอยูใ่นยคุสมยัปัจจุบนั แต่เปล่ียนบริบทของความเป็นวสัดุเดิมมาเป็น 

“ผา้” มาเป็นส่ือในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยแนวทางการสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกถึงวตัถุทาง

วฒันธรรมสมยัใหม่ เพื่อสร้างการต่อยอดความคิดท่ีพลิกอารมณ์สู่การรับรู้ศิลปะในแง่มุมใหม่ 

ก่อให้เ กิดบริบทใหม่ ท่ีไม่ เหมือนเดิมและย ังสร้างคุณค่าทางความคิดและความงามของ

สุนทรียศาสตร์ศิลปะทางอนัหลากหลาย 

สมมติฐานของการศึกษา / สร้างสรรค์ 
 การศึกษาน้ีเพื่อสร้างสรรคง์านเพื่อส่ือให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมสมยัใหม่

ให้ปรากฎอยา่งเป็นรูปธรรมโดยการออกแบบกระบวนการศึกษาท่ีเร่ิมตน้จากการก าหนดประเด็น

ปัญหาและความส าคญัของปัญหา การก าหนดสมมติฐาน และการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เน้ือหาของวตัถุทางวฒันธรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน และด าเนินการ

สร้างสรรค์ผลงานวตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่ตลอดจนวิเคราะห์ผลงานเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐาน 
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ขอบเขตของการศึกษา/สร้างสรรค์ 
  

 ขอบเขตทางเนือ้หา 

 ศึกษาและน าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองของระบบความเช่ือและวฒันธรรมในสังคมไทยในยุค

ปัจจุบนั  

มุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาจากวตัถุ (Object) ทางวฒันธรรมท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในชีวติประจ าวนั 

 ขอบเขตทางรูปแบบ 

 น าเสนอผลงานในรูปแบบงานสามมิติท่ีท ามาจากผา้ (soft sculpture ) และน าเสนอโดย

การจดัวาง (Installation) 

 ขอบเขตทางเทคนิค 

 ใช้เทคนิคการเย็บปักในการสร้างสรรค์และแสดงออก โดยเน้นไปท่ีการศึกษางานปัก 

(Embroidery) 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างรายละเอียดของงานให้มีความรู้สึกถึง “มูลค่าตามกระแสนิยมของสังคม

สมยัใหม”่ 

ในลทัธิทุนนิยมท่ีเนน้ความมัง่คัง่ทางวตัถุยิง่กวา่คุณค่าโดยเน้ือแท ้(Intrinsic Value)  

 

ขั้นตอนการศึกษา 
 

  1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของความเช่ือและวฒันธรรมของสังคมไทยในยุค

ปัจจุบนั โดยทั้งการศึกษาจากขอ้มูลภาคสนามและการศึกษาเพิ่มเติมจากขอ้มูลภาคเอกสาร 

 2. ศึกษาและทดลองเทคนิคการเยบ็ปักถกัร้อยในรูปแบบต่างๆ เพื่อใชส้ร้างรายละเอียด

ท่ีมีความหลากหลายในช้ินงาน 

  3. ศึกษาเก่ียวกบัวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นผลงาน โดยสรรหาวสัดุท่ีให้ความรู้สึกสอดคลอ้ง

ไปกบัแนวความคิดท่ีตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีความหมายในตวัเองอยูแ่ลว้  

 4. ศึกษาทดลองออกแบบรูปแบบของผลงานโดยการร่างแบบภาพร่าง และใช้เทคนิค

การปะติด        ( collage ) วสัดุต่างๆลงไปบนแบบภาพร่าง เพื่อดูภาพรวมของการอยู่รวมกนัของ

วสัดุ 

  5. ออกแบบภาพรวมของการติดตั้งผลงานและวธีิการติดตั้ง   
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  6. เร่ิมสร้างช้ินงานด้วยการสร้างโครงสร้างจากเหล็กภายในก่อน เพื่อให้มีความ

แขง็แรงคงทนและสะดวกต่อการขนยา้นและติดตั้ง 

  7. สร้างรูปทรง (Form) สามมิติโดยรวมท่ีเป็นรูปทรงใหญ่ โดยใชก้ารสร้างแบบและตดั

เยบ็จากผา้คลุมโครงสร้างจากเหล็กท่ีใชเ้ป็นโครงสร้างหลกัภายใน 

    8. สร้างช้ินส่วนรูปทรงขนาดเล็กท่ีเป็นส่วนประกอบยอ่ยในช้ินงานจากการตดัเยบ็ 

  8. สร้างรายละเอียดของช้ินงานด้วยการปักมือ (Hand Embroidery) ในเทคนิคแบบ

ต่างๆ 

  9. ประกอบรายละเอียดลงบนช้ินงาน 

 10. จดัวางช้ินงานรวมกันดูภาพรวม เพื่อเพิ่มหรือลดทอนรายละเอียดของช้ินงาน

บางส่วน เพื่อใหผ้ลงานทั้งชุดมีความกลมกลืนกนั 

  11. ติดตั้งผลงานโดยการจดัวางเพื่อน าเสนอการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

ในการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์งาน “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบท

ใหม่” (The new cultural objects in new context)”น้ี จะท าการศึกษาความเป็นมาของวฒันธรรมและ

การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมท่ีปรากฎอยู่ในพุทธศาสนาและระบบความเช่ือของสังคมไทยท่ีมี

อิทธิพลต่อศาสนาและระบบความเช่ือของสังคมไทยในปัจจุบนั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของสังคม

วฒันธรรมส่งผลสะทอ้นออกมาผา่นการแสดงออกทางวตัถุทางวฒันธรรมสมยัใหม่อยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมดว้ยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

แลว้ขา้พเจา้จะศึกษาจากขอ้มูลภาคสนาม (Field Research) ซ่ึงเป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมวฒันธรรมด้วยวิธีเข้าไปสังเกตการณ์สถานท่ี เช่น โบราณสถาน รวมถึงสังเกตการณ์

วฒันธรรมทางวตัถุ รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อท าความเขา้ใจกบัระบบความเช่ือ พฤติกรรมของ

สังคมไทยในมิติของวฒันธรรมทางศาสนา เม่ือไดข้อ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมดว้ยวธีิการวิจยั

เอกสารและวิธีวิจยัภาคสนามแล้ว ขา้พเจา้จะน าขอ้มูลดงักล่าวไปประมวลผลเพื่อน าเสนอและ

สร้างสรรค์งานศิลปกรรมร่วมสมัยท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของการน าเสนอท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพนัธ์ของระบบความเช่ือกบัวตัถุทางวฒันธรรมโดยเปล่ียนบริบทแห่งการรับรู้ใหม่โดยใช ้

“ผา้” มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมยัด้วยแนวทางการสร้างสรรค์ท่ี

แสดงออกถึง “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่” (The new cultural objects in new context)” ท่ีแฝง

ฝังดว้ยอุดมคติ ความเช่ือของพุทธสังคมไทยในปัจจุบนั โดยเน้ือหาท่ีจะทบทวนวรรณกรรมในบทน้ี 

แบ่งออกเป็น 5  ส่วน ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมและทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัศิลปะ 

2. วฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อความเช่ือทางพุทธ

ศาสนา 

3. พุทธศาสนาในบริบททางพุทธปรัชญาและระบบความเช่ือ  

4. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในศตวรรษท่ี 21 ต่อทางศาสนา 
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5. แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคว์ตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่ (The new cultural 

objects in new context) ท่ีได้รับอิทธิจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมและความเช่ือทาง

พุทธศาสนา 

6. อิทธิพลท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน 

   

1. ทฤษฎีทางวฒันธรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการเปลีย่นแปลงสังคมวฒันธรรมและทฤษฎีที่
เกีย่วข้องกบัศิลปะ 
       ทฤษฎีทางวฒันธรรมกบัทฤษฎีทางศิลปะมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัอย่างแยกไม่

ออก ในการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมใน

มิติแห่งศิลปะไปดว้ยเสมอ โดยท่ีทฤษฎีทางวฒันธรรมมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์

ในสังคมซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมวฒันธรรมของมนุษยมี์หลายทฤษฎีดว้ยกนั แต่

ข้าพเจ้ามุ่งศึกษาเฉพาะทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมท่ีเป็น

ตัวก าหนดทัศนคติ ความคิด ความเช่ือของคนในสังคมรวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างการ

เปล่ียนแปลงความเช่ือและพฤติกรรมของคนในสังคมจนน าไปสู่การแสดงออกในทางความเช่ือทาง

ศาสนา การประพฤติปฏิบัติและพฤติกรรมต่าง ๆ รวมถึงการแสดงออกในรูปของวตัถุทาง

วฒันธรรมทางความเช่ือและศาสนาในสังคมยคุปัจจุบนั 

        การศึกษาทฤษฎีทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นทฤษฎีทางมานุษยวิทยาอนัมีสาระส าคญัเพื่อ

ศึกษาท าความเขา้ใจและอธิบายวิถีชีวิต ระบบความเช่ือ การผลิต พิธีกรรม พฤติกรรมของคนใน

สังคม และลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมในดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงทฤษฎีทางวฒันธรรมมีหลายทฤษฎีดว้ยกนั 

แต่ในการทบทวนวรรณกรรมน้ี ขา้พเจา้จะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิด ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรม รวมถึงจารีตประเพณี ศิลปะหรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือมีผลต่อการสร้างสรรคง์านวตัถุทางวฒันธรรมนัน่เอง ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ ดงัน้ี 

1.1 ทฤษฎวีวิฒันาการ (Theory of Evolutionism) 

ทฤษฎีวิวฒันาการมีลักษณะเป็นพลวตัรท่ีเน้นถึงอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงว่าเป็นตวัก าหนดกระบวนการวิวฒันาการทางสังคมวฒันธรรม โดยท่ีแนวคิดน้ีมอง

สังคมในลกัษณะเป็นพลวตัหรือเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงเป็นผลมาจากการ
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ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มโดยมีปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัไดแ้ก่ เทคโนโลย ีโครงสร้างทางสังคม 

และลกัษณะสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติเป็นเง่ือนไขหลกัท่ีก าหนดกระบวนการเปล่ียนแปลงและ

ปรับตวัของสังคมวฒันธรรม4 โดยทฤษฎีววิฒันาการน้ีเกิดข้ึนในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 โดยท่ี เฮอร์

เบิร์ต  สเปนเซอร์ (Herbert Spencer, 1820 -1903) นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษได้น าเอาทฤษฎี

วิวฒันาการมาใชอ้ธิบายสังคม5 แนวคิดเชิงวิวฒันาการน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีวิวฒันาการของ

ชาร์ลส์  ดาร์วนิ เพราะสเปนเซอร์มีแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของดาร์วนิเร่ือง “ความอยูร่อดของ

ผูเ้ขม้แข็ง” (Survival of the fittest) จึงกล่าวได้ว่าแนวคิดของทั้งสองท่านเป็นพื้นฐานของทฤษฎี

วิวฒันาการท่ีถูกพฒันาข้ึนมาในช่วงศตวรรษท่ี 19 ท่ีมีแนวคิดพื้นฐานท่ีว่า “วฒันธรรมทุกหนแห่ง

มีพฒันการเป็นเส้นตรงผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ทางสังคม” ทฤษฎีวิวฒันาการน้ีเป็น

ความพยายามท่ีจะอธิบายววิฒันาการทางวฒันธรรม โดยเนน้ถึงพฒันาการทางความเช่ือและศาสนา6 

 

1.2 ทฤษฎกีารแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Theory of Diffusion) 

ทฤษฏีการแพร่กระจายทางว ัฒนธรรม เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวคิดท่ีส าคัญว่า  การ

เปล่ียนแปลงในโลกน้ีมีผลมาจากอิทธิพลของการกระจายทางวฒันธรรม (Diffusion) ท่ีเกิดจากการ

ติดต่อซ้ือขายท าใหมี้การแพร่กระจายความรู้ ภาษา ศิลปะวทิยาการแขนงต่าง ๆ กระจายไปทัว่ตามท่ี

มีการเคล่ือนไหวติดต่อของผูค้นนัน่เอง นอกจากน้ีนกัมานุษยวทิยาอีกกลุ่มหน่ึงกล่าวถึงแนวคิดการ

แพร่กระจายทางวฒันธรรมวา่ “จุดศูนยก์ลางของวฒันธรรมนั้นมิไดมี้เพียงจุดเดียวหากแต่มีหลายจุด 

แต่ละจุดก็แพร่กระจายวฒันธรรมของตนออกไปรอบ ๆ เป็นวงกลมท่ีเรียกว่า Culture circle ซ่ึง

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมน้ีวางอยูบ่นสมมติฐานวา่มนุษยส่์วนใหญ่ในสังคมต่าง ๆ มกั

ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค ์ไม่รู้จกัคิดคน้ส่ิงใหม่แต่มกัคอยลอกเลียนจากผูอ่ื้นอยูเ่สมอ”7  

 

1.3 ทฤษฎหีน้าทีนิ่ยม (Theory of Functionalism) 

                                                           
4 ยศ  สันติสมบติั, มนุษยก์บัวฒันธรรม, ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2556, หนา้ 41. 
5 Fred W Voget, A History of Ethnology (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1975) หนา้ 145 -146, อา้งใน ยศ  สันตสมบติั, เพิง่

อา้ง, หนา้ 
6 Edward B. Tylor, P)rimitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Religion, Language, Art and custom, 2 vols . (Boston: 

Estes & Lauriat. 1874} orig. 1871): และ Edward B. Tylor, Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization (1865) อา้ง
ใน ยศ  สันตสมบติั, 2556, หนา้ 26-27. 

7 ยศ  สันตสมบติั, อา้งแลว้, หนา้ 31. 



  10 

ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม (Theory of Functionalism) ตามทศันะของ แรดคลิฟฟ์-บราวน์ (A.R. 

Radcliffe-Brown, 1881 – 1955) และมา ลินอสกี  (Bronislaw Malinowski} 1884 – 1942) ผู้ส ร้ าง

ทฤษฎีน้ีโดย เป็นทฤษฎีท่ีไม่ให้ความส าคญักบัการศึกษาประวติัศาสตร์หรือการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมวฒันธรรม แต่ให้ความส าคญัต่อสังคมวฒันธรรมในปัจจุบนัโดยไม่ตอ้งเปรียบเทียบหรือ

ศึกษาประวัติศาสตร์หรือมองย้อนหลังอดีตแต่อย่างใด โดยมีแนวความคิดท่ีส าคัญท่ีว่า 

“ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบต่าง ๆ ของสังคมก็คือ โครงสร้างสังคม (Social structure) โดยท่ีแต่ละ

ระบบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างท่ีประกอบไปด้วยสถาบนั (Institutions) ต่าง ๆ อาทิ ระบบ

ศาสนาซ่ึงประกอบไปด้วยพิธีกรรม ความเช่ือ องค์กรทางศาสนา ฯลฯ ซ่ึงแต่ละสถานบนัจะท า

หน้าท่ีร่วมกนัเพื่อให้ระบบด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากระบบต่าง ๆ ของสังคมจะท า

หน้าท่ีอย่างใกลชิ้ดเพื่อรักษา “ความสมดุล” ของสังคม แรดคลิฟฟ์-บราวน์  อธิบายว่าตวัอยา่งเช่น 

พิธีกรรม ความเช่ือ และเทพนิยายต่าง ๆ ของชาวอนัดามนัเป็นส่วนหน่ึงของระบบศาสนาซ่ึงมี

หนา้ท่ีเสริมสร้างความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในสังคม โดยท่ีพิธีกรรมช่วยเสริมสร้าง

อารมณ์ร่วม (Collective  emotions) และช่วยควบคุมความประพฤติของสมาชิกสังคมใหอ้ยูใ่นกรอบ

ของจารีตประเพณี  โดยทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมแบ่งความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

(1) ความตอ้งการพื้นฐานของร่างกายและจิตใจ เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม 

การพกัผอ่น การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ 

(2) การตอบสนองร่วมกนัของสมาชิกในสังคม 

(3) ความตอ้งการเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic needs) ความตอ้งการประเภทน้ีไดรั้บการ

ตอบสนองโดยระบบวิทยาศาสตร์ ศาสนา ไสยศาสตร์ และศิลปะ เป็นต้น แต่ในบางคร้ังเม่ือ

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์บางอยา่ง มนุษยก์็คิดคน้ระบบไสยศาสตร์และศาสนา

ข้ีนมาแทนท่ีเพื่ออธิบายปรากฎการณ์เหล่านั้นเพื่อช่วยให้มนุษย์มีความเข้าใจและมีความรู้สึก

ปลอดภยั 
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1.4 ทฤษฎคีวามทนัสมัย (Modernization theory) 

ทฤษฎีความทันสมัย   (Modernization theory) เ ป็นทฤษฎี ท่ี มี อิท ธิพล   ต่อการ

เปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมน้ีมีแนวคิดท่ีส าคญัท่ีวางอยู่บนฐานของแนวคิดทางเศรษฐกิจ8 เป็น

ทฤษฎีท่ีอยูใ่นช่วงของระบบทุนนิยมเฟ่ืองฟู ดงันั้นทฤษฎีน้ีจึงเนน้การขยายตวัและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจตามแนวทางตน้แบบของระบบอุตสาหกรรมตะวนัตก และทฤษฎีน้ีก็ยงัคงด าเนิน

สืบเน่ืองมาหลายทศวรรษดว้ยแนวทางหลกัท่ีเนน้การพฒันาภายใตก้ารขบัเคล่ือนของลทัธิทุนนิยม 

(capitalism) ท่ีมีเป้าหมาย ลดความยากจน ปัญหาดอ้ยการศึกษา ปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 

และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่ปรากฎว่าผลลพัทธ์ิท่ีได้กลบัตรงกนัขา้มกับ

เป้าหมายของการพฒันา กล่าวคือ พบวา่ประชากรทั้งโลกยากจนมากข้ึน ช่องวา่งระหวา่งคนร ่ ารวย

กบัคนจนมีมากข้ึน ภาคเกษตรกรลม้ละลายเปล่ียนอาชีพมาเป็นแรงงานในเมืองหลวงตามแรงขบั

และผลกัดนัของระบบอุตสาหกรรมทุนนิยม เกษตรกรสูญเสียท่ีดินท่ีกินให้แก่นายทุน เกิดปัญหา

ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ยิ่งไปกวา่นั้นเกิดปัญหาสังคมทั้งทางดา้นอาชาญกรรม ยาเสพติด 

ครอบครัวหย่าร้าง เด็กและคนชราถูกทอดทิ้ง นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนจ านวนมากและคน

จ านวนนอ้ยกลบัสุขสบายและมัง่คัง่ ยิง่ไปกวา่นั้น หากมองในบริบทของการเปล่ียนแปลงทางสังคม

วฒันธรรม ลทัธิทุนนิยมตะวนัตกมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมแผก่ระจายไปเกือบ

ทัว่โลก ไม่เวน้แมก้ระทัง่ประเทศท่ีมิไดต้กเป็นประเทศภายใตอ้าณานิคม ซ่ึงขา้พเจา้เขา้ใจว่าการ

เปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมในลกัษณะเช่นน้ีเรียกได้ว่าเป็นได้ทั้ง การแพร่กระจายวฒันธรรม 

(Diffusion) และการครอบง าทางวฒันธรรม (Acculturation) ซ่ึงหากพิจารณาในมุมมองหรือมิติ

ทางดา้นวฒันธรรมทางศาสนาและศิลปะ ซ่ึงเป็นประเภทของวฒันธรรมท่ีขา้พเจา้มุ่งศึกษาในงาน

วิทยานิพนธ์น้ีก็กล่าวได้ว่า การเปล่ียนแปลงตามทฤษฎีความทนัสมยัเช่นน้ีส่งผลกระทบต่อการ

แสดงออกทางดา้นความคิด ความเช่ือ ค่านิยมทางศาสนาและศิลปะเช่นเดียวกนั 

      ทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้ง 4 ทฤษฎีนั้นเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรม

อย่างมีนยัส าคญั กล่าวคือ ทฤษฎีวิวฒันาการช้ีให้เห็นถึงพลวตัรการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ี

เห็นเป็นสัจจธรรมว่าไม่มีส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนแล้วจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ตราบใดท่ีโลกหมุน เข็ม

                                                           
8 กนกศกัด์ิ  แกว้เทพ, “แนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจและประสบการณ์ในประเทศไทยโลกท่ีสาม 1960 – 1990” อา้งใน 

วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย วิถีใหม่แห่งการพฒันา จตุรงค ์ บุณยรัตนสุนทร (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมองคก์าร
พฒันาเอกชนไทย (2535). อา้งถึงใน ยศ  สันตสมบติั, หนา้ 339)  
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นาฬิกายงัเดิน ชีวิตมนุษยย์อ่มมีการเคล่ือนไหวและมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง ระหวา่ง

มนุษยก์บัธรรมชาติรวมถึงปฏิสัมพนัธ์ในมิติต่าง ๆ ยอ่มก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยา่ง

มีพลวตัรตามแนวทางท่ีแห่งทฤษฎีวิวฒันาการอยู่ตลอดเวลาประการหน่ึง และเม่ือพิจารณาจาก

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางว ัฒนธรรมท่ีมีแนวคิดท่ีส าคัญของทฤษฎีว่า “จุดศูนย์กลางของ

วฒันธรรมนั้นมิได้มีเพียงจุดเดียวหากแต่มีหลายจุด แต่ละจุดก็แพร่กระจายวฒันธรรมของตน

ออกไปรอบ ๆ เป็นวงกลมท่ีเรียกวา่ Culture circle ซ่ึงทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมน้ีวางอยู่

บนสมมติฐานวา่มนุษยส่์วนใหญ่ในสังคมต่าง ๆ มกัไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค ์ไม่รู้จกัคิดคน้ส่ิง

ใหม่แต่มกัคอยลอกเลียนจากผูอ่ื้นอยู่เสมอ” ซ่ึงนบัว่าสังคมปัจจุบนัท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัอย่าง

กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์น้ี ย่อมเป็นท่ีชัดเจนว่าการแพร่กระจายของ

วฒันธรรมต่างถ่ิน หรือต่างวฒันธรรมจะแผ่ขยายออกไปในสังคมท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั จน

อาจจะก่อใหเ้กิดการหลอมรวมหรือเลียนแบบวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 

 ส่วนทฤษฎีหน้าท่ีนิยมอันเป็นทฤษฎีท่ียอมรับถึงความมีอยู่จริงของทฤษฎี

วิวฒันาการวา่วฒันธรรมคือการเคล่ือนไหวอยา่งมีพลวตัร โดยไม่มีวนัหยุดน่ิงและการแพร่กระจาย

ของวฒันธรรม ย่อมเกิดข้ึนได้ในสังคมท่ีมีการติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนระหว่างสังคมต่าง

วฒันธรรม ดงันั้นจึงเกิดทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมท่ีมีแนวคิดท่ีส าคญัในความพยายามท่ีจะรักษาสมดุลของ

วฒันธรรม โดยเช่ือว่าการสร้างความสมดุลของระบบสถาบนัท่ีส าคญั เช่นสถาบนัทางการเมือง 

สถาบนัทางศาสนา ซ่ึงแต่ละสถาบนัจะท าหนา้ท่ีร่วมกนัเพื่อให้ระบบด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

เน่ืองจากระบบต่าง ๆ ของสังคมจะท าหน้าท่ีอย่างใกลชิ้ดเพื่อรักษา “ความสมดุล” ของสังคม ใน

ทศันะของทฤษฎีน้ีวฒันธรรมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้มนุษยต์อบสนองความตอ้งการของตนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบต่าง ๆ ของวฒันธรรมมีหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้น 

เม่ือพิจารณาแนวคิดของทฤษฎีน้ี จึงเน้นในด้านโครงสร้างและหน้าท่ีของสังคม เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยน์ัน่เอง  

 นอกจากนั้นยงัมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกทฤษฎี

หน่ึง ก็คือ ทฤษฎีความทนัสมยัซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเน้นการขยายตวัและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ตามแนวทางตน้แบบของระบบอุตสาหกรรมตะวนัตก และทฤษฎีน้ียงัคงด าเนินสืบเน่ืองมาหลาย

ทศวรรษ ด้วยแนวทางหลกัท่ีเน้นการพฒันาภายใตก้ารขบัเคล่ือนของลทัธิทุนนิยม (Capitalism) 

หากพิจารณาแลว้ตามทฤษฎีน้ีน่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมวฒันธรรม 
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคท่ีการส่ือสารไร้พรมแดนเช่นยุคปัจจุบนัน้ีผนวกเขา้กบัอิทธิพลของระบบ

ทุนนิยมยอ่มส่งผลทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อโลกทศัน์ ค่านิยม อุดมการณ์ของคนในสังคมซ่ึงแมจ้ะ

ต่างวฒันธรรมกนั แต่ดว้ยเหตุปัจจยัของการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัของระบบการส่ือสาร ท่ีติดต่อ

ผา่นทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วยิ่งกวา่จรวด หรืออาจจะกล่าวไดว้า่วฒันธรรมของมวลมนุษยชาติ

ทัว่โลกท่ีมีความหลากหลายไดมี้การติดต่อส่ือสารผา่นโลกโซเซียลมิเดีย หรือ www. ด้วยความเร็ว

ในชั่วพริบตา ปัจจยัเช่นน้ีย่อมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในหลากหลายมิติอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการเปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมใน

บริบทของระบบความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีส่งผลกระทบต่อวตัถุทางวฒันธรรมเท่านั้น 

1.5 ทฤษฎวีฒันธรรมสัมพนัธ์ (Theory of Culture Relativity) 

ทฤษฎีวฒันธรรมสัมพนัธ์เป็นทฤษฎีดา้นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ศิลปะ โดยนกัมานุษยวิทยาสร้างทฤษฎีน้ีข้ึนมา เพื่อพยายามอธิบายและตอบค าถามพื้นฐานเก่ียวกบั

บทบาทหน้าท่ีของศิลปะในฐานะสถาบนัทางสังคม โดยเน้นมโนทศัน์เร่ือง “วฒันธรรมสัมพนัธ์” 

(Cultural relativity) หรือการประเมินคุณค่าของวฒันธรรมหน่ึง ๆ ในบริบทของวฒันธรรมนั้นเอง 

ดงันั้น เม่ือพิจารณาทฤษฎีวฒันธรรมสัมพนัธ์ในมิติทางดา้นศิลปะ ทฤษฎีน้ีจึงกล่าวไดว้า่ “รูปแบบ

ของศิลปะในสังคมวฒันธรรมหน่ึง ๆ จึงมิอาจประเมินเปรียบเทียบกับศิลปะของอีกสังคม

วฒันธรรมหน่ึงในแง่ของคุณค่าและความสวยงามเพราะแนวความคิดพื้นฐานและคุณค่าเก่ียวกบั

ความสวยงามของแต่ละสังคมยอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั และศิลปะมีความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม

ตามมุมมองของทฤษฎีน้ีท่ีว่า  ศิลปะ คือการแสดงออกซ่ึงอารมณ์ความรู้สึก ระบบความเช่ือ 

แนวความคิด ศิลปะและพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ มิไดเ้ป็นเพียงผลผลิตของศิลปินหรือของ

ปัจเจกบุคคลใดคนหน่ึงเท่านั้น หากแต่ศิลปะยงัเป็นผลผลิตของวฒันธรรมด้วย ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า 

ศิลปะจะหมดความหมายลงเม่ือถูกถอดถอนออกจากบริบททางวฒันธรรมซ่ึงเป็นตวัให้ความหมาย

แก่ศิลปะเหล่านั้นตั้ งแต่ต้น ดังนั้น ศิลปะจึงไม่อาจด ารงอยู่ได้โดยตวัของมนัเองโดยปราศจาก

รากเหงา้ทางวฒันธรรม”9 

 

1.6 ทฤษฎสุีนทรียภาพ (Theory of  Aesthetics) 

                                                           
9 ฉลองเดช  คภูานุมาต, , งานวจิยั “แนวคิดคติจกัรวาลวทิยาในงานศิลปกรรมลา้นนาเพือ่การสร้างสรรคศิ์ลปกรรม

ร่วมสมยั”, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554, หนา้ 8. 
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   ค าว่า “Aesthetics” เป็นค าศพัท์ท่ีมีรากศพัท์มาจากภาษากรีก บญัญติัข้ึนโดย โบม

การ์เด็น (Alexander Gottieb Baumgarte) หมายถึง ความรู้สึกทางการรับรู้หรือการรับรู้ตาม

ความรู้สึก (Sense perception) ด้วยเหตุผลน้ี โบมการ์เด็น จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง

สุนทรียศาสตร์สมยัใหม่10 เป็นค าศพัท์ท่ีเพิ่งจะยอมรับและใช้กนัในวงการปรัชญาเม่ือปลายคริสต

วรรษท่ี 18 หมายถึง ปรัชญาเก่ียวกบัส่ิงท่ีมีความงามและเป็นสาขาหน่ึงของปรัชญาสากล11ส่วน

ภาษาไทยใชค้  าวา่ “สุนทรียภาพ” หรือ “สุนทรียศาสตร์” และมีผูใ้หค้วามหมายแตกต่างกนั กล่าวคือ 

ในพจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ ให้ความหมายวา่ สุนทรียภาพ หมายถึง ความซาบซ้ึงในคุณค่าของส่ิงท่ี

งาม ไพเราะ หรือร่ืนรมย ์ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือศิลปะ12 นอกจากน้ี ราชบณัฑิตยสถานให้

ความหมายวา่ สุนทรียภาพ เป็นสาขาปรัชญาท่ีวา่ดว้ยความงามและส่ิงท่ีงามทั้งในงานศิลปะและใน

ธรรมชาติโดยศึกษาประสบการณ์ คุณค่าทางความงามและตดัสินวา่อะไรคือความงาม13 จึงกล่าวได้

วา่สุนทรียศาสตร์ คือ ปรัชญาเก่ียวกบัความงามอนัเป็นแหล่งขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิจารณ์ศิลปะ 

ปรัชญาศิลปะจึงเป็นส่วนหน่ึงของสุนทรียภาพท่ีพยายามใชเ้หตุผลอธิบายค าตอบต่าง ๆ ในประเด็น

ปัญหาทางศิลปะ เช่น ศิลปะท่ีดีต้องถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือไม่ ศิลปะเป็นเร่ืองของการ

เลียนแบบใช่หรือไม่ อะไรเป็นการแสดงออกในงานศิลปะ เป็นตน้ นอกจากน้ี สุนทรียศาสตร์ยงั

พยายามนิยามความหมายเก่ียวกับรูปแบบ (Style) ของงานศิลปะท่ีแตกต่างกัน และการศึกษา

สุนทรียศาสตร์เป็นการคน้หาความจริงหรือแก่นสารของศิลปะและความงาม เป็นตน้ตอรากเหงา้

หรือบรรทดัฐานให้กบัการศึกษาศิลปะในดา้นต่าง ๆ เช่น การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ การวิจารณ์

ศิลปะ แนวคิดทางศิลปศึกษา ซ่ึงการแสวงหาความรู้ทางสุนทรียศาสตร์เป็นการแสวงหาความรู้ทาง

ศิลปะและความงามโดยใชว้ธีิทางปรัชญา หรือการใชเ้หตุผลเป็นเคร่ืองมือโดยมีวธีิการศึกษา 2 ทาง 

คือ การศึกษาประวติัศาสตร์ของสุนทรียภาพและศึกษาปัญหาทางสุนทรียศาสตร์14 

   ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ในช่วงสมยัศตวรรษท่ี 18 นั้นแบ่งความสามารถในการรับรู้

ออกเป็น  

    1) การรับรู้โดยผา่นการใชเ้หตุผลหรือสติปัญญา และ  

    2) การรับรู้โดยผา่นกระบวนการของผสัสะ  
                                                           

 10 ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2538, หน้า 1 

 11 บณุย์  นิลเกษ, 2523, หน้า 1. อ้างถึงใน  สมเกียรติ  ตัง้นโม, “สนุทรียศษสตร์พทุธศาสนา”, หน้า 2. 

 12 พจนานกุรมศพัท์ศิลปะ, 2530, หน้า 6. 

 13 ราชบณัฑิตยสถาน, 2532, หน้า 4. 

14 โอชนา  พนูทองดีวฒันา,, หนา้ 3-4.  
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   ส าหรับเร่ืองความงามนั้น Spinoza กล่าววา่ เร่ืองของความงามเป็นส่ิงท่ีรับรู้และรู้

ไดโ้ดยผสัสะ เช่น การเห็นหรือการไดย้ิน ไม่สามารถจะรับรู้ไดโ้ดยการใชปั้ญญาหรือเหตุผล15  แต่

อย่างไรก็ตาม นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา จุดสนใจของสุนทรียศาสตร์ไม่ไดอ้ยู่ท่ีความงาม

เพียงอยา่งเดียวแต่ไดข้ยายขอบเขตไปถึงรูปศพัทด์งัต่อไปน้ี 

    1) ความประเสริฐ บริสุทธ์ิ เลิศลอย น่าท่ึง (Sublimity) ซ่ึงศพัทน้ี์ใชเ้ชิงจิต

วเิคราะห์ หมายถึงการเปล่ียนแปลง ชกัจูง ใหม้าสู่การกระท าท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่สังคม

หรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสูงข้ึนทั้งทางวฒันธรรมและทางศีลธรรม16 

    2) ความแปลกใหม่ (Novelty) 

    3) ความน่ิมนวล มีเสน่ห์ (Gracefulness) 

    4) ความน่าเกลียด (Ugliness) 

   จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นจะเห็นได้ว่า ความหมายของค าว่าสุนทรียศาสตร์ในช่วง

ศตวรรษท่ี 18 และ 19 ก็มีการตีความหมายท่ีแตกต่างกนั และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัท่ีเม่ือ

กล่าวถึงสุนทรียศาสตร์แลว้ไม่ไดมุ้่งท่ีเฉพาะความงามอย่างเดียวแต่ลกัษณะต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึง เช่น 

ความประเสริฐ บริสุทธ์ิ น่าท่ึง (Sublimity)  

 ความแปลกใหม่ (Novelty)  ความน่ิมนวล มีเสน่ห์ (Gracefulness) เหล่าน้ีลว้นสัมพนัธ์กบัความงาม

ทั้งส้ิน แม้กระทัง่ ความน่าเกลียด (Ugliness) ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงตรงกันข้ามกับความงามก็ยงัเป็น

ลักษณะหน่ึงของความงามนั่นเองแต่เป็นลักษณะเชิงลบ (Negative Value) แต่ไม่ว่ากรณีจะ

ตีความหมายอยา่งไรทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ก็ยงัอยูท่ี่เร่ืองราวของความงามนัน่เอง  ท าใหข้อบเขตของ

ค าน้ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ เช่นอาจแบ่งออกเป็นสาขาตามแง่พิจารณาไดด้งัน้ี 

    1) สาขาประวติัศาสตร์ (History of Art) 

    2) ศิลปวจิารณ์ (Criticism of Art) 

    3) ทฤษฎีศิลปะ (Theory of Art) 

    4) จิตวทิยาศิลปะ (Psychology of Art) 

     5) สังคมวทิยาศิลปะ (Sociology of Art) 

                                                           

 15 Francis J. Kovach, 1974 : 5. อ้างถึงใน สมเกียรติ  ตัง้นโม, “สนุทรียศาสตร์พทุธศาสนา”, หน้า 2. 
 16 Lexicographical and Linguistic staff of Prae Pittaya 2518 : V.2. อ้างถึงใน สมเกียรติ  ตัง้นโม, 
“สนุทรียศาสตร์พทุธศาสนา”, หน้า 3 
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    6) ปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art) 

   สุนทรียศาสตร์ท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ืองกนัมาในประวติัศาสตร์ทั้งสุนทรียศาสตร์ใน

โลกตะวนัตก และสุนทรียศาสตร์ในโลกตะวนัออกนั้ นมีความเหมือนและแตกต่างกัน โดย

สุนทรียศาสตร์ตะวนัตกนั้นปรากฎข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6 และมีวิวฒันาการทางประวติัศาสตร์ใน

ลกัษณะท่ีแฝงอยู่กบัศาสตร์อ่ืน แต่เพิ่งจะมาแยกเป็นศาสตร์อิสระเม่ือราวศตวรรษท่ี 18 โดยความ

สนใจสุนทรียภาพของแต่ละยุคสมยัจะมีความแตกต่างกนัโดยสมยัเพลโตเน้นทางอภิปรัชญาและ

จริยธรรม ส่วนสมยักลางโนม้เอียงไปทางศาสนา และสมยัใหม่มาจนถึงปัจจุบนัสนใจพิสูจน์ความมี

อยูจ่ริงของความงามและคุณค่าทางสุนทรียแ์ละดว้ยความพยายามท่ีจะพิสูจน์น้ีท าให้ความงามถูกลด

ความส าคัญลงเพราะได้พบคุณค่าใหม่ของภาวะของสุนทรีย์ข้ึนมาอีกหลายอย่าง เช่น ความ

ประเส ริฐ  บริสุท ธ์ิ  น่า ท่ึง  (Sublimity) ความแปลกใหม่  (Novelty)  ความน่ิมนวล มี เสน่ห์  

(Gracefulness)  

   ส่วนสุนทรียศาสตร์ในโลกตะวนัออกนั้นพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์ตะวนัออกนั้น

คือเร่ืองสัญลกัษณ์นิยมสากลและสัญลกัษณ์นิยมรหสัยนยั (Universal and mystic symbolism) และ

เก่ียวขอ้งกบัสุนทรียศาสตร์พุทธศาสนา กล่าวคือ แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ในพุทธศาสนานั้น 

เน่ืองจาก พุทธศาสนามิใช่เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองของศิลปะและความงามทาง

สุนทรียโ์ดยตรง เน้ือหาของสุนทรียศาสตร์ในพุทธศาสนาจึงไม่อาจเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ทางศิลปะ

อย่างครอบคลุมเท่ากบัสุนทรียศาสตร์ในเชิงปรัชญาได ้ดงันั้น พุทธศาสนาจึงเขา้มาเก่ียวข้องกบั

ศิลปะก็โดยเป็นแนวคิดหลกัแนวหน่ึงในดา้นสุนทรียศาสตร์ท่ีน าไปสู่การประสานสัมพนัธ์กบัหลกั

จริยธรรมซ่ึงเป็นคุณค่าหลกัของศาสนา ส่วนความเก่ียวขอ้งอยา่งอ่ืนกบัศาสตร์ทางศิลปะนั้นถา้มีก็

เป็นเพียงผลพลอยไดท่ี้ผนวกเขา้มาดว้ยความบงัเอิญเท่านั้นมิใช่เป้าประสงค์แห่งค าสอนของพระ

ศาสดาแต่อย่างใด กล่าวโดยสรุปก็คือ สุนทรียศาสตร์ในพุทธศาสนานั้นตอ้งการจะประมวลเอา

ความคิดทางพุทธศาสนามาใช้กับปรัชญาศิลปะและจิตวิทยาศิลปะเป็นประการหลกั ส่วนท่ีจะ

เพิ่มเติมมานอกเหนือจากน้ีถือเป็นประเด็นปลีกย่อยท่ีเสริมเติมมาเพื่อความสมบูรณ์เท่านั้น ซ่ึง

แนวคิดสุนทรียภาพในพุทธศาสนานั้นไดก้ล่าวถึงความงามท่ีสะทอ้นออกมาถึง “ความดีงาม” เช่น 

ธรรมะของพระพุทธองคน์ั้นงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลางและงามในท่ีสุด เป็นส่ิงสมบูรณ์ เป็น

สัจจะธรรมท่ีแท ้มีอยู่ไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้น ความงามในพุทธศาสนานั้นย่อมหมายถึง ความงาม

แห่งพุทธธรรม ทีวา่ดว้ยหลกัความจริงของธรรมชาติ และการน าหลกัความงามแห่งพุทธธรรมมาใช้
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ในเชิงจิตวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานของพุทธศิลปิน และตรวจสอบผลงาน

ทางดา้นศิลปะ17  

 

1.7 ทฤษฏีการสร้างสรรค์ (Theory of Creation) 

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ คือการท าให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึน ส่ิงท่ีสร้างสรรค์นั้นตอ้งมีลกัษณะ

เป็นตน้แบบในทางใดทางหน่ึง ไม่ซ ้ ากบัส่ิงท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ การสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการอิสระไม่

เป็นทาสของส่ิงใดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ หรือปัญญาลทัธิ หรือแบบอย่าง และการสร้างสรรค์ตอ้งมี

เสรีภาพ มีความนึกคิดอยา่งอิสระมีความคิดริเร่ิมและกา้วหนา้ การสร้างสรรคอ์าจจะกระท าไดด้ว้ย

การใช้ธรรมชาติเป็นส่ือดว้ยการเลือกสรร เพิ่มเติม ตดัทอน หรือแปรสภาพของธรรมชาติให้เป็น

รูปธรรมท่ีเป็นการแสดงออกของการส่ือแสดง อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือจินตนาการของ

ผูส้ร้าง หรืออาจจะกระท าได้ด้วยการใช้รูปทรงท่ีสร้างข้ึนเองจากการประสานกนัของทศันธาตุ 

ไดแ้ก่ เส้น น ้าหนกั ท่ีวา่ง สี และลกัษณะผดิเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความดีงามโดยไม่ตอ้งให้รู้

วา่รูปทรงนั้นเป็นตวัแทนของส่ิงใดในธรรมชาติ18  

 

1.8 ทฤษฎศิีลปะคือการแสดงออก (Art as Expression) 

        ทฤษฎีศิลปะคือการแสดงออก เป็นทฤษฎีท่ีเน้นความหมายของศิลปะไปท่ีการ

แสดงออกท่ีอยูภ่ายนอกธรรมชาติเท่านั้น ซ่ึงทฤษฎีน้ีถา้หากไม่พิจารณาอยา่งถ่องแทอ้าจจะดูเสมือน

วา่คา้นกบัทศันะวา่ดว้ยศิลปะเป็นตวัแทนของธรรมชาติ แต่อยา่งไรก็ตามมีความเห็นของนกัปรัชญา

คนส าคญัหลายท่านเห็นว่า ศิลปะจะตอ้งแสดงส่วนท่ีอยู่ภายในของชีวิตออกมาสู่ภายนอก ไดแ้ก่ 

การแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตวัศิลปินเองหรือของสังคม เป็นการแสดงออกของมโนคติ 

(Idea) และการแสดงออกซ่ึงความคิด (Though)19  และข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายความรวมถึงการ

แสดงออกถึงระบบความเช่ือดว้ย 

1.9 ทฤษฎอีรรถประโยชน์ (Utility Theory)ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพอใจ

ท่ีผู ้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนั้ นๆ สินค้าหรือบริการจะให้

                                                           

 17 สมเกียรติ  ตัง้นโม, “สนุทรียศาสตร์พทุธศาสนา”, หน้า 7 – 39. 
18 ฉลองเดช  คภูานุมาต, เพิง่อา้ง, หนา้ 6. 
19 ฉลองเดช  คภูานุมาต, เพิง่อา้ง, หนา้ 7. 
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อรรถประโยชน์มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือ

บริการนั้น ถา้มีความตอ้งการมาก สินคา้หรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จากการบริโภค

มาก ตรงกนัขา้ม ถ้ามีความตอ้งการน้อย สินคา้หรือบริการจะให้อรรถประโยชน์จากการ

บริโภคนอ้ย20  

ค าวา่ “อรรถประโยชน์” ไดก่้อตวัข้ึนในสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาและขยายอิทธิพลผ่านยุค
ปฏิวติัเกษตร และเฟ่ืองฟูท่ีสุดในยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 และด าเนินมาต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน นักปรัชญาคนส าคัญ เจเรมี เบนเธม (1748-1832) ผูไ้ด้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งลัทธิ
อรรถประโยชน์ไดว้างหลกัการอนัเป็นหวัใจส าคญัของจริยธรรมแบบอรรถประโยชน์พอสรุปไดว้า่ 
“หลักอรรถประโยชน์หมายถึง หลักการส าหรับตัดสินความถูกผิดของทุกการกระท า โดยดูจาก
แนวโนม้ของการกระท านั้นๆ วา่มนัดูจะเพิ่มพูนหรือลดทอนความสุข (Happiness) ของผูท่ี้อาจได้รับ
ประโยชน์ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ มนัส่งเสริมหรือต่อตา้นความสุข”21 แนวคิดของเบนเธม ตามท่ี
กล่าวมาน้ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบคิดของสังคมในช่วงกว่า 3 ศตวรรษท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั
เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีสอดรับกบัแนวคิดของลทัธิทุนนิยม และมีนกัวิชาการจ านวนมากกล่าวว่าดว้ย
แนวคิดแบบอรรถประโยชน์น้ีน าไปสู่การบริโภคนิยมท่ีเนน้วตัถุ ความมัง่คัง่ ความร ่ ารวย จนอาจกล่าว
ได้ว่าวฒันธรรมของมวลมนุษยชาติในช่วงท่ีผ่านมากว่า 3 ศตวรรษอยู่ภายใต้กระบวนทศัน์แบบ
อรรถประโยชน์ และดว้ยวฒันธรรมแบบน้ีส่งผลกระทบต่อระบบความเช่ือของคนในสังคมหลายมิติ
รวมทั้งมิติต่อระบบความเช่ือทางพุทธศาสนาดว้ย 

 

2.วฒันธรรมและการเปลีย่นแปลงสังคมวฒันธรรมทีส่่งผลต่อระบบความเช่ือทางพุทธศาสนา 
2.1 ความหมายของวฒันธรรม 

      ค  าว่า “วฒันธรรม” (Culture) เป็นค าท่ีมาจากภาษาสันสกต แปลว่า ธรรมเป็นเหตุให้

เจริญ หรือธรรมคือความเจริญ22 และเม่ือกล่าวถึงความหมายของค าวา่วฒันธรรม ดร.โกวทิ  ประวาล

                                                           
20 http://tanachort.blogspot.com/2012/01/utility-theory.html, [ออนไลน์] สืบคน้เม่ือ 10 มีนาคม 2561  
21 Jeremy Bentham,  Encyvlopedia of Philosophy, [online] สืบค้น เ ม่ือ  9 กุมภาพัน ธ์  2018 

available online https://www.iep.utm.edu/bentham/#H4)  

22 กรมศิลปกร, หนา้ 12, อา้งใน ฉลองเดช  คูภานุมาต 

http://tanachort.blogspot.com/2012/01/utility-theory.html
https://www.iep.utm.edu/bentham/#H4
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พฤกษ์ ให้ความหมายว่า วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิต การปฏิบติัและส่ิงของท่ีเป็นผลมาจากการ

สะสมถ่ายทอดจากกลุ่มบุคคลหน่ึงไปสู่รุ่นถดัไปเพื่อแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ หรือเคร่ืองบ่งช้ี

ความเป็นกลุ่มชนของกลุ่มนั้น ๆ23  

      พระยาอนุมานราชธน ใหค้วามหมายวา่ วฒันธรรม คือส่ิงท่ีมนุษยเ์ปล่ียนแปลงปรับปรุง

หรือผลิตข้ึนสร้างข้ึนสร้างเพื่อความเจริญงอกงามในวิถี ชีวิตของส่วนรวม ถ่ายทอดกนัไว ้เอาอยา่ง

กนัไว ้รวมทั้งผลิตผลของส่วนรวมท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา

ตลอดจนรู้สึก ความคิดเห็น และกริยาอาการหรือการกระท าใด ๆ ของมนุษยส่์วนรวมลงรูปเป็น

พิมพเ์ดียวกนั และส าแดงออกมาเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบ ประเพณี เป็นตน้24 อาจกล่าว

ไดว้่าวฒันธรรมไดแ้ก่ ผลรวมของลกัษณะอนัเด่นชดัในทางจิตใจ วตัถุ ปัญญาและอารมณ์ซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะของสังคมหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะศิลปะและวรรณคดี

เท่านั้นแต่ยงัครอบคลุมไปถึงวิธีด าเนินชีวิต สิทธิพื้นฐานของมนุษย ์ระบบค่านิยม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและความเช่ือของมนุษยด์ว้ย25 

ส่วนความหมายของวฒันธรรมท่ีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ 

(UNESCO) ให้ความหมายในการประชุมท่ีกรุงเม็กซิโก เม่ือ พ.ศ. 2525 วา่ “วฒันธรรม คือ วิถีชีวิต

ของคนท่ีเกิดจากกระบวนการอนัซบัซ้อนทางสังคมหรือกลุ่มชน โดยรวมเอามิติทางดา้นจิตใจวตัถุ 

ภูมิปัญญาและอารมณ์เข้าไวด้้วยกันจนเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ มิใช่เพียงแค่ศิลปะและ

วรรณกรรม หากหมายความรวมถึงรูปแบบวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย เช่น สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

ระบบค่านิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือต่าง ๆ” แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณา

ความหมายของวฒันธรรมตามแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวฒันธรรม พ.ศ. 2529 มี

ความหมายพอสรุปได ้ดงัน้ี26 

                                                           
23 ดร.โกวทิ  ประวาลพฤกษ,์ อา้งใน พทัรา  ผดุงสุนทรารักษ,์ “มนุษยก์บัวฒันธรรม”, [online], สืบคน้

เม่ือ 13 กมุภาพนัธ์ 2561,  http://www2.tsu.ac.th/org/art/UserFiles/file/3%20มนษุย์
กบัวฒันธรรม 

24 พระยาอนุมานราชธน, อา้งใน พทัรา  ผดุงสุนทรารักษ,์ “มนุษยก์บัวฒันธรรม”, [online], สืบคน้เม่ือ 
13 กมุภาพนัธ์ 2561,  http://www2.tsu.ac.th/org/art/UserFiles/file/3%20มนษุย์กบั
วฒันธรรม 
 25 นิคม  มูสิกะคามะ,วฒันธรรม: บทบาทใหม่ในยคุโลภาภิวตัน์, 2545,  หนา้ 12 

26 วฒันธรรม : บทบาทใหม่ในยคุโลกาภิวตัน์, หนา้ 33. 

http://www2.tsu.ac.th/org/art/UserFiles/file/3%20มนุษย์กับวัฒนธรรม
http://www2.tsu.ac.th/org/art/UserFiles/file/3%20มนุษย์กับวัฒนธรรม
http://www2.tsu.ac.th/org/art/UserFiles/file/3%20มนุษย์กับวัฒนธรรม
http://www2.tsu.ac.th/org/art/UserFiles/file/3%20มนุษย์กับวัฒนธรรม
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1) วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของมนุษย ์เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนการ

ประพฤติปฏิบติัและการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสมาชิกในสังคม

เดียวกนัสามารถเขา้ใจร่วมกนั 

2) วฒันธรรม คือ มรดกของสังคมซ่ึงสังคมปรับและรักษาไวใ้หเ้จริญงอกงาม  

3) วฒันธรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษยเ์ปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือสร้างข้ึนเพื่อความเจริญงอกงาม 

4) วฒันธรรม คือ จิตวิญญาณของมนุษยท่ี์แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การด าเนินชีวติ 

ภาษา ศาสนา กิริยามารยาท พิธีกรรม ชุมชน เศรษฐกิจและการเมือง ฯลฯ 

2.2 ลกัษณะทีส่ าคัญของวฒันธรรม 

      วฒันธรรมมีลกัษณะท่ีส าคญั 6 ประการ ดงัน้ี 

1) วฒันธรรมเป็นความคิดร่วม (Shared ideas) และค่านิยมทางสังคมซ่ึงเป็นตวัก าหนด

มาตรฐานและพฤติกรรม 

2) วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รียนรู้ (Culture is learned) ซ่ึงในการเรียนรู้นั้นเร่ิมตั้งแต่

แรกเกิดและด าเนินต่อไปอยา่งต่อเน่ืองในสังคม โดยนยัน้ีจึงกล่าวไดว้า่ “วฒันธรรมเป็นมรดกทาง

สังคม” 

3) วฒันธรรมมีพื้นฐานมาจากการใชส้ัญลกัษณ์ (Symbol) ดว้ยเหตุท่ีมนุษยแ์สดงออก

ทางพฤติกรรมโดยการใชส้ัญลกัษณ์ เช่น ภาษาพดู ภาษากาย หรือสัญลกัษณ์ทางศาสนา เช่น ไม้

กางเขน พระพุทธรูป เป็นตน้ 

4) วฒันธรรมเป็นองคร์วมของความรู้และภูมิปัญญา ดว้ยเหตุท่ีสังคมมนุษยแ์ต่ละสังคม

มีการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั การสร้างวฒันธรรมของแต่ละวฒันธรรมจะช่วยใหก้ารด าเนินชีวติมี

ระเบียบ เพื่อใหส้ังคมท างานอยา่งมีระบบอนัเป็นพื้นฐานของพฒันาการเพื่อความอยูร่อดของมนุษย ์

5) วฒันธรรมคือกระบวนการท่ีมนุษยก์ าหนดนิยามความหมายใหก้บัชีวติและส่ิงต่าง ๆ 

ท่ีอยูร่อบตวัเรา ในกระบวนการก าหนดนิยามความหมายต่าง ๆ ใหก้บัชีวติดงักล่าวน้ีกระท าโดยผา่น

สถาบนัหรือองคก์ร เช่น สถาบนัทางการเมือง สถาบนัศาสนา เป็นตน้ 

6) วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่หยุดน่ิง มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ทางวฒันธรรมมีสาเหตุหลายประการเช่น การกระจายวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

หากวา่วฒันธรรมใดท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนไดท้นัอาจเกิดปรากฎการณ์ “วฒันธรรมลา้. (Culture 

lag) และอาจท าใหม้นุษยใ์นสังคมรู้สึกแปลกแยก (Alienation)  
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2.3 ประเภทของวฒันธรรม 

      เม่ือกล่าวถึงค าวา่วฒันธรรมคนส่วนมากมกัจะเนน้ถึงระบบความเช่ือ (Belief system) 

และค่านิยมทางสังคม (Social values) แต่อาจแบ่งประเภทของวฒันธรรมเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี27 

 1)วฒันธรรมทางวตัถุ (Material culture) อาทิ วตัถุท่ีมนุษยป์ระดิษฐซ่ึ์งอาจจะเป็น

เคร่ืองมือของใช ้บา้นเรือน และหมายความรวมถึงศิลปกรรมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นงานปฏิมากรรม 

งานจิตรกรรม เป็นตน้ 

 2) วฒันธรรมทีไ่ม่ใช่วตัถุ (Non- Material culture) อาทิ โลกทศัน์ ค่านิยม อุดมการณ์ 

ความเช่ือ ภาษา ศาสนา ปรัชญาและกฎหมายต่าง  ๆ เป็นตน้ 

 เม่ือพิจารณาจากกาแบ่งประเภทของวฒันธรรมแลว้จะเห็นวา่การเปล่ียนแปลงของสังคม

วฒันธรรมส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมทั้งประเภทท่ีไม่ใช่วตัถุ และวฒันธรรมทางวตัถุด้วย ซ่ึงผู ้

ศึกษาเห็นว่าอิทธิพลหรือเหตุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมมกัจะส่งผลกระทบใน

อนัดบัแรกต่อวฒันธรรมท่ีมิใช่วตัถุก่อนเสมอ กล่าวคือ ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อโลกทศัน์ 

ค่านิยม อุดมการณ์ ความเช่ือท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมก่อน และจากโลกทศัน์ ค่านิยม อุดมการณ์ 

ความเช่ือเหล่าน้ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรมทางวตัถุอีกทอดหน่ึง ดงันั้น จึงกล่าวได้ว่า

อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมย่อมส่งผลกระทบทั้ งวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุและ

วฒันธรรมทางวตัถุไปดว้ยทั้งสองอยา่งไม่มากก็นอ้ย 

2.4 วฒันธรรมกบัการเปลี่ยนแปลง 

      สังคมกบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอย่าง

แนบแน่น กล่าวคือ เม่ือมีสังคม มีการติดต่อส่ือสาร มีการแลกเปล่ียนความคิด และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในสังคมย่อมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

เป็นการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัความรู้ความเช่ือและลกัษณะการแสดงออกของวถีิชีวิตทัว่ไปในสังคม

ผลของการคน้พบทางวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ท่ีท าให้เปล่ียนแปลงวิถีใหม่มาให้ผูค้น

เช่นความกา้วหนา้ของวิชาฟิสิกส์ท าให้เกิดการผลิตระบบส่ือสารแบบโทรเลขและโทรศพัท์ข้ึนใช้

                                                           

  27 พชัรา  ผดุงสุนทรารักษ,์ “สุนทรีภาพ ปัญญาและจริยธรรม” (Aesthetic Intellect and Ethics), มนุษย์
กบัวฒันธรรม 
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ทัว่โลกท าให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกวา้งขวางทัว่โลกเป็นตน้28 นอกจากนั้น ณรงคเ์ส็ง

ประชา ให้ความหมายไวว้่า “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม” เป็นการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมนุษย์

ก าหนดให้มีข้ึนทั้งส่ิงท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุท่ีน าเอามาใช้เป็นองค์ประกอบในการด าเนินชีวิต

ร่วมกนัในสังคม29 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมของสังคมมนุษยซ่ึ์งหมายความรวมถึงสังคมของ

ประเทศไทยด้วยย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงหลายประการ เช่น ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ค่านิยม จารีตประเพณี การบริโภค การแต่งกาย ภาษา 

ความเช่ือในดา้นต่าง ๆ แมก้ระทัง่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะดว้ย 

ซ่ึงศาสตราจารย ์ดร. ยศ  สันตสมบติั อธิบายไวใ้นหนงัสือ “มนุษยก์บัวฒันธรรม” ว่า นกัมนุษยา

วทิยาอธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมเกิดจากมโนทศัน์บางประการ ดงัน้ี30 

1) การคน้พบและการคิดคน้ (Discovery and invention)  อาทิ การคิดคน้เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ่ึงอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมได ้

2) การแพร่กระจายวฒันธรรม (Diffusion) อาทิ การเผยแพร่ความคิด ความเช่ือ 

เทคโนโลย ีจากสังคมวฒันธรรมหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึง 

3) การครอบง าทางวฒันธรรม (Acculturation) อาทิ การปะทะสังสรรค์ระหว่าง

วฒันธรรมสองวฒันธรรมซ่ึงแตกต่างกนัทางด้านอ านาจทางเศรษฐกิจการเมืองและความเจริญ

ทางดา้นเทคโนโลย ี ซ่ึงปัจจยัเช่นน้ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ทางวฒันธรรมระหวา่งกนัและกนัและมกัจะ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักล่าวคือ วฒันธรรมของฝ่ายท่ีมีสถานะและอ านาจดอ้ยกวา่มีแนวโนม้ท่ีจะ

ถูกครอบง าและหมายความรวมถึงถูกยดัเยียดแนวความคิด ทัศนะคติ ค่านิยม แบบแผนทาง

วฒันธรรมจากฝ่ายท่ีมีสถานะและอ านาจทางเศรษกิจและการเมืองเหนือกวา่ 

ในประเด็นการเปล่ียนแปลงของสังคมวฒันธรรมนั้น ขา้พเจา้เห็นว่าไม่เฉพาะแต่

วฒันธรรมเท่านั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงแต่ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และอาจ

เปล่ียนแปลงจากการกระท าของมนุษย ์ธรรมชาติและเหตุปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมายหมายหลายประการ จึง

                                                           
28 สุพิศวง  ธรรมพนัทา,(2540), มนุษยก์บัสงัคม. กรุงเทพมหานคร: ดี.ดี. บุ๊คสโตร์, หนา้  
29 ณรงค ์ เส็งประชา, (2541). มนุษยก์บัสงัคม, พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินติ้ง เฮาส์. หนา้ 

207 
30 ยศ  สนัตสมบติั, อา้งแลว้, หนา้ 
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กล่าวไดว้า่ “ไม่มีส่ิงใดท่ีจีรังย ัง่ยืน” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของสังคมวฒันธรรมยอ่มส่งผลกระทบต่อ

ค่านิยม อุดมการณ์ ความเช่ือเป็นประการแรก จากค่านิยม ความเช่ือดงักล่าวยอ่มถูกถ่ายทอดออกมา

อยา่งเป็นรูปธรรมต่อส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไม่วา่ส่ิงนั้นจะมีคุณค่าในทางศิลปะหรือไม่ก็ตาม ส่วนใน

มิติทางด้านศิลปะนั้นย่อมถูกกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคมวฒันธรรมอยู่แล้วอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ในประเด็นน้ี ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ลองเดช  คูภานุมาต อธิบายความหมายของศิลปะ

ในสังคมวฒันธรรมโดยเน้นมโนทศัน์เร่ือง “วฒันธรรมสัมพนัธ์” (Cultural relativity) ความว่า 

“รูปแบบของศิลปะในสังคมวฒันธรรมหน่ึง ๆ มิอาจประเมินเปรียบเทียบกบัศิลปะของอีกสังคม

วฒันธรรมหน่ึงในแง่ของคุณค่าและความสวยงามเพราะแนวคิดพื้นฐานและคุณค่าเก่ียวกบัความ

สวยงามของแต่ละสังคมยอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั”31  

2.5 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเปลีย่นแปลงวฒันธรรม 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมมีหลายปัจจยั

ดว้ยกนั แต่อาจกล่าวพอสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปัจจยัทางดา้นความรู้ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ี

2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรม ซ่ึงอาจเกิดจากการ

น ามาใชโ้ดยปริยาย เช่นการใชภ้าษาองักฤษทบัศพัท์เสมือนหน่ึงว่าเป็นภาษาไทย หรืออาจเกิดจาก

การปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมอ่ืน เช่น การเปล่ียนจากการทกัทายดว้ยการไหวม้าเป็นการจบัมือ  

และอาจเกิดจากการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมท าให้เกิดวฒันธรรมใหม่ข้ึนมา นอกจากน้ีอาจเกิด

จากการเลียนแบบวฒันธรรมดว้ยการรับเอาวฒันธรรมอ่ืนท่ีแตกต่างกนัเขา้มา เช่น การเฉลิมฉลอง

ในวนัส าคญัต่าง ๆ ดงัท่ีปรากฏใหเ้ห็น อาทิ วนัวาเลนไทน์ วนัคริสตม์าส วฒันธรรมการรับประทาน

อาหาร เป็นตน้ 

        อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยตามท่ีกล่าวมาข้างต้นมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงสังคมวฒันธรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ดนตรี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ทศันะคติ 

ความเช่ือ การแต่งกาย ฯลฯ แต่ในงานศิลป์นิพนธ์น้ีข้าพเจ้าจะกล่าวถึงเฉพาะอิทธิพลของการ

                                                           

31 ฉลองเดช  คูภานุมาต, หนา้ 8 
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เปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อระบบความเช่ือและพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี 21 

น้ีเท่านั้น 

  

3. การเปลีย่นแปลงสังคมวฒันธรรมทีส่่งผลกระทบต่อพุทธปรัชญาและระบบความเช่ือ 
 ศาสนามีความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติมาตั้งแต่คร้ัง

โบราณกาลจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากศาสนามีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการตอบสนองสภาวะจิตใจของ

มนุษย์ โดยท่ีศาสนามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและอ านาจเหนือ

ธรรมชาติ นอกจากนั้นยงัเช่ือมโยงกบัสถาบนัทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และอิทธิพลของ

ศาสนายงัครอบคลุมไปสู่ปริมณฑลของสังคม วฒันธรรมอีกดว้ย32 ศาสนาและความเช่ือทางศาสนา

เป็นส่ิงสากล และโดยท่ีศาสนามีสถาบนัหลกัท่ีส าคญัของสังคมมนุษยท่ี์ท าหนา้ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการพื้นฐานทางดา้นจิตใจของมนุษย ์และมีบทบาทส าคญัต่อระบบความเช่ือ วิธีคิด การด าเนิน

ชีวติของคนในสังคมเป็นอยา่งยิง่ 

 3.1 ท าไมต้องมีศาสนา 

       ในทางจิตวิทยา อธิบายวา่ ศาสนามีหนา้ท่ีหลกัในการลดความวิตกกงัวลและความตึง

เครียดอนัเกิดจากความไม่แน่นอนของชีวิต และความกลวัของมนุษยต่์อภยัธรรมชาติ ต่อเร่ืองราว

ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตท าใหม้นุษยคิ์ดคน้ศาสนาหรือระบบความเช่ือและพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็น

หลักยึดของจิตใจและให้พ้นจากความกลัวจากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติท่ี เกินความรู้

ความสามารถของมนุษยจ์ะเขา้ใจ รวมถึงความกงัวลใจเก่ียวกบัความตายและชีวติภพหนา้  

    ในทางมานุษยวทิยาอธิบายวา่ ก าเนิดศาสนาเป็นผลตอบสนองต่อความรู้สึกอึดอดัขดัแยง้

ท่ีเกิดจากการผนัแปรจากความสมดุลทางสังคมอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ 

โดยสร้างมาตรการต่าง ๆ เช่น สร้างลทัธิ นิกาย หรือขบวนการศาสนาใหม่ ๆ ข้ึนมา (ศ ยศ  สันต

สมบติั, 2544, หนา้ 243) อยา่งไรก็ตาม นกัมานุษยวทิยาบางท่านกล่าววา่ความเช่ือเร่ืองภูตผีวิญญาณ

มีส่วนพฒันาไปสู่ความเช่ือทางศาสนา เช่นEdward B. Tylor (1832 -1917) นกัมานุษยวิทยากล่าววา่ 

“พฒันาการทางความเช่ือและศาสนามีพฒันาการเป็นเส้นตรงโดยเร่ิมตน้จากความเช่ือในเร่ืองภูตผี

และวญิญาณ (Animism) และพฒันาไปสู่ความเช่ือในเร่ืองศาสดาของแต่ละศาสนาในท่ีสุด”   

                                                           
32 ยศ  สันตสมบติั, อา้งแลว้, หนา้ 277 
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         จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ศาสนามีความสัมพนัธ์และเป็นสถาบนัท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิ่ง  หากพิจารณาในบริบทของความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนากบั

มนุษยใ์นมิติของระบบความเช่ือเก่ียวกบัความศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นแก่นอย่างหน่ึงของศาสนาพบว่า 

มนุษยท์ัว่โลกทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนัมีรูปแบบในการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่าง  “มนุษยก์บัส่ิงศกัดิ

สิทธ์ิ” ดงัน้ี 

1) การสวดมนต ์การสวดเป็นทั้งกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือของกลุ่มและ

หมายความรวมถึงการสวดในพิธีกรรมทางศาสนาดว้ย 

2) การร้องเพลง เตน้ร าหรือใช่ดนตรีกล่อมเพื่อใชเ้สียงเพลงเป็นส่ือไปถึงส่ิงศกัด์ิ

สิทธิหรือเพื่อใหแ้สดงการเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและบางกลุ่มเช่ือวา่ส่ิงศกัด์ิสิทธิโปรดปรานเสียงดนตรี 

หรือการเตน้ร า 

3) การใชย้าหลอนประสาทหรือการทรมานตวัเองเพื่อใหเ้ขา้ถึงดวงวญิญาณหรือ

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

4) การเทศน์ ศาสนาบางศาสนามีความเช่ือวา่เม่ือนกับวนท าการเทศน์ พระผูเ้ป็น

เจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธิจะมาสถิตยอ์ยูก่บันกับวช 

5) การถือศีลหรือการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของศาสนาอยา่งเคร่งครัดเพื่อใหผู้ ้

ถือศีลมีจิตใจบริสุทธ์ิและเป็นท่ีโปรดปรานของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือเป็นพื้นฐานของการเขา้ถึงส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิได ้

6) การใชเ้วทมนตค์าถาอาคม 

7) การใชเ้คร่ืองรางของขลงั 

8) การกินเล้ียงเฉลิมฉลอง เช่นการท าพิธีบูชามิซซาในศาสนาคริสตเ์พื่อระลึกถึง

อาหารค ่าม้ืดสุดทา้ยของพระเยซูและเหล่าสาวก 

9) การท าบูชายญัเซ่นสังเวยอาหารหรือสัตวเ์ล้ียง 

10) การรวมกลุ่มเพื่อประกอบพิธีกรรมร่วมกนั 

11) การเขา้ทรงเพื่อติดต่อกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโดยตรง 

12) การใชส้ัญลกัษณ์บางอยา่ง เช่น การน าเอาพระพุทธรูป เหรียญ หรือสาย

ประค ามาบูชาหรือน าติดตวัเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจและรู้สึกใกลชิ้ดกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ33 

                                                           
33 ยศ  สันตสมบติั, อา้งแลว้, หนา้...... 



  26 

          นอกจากรูปแบบตามท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี จากการศึกษายงัพบว่ามนุษยย์งัสร้าง

รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสาบาน การบนบาน 

การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อร้องขอ ออ้นวอน ต่อรองหรือควบคุมธรรมชาติ แมก้ระทัง่การ

ประกอบพิธีต่าง ๆ อนัเป็นการส่ือหรือติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโดยเช่ือวา่จะเป็นศิริมงคล

อีกดว้ย เช่น พิธีสาบานตน พิธีงานมงคลต่าง ๆ พิธีแรกนาขวญั พิธีแห่นางแมวขอฝน หรือการปฏิบติั

บางอย่างท่ีเช่ือว่าจะเอาชนะหรือควบคุมธรรมชาติได ้เช่น การปลูกตะไคร้กลบัหัวเพื่อมิให้ฝนตก 

การเคาะตน้ไมใ้นวนัท่ีเกิดจนัทรุปราคาโดยเช่ือว่าจะท าให้พืชผลออกดอกออกผล เป็นตน้ เหล่าน้ี

ยอ่มแสดงใหเ้ห็นความความเช่ือหลากหลายวธีิของมนุษยใ์นบริบทต่าง ๆ   

3.2 ความสัมพนัธ์ของสังคมไทยกบัพุทธศาสนา 

      สังคมไทยมีความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัพุทธศาสนา เน่ืองจากศาสนาเป็นหน่ึงใน

สถาบนัหลกัของประเทศ อนัไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ปรากฎให้เห็นอยา่งชดัเจนในธง

ชาติไทย 3 สี อนัไดแ้ก่ สีน ้าเงิน ขาว และแดง ซ่ึงสีขาวในธงชาติ นั้นสมเด็จพระมงกฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลท่ี 6 ผูท้รงก าเนิดธงไตรรงค์ก าหนดไวว้่า สีขาวหมายถึง พุทธศาสนา นอกจากนั้น การ

ปกครองโดยระบอบพระมหากษตัริยน์ั้นมีความเช่ือมโยงอย่างแนบแน่น ซ่ึงในประวติัศาสตร์ชาติ

ไทยเรามีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจ าชาติท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยและมีพระมหากษัตริย์เป็น

ศาสนูปถมัภกมาช้านานแล้ว แมว้่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยจะมิได้บญัญติัให้พุทธ

ศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ก็มีบทบญัญติัท่ีส าคญัเก่ียวกบัพุทธศานาไวว้า่ “พระมหากษตัริย์

ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอคัรศาสนูปถมัภก” นอกจากรัฐธรรมนูญแล้วศาสนาพุทธใน

ประเทศไทยยงัไดรั้บการคุม้ครองโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และเม่ือพิจารณาจาก

จ านวนผูน้ับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยแลว้พบว่าประเทศไทยมีผูท่ี้นับถือศาสนาพุทธสูงถึง 

94.6 % 34 ซ่ึงประชากรไทยส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาท35 จึงกล่าวไดว้า่ศาสนาพุทธมี

ความส าคญัต่อประเทศไทยมาก นอกจากนั้นประเทศอ่ืนยงัยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

พุทธศาสนาตามท่ีปรากฎเม่ือปีพุทธศกัราช 2547 และ 2548 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีผูน้  าทางพุทธศาสนาทัว่

โลกมาประชุมท่ีประเทศไทยและไดมี้มติยกยอ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก

อีกดว้ย  

                                                           
34  ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2557, ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
35 กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
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 3.3 ศาสนากบัการเปลีย่นแปลงของวตัถุทางวฒันธรรม 

        ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคมวฒันธรรมยอ่มส่งผลกระทบต่อศาสนาอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการเปล่ียนแปลงของสังคมวฒันธรรมนอกจากจะส่งผล

กระทบต่อพระธรรมค าสอนสอนอย่างมีนัยส าคญัแล้วยงัส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงต่อ

พระพุทธรูปกบัรูปแห่งพุทธะดว้ย ซ่ึง เกษมสุข  ภมรสถิต ไดก้ล่าวว่า “พระพุทธรูปหรือรูปแห่ง

พุทธะน้ีในท่ีสุดก็มีอนัตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามกฎธรรมชาติของโลก ดว้ยสาเหตุต่าง ๆ ของการ

พฒันาและเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1) เปล่ียนแปลงตามสภาพรูปร่างหน้าตา ค่านิยมทางสรีระของแต่ละภูมิภาค เช่น 

พระพุทธรูปในจีนเป็นแบบหน่ึง ในเนปาลก็แบบหน่ึง เพราะทั้งศิลปินและผูมี้อ  านาจในแต่ละพื้นท่ี

ต่างตอ้งการความพิเศษและการมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของรูปร่างหน้าตา เคร่ือง

ทรงและเคร่ืองแต่งกาย 

2) เปล่ียนแปลงตามอิทธิพลของวฒันธรรมท่ีท่วมหลากเขา้มา และมีอ านาจเหนือกว่า

ในชั้นตน้ เช่น พบวา่มีอิทธิพลของอินเดีย และแคชเมียอยูม่าก ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบัหรือสีสัน

ของผา้ครอง 

3) เปล่ียนแปลงไปตามความเช่ือพื้นฐาน เช่น ความพยายามในการสร้างพระพุทธรูป

ใหโ้นม้เอียงไปในลกัษณะของเทพจา้มีมากตามพื้นท่ีมีความเช่ือทางดา้นตนัตระนิกายมาแต่เดิม เช่น 

ทิเบต และเนปาล 

4) เปล่ียนแปลงไปตามการตีความพุทธปรัชญา หรือตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพระ

ไตรปิฏก เช่น การเติมเปลวลงบนเกตุดอกบวัตูม การท าใหพ้ระกรรณยาวข้ึน  

แต่อยา่งไรก็ตาม พุทธทาสภิกขุ (2509) อธิบายวา่ ก่อนท่ีจะมีการสร้างพระพุทธรูปนั้น 

ในช่วงระยะตน้ของการเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน พระธรรมค าสั่งสอนยงัคงแจ่มชัด พระสุรเสียง

ยงัคงอยูใ่นห้วงส านึกของพระอรหนัตสาวก ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีรับช่วงธรรมะจากพระโอษฐ์

ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ประกอบกบัมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นเคร่ืองสักการะแทนพระวรกาย

ของพระองคอ์ยูแ่ลว้ จึงยงัมองไม่เห็นความส าคญัของการสร้างพระพุทธรูป อีกเหตุผลหน่ึงนั้นเป็น

ท่ีสงสัยวา่จะเป็นไปไดห้รือไม่วา่ยงัไม่มีขอ้สรุปไม่มีการตกลงกนัเป็นมติเอกฉนัทว์า่จะจ าหลกัพระ

พุทธองคใ์นรูปลกัษณ์แบบใด มูลเหตุการณ์เกิดรูปและสัญลกัษณ์แทนพระศากยพุทธ วตัถุประสงค์

หลกัของการสร้างพระพุทธรูปนอกจากจะสร้างข้ึนเพื่อสักการบูชา ก็ยงัมีเหตุผลประกอบ อาทิ 
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1) สร้างข้ึนเพื่อความมัน่คงเป็นหน่ึงเดียวของพระพุทธศาสนา 

2) สร้างข้ึนเพื่อถ่ายทอดธรรมะ 

3) สร้างข้ึนเพื่อฟูมฟักรักษาศรัทธา 

4) สร้างข้ึนเพื่อส่งเสริมความเช่ือมัน่ 

5) สร้างข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 

6) สร้างข้ึนเพื่อเป็นบนัทึกการยาตราของพระพุทธศาสนา 

      สร้างพระพุทธรูปจึงเป็นวฒันธรรมท่ีส่งทอดต่อ ๆ กนัมาหลายพนัปี นอกจากเหตุผลใน

การสร้างพระพุทธรูปตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีแลว้ จากการศึกษาขอ้มูลภาคสนาม (Field Research) 

ในพื้นท่ีท่ีขา้พเจา้คุน้เคยดว้ยขา้พเจา้เป็นคนภาคเหนือท่ีเรียกขานกนัอีกอยา่งวา่ ลา้นนา พบวา่ ระบบ

ความเช่ือท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัการสร้างพระพุทธรูปในล้านนานั้น พบว่าพุทธศาสนิกชนชาว

ลา้นนามีความเช่ือและศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ชาวลา้นนาเรียกขานพระพุทธรูปโดยออก

เสียงวา่ “ผะเจา้” หรือ “พระเจา้” นัน่เอง โดยมีความเช่ือว่าการสร้างหรือถวายพระพุทธรูปย่อมส่ง

อานิสงฆ์ผลบุญต่าง ๆ มากมาย นอกจากนั้นชาวลา้นนายงัมีความเช่ือเก่ียวกบัการถวายส่ิงของท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา อาทิ อานิสงฆ์การทานตุง ทานประทีปหรือจุดผางปะตีปถวายเป็น

พุทธบูชา 

      ความเช่ือในผลบุญหรืออานิสงฆข์องการสร้างพระพุทธรูปนั้น สรุปไดด้งัน้ี36 

1) ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยดีบุกจะไดเ้กิดเป็นเทวดา 

2) ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยเงินจะไดเ้กิดเป็นพระเจา้จกัรพรรดิประกอบดว้ยรัตนะ 

7 ประการ 

3) ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยทองเหลืองและทองสัมฤทธ์ิจะไดเ้กิดเป็นบรมกษตัริย์

มีสมบติัมาก 

4) ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยศิลาจะไดเ้กิดเป็นทา้วอมรินทราธิราช 

5)  ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยไมโ้พธิและแก่นจนัทร์จะไดเ้กิดเป็นใหญ่ในประเทศ

ราชบริบูรณ์ดว้ยจตุรงคเสนา 

6) ผูส้ร้างพระพุทธรูปดว้ยการวาดใส่แผน่ผา้หรือแกะสลกัลงบนแผน่โลหะต่าง ๆ 

ผูน้ั้นจะไดเ้ป็นทา้วมหาพรหม 
                                                           
36 สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์, 2545 
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7) ผู ้สร้างพระพุทธรูปด้วยทองค าย่อมมีอานิสงฆ์ไพศาลจะปรารถนาเป็น

พระพุทธเจา้ในกาลอนาคตเบ้ืองหนา้ก็จะส าเร็จดงัความตั้งใจ 

ความเช่ือของพุทธศาสนิกชนในดินแดนลา้นนาเช่ือว่า การสร้างพระพุทธรูปเป็น

การสะสมมหากุศล มหาบารมีใหเ้กิดข้ึนอนัจะเป็นอุปนิสัยปัจจยัแก่มนุษยส์มบติั สวรรคส์มบติั และ

นิพพานสมบติัในกาลเบ้ืองหนา้ ดว้ยความเช่ือดงักล่าวส่งผลให้มีการสร้างพระพุทธรูปจ านวนมาก 

โดยในยคุก่อนผูท่ี้สร้างพระพุทธรูปมกัจะเป็นกษตัริย ์พระสงฆ ์ราชวงศ ์ขนุนาง เป็นตน้ 

 3.4 วตัถุทางวฒันธรรมทางศาสนาในศตวรรษที ่21  

ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียกว่ายุคโลกาภิวฒัน์ท่ีมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เรียกว่าเป็นสังคมยุคขอ้มูลข่าวสาร (Information Society ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทุนนิยมหรือ

ลทัธิทุนนิยม (Capitalism) ท่ีแฝงฝังอยูใ่นสังคมมานานกวา่ 3 ศตวรรษ ซ่ึงประเทศไทยเราเองก็ไดรั้บ

อิทธิพลจากการพฒันาในช่วงคล่ืน 3 ลูก กล่าวคือ การพฒันาในช่วงการปฏิวติัเกษตร อุตสาหกรรม 

และโลกาภิวฒัน์น้ีด้วย การพฒันาในช่วงคล่ืน 3 ลูกท่ีด าเนินมาจนถึงปัจจุบนัระบบทุนนิยมถูก

พฒันาข้ึนในยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 และด าเนินต่อเน่ืองมาจนถึงศตวรรษท่ี 21 ดร.กรกนก สารภิรมย ์

อธิบายว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) หรือระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market 

Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีผลก าไรเป็นแรงจูงใจและใชเ้กณฑ์มูลค่าของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) เป็นดัชนีช้ีวดัระดับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความสุขของประชากรในประเทศ”37 ปัจจยัท่ีกล่าวมา

ข้างต้นย่อมส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทางสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมทางศาสนาก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั 

ขา้พเจา้มีความเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งวดัท่ี GDP และ GNP ตามแนวทางของ

ทุนนิยมส่งผลกระทบต่อวตัถุทางวฒันธรรมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะสังคมท่ีก่อให้เกิด

วฒันธรรมของการบริโภคท่ีใหค้วามส าคญัต่อ “มูลค่าของวตัถุยิง่กวา่คุณค่าของจิตใจและสรรพส่ิง” 

การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของระบบทุนนิยมตะวนัตกท่ีแผ่ขยาย

                                                           
37 ดร.กรกนก สารภิรมย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, [Online], 

สืบคน้เม่ือ 19 เมษายน 2561 https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1445494107 
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อิทธิพลไปเกือบทั่วโลก  รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งแนวคิดของลัทธิ

อรรถประโยชน์ท่ีเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนลทัธิทุนนิยมส่งผลอย่างมากต่อวตัถุทางวฒันธรรมทาง

ศาสนาดงัท่ีปรากฏให้เห็นวตัถุทางวฒันธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของใช ้เคร่ืองประดบั ท่ีอยู่อาศยั 

รวมถึงวตัถุวฒันธรรมทางศาสนาดว้ย 

    

4. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมทางศาสนา 
        ขา้พเจา้เขา้ใจวา่การเปล่ียนแปลง ‘วตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม’ สะทอ้นถึงมโนทศัน์ 

อุดมการณ์ ระบบความเช่ือ ค่านิยมท่ีอยู่เบ้ืองหลงัหรือซ่อนแฝงเร้นอยู่ในวตัถุนั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณา

สังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 น้ี ท่ีไดรั้บอิทธิพลการตีมูลค่า (บางท่านอาจจะเรียกวา่ คุณค่า แต่ขา้พเจา้

เห็นว่าระบบทุนนิยมเน้นท่ี มูลค่ามากกว่าคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของแนวคิดแบบลทัธิ

อรรถประโยชน์ (Utilitarianism) ท่ีเป็นแนวคิดหลกัของระบบทุนนิยมท่ีนกัปรัชญาเมธี เจเรมี เบน

แธม (Jeremy Bentham) ยดึเร่ืองเก่ียวกบัความถูกตอ้งของจริยธรรมอรรถประโยชน์วา่ เป็นจริยธรรม

ท่ีมีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ ในแง่ท่ีวา่ไม่ไดเ้ป็นจริยธรรมท่ีก าหนดโดยพระเจา้ แต่ส่ิงท่ีเป็นความ

ถูกตอ้งของการกระท านั้น ดูจากผลลพัธ์ของการกระท าท่ีก่อให้เกิดความสุข หรือก่อให้เกิดความ

ทุกข์ความยากเจ็บปวด ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีถือว่าเป็นวิธีคิดท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติของมนุษย ์

ค าอธิบายของ เบนแธม นั้นมีจุดท่ีส าคญั คือ เขาไดย้  ้ารายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองความสุขวา่เป็นส่ิงท่ี

เป็นความสุขท่ีมนุษยต์อ้งการมีถึง 14 ประการ ดงัน้ี   

 1) ความสุขในประสาทสัมผสั  

 2) ความมัน่คง  

 3) ความช านาญสามารถ  

 4) มิตรภาพ  

 5) การมีช่ือเสียง  

 6) อ านาจ  

 7) ความเช่ือในศาสนา  

 8) ความเมตตากรุณา  
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 9) ความอาฆาตมาดร้าย  

 10) ความทรงจ า  

 11) จินตนาการ  

 12) การคาดหวงั  

 13) การคบคา้สมาคม 

 14) การบรรเทาจากความเจบ็ปวด  

 ความสุขทั้ง 14 ประการน้ีจะมีทั้งความสุขในลกัษณะท่ีละเอียดและหยาบ วธีิน้ี คือ การมอง

ลกัษณะความสุขของมนุษยใ์นลกัษณะท่ีมีความซบัซ้อนเพื่อจะน าไปวดัใชว้า่การกระท านั้นถูกหรือ

ผดิ 

 ประเทศไทยเราไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากปรัชญาตะวนัตก แนวคิดแบบทุนนิยมมาก

วา่ศตวรรษแนวคิดเช่นน้ีส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายมิติทั้ง การปกครอง กฎหมาย ค่านิยม การ

บริโภค เศรษฐกิจ การเมือง และส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ รวมถึงวตัถุทางวฒันธรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ระบบความเช่ือทางศาสนาท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมในสังคมศาสนาในการสร้าง

วตัถุทางวฒันธรรมให้กลายเป็น “สินคา้” ท่ีซ้ือขายแฝงตวัในระบบศาสนาท่ีเรียกวา่ “พุทธพาณิชย”์ 

ท่ีมีบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีไดรั้บประโยชน์เป็นตวับงการอยูเ่บ้ืองหลงั ซ่ึงบางกรณีอาจมีสมมติสงฆ์ท่ี

เราเรียกวา่ พระสงฆ ์อยูใ่นกลุ่มบุคคลเหล่านั้นดว้ย  

4.1 ผลกระทบต่อความเช่ือและพฤติกรรม 

      ในการศึกษาวิจยัน้ี ขา้พเจา้จะขอยกตวัอย่างความเช่ือและพฤติกรรมของสังคมไทยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือท่ีผสมผสานหรือระคนปนกนักบัความเช่ือในพุทธศาสนาท่ีผ่านมาช่วง 2-3 

ทศวรรษ ดงัปรากฎให้เห็นจากปรากฎการณ์จตุคามรามเทพ ตุ๊กตาลูกเทพ ปลดัขลิก เคร่ืองราง ของ

ขลงัต่าง ๆ และประการส าคญัท่ีงานวทิยานิพนธ์น่ีมุ่งศึกษาเป็นตวัอยา่งคือ กรณี ธรรมกาย  

“ธรรมกาย” หรือท่ีสังคมเรียกวา่ “ลทัธิธรรมกาย” ท่ีมีจุดเร่ิมตน้และด าเนินอยา่ง

ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนัร่วมคร่ึงศตวรรษ โดยเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 หลงัจากนั้นเป็นตน้มาวดั

พระธรรมกายก เร่ิมมีการก่อสร้างทั้งสถานท่ีและมีพุทธศาสนิกชนเขา้ไปร่วมกิจกรรมของวดั
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พระธรรมกาย นอกจากคนไทยแลว้ก็ปรากฎวา่มีคนต่างชาติเดินทางมาร่วมพิธีทางศาสนาดว้ย 

(พนัธ์ุทิพย ์ ธีระเมตร, มติชน, [ออนไลน์]. หนงัสือพิมพ.์  เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.matichon.co.th/news/470048) 

ปัญหาท่ีถูกตีเผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ พอสรุปไดว้า่มีปัญหาท่ีคนในสังคมไทยท่ีมิไดอ้ยู่

ในกลุ่มของวดัธรรมกายมีความเห็น ดงัน้ี 

1) ปัญหาการกระทบต่อพระธรรมวินัย: ในประเด็นปัญหาท่ีกระทบต่อพระธรรม

วินยัน้ี  พระมหาวุฒิชยั  วชิรเมธี ไดเ้ขียนในบทคดัยอ่วิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทในการรักษาพระ

ธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย” ความว่า “การท าพระ

ธรรมวินยัให้วิปริตท่ีพบว่ามีสาเหตุมาจากส านกัวดัพระธรรมกายก็คือ การท าลายความน่าเช่ือถือ

ของพระไตรปิฎก ซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีประมวลไวซ่ึ้งพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ การพยายาม

ปลอมปนค าสอนในลทัธิของตนลงในพระไตรปิฎก การพยายามยกยอ่งครูบาอาจารยข์องตน หรือ

แมแ้ต่นกัวิชาการจากต่างประเทศให้มีฐานะส าคญั ถึงขนาดท่ีใชท้ศันะของท่านเหล่านั้นข้ึนมาอา้ง

เป็นมาตรฐานเพื่อตดัสินหลกัการส าคญัของพระพุทธศาสนาอยา่งเร่ืองนิพพาน เป็นตน้ การพยายาม

ให้อรรถาธิบายชกัจูงให้คนทัว่ไปเขา้ใจว่า บุญมีฐานะเป็นดุจสินคา้ชนิดหน่ึง และเม่ือท าบุญและ

อานิสงส์ของบุญจะก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่าง ๆ ไดอ้ยา่งปาฏิหาริย ์

2) การประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัยเฉพาะประเด็นหลัก  ได้แก่ การพยายาม

น าเอาลทัธิทุนนิยมท่ีมีความโดดเด่นอยูท่ี่ระบบการตลาดเขา้มาผสมผสานกบัการบริหารจดัการวดั 

การจัดตั้ งองค์กร รวมทั้ งการระดมทุนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้ งการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบับุคคล องคก์รทางธุรกิจ การเมือง และการศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงการท า

เช่นน้ีส่งผลใหส้ านกัวดัพระธรรมกายกลายเป็นส านกัท่ีมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทั้งในทาง

วตัถุ ทุนทรัพย ์และในทางเกียรติคุณช่ือเสียง แต่วิธีเหล่าน้ีเป็นพฤติการณ์ท่ีสวนทางอยา่งส้ินเชิงกบั

พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีเนน้ความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติชนิดท่ีปราศจากการจดัตั้ง หรือการ

จดัการ และไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบทุนนิยม (รวมทั้งวตัถุนิยม) อยา่งส้ินเชิง 

3) ส่ิงก่อสร้างใหญ่โตส่ิงมหัศจรรย์ของโลก : การสร้างมหาธรรมกายเจดียใ์หญ่โตใช้

เงิน 20,000 ล้านและถ้าท าเต็มโครงการใช้เงิน 70,000 ล้าน ซ่ึงผูป้กครองคณะสงฆ์ คือ มหาเถร

สมาคมไดอ้อกประกาศห้ามปราม จึงเป็นประเด็นท่ีถูกสังคมโตแ้ยง้วา่ ธรรมกายนิยมความใหญ่โต

โอ่อ่ามาแทนท่ีความสงบเรียบง่าย และมีการะดมทรัพยสิ์นมหาศาลมาแทนท่ีความสันโดษพึ่งพา

วตัถุแต่นอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง งานหลกัของพระพุทธศาสนาก็คือ ไตรสิกขา หรือการศึกษาฝึกหดั

https://www.matichon.co.th/news/470048
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พฒันาพฤติกรรม จิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามดียิ่งข้ึน เป็นหน้าท่ีของทุกคนโดยเฉพาะ

พระสงฆท่ี์จะตอ้งฝึกอบรมพฒันาตนเองและช่วยแนะน าสั่งสอนประชาชน พระสงฆจึ์งมีงานศึกษา 

ปฏิบติัและเผยแผธ่รรมเป็นศาสนกิจ ส่วนการก่อสร้างอาคารเฉพาะจ าเป็นในการใชง้านเพื่อสนอง

งานศึกษา ปฏิบติัและเผยแผธ่รรม การสร้างวตัถุแมแ้ต่ท่ีใชง้านสนองหลกัไตรสิขาทัว่ ๆ ไป คติชาว

พุทธแต่เดิมถือเป็นเร่ืองของพุทธบริษทัฝ่ายคฤหัสถ์ คือญาติโยมเป็นธุระจดัหาเพื่อมาหนุนให้

พระสงฆมี์ก าลงัศึกษา ปฏิบติัและเผยแผธ่รรมใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน  

4) การระดมทุน ถา้จะมีการใชทุ้นควรตอ้งมุ่งเพื่อสนองงานหลกั คือ การเจริญ

ไตรสิกขา ตามคติพระพุทธศาสนามุ่งใหแ้ผข่ยายประโยชน์สุขออกไปแก่พหุชนดว้ยเมตตากรุณาแก่

ชาวโลก 

5) เร่ืองอิทธิปาฏิหารย์ มีหลกัพุทธศาสนาชดัเจนวา่พระพุทธเจา้ไม่สรรเสริญ ไม่วา่ฤ

ทธินั้นจะท าไดจ้ริงหรือไม่ 

6) สร้างวตัถุมงคลรูปทรงแปลก 

7) เร่ืองการท าบุญ โดย “บุญ” คือ ส่ิงท่ีช าระลา้งบาปทุจริต ท าจิตใจใหส้ะอาดผอ่งใส

และงอกงามข้ึนดีงามสูงข้ึนไป ส่วน “ทาน” คือ การให ้การบริจาค แต่บุญไม่ใช่แค่ทานเท่านั้น 

เกณฑว์นิิจฉยัวา่ทานจะมีผลมากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ38 

(1) ทายก คือ ผูใ้ห ้เป็นผูมี้ศีล มีคุณธรรม ดูท่ีเจตนาประกอบดว้ยเมตตากรุณา ตั้งใจ

จะใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูรั้บอยา่งแทจ้ริง ฯลฯ มีเจตนาประกอบดว้ยปัญญาก็จะท าใหท้านมีผลมาก 

(2)  ปฎิคาหก คือ ผูรั้บ ถา้ผูรั้บไม่มีศีล เช่น มุ่งหาลาภหรือแสวงหาผลประโยชน์

ดว้ยเจตนาหลอกลวง ไม่สุจริต เม่ือไดรั้บทานแลว้ก็จะยิ่งมีก าลงัท าการร้ายไดม้ากและรุนแรงยิง่ข้ึน 

ทานก็มีผลน้อย ในทางตรงข้ามถ้าปฏิคาหกเป็นผูมี้ศีล มีคุณธรรม เป็นผูท้  าความดีงาม บ าเพ็ญ

คุณประโยชน์ ทานก็จะมีผลมาก 

(3) ไทยธรรม คือ วตัถุหรือส่ิงของท่ีมอบให้ เป็นของบริสุทธ์ิ เป็นของเหมาะสม

หรือสมควรแก่ผูรั้บจะใชไ้ดแ้ละของนั้นเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะส าหรับทายกตอ้งประกอบด้วย 

บุพเจตนา เจตนาก่อนให้ คือมีความตั้งใจให้ดว้ยความเล่ือมใสศรัทธา มุญจนเจตนา เจตนาขณะให้ 

อปราปรเจตนา เจตนาสืบเน่ืองต่อ ๆ ไปคือหลงัจากใหแ้ลว้เอิบอ่ิม  

                                                           

 38 พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยตุโต), หนา้ 298-230. 
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ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทานน้ีเป็นเพียงบุญขั้นพื้นฐาน แต่ยงัมีบุญดา้นอ่ืนหรือขั้นสูงข้ึน

ไป แต่ปรากฎว่าข่าวท่ีออกมาแสดงให้เห็นว่าธรรมกายมีการชกัชวนคนมาท าบุญโดยมีหลกัการ

สอนวา่ “ยิ่งท ามากยิ่งไดม้าก”  โดยจะมีการยกตวัอยา่งบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในทางธุรกิจว่า

เกิดจากการท าบุญคราวละจ านวนมากถึงไดผ้ลตอบแทนอนัเป็นผลบุญจ านวนมาก และคนท่ีเป็น

เจา้ภาพบริจาคจ านวนมากจะไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญดุจเทพบุตร เทพธิดา ซ่ึงประเด็นการชวน

คนมาท าบุญมาก ๆ นั้น พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) กล่าววา่ ผิดหลกัการมีการโฆษณาขาย

บุญบา้ง เอาฤทธิล่อลวงบา้ง39 

นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นต่าง ๆ ท่ีสังคมไทยกล่าวขานหรือติติง เช่น  

- สถาปัตยกรรม เจดียรู์ปทรงแปลกตา  

- มีการใชค้  าศพัทแ์ปลก ๆ เช่น ถงัขยะก็เรียกวา่ ถงัเพชรพลอย  

- พระเดินพรมแดง 

- พระตอ้งมีพระรับใช ้

- บทสวดบางบทแต่งเอง 

- สร้างรูปแบบหรือสัญลกัษณ์ใหม่ 

- สอนการนัง่สมาธิในรูปแบบใหม่ เช่น พิจารณาดวงแกว้ 

- มีการสร้างเครือข่ายการท าบุญ เช่น มีการแนะน าคนท่ีชวนมาท าบุญ มี

เครือข่ายสมาชิกบุญ สิทธิพิเศษ  

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ อิทธิพลของระบบทุนนิยมส่งผลกระทบต่อแนวคิด 

ระบบความเช่ือของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กรณีธรรมกายอยา่งเห็นไดช้ดัตามท่ีไดย้ก

ความเห็นของสังคม และความเห็นของพระสงฆท่ี์มีช่ือเสียงไดรั้บการเคารพนบัถือในสังคมไทย 

ไดแ้ก่ พระมหาวุฒิชยั  วชิรเมธี และพระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยตุโต) มาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางใน

การน าไปสู่การสร้างสรรคง์านวตัถุทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นเป้าหมายของวทิยานิพนธ์น้ี อยา่งไรก็ตาม 

นอกจากยกเอาความเห็นตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีแลว้ ขา้พเจา้ขอละเสียไม่วพิากษว์จิารยใ์นประเด็น

ต่าง ๆ ตามท่ีไดส้รุปมาขา้งตน้ เน่ืองจาก ขอ้จ ากดัในความรู้ทางศาสนาจึงมิกลา้กา้วล่วงวพิากษ์

วจิารยใ์นประเด็นต่าง ๆ แต่อยา่งใด แต่ท่ีหยบิยกกรณีธรรมกายมาเป็นตวัอยา่งในการศึกษาน้ี

เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ การเปล่ียนแปลงระบบความเช่ือ 

                                                           
39 พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยตุโต), หนา้ 242 
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แนวความคิดต่าง ๆ ของธรรมกายยอ่มไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

ซ่ึงนบัวา่การเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมส่งผลกระทบอยา่งเป็นรูปธรรมต่อวตัถุทาง

วฒันธรรมอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  

4.2 ผลกระทบต่อศิลปะหรือวตัถุทางวฒันธรรม 

      วิวฒันาการของศิลปะมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม

วฒันธรรม เน่ืองจาก ระบบความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์ แนวคิดต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัการ

แสดงออกทางพฤติกรรมรวมถึงการถ่ายทอดออกมาทางวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ ทั้งวฒันธรรมท่ี

มิใช่วตัถุ (Non - Culture Material) กบัวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ (Culture Material) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระบบความเช่ือ ทศันะคติ ของสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปรัชญาตะวนัตก ลทัธิ

ทุนนิยม ลทัธิอรรถประโยชน์ท่ีเน้นความมัง่คัง่ ความอุดมสมบูรณ์ ความสุขสบายของมนุษยเ์ป็น

หลัก แนวคิดท่ีเป็นกระบวนทัศน์กระแสหลักเช่นน้ีย่อมถูกส่งผ่านการแสดงออกในรูปของ

วฒันธรรมในด้านต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตามในงานวิทยานิพนธ์น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ

วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุธรรมหรือศิลปะทางพุทธศาสนาเท่านั้น 

       มนุษย์ในสังคมตั้ งแต่คร้ันโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันมีการส่ือความหมาย การ

แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความเช่ือ ความคิดดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี 

การร่ายร า การวาดภาพ การสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ รวมถึงงานศิลปะทางดา้นต่าง ๆ ซ่ึงกล่าว

ไดว้า่ศิลปะเป็นภาพสะทอ้นของสังคมวฒันธรรมหรือท่ีนกัมนุษยวิทยาเรียกพฤติกรรมต่าง ๆ น้ีวา่ 

“พฤติกรรมการแสดง. (Expressive behavior)40  

4.3 ผลกระทบต่อวตัถุทางวฒันธรรมในมิติด้านพระพุทธรูป 

การเปล่ียนแปลงของสังคมวฒันธรรมย่อมกระทบในเบ้ืองตน้ต่อระบบความเช่ือ ค่านิยม 

และในท่ีสุดย่อมกระทบต่อวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุไปด้วยซ่ึงวตัถุทางวฒันธรรมมีหลายด้านตามท่ี

กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิทยานิพนธ์น้ี ขา้พเจา้มุ่งกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของ

สังคมวฒันธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อพระพุทธรูปในประเทศไทยเท่านั้น 

                                                           
40 C.R. Ember and M. Ember, Cultural Anthropology (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977), หนา้ 270. อา้งใน ยศ  สันตสมบติั, หนา้ 
308. 
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จากการศึกษาพบว่าพระพุทธรูปสร้างข้ึนคร้ังแรกท่ีประเทศอินเดีย ราวพุทธศกัราช 663 – 

705 ซ่ึงพระพุทธรูปไม่ใช่รูปเหมือนของพระพุทธเจา้แต่เป็นรูปสัญลกัษณ์แทนองค์พระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ด้วยเหตุท่ีพุทธศาสนิกชนมีแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคติความเช่ือ ในด้านการ

แสดงออกถึงการเคารพบูชาในทางวฒันธรรมทางศาสนาโดยการใชส้ัญลกัษณ์ (Symbol) ท่ีเรียกวา่ 

“พระพุทธรูป” หรือ “พระพุทธปฏิมา” จึงท าให้พระพุทธรูปแต่ละยุคแต่ละสมยัมีความแตกต่างกนั

ไปในดา้นรูปแบบ  

จากการส ารวจประวติัศาสตร์ของการสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทยพบวา่พุทธศาสนา

ไดเ้ขา้สู่ดินแดนประเทศไทยประมาณช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 หลงัจากนั้นเป็นตน้มาก็มีการ

สร้างพระพุทธรูปสืบต่อเน่ืองกนัมายาวนานเพื่อเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจรวมทั้งระลึกถึงพระธรรมค า

สอน กราบไหวบู้ชาและเป็นสัญลกัษณ์ของความศกัด์ิสิทธิในพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีการก าหนด

ช่ือเรียกทางศิลปะตามอายุ สมยั ซ่ึง ศาสตราจารย ์ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์ อธิบายวา่พระพุทธรูปใน

ศิลปะช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 มีการก าหนดช่ือเรียก ดงัน้ี41 

- พระพุทธรูปรุ่นแรกพบในดินแดนไทย ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 – 11 

- สมยัทวารวดี ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 

- ศิลปะภาคใต ้ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 12 – 18 

- ศิลปะเขมรท่ีพบในประเทศไทย ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 12 – 18 

- สมยัลพบุรี ระหวา่งกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 

- สมยัหริภุญชยั ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 13 – 18 

- สมยัสกุลช่างไชยา ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 18 – 19 

จากการศึกษาพบวา่ พระพุทธรูปในศิลปะช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้

มีลกัษณะของศิลปะท่ีจดัแบ่งตามยคุสมยั ดงัน้ี 

1) พระพุทธรูปรุ่นแรกพบในดินแดนไทย ราวพุทธศตวรรษที ่9 – 11  

หลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาท่ีแสดงถึงความเช่ือของพุทธศาสนิกชน

ไทยผา่นการแสดงออกโดยใชส้ัญลกัษณ์ดว้ยการสร้างพระพุทธรูปแทนองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้

ซ่ึงพระพุทธรูปรุ่นแรกพบในดินแดนไทย ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 – 11 โดยพบพระพุทธรูปรุ่นเก่าท่ี

เป็นศิลปะอินเดียซ่ึงน าเข้ามาในประเทศไทยหลายช้ินท่ีแสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวทาง

                                                           

 41 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, เพิง่อา้ง, หนา้ 7 
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วฒันธรรมทางดา้นศาสนาของอินเดียแผข่ยายเขา้มาในประเทศไทยดงัปรากฎให้เห็นตามหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ เช่น พระพุทธรูปศิลปะสมยัอมราวดีเป็นพระพุทธรูปปางทรงแสดงธรรม 

พระพุทธรูปศิลปะสมยัคุปตะ ซ่ึงในยคุนั้นศิลปะคุปตะเจริญรุ่งเรืองในอินเดียช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9-

1142 และราชวงศน้ี์อุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาจึงมีการแพร่หลายของวฒันธรรมทางศาสนาปรากฎให้

เห็นทั้งพระพุทธรูปและศิลปะด้านอ่ืน ๆ เช่น ลวดลายต่าง ๆ เป็นตน้ พระพุทธรูปท่ีพบได้และมี

หลกัฐานในทางประวติัศาสตร์ไดแ้ก่พระพุทธรูปปางประทานพร โดยพบท่ีอ าเภอเวียงสระ จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี และพบพระพุทธรูปสมยัหลงัคุปตะ ไดแ้ก่ พระพุทธรูปปางวิจรรกมุทรา นอกจากนั้น

จากหลักฐานทางประวติัศาสตร์ก็ยงัพบพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนรุ่นแรกในดินแดนไทยท่ีได้รับ

อิทธิพลจากการเขา้มาของศิลปะดงักล่าวและมีการผสมผสานรูปแบบทอ้งถ่ินอีกดว้ย  

 

 

ภาพท่ี 1 พระพุทธรูปปางประทานพร 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 14. 

 

                                                           

 42 ม.จ. สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศใกลเ้คียง : อินเดีย ลงักา ชวา จาม ขอม พม่า ลาว, หนา้ 23 

อา้งในศกัด์ิชยั  สายสิงห์, พระพทุธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พฒันาการ และความเช่ือของคนไทย, กรุงเทพฯ ภาควชิา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556, หนา้ 13 
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ภาพท่ี 2 พระพุทธรูปศิลปะอมราวดี 

แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 16. 

 

 

 

2) สมัยทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที ่12 – 16 

ทวารวดีใชเ้รียกช่ือศิลปะและวฒันธรรมในช่วงระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 ซ่ึงช่วง

ระยะเวลาของทวารวดีมีช่วงเวลาท่ียาวนาน จึงท าให้ศิลปะแพร่กระจายดงัปรากฎให้เห็นจากงาน

ประติมากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทางศาสนาจ านวนมากศาสตราจารย ์ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์ 

กล่าวว่า ท าให้รูปแบบของศิลปกรรมอาจจะแตกต่างกนัไปบา้งในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่มีรูปแบบของ

วฒันธรรมแบบเดียวกัน ด้วยเหตุน้ีจึงเรียกว่า วฒันธรรมทวารวดี43 ซ่ึงปรากฏหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์ของพระพุทธรูปสมยัทราวดีท่ีสามารถแบ่งเป็นช่วงยคุสมยั ซ่ึงแบ่งอยา่งกวา้ง ๆ ตาม

ลกัษณะอิทธิพลทางศิลปะ ดงัน้ี 

(1) ทวารวดีตอนต้น พระพุทธรูปยงัคงลกัษณะของพระพุทธรูปของศิลปะอินเดีย

แบบอมราวดี คุปตะ และหลงัคุปตะ ซ่ึงพระพุทธรูปไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย (รูปท่ี 2.3 และ 

2.4)  

                                                           
43 กรมศิลปกร, น าชมพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช, พมิพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ, กรมศิลปากรจดัพมิพ,์  2543, หนา้ 49. 
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ภาพท่ี 3 พระพุทธรูปปางประทานพร 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 23. 

 

 (2)  ทวารวดีตอนกลาง พระพุทธรูปมีลกัษณะแบบพื้นเมือง นบัวา่เป็นการสร้าง

วตัถุทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากวิวฒันาการจนมีลกัษณะเฉพาะของทวารวดีอยา่งแทจ้ริง แต่อยา่งไรก็

ตามก็ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะภายนอกผสมผสานอยูบ่า้ง เช่น จากชวาและจาม (รูปท่ี 2.4 และ 2.5) 

 

ภาพท่ี 4 พระพุทธรูปยนืปางแสดงธรรมทั้งสองพระหตัถ์ 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 25. 
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ภาพท่ี 5 เศียรพระพุทธรูป 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 27. 

 

(3) ทวารวดีตอนปลาย เป็นช่วงท่ีวฒันธรรมทวารวดีเส่ือมลงอยา่งมาก ดงันั้น สมยั

ทวารวดีตอนปลายน้ีลกัษณะงานศิลปกรรมไม่เด่นชัด พระพุทธรูปมีลกัษณะท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก

ศิลปะเขมร (รูปท่ี 2.6 และรูปท่ี 2.7) 

 

ภาพท่ี 6 เศียรพระพุทธรูป 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 29. 
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ภาพท่ี 7 พุทธประวติัตอนเสด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 

แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 30 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่พระพุทธรูปสมยัทวารวดีไดรั้บอิทธิพลใน

ดา้นรูปแบบโดยตรงจากอินเดีย หลงัจากนั้นในช่วงทวารวดีตอนกลางจะมีพฒันาการท่ีมีรูปแบบ

ของตวัเองอยา่งแทจ้ริง แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีรูปแบบใกลเ้คียงกบัของอินเดีย คร้ันต่อมาในยุคเส่ือม

ของทวารวดีท าให้อิทธิพลของเขมรท่ีแผ่ขยายเขา้มาสร้างการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ด้าน รวมทั้ง

ทางด้านการแสดงออกของวัฒนธรรมทางด้านศาสนาดังท่ีปรากฎให้เห็นถึงรูปแบบของ

พระพุทธรูปในช่วงตอนปลายน้ีท่ีมีรูปแบบผสมผสานกบัรูปแบบของศิลปะของเขมรอยา่งชดัเจน ท่ี

กล่าวมาน้ียอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาไม่

วา่ในยคุสมยัใด 

 

3) ศิลปะภาคใต้ ระหว่างพุทธศตวรรษที ่12 – 18 

ศิลปะภาคใต ้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกในยุคตน้ ๆ ได้รับอิทธิมาจากอินเดีย

โดยตรง ส่วนกลุ่มท่ีสองได้รับอิทธิพลจากศิลปะชวา แต่อย่างไรก็ตาม ศิลปะภาคใต้ก็มีได้รับ

อิทธิพลจากศิลปะสมยัทราวดี รวมทั้งวฒันธรรมเขมรด้วย พระพุทธรูปในกลุ่มท่ีสองน้ีบางทีอีก

อยา่งวา่ “ศิลปะศรีวชิยั” 
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ภาพท่ี 8 พระเศียรพระพุทธรูป 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 87 

 

 

ภาพท่ี 9 พระพุทธรูปยนืปางทรงแสดงธรรมทั้งสองพระหตัถ ์

แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 85 

 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นและรูปท่ี 2.8 และ 2.9 .เป็นพระพุทธรูปศิลปะภาคใต้ท่ีได้รับ

อิทธิพลจากศิลปะอินเดีย เน่ืองจากภาคใตมี้ดินแดนท่ีติดกบัทะเลท าให้วฒันธรรมอินเดียเผยแผ่เขา้

มา และต่อมาเม่ือชาวไทยทางใตไ้ดย้อมรับนบัถือพระพุทธศาสนา จึงเกิดการถ่ายทอดวฒันธรรม
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และผสมผสานระหว่างว ัฒนธรรมอินเดียกับว ัฒนธรรมท้องถ่ิน ท าให้คนในท้องถ่ินสร้าง

พระพุทธรูปในทอ้งถ่ินภาคใต ้ดงัท่ีปรากฏ อาทิ พระพุทธรูปสมยัอมราวดี เป็นตน้ นอกจากน้ีจาก

หลกัฐานทางศิลปกรรมก็ยงัพบวา่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 -15ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะทวารวดีอีก

ด้วย 44 จึงก่อให้เกิดการผสมผสานจากภาคกลางและภาคใตข้องประเทศไทยเขา้ดว้ยกนัและจาก

การศึกษาพบวา่อาณาจกัรศรีวิชยัยงัไดรั้บอิทธิพลจากยุโรปซ่ึงนกัวิชาการให้ความเห็นวา่ศิลปะศรี

วิชัยอาจจะมีความสัมพันธ์กับศิลปะจาม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและ

พระพุทธศาสนาท่ีเช่ือว่าศาสนาพุทธมหายานในอาณาจกัรจามปารุ่งเรืองอย่างมากในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 1545  ดงัปรากฏหลกัฐานท่ีส าคญัคือ พระพุทธรูปประทบันัง่ห้อยพระบาทท่ีเป็นลกัษณะ

ศิลปะแบบยโุรป46 

 

4) ศิลปะเขมรทีพ่บในประเทศไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที ่12 – 18 

จากการศึกษาพบว่าวฒันธรรมเขมรได้เผยแผ่เข้ามาในดินแดนไทยตั้งแต่ราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงศิลปะเขมรท่ีพบในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในภาคอีสานใต ้ภาคอีสานตอน

เหนือและภาคกลาง โดยมีศิลปะแบบฮินดูและพุทธมหายาน ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 เขมร

มีความเขม้แขง็ทางการเมืองจึงเผยแผอ่ านาจเขา้มาท าใหป้ระเทศไทยแถบอีสานไดรั้บอิทธิพลศิลปะ

เขมรสมยับาปวน สมยันครวดัและสมยับายน ดงันั้น การเผยแพร่วฒันธรรมทางการเมือง ศาสนาใน

ยุคน้ีส่งผลต่อระบบความเช่ือของชาวไทยในยุคนั้นผ่านการแสดงออกทางวตัถุวฒันธรรมทาง

ศาสนาในบริบทของศิลปะพระพุทธรูปท่ีเป็นศิลปะบาปวน เช่น พระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ 

(รูปท่ี 2.10) ศิลปะนครวดั เช่น ปราสาทหินพิมาย (รูปท่ี 2.11) ศิลปะบายน ช่วงตน้ถึงกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 18 (รูปท่ี 2.12)  

                                                           
44 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, อา้งแลว้, หนา้ 85. 
 45พริิยะ  ไกรฤกษ,์ ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยฉบบัคู่มือนกัศึกษา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพมิพ,์ 2528, หนา้ 
77. อา้งใน  ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, อา้งแลว้, หนา้ 87. 
 

 46 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, อา้งแลว้, หนา้ 87. 
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ภาพท่ี 10 พระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ สมยันครวดั 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 100. 

  

 

ภาพท่ี 11 ปราสาทหินพิมาย สมยันครวดั 

แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 99. 
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ภาพท่ี 12 พระพุทธรูปยนื สมยับายน 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 108. 

  

5) สมัยลพบุรี ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที ่18 ถึงปลายพุทธศตวรรษที ่19 

จากการศึกษาพบวา่มีเอกสารท่ีกล่าวถึงศิลปะสมยัลพบุรีไดแ้ก่ ชินกาลมาลีปกรณ์ และ

พงศาวดารโยนก ไดป้รากฏขอ้ความส าคญัเก่ียวกบัพระพุทธรูปลพบุรีไวใ้นเอกสารดงักล่าววา่พระ

เจา้ติโลกราชโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปให้เหมือนกบัพระลวะปุระในปี พ.ศ. 202047 เม่ือ

พิจารณาหลกัฐานท่ีเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 จนมาถึงช่วงอยุธยา

สถาปนาราชธานีในปี พ.ศ. 1893 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีลพบุรีเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองและศิลปกรรมท่ี

เรียกวา่เมืองละโว ้จึงปรากฎหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทางดา้นศิลปกรรมทางศาสนาในกลุ่มวดัท่ี

มีขนาดใหญ่ทั้ งทางสถาปัตยกรรมท่ีนิยมสร้างเจดีย์ทรงปรางค์เป็นประธานของวัด งาน

ประติมากรรมพระพุทธรูปงานปูนป้ัน ลวดลายท่ีปรากฎในระยะแรกของอยุธยาจึงสันนิษฐานว่า

ลพบุรีน่าจะเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ซ่ึงศาสตราจารย ์หม่อมเจา้สุ

ภทัรดิศ  ดิศกุล อธิบายว่า พบศิลปะเขมรปรากฏท่ีเมืองลพบุรีแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 15 เช่น 

เทวสถานปรางค์แขกและทบัหลังสมยัเกาะแกร์ จากหลักฐานทางศิลปกรรมย่อมเป็นไปได้ว่า

วฒันธรรมเขมรค่อย ๆ มีบทบาทมากข้ึนในภาคกลางของประเทศไทยท าให้วฒันธรรมทวารวดีทีมี

                                                           
47 พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย แสงมณวทิรู  พมิพค์ร้ังท่ี 4 และพงศาวดารโยนก พมิพค์ร้ังท่ี 5 พระนคร, 
ส านกัพมิพค์ลงัวทิยา, 2507, หนา้ 352. อา้งใน ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, หนา้ 120. 
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อยู่ก่อนค่อย ๆ หมดไปในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 แต่อย่างไรก็ตามก็มีการผสมผสานทางด้าน

รูปแบบศิลปะทวารวดีและศิลปะเขมรในช่วงระยะเวลาดงักล่าวอยู ่ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 

– 18 มีการผสมผสานศิลปะทวารวดีกบัศิลปะเขมรรวมทั้งยงัมีอิทธิพลสะทอ้นกลบัลงมาจากศิลปะ

หริภุญชยั48 ศิลปะในยุคสมยัลพบุรี เช่น พระปรางค์ประธาน วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรีพระ

เศียรพระพุทธรูปปางมารวชิยั  (รูปท่ี 2.13 และรูปท่ี 2.14) 

 

ภาพท่ี 13 พระปรางคป์ระธาน วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 

แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 119. 

  

ภาพท่ี 14 พระปรางคป์ระธาน วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 

แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 131. 

 

 

 

                                                           
48 Jean Boisseller, อา้งใน ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, อา้งแลว้, หนา้ 123. 
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6) สมัยหริภุญชัย ระหว่างพุทธศตวรรษที ่13 – 18 

อาณาจักรหริภุญชัยเป็นอาณาจักรทางตอนเหนือของไทย จากการศึกษาพบว่า

ศิลปกรรมมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัศิลปะทวารวดี นักประวติัศาสตร์จึงสันนิษฐานว่ามีการ

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเมืองละโวก้บัหริภุญชยั49 ดงันั้น เม่ือมีการติดต่อเช่ือมความสัมพนัธ์

กนัก็ยอ่มก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนและผสมผสานวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั ซ่ึง ศาสตราจารย ์ศกัด์ิชยั  

สายสิงห์ อธิบายวา่ พระพุทธรูปสมยัหริภุญชยัแบ่งไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ 

ระยะที่ 1 พระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพลจากทวารวดี โดยปรากฎหลกัฐานท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์กบัศิลปะทวารวดี  (รูปท่ี 2.15) 

 

ภาพท่ี 15 พระเศียรพระพุทธรูปหินทราย 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 147. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 49 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, อา้งแลว้, หนา้ 144 
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ระยะที ่2 พระพุทธรูปในระยะน้ีเป็นศิลปะเขมร (รูปท่ี 2.16) 

 

ภาพท่ี 16 พระเศียรพระพุทธรูป 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 147. 

 

ระยะที่ 3 พระพุทธรูปในช่วงเวลาน้ีได้รับอิทธิพลศิลปะพุกามหรือมอญ ดงัปรากฏ

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เช่น พระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร การครองจีวรเป็นแบบพุกาม 

พระพุทธรูปทรงเคร่ือง และต่อมาก็มีการพฒันารูปแบบเฉพาะตวัของหริภุญชยัอย่างแทจ้ริง และ

ต่อมาศิลปะหริภุญชยัก็ไดแ้ผอิ่ทธิพลไปยงัศิลปะลา้นนาและศิลปะสุโขทยั (รูปท่ี 2.18 และ 2.19) 

 

ภาพท่ี 17 พระเศียรพระพุทธรูป 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 156. 
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ภาพท่ี 18 พระพุทธรูปประดบัเจดียก์ู่กุด 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 181. 

 

 

7) สมัยสกุลช่างไชยา ระหว่างพุทธศตวรรษที ่18 – 19 

 

 

ภาพท่ี 19 พระเศียรพระพุทธรูป 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 172. 
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จากการศึกษาพบวา่ พระพุทธรูปในศิลปะช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้

มีลกัษณะของศิลปะ แบ่งได ้5 ช่วงเวลา ดงัน้ี 

1) สมัยสุโขทยั  ระหว่างต้นศตวรรษที ่19 – ปลายพุทธศตวรรษที ่20 

อาณาจกัรสุโขทยัเร่ิมตน้ในราวปี พ.ศ. 1800 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบว่ามี

การสร้างพระพุทธรูปในสมยัน้ีจ  านวนมาก และพระพุทธรูปสมยัสุโขทยัมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเป็น

เอกลกัษณ์อยา่งแทจ้ริง 

จากการศึกษาพบว่าพระพุทธรูปสมยัสุโขทยัมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดใหญ่ หมวด

ก าแพงเพชร หมวดพระพุทธชินราช ซ่ึงพระพุทธรูปหมวดต่าง ๆ น้ีมีลกัษณะของศิลปะท่ีเหมือนกนั

ร่วมอยูด่ว้ย 

 

 

 

ภาพท่ี 20 พระพุทธรูปลีลา ปูนป้ัน 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 187. 
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ภาพท่ี 21 พระลีลา วดัพระเชตุพน จ. สุโขทยั 

แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 209. 

 

2) สมัยล้านนา  ระหว่างพุทธศตวรรษที ่19 – ต้นพุทธศตวรรษที ่20 

อาณาจกัรล้านนาอยู่ทางตอนเหนือของไทยได้สถาปนาเชียงใหม่เป็นราชธานีเม่ือปี 

พ.ศ. 1839 จากการศึกษาประวติัศาสตร์พบวา่อาณาจกัรลา้นนานมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นพุทธ

ศาสนาปรากฎให้เห็นทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม เจดีย์ รวมถึงพระพุทธรูปท่ีเป็นศิลปะในสมยั

ลา้นนา โดยจดัแบ่งได ้4 ช่วงเวลา กล่าวคือ50  

ช่วงแรกในพุทธศตวรรษท่ี 19 พระพุทธรูปลา้นนาไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะปาละ พุกาม 

และผสมผสานศิลปะทอ้งถ่ินหริภุญชยั ดงัปรากฏให้เห็นจากพระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร

ท่ีเรียกวา่ “พระสิงห์หน่ึง” และ “เชียงแสนสิงห์หน่ึง”   

ช่วงทีส่องในช่วงพุทธศตวรรษ 20 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเม่ือพระพุทธศาสนาลงักา

วงศ์จากเมืองเมาะตะมะเข้ามาเผยแพร่ในสุโขทยั และพญาลิไทได้เกิดความเล่ือมใส พระเจ้ากื

อนาทรงขอพระสุมนเถรให้ข้ึนไปยงัลา้นนาเพื่อท าสังฆกรรมพระภิกษุใหม่เหตุการณ์น้ี ถือวา่เป็น

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในลา้นนาส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสุโขทยัทั้งใน

ดา้นสถาปัตยกรรมและงานประติมากรรมดงัปรากฎให้เห็นจากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทยัหมวด

ใหญ่  

     ช่วงทีส่าม ยคุทองของลา้นนา เป็นยคุท่ีอาณาจกัรลา้นนาเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในทุก ๆ ดา้น 

เม่ือพระเจา้ติโลกราชไดข้ยายอาณาเขตไปถึงสุโขทยั แพร่ น่าน และศรีสัชนาลยั แต่อย่างไรก็ตาม 
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แมจ้ะมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ดา้นแต่ในมิติทางดา้นศิลปกรรมกลบัมีความหลากหลายรูปแบบ

ทั้งเจดีย ์พระพุทธรูปท่ีมีความแตกต่างจากศิลปกรรมทัว่ไป โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม51 กล่าวคือ กลุ่มท่ี 1 

พระพุทธรูปกลุ่มน้ีได้รับอิทธิพลจากสุโขทัย พระพุทธรูปท่ีพบในยุคน้ีเป็นพุทธรูปประทับ

นัง่ขดัสมาธิเพชร พระพุทธรูปยืนปางอุม้บาตร พระพุทธรูปปางมารวิชยั กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บอิทธิพล

ศิลปะสุโขทยั ไดแ้ก่ พระพุทธรูปขดัสมาธิราบ และพระพุทธรูปท่ีเป็นศิลปะทอ้งถ่ินของช่างสกุล

น่าน- แพร่ สกุลช่างพะเยา  สกุลช่างล าปาง ส่วนกลุ่มท่ี 3 ไดรั้บอิทธิพลศิลปะอยุธยาแมจ้ะไม่มาก

นกัแต่ก็พบศิลปะแบบอู่ทองหรืออยุธยาตอนตน้ในอาณาจกัรลา้นนา เช่น พระเจา้แขง้คม วดัศรีเกิด 

เชียงใหม่ ซ่ึงในประเด็นน้ีขา้พเจา้เขา้ใจวา่เน่ืองจากมีการติดต่อกบัหลายเมืองทั้งสุโขทยั แพร่ น่าน 

ศรีสัชนาลยั ย่อมเกิดการแลกเปล่ียนทางดา้นความคิด ศิลปะ ความเช่ือ และจากเหตุผลดงักล่าวจึง

ส่งผลต่อรูปแบบงานงานศิลปกรรมท่ีผสมผสานหลากหลายไม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะ  

 ช่วงทีส่ี่ พระพุทธรูปลา้นนาช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 – 23 เป็นช่วงท่ีอาณาจกัร

ลา้นนาถึงยุคเส่ือมท าให้เชียงใหม่ท่ีเป็นศูนยก์ลางของลา้นนาหยุดการสร้างสรรคง์านศิลปะแต่ตาม

หัวเมืองต่าง ๆ เช่น แพร่ น่าน เชียงราย น่าน กลบัปรากฏว่ายงัคงมีการสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ 

ดงันั้น พระพุทธรูปในช่วงน้ี ไดแ้ก่ พระพุทธแบบสิงห์พระมงัรายเจา้ วดัชยัพระเกียรติ  พระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองปางมารวชิยั เป็นตน้  

 

 

ภาพท่ี 22 พระพุทธรูปปางมารวชิยั 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 315. 

                                                           
51 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, หนา้ 267 - 



  53 

 

 

ภาพท่ี 23 พระพุทธรูปทรงเคร่ืองปางมารวชิยั 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 323. 

 

ภาพท่ี 24 พระพุทธรูปทรงปางอุม้บาตร จารึก พ.ศ. 2120 
แหล่งท่ีมา: ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 349. 

  

3) สมัยอยุธยา ระหว่างปลายพุทธศตวรรษที ่19 – ต้นพุทธศตวรรษที ่23 

พระพุทธรูปสมยัอยุธยาแต่เดิมเรียกพระพุทธรูปในสมยัน้ีว่าเป็นศิลปะอู่ทอง โดย

แบ่งเป็นพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 1 ท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะเขมรและทวารวดี พระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 2 

ท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร และพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 3 ท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทยั ต่อมา

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 – ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีและศิลปะ
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สุโขทยั ต่อมาด้วยอิทธิพลของศิลปะสุโขทยัและล้านนาท าให้มีการสร้างพระทรงเคร่ืองในสมยั

อยธุยาน้ีดว้ย  

 

 

ภาพท่ี 25 พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพอ่โต) วดัพนญัเชิง พระนครศรีอยธุยา 
แหล่งท่ีมา ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 372. 

 

 

ภาพท่ี 26 พระพุทธรูปยนืปางประทานอภยั วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

แหล่งท่ีมา ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 373. 
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4) สมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่างต้นพุทธศตวรรษที ่24 – ปัจจุบัน 

ในสมยัรัตนโกสินทร์มีการสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่สมยัรัชการท่ี 3 ก่อนหนา้นั้นอาจจะ

เป็นเพราะเป็นระยะเวลาของการสร้างบ้านาเมือง สมัยรัชการท่ี  3 มีการสถาปนาและ

บูรณะปฏิสังขรณ์วดัวาอารามเป็นจ านวนมากรวมถึงการสร้างพระพุทธรูปดว้ยเกิดเป็นศิลปะใหม่

อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงในสมยัรัตนโกสินทร์นิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ือง และนิยมสร้างพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่  

 

 

 

ภาพท่ี 27 พระพุทธรูปทรงเคร่ืองตน้อยา่งพระมหาจกัรพรรด์ิ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

แหล่งท่ีมา ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 518. 
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ภาพท่ี 28 พระพุทธรูปยนืปางหา้มสมุทร จีวรลายดอก 
แหล่งท่ีมา ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 525. 

                     

 

ภาพท่ี 29 พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ 
แหล่งท่ีมา ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 527. 
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ภาพท่ี 30 พระพุทธไสยาสน ์
แหล่งท่ีมา ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 534. 

 

 

ภาพท่ี 31 พระอดีตพระพุทธเจา้ รอบพระระเบียงคตของพระวหิาร วดัสุทศันเทพวราราม 

แหล่งท่ีมา ศ.ดร. ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2556, หนา้ 538. 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า หากพิจารณาจากพระพุทธรูปในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่า

รูปแบบ และเน้ือหามีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัโดยมีปัจจยัส าคญัท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงไดแ้ก่ ววิฒันาการของวฒันธรรม การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม การเลียนแบบ ท่ีส่งผล

ต่อระบบความเช่ือ ทศันคติ อุดมการณ์และน าไปสู่การแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมท่ีเรียกว่า

วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ  

 

4.4 ผลกระทบต่อวตัถุทางวฒันธรรมในมิติด้านการสร้างพระพุทธรูปประจ าวนั 

 นอกจากการสร้างพระพุทธรูปในสมัย ต่าง  ๆ ตามท่ีกล่าวมาในหัวข้อ 4.3 แล้ว

พุทธศาสนิกชนยงัมีความเช่ือและนิยมสร้างพระประจ าวนัเกิดอีกด้วย ในวดัหลายแห่งมักจัด

พระพุทธรูปประจ าวนัเกิดเรียงรายใหค้นไดท้  าบุญควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงพระพุทธรูปประจ าวนัเกิดจะ

มีทั้งหมด 7 ปาง ตามวนัคือ วนัอาทิตย ์วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนัเสาร์ 

และเพิ่มปางวนัพุธกลางคืนท่ีเรียกวา่วนัราหูเขา้ไปดว้ยและชาวไทยเรียกพระพุทธทั้งหมดวา่ “พระ

ประจ าวนัเกิด” ดงัต่อไปน้ี (ธรรมะไทย, [ออนไลน]์, 2018) 

         การก าหนดพระพุทธรูปแต่ละปางให้ตรงกบัทั้ง ๗ วนัในสัปดาห์น้ี มีมาแต่สมยัใดไม่

ปรากฏแน่ชดั แต่สมยัโบราณไดมี้การสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆมาบา้งแลว้ เพื่อเป็นพุทธานุสติ

น้อมน าใจให้ปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ คร้ันในสมยัรัชกาลท่ี ๓ ได้ทรงโปรดฯให้

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคิดคน้คดัเลือกพุทธอิริยาบถปางต่างๆตาม

พุทธประวติัมาสร้างเพิ่มเติมข้ึน เม่ือนบัรวมกบัแบบเดิมก็ไดท้ั้งส้ิน ๔๐ ปาง กล่าวกนัว่าการสร้าง

พระพุทธรูปปางต่างๆให้เป็นพระพุทธรูปประจ าวนัเกิดแต่ละวนันั้น เป็นโบราณอุบายของคน

สมยัก่อนท่ีจะหาท่ีพึ่งทางใจให้แก่ตนและลูกหลาน และถือวา่การบูชาพระประจ าวนัเกิด เป็นมงคล

อนัสูงยิ่งอีกประการหน่ึง โดยบางคนก็บูชาเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือปัดเป่าให้รอดพน้ภยัพิบติั (กลุ่ม

ประชาสัมพนัธ์ ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม, [ออนไลน์], 

2018) 
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ภาพท่ี 32 พระพุทธรูปประจ าวนั 
 4.4.1 พระประจ าวนัอาทติย์  

 พระประจ าวนัอาทิตย ์เรียกวา่ “ปางถวายเนตร” เป็นพระพุทธรูปในพระอริยาบท

ยืนลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปขา้งหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกนัระหว่างพระเพลา 

(ตกั) พระหตัถ์ขวาซ้อนเหล่ือมพระหตัถ์ซา้ย อยูใ่นพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูตน้พระศรีมหา

โพธ์ิ 
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ภาพท่ี 33 พระพุทธรูปประจ าวนัอาทิตย ์ปางถวายเนตร 
แหล่งท่ีมา : สุขใจ, [ออนไลน์], 2018 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com 

 

 4.4.2 พระประจ าวนัจันทร์ 

 พระประจ าวนัจนัทร์ เรียกว่า “ปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ” ลกัษณะของ

พระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปอยูใ่นพระอริยาบถยนื ยกพระหตัถท์ั้งสองแบตั้งข้ึนยืน่ออกไปขา้งหนา้

เสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยาห้าม เป็นปางเดียวกันกับปางห้ามสมุทร นิยมท าเป็นแบบพระ

ทรงเคร่ือง  

 ประวติัของพระปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามญาติคร้ังหน่ึง ไดเ้กิดโรคระบาดคร้ัง

ใหญ่ข้ึนในเมืองไพศาลี มีประชาชนลม้ตายเป็นจ านวนมาก กษตัริยลิ์จฉว ีเจา้ผูค้รองเมืองจึงไดก้ราบ

บงัคมทูลอาราธนาพระพุทธองค ์ให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง พระพุทธองคท์รงรับสั่งใหพ้ระอานนท ์

เจริญรัตนสูตรและประพรมน ้ าพระพุทธมนตร์อบพระนคร จนต่อมาภายหลงัโรคร้ายก็หายส้ินจาก

พระนครดว้ยพุทธานุภาพ 

 

http://www.sookjai.com/
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ภาพท่ี 34 พระพุทธรูปประจ าวนัจนัทร์ ปางหา้มสมุทรหรือปางหา้มญาติ 
แหล่งท่ีมา : สุขใจ, [ออนไลน์], 2018 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com 

 

 4.4.3 พระประจ าวนัองัคาร 

 พระประจ าวนัองัคาร เรียกวา่ “ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์” ลกัษณะ

ของพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปอยูใ่นพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองขา้งซอ้นทบั

เสมอกนั พระหตัถซ์า้ยทาบไปตามพระวรกาย พระหตัถข์วาตั้งข้ึนรับพระเศียรและมีพระเขนย 

(หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยูใ่ตพ้ระกจัฉะ  (รักแร้) 

  ประวติัของการสร้างพระปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์สมยัหน่ึง เม่ือ

พระพุทธองคป์ระทบัอยู ่ณ วดัเชตุวนั ในพระนครสาวตัถี คร้ังนั้นอสุรินทราหูจอมอสูร ซ่ึงส าคญัวา่

มีร่างโตใหญ่กวา่พระพุทธ เจา้ จึงไม่ยอมแสดงความอ่อนนอ้ม พระพุทธองคท์รงประสงคจ์ะลดทิฐิ

จองอสูร จึงทรงเนรมิตกายใหใ้หญ่โตกวา่จอมอสูร จอมอสูรจึงละทิฐิยอมอ่อนนอ้มต่อพระพุทธ

องค ์ 

http://www.sookjai.com/
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ภาพท่ี 35 พระพุทธรูปประจ าวนัองัคาร ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ 
แหล่งท่ีมา : สุขใจ, [ออนไลน์], 2018 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com 

 

 4.4.4 พระประจ าวนัพุธ 

 พระประจ าวนัพุธ (กลางวนั) เรียกว่า "ปางอุม้บาตร” เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระ

อริยาบถยนื พระหตัถท์ั้งสองประคองบาตรราวสะเอว 

 ประวติัและความเช่ือเก่ียวกบัการสร้างพระ"ปางอุม้บาตร มีว่าคร้ังหน่ึง หลงัจาก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเวสสันดรชาดก โปรดพระพุทธบิดาและหมู่พระญาติ

ทั้งหลาย บรรดาพระประยรูญาติต่างมีความแช่มช่ืนโสมนสั จนลืมกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์

ให้มารับภตัตาหารเช้าในพระราชวงั ดงันั้น ในวนัรุ่งข้ึน พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงเสด็จออกรับ

บิณฑบาตจากประชาชนทัว่ไปในกรุงกบิลพสัดุ ์

http://www.sookjai.com/
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ภาพท่ี 36 พระพุทธรูปประจ าวนัพุธกลางวนั ปางอุม้บาตร 
แหล่งท่ีมา : สุขใจ, [ออนไลน์], 2018 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com 

 

 4.4.5 พระประจ าวนัพฤหัส 

 พระประจ าวนัพฤหัส เรียกว่า “ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้” เป็นพระพุทธรูปอยู่ใน

พระอริยาบถประทบั (นัง่) ขดัสมาธิ พระหตัถ์ทั้งสองวางหงายซอ้นกนับนพระเพลา (ตกั) พระหตัถ์

ขวาทบัพระหตัถซ์า้ย พระชงฆ ์(แขง้) ขวาทบัพระชงฆซ์า้ย  

 ประวติัและความเช่ือในการสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้นั้ นมีว่า 

ภายหลงัจากท่ีพระมหาบุรุษไดก้ าราบพรยามารลงไดแ้ลว้ พระองคจึ์งไดต้ั้งพระทยัเจริญสมาธิจนได้

ญาณขั้นต่างๆ และในท่ีสุดก็ไดบ้รรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ในเวลาเชา้ตรู่ของวนัเพญ็ข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๖ (วนัวสิาขบูชา) 

http://www.sookjai.com/
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ภาพท่ี 37 พระพุทธรูปประจ าวนัพฤหสั ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ 
แหล่งท่ีมา : สุขใจ, [ออนไลน์], 2018 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com 

  

 4.4.6 พระประจ าวนัศุกร์ 

 พระประจ าวนัศุกร์ เรียกว่า “ปางร าพึง ” เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน 

พระหตัถท์ั้งสองประสานกนัยกข้ึนประทบัท่ีพระอุระ (อก) พระหตัถข์วาทบัพระหตัถซ์า้ย"  

 ประวติัและความเช่ือการสร้างพระพุทธรูปปางร าพึงนั้น มีวา่ ภายหลงัจากท่ีตรัสรู้

ไดไ้ม่นาน พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงประทบัอยู่ภายใตต้น้ไทร (อชปาลนโครธ) ก็ไดท้รงร าพึงถึง

ธรรมท่ีไดต้รัสรู้นั้นวา่เป็นธรรมท่ีละเอียดลึกซ่ึงยากแก่การเขา้ใจ จึงทรงรู้สึกอ่อนพระทยัในการท่ี

จะน าออกแสดงโปรดสัตว ์แต่เพราะพระมหากรุณาคุณของพระองค์ ซ่ึงไดพ้ิจารณาเห็นว่าสรรพ

สัตวมี์ภูมิต่างกนั จึงทรงพระด าริท่ีจะแสดงธรรม ตามภูมิชั้นแห่งปัญญาสรรพสัตวน์ั้นๆ 
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ภาพท่ี 38 พระพุทธรูปประจ าวนัศุกร์ ปางร าพึง 
แหล่งท่ีมา : สุขใจ, [ออนไลน์], 2018 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com 

  

 4.4.7 พระประจ าวนัเสาร์ 

 พระประจ าวนัเสาร์ เรียกว่า “ปางนาคปรก” เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถ

ประทบั (นัง่) ขดัสมาธิ หงายพระหตัถ์ทั้งสองวางซ้อนกนับนพระเพลา (ตกั) พระหตัถ์ขวาซ้อนทบั

พระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบลัลงัก์และแผ่พงัพาน

ปกคลุมอยูเ่หนือพระเศียร 

 ประวติัและความเช่ือในการสร้างพระปางนาคปรกมีวา่ คร้ังเม่ือพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ประทบัเสวยวิมุตติสุขอยูใ่ตต้น้จิก (มุจจลินท)์ บงัเอิญในช่วงนั้นมีฝนตกพร าๆ ตลอด ๗ วนั พระ

ยานาคมุจลินทไ์ดเ้ล้ือยมาท าขนดลอ้ม พระวรกายของพระพุทธองค ์๗ ชั้นแลว้แผพ่งัพานปกไวใ้น

เบ้ืองบนเหมือนกั้นฉตัร ดว้ยประสงคจ์ะก าบงัลมฝนมิใหต้อ้งพระวรกาย 
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ภาพท่ี 39 พระพุทธรูปประจ าวนัเสาร์ ปางนาคปรก 
แหล่งท่ีมา : สุขใจ, [ออนไลน์], 2018 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com 

 

 4.4.8 พระประจ าวนัพุธกลางคืน  

พระประจ าวนัพุธกลางคืน เรียกวา่ ปางป่าเลไลกย ์พระพุทธรูปอยูใ่นพระอริยาบถประทบั 
(นัง่) บนกอ้นศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบวั พระหตัถซ์า้ยวางคว  ่าบนพระขนุ (เข่า) พระหตัถ์
ขวาวางหงาย นิยมสร้างชา้งหมอบใชง้วงจบักระบอกน ้า อีกดา้นหน่ึงมีลิงถือรวงผึ้งถวาย  
 

ประวติัและความเช่ือการสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลย ์กล่าวถึงเม่ือพระพุทธองคป์ระทบั
อยูท่ี่เมืองโกสัมพี คร้ันนั้นพระภิกษุมีมากรูปดว้ยกนั และไม่สามคัคีปรองดอง ไม่อยูใ่นพุทธโอวาท 
ประพฤติตามใจตวั พระองคจึ์งเสด็จจาริกไปอยูต่ามล าพงัพระองคเ์ดียวในป่าท่ีช่ือวา่ปาลิไลยกะ 
โดยมีมีพญาชา้งเชือกหน่ึงช่ือ "ปาลิไลยกะ" เช่นเดียวกนั มีความเล่ือมใสในพระพุทธองค ์มาคอย
ปฏิบติับ ารุงและคอยพิทกัษรั์กษามิใหส้ัตวร้์ายมากล ้ากราย ท าใหพ้ระพุทธองคเ์สด็จประทบัอยูใ่น
ป่านั้นดว้ยความสงบสุข และป่านั้นต่อมาก็ไดช่ื้อวา่ "รักขิตวนั" คร้ันพญาลิงเห็นพญาชา้งท างาน
ปรนนิบติัพระพุทธเจา้ดว้ยความเคารพ ก็เกิดกุศลจิตท าตามอยา่งบา้ง ต่อมาชาวบา้นไปเฝ้า
พระพุทธเจา้แต่ไม่พบ และทราบเหตุ ก็พากนัต าหนิติเตียน และไม่ท าบุญกบัพระเหล่านั้น พระภิกษุ
เหล่าน้ีจึงไดส้ านึก ขอใหพ้ระอานนทไ์ปทูลเชิญเสด็จพระพุทธองคก์ลบัมา ชา้งปาลิไลยกะก็มาส่ง
เสด็จดว้ยความเศร้าเสียใจ จนหวัใจวายลม้ตายไป ดว้ยกุศลผลบุญจึงไดไ้ปเกิดเป็น "ปาลิไลยกะ
เทพบุตร"  

http://www.sookjai.com/
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          จากเหตุการณ์น้ี ถือวา่เป็นเหตุการณ์อนัน่าสลดใจเป็นอยา่งยิง่ ถึงพฤติกรรมของพระ 2 ฝ่าย
ในขณะนั้น ไม่เช่ือฟังแมก้ระทั้งพระพุทธเจา้ พุทธศาสนิกชนจึงไดส้ร้างพระปางน้ีข้ึน เพื่อเป็น
อนุสรณ์เตือนใจถึงการแตกสามคัคี การทะเลาะววิาทกนั 

 

 

ภาพท่ี 40 พระพุทธรูปประจ าวนัพระเกตุเสวยอาย ุปางสมาธิเพชร 
แหล่งท่ีมา : สุขใจ, [ออนไลน์], 2018 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com 

 

5. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่ (The new cultural objects in 
new context) ทีไ่ด้รับอทิธิจากการเปลีย่นแปลงทางสังคมวฒันธรรมและความเช่ือทางพุทธศาสนา    
   จากท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 1 ถึง 4 นั้น ท าใหข้า้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่ (The new cultural objects in new context) ท่ีได้รับอิทธิจากการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมและความเช่ือทางพุทธศาสนาซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 

และขอ้มูลจากภาคสนามดว้ยการสังเกตการณ์จากการลงส ารวจพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีศึกษาน้ี  

ขา้พเจา้มีความเห็นวา่ “วตัถุทางวฒันธรรมมิไดเ้ป็นเพียงผลผลิตของศิลปินหรือของปัจเจกบุคคลใด

บุคคลหน่ึงเท่านั้น แต่ยงัเป็นผลผลิตของวฒันธรรมอีกด้วย” ความเห็นเช่นน้ีหากกล่าวในงาน

สร้างสรรค์ของข้าพเจ้าแล้วหมายความว่างานสร้างสรรค์ท่ีข้าพเจ้าสร้างสรรค์ท่ีเรียกว่า “วตัถุ
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วฒันธรรมในบริบทใหม่” น้ีแมจ้ะเป็นงานสร้างสรรคท่ี์เกิดจากการสร้างงานศิลปะของขา้พเจา้ แต่

แน่นอนวา่ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจรวมถึงการเรียนรู้หลายมิติจากสังคมวฒันธรรมทั้งในมิติทาง

ศาสนา ความเช่ือ พฤติกรรมการแสดงออกของคนในพุทธสังคมท่ีแฝงฝังระคนปนกนักบัวฒันธรรม

สังคมแบบทุนนิยม สังคมแบบยุคโลกาภิวฒัน์ ท่ีส่งผลต่อการแสดงออกต่อความเช่ือในทางพุทธ

ศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการผลกัดนัหรือการสะทอ้นออกของสังคมในปัจจุบนั 

  

6. อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน 
 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ สภาวะธรรมชาติ ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม มนุษย ์สังคม ศาสนาและความเช่ือ

คือส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อจินตนาการและความคิดในการสร้างสรรคข์องศิลปินมาโดยตลอด ดงันั้น ค า

ว่า แรงบนัดาลใจ (Inspiration) และ อิทธิพล (Influence) จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีบอกถึงท่ีมาแห่งการ

สร้างสรรค์ การท่ีผูส้ร้างสรรค์งานศิลปะสนใจศึกษาเรียนรู้จากผลงานศิลปะและจากศิลปินนั้น

มกัจะเกิดการรับลกัษณะหรือความคิดท่ีชมชอบมาจากผลงานศิลปินนั้นๆ ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองปกติท่ี

ศิลปะจะส่งต่อให้กนัและเป็นท่ีเขา้ใจกนัดีว่าจดัอยูใ่นขอบข่ายของทั้งแรงบนัดาลใจและอิทธิพลท่ี

ไดรั้บ แต่ทว่าในระยะแรกๆนั้น การรับมาแลว้ถ่ายทอดใหม่จะปรับสร้างให้มีลกัษณะเฉพาะของ

ตนเองเป็นหน้าตาใหม่ท่ีไม่เหมือนกบัรูปตน้แบบ ดงัการลอกหรือถอดยกมาทุกประการ น่ีคือการ

สร้างสรรค์ท่ีส่งผ่านกันมาอย่างยาวนาน แต่ถึงกระนั้นก็มิใช่กฎเกณฑ์ท่ีตายตวั ศิลปินท่ีช่ืนชม

ผลงานของศิลปินรุ่นก่อนแลว้น ามาถ่ายทอดใหม่โดยยงัคงลกัษณะท่ีเป็นตน้แบบนั้นๆไวก้็มีเช่นกนั 

ศิลปินบางคนเพิ่มเติมส่ิงหรือส่วนท่ีคิดใหม่ลงไปด้วยพร้อมกับลักษณะเฉพาะตวั บางคนลอก

ส าหรับศึกษา ลอกโครงสร้างองคป์ระกอบทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน52  

 ค าวา่ “แรงบนัดาลใจ” และ “อิทธิพล” นั้นมีการตีความท่ีมองกนัคนละมุม ศิลปินหลายคน

มีความเห็นวา่การรับรูปแบบบางอยา่งจากศิลปินอ่ืนมาสร้างสรรคใ์หม่แมจ้ะมีกล่ินอายของตน้แบบ

ปรากฎอยูก่็มิใช่เร่ืองของการรับอิทธิพล แต่เป็นเร่ืองราวของการรับหรือไดแ้รงบนัดาลใจมาสร้าง

ผลงาน แต่ถา้ลกัษณะของตน้แบบปรากฎอยูม่ากจึงจะเป็นการรับอิทธิพล บา้งก็มีการตีความตรงกนั

ขา้ม ไม่วา่จะมีการให้ความหมายค าอยา่งไร ความหมายทั้ง 2 น้ีก็ถูกใชร่้วมกนัจนเกิดการคละเคลา้

                                                           

 52 รสลิน  กาสต,์ แอพ็โพรพริเอชันอาร์ต ศิลปะแห่งการหยบิยมื, ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558. หนา้ 2 
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ความเขา้ใจจนก่อให้เกิดพฒันาการของ 2 ค าน้ีและยงัแตกค าใหม่ข้ึนคือค าว่า การหยิบยืมหรือการ

เอามาครอบครอง ซ่ึงมาจากค าศพัทว์า่ “แอพ๊โพรพิเอชนั” (Appropriation)  

 ค าว่า “แอ๊พโพรพิเอชัน” มีการอธิบายท่ีมกัอา้งถึงส่ิงต่างๆท่ีถูกหยิบยืมมาสร้างสรรค์ข้ึน

ใหม่ ส่ิงท่ีหยิบยืมมาอาจรวมถึงภาพ รูปทรง หรือรูปแบบต่างๆ จากประวติัศาสตร์ศิลปะจาก

วฒันธรรมป๊อปปูลาร์หรือวสัดุและเทคนิคต่างๆ จากส่ิงท่ีไม่เป็นศิลปะ เม่ือเขา้สู่ช่วงทศวรรษท่ี 

1980 ค  าศพัทน้ี์ใชก้นัมากข้ึนดว้ยการเรียกลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีศิลปินน าเอาผลงานของศิลปินอ่ืน

มาสร้างสรรค์เป็นผลงานช้ินใหม่ข้ึน ซ่ึงงานช้ินใหม่น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลง

จากผลงานตน้แบบ53  

 การเดินทางของค าวา่แอ๊พโพรพิเอชนั เห็นไดช้ดัเจนในกลุ่มศิลปินดาดาซ่ึงรวมทั้งของมาร์

เชล ดูชอง (Marcel Duchamp) ดว้ยศิลปินกลุ่มน้ีไดห้ยิบยืมส่ิงของท่ีพบเห็นอยูใ่นชีวิตทุกวนัมาใช้

เป็นงานศิลปะดงัเช่น ผลงานของคุร์ท ชวิทเทอร์ (Kurt Schwitters) จีน อ๊าพ (Jean Arp) และฟราน

ซีส พีคาเบีย (Francis Picabia) เช่นเดียวกับศิลปินเซอร์เรียลิสต์ เมเร่ต์ ออพเพนไฮม์ (Meret 

Oppenheim) ก็นิยมใชว้ตัถุส่ิงของท่ีพบเห็นอยูท่ ัว่ไปในชีวิตประจ าวนัดงัเช่นผลงาน “วตัถุ (อาหาร

กลางวนัในภาชนะหุ้มขนสัตว์)” Object (Luncheneon in Fur, 1936) ศิลปินน าขนเฟอร์มาหุ้มถ้วย

กาแฟซ่ึงส่ิงท่ีศิลปินหยบิเอามาใชร่้วมกนัน้ี จะใหค้วามหมายใหม่ต่อการรับรู้54  

 

                                                           

 53 รสลิน  กาสต,์ 2558 เพิง่อา้ง,  หนา้ 3. 
 54 รสลิน  กาสต,์ 2558 อา้งแลว้,  หนา้ 6. 
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ภาพท่ี 41 Meret Oppenheim. Object, 1936, Fur-covered cup, saucer and spoon. Museum of 
Modern Art, New York 
เขา้ถึงเม่ือ 9 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.npr.org                                         

 

 โดยปกติแลว้การลอกหรือท าซ ้ าใหม่นั้นไม่ไดรั้บพิจารณายอมรับวา่เป็นงานศิลปะท่ีดี

จนกระทัง่ดูชองไดเ้ปล่ียนความคิดน้ีดว้ยการสร้างผลงานศิลปะจากวตัถุส าเร็จรูป (Readymade) ท่ี

ช่ือวา่ “น ้าพุ” (Fountain)โดยใชโ้ถปัสสาวะมาตั้งแสดงโดยตรง ดูชองใหว้ตัถุในงานของเขาเป็นตวั

เรียกร้องยนืกรานวา่คุณค่าของงานศิลปะไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการสร้างสรรคต์ามจารีตนิยมแต่ข้ึนอยูก่บั

ความคิดทั้งหลายท่ียนืหยดัอยูเ่บ้ืองหลงัผลงาน 
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ภาพท่ี 42 Marcel Duchamp. Fountain (Urnal), 1917. Glazed ceramic replica (original lost). 
เขา้ถึงเม่ือ 9 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.npr.org 

 

 ศิลปินป๊อปอาร์ต (Pop Art) หรือศิลปินในศิลปะประชานิยมดัง เช่น รอย ลิกเตนสไตน์ 

(Roy Lichtenstein) แคลส์ โอลเดนเบิร์ก (Claes Oldenberg) และแอนด้ี วอร์ฮอล (Andy Warhol) 

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากดูชองและนิยมหยิบยืมภาพมาจากงานพาณิชยศิ์ลป์ และวฒันธรรมป๊อปปู

ลาร์พร้อมไปกบัการใช้เทคนิคของทางอุตสาหกรรม โอลเดนเบิร์ก ถือเป็นศิลปินผูข้บัเคล่ือนการ

น าเสนอลกัษณะของวตัถุธรรมดาทัว่ไปและของใช้อุปโภคบริโภคในแง่ท่ีเลวร้าย ในจุดน้ีเขาใช้

กลไกทางศิลปะอนัหลากหลาย ทั้งการแทนท่ีวตัถุตน้แบบด้วยของส่ิงอ่ืนท่ีแตกต่าง หรือการใช้

สัดส่วนท่ีใหญ่เกินจริง ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของวตัถุอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้อาหารถูก

เปล่ียนรูปร่างเป็นกอ้นปูนปลาสเตอร์ โถสุขภณัฑ์ท่ีถูกสุขอนามยักลายเป็นผา้นุ่มน่ิมห้อยต่องแต่ง 

และเคร่ืองใชภ้ายในบา้นกลายเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ยกัษ ์

https://www.npr.org/
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ภาพท่ี 43 Claes Oldenburg. Floor Cone. 1962. The Museum of Modern Art, New York 
เขา้ถึงเม่ือ 9 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://moma.tumblr.com 

 

 

ภาพท่ี 44 Claes Oldenberg. Meats, 1964. Plaster, Clay and marble, painted. Private Collection. 

เขา้ถึงเม่ือ 9 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.nytimes.com 

http://moma.tumblr.com/
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/10/16/t-magazine/claes-oldenburg-and-his-art-through-the-years/s/oldenburg-slide-6AHD.html
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วสัดุประเภทพลาสติกหรือโฟมยรีูเธน ถูกน ามาท าใหเ้ป็นกน้กรองบุหร่ีท่ีถูกแยกออกมา ใน

ผลงาน “ก้นบุหร่ีช้ินยกัษ์” ซ่ึงศิลปินน ามากองรวมกนับนฐานเหล่ียมท่ีมีพื้นลาดเอียง ในแง่ของ

รูปทรง สสารและมิติท่ีถูกเปล่ียนไปนั้น ท าให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบแปลกแยกจากสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

ปกติทุกวนั และถูกยกยอ่งให้เป็นผลงานศิลปะดว้ยตวัของมนัเอง ถา้พินิจจุดงานน้ีใกล้ๆ  เราอาจนึก

ไม่ออกว่าน่ีคือท่ีเข่ียบุหร่ีท่ีมีก้นบุหร่ีอยู่เต็ม แมแ้ต่สีท่ีเปล่ียนจากสีขาวไปเป็นเหลืองออกน ้ าตาล

กระทัง่เป็นน ้าตาลด านั้น ดูแลว้ท าใหนึ้กถึงขยะมากกวา่ส่ิงสวยงาม และยงับอกเป็นนยัถึงปลกระทบ

อนัน่าเศร้าซ่ึงขดัแยง้กบัเน้ือหาท่ีถูกถ่ายทอดออกมาอยา่งน่าประหลาด ความเป็นประติมากรรมท่ี

สมบูรณ์แบบนั้น ดูจะไม่เขา้กบัการนึกถึงเศษกน้บุหร่ีท่ีสกปรกและกล่ินไม่พึงประสงค์เลย ทว่า

ความขัดแยง้ดังกล่าวกลับเป็นเหมือนยาอายุวฒันะท่ีส่งผลให้งานของโอลเดนเบิร์กประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างดี วสัดุและความหมายของงานดูมีความสอดคลอ้งกนัน้อยมาก เช่นเดียวกบั

รูปทรงและเน้ือหา ความไม่สอดคลอ้งกนัน้ีแสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ท่ีมีอยู่ภายใตอ้ารยธรรม

สมยัใหม่ ขณะท่ีเป็นการก่อใหเ้กิดคุณค่าดา้นสติปัญญาและความงามในสินคา้อุปโภคราคาถูกท่ีโอล

เดนเบิร์กไดย้กระดบัคุณค่าของส่ิงธรรมดาเหล่านั้นใหมี้ฐานะเป็นงานศิลปะ 55  

 

ภาพท่ี 45 Claes Oldenberg. Giant Fagends, 1967. Canvas, urethane foam, wire, wood, latex and 
Formica. Whitney Museum of American Art, New York 
เขา้ถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://whitney.org 

                                                           
55 เคลาส์ ฮอนเนฟ, ป๊อปอาร์ต, เชียงใหม่ไฟน์อาร์ต, 2552. หนา้ 60  
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 ชารอน แมต แอตคินส์ (Sharon Matt Atkins) ผูท้  างานวิจยัเร่ือง “ศิลปะแอ๊พโพรพริเอชัน

และเอกลกัษณ์ตั้งแต่ ค.ศ.1980” ไดอ้ธิบายถึงแอพ๊โพรพิเอชนัวา่ ตามความหมายท่ีสืบทอดกนัมานั้น

อา้งถึงการครอบครองบางส่ิงท่ีเป็นของคนอ่ืน เป็นค าท่ีไม่ใช่การอธิบายความแตกต่างในชนิดของ

วตัถุท่ีถูกหยิบยืมมาหรือเป้าหมายของสุนทรีย์ท่ีต่างกัน “แอ๊พโพรพริเอชัน” เป็นค าอธิบาย

ประวติัศาสตร์ศิลปะหน่ึงท่ีผลิแตกออกมาในยคุโพสตโ์มเดิร์น (Postmodern)56  

 รสลิน  กาสต ์ไดอ้ธิบายถึงบริบทอนัหลากหลายของศิลปะแอพ๊โพรพริเอชนั วา่การหยบิยมื

ผลงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียงมาสร้างใหม่ โดยใชแ้นวคิดของศิลปินรุ่นหลงัสร้างสรรคใ์หแ้สดงการรับรู้

ใหม่และความหมายใหม่นั้นไดเ้ป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในยุคโพสต์โมเดิร์นและ

เรียกกนัวา่ “แอ๊พโพรพริเอชนัในความหลากหลายของผลงานตน้แบบ” ในการสร้างสรรคน์ั้นเป็น

การสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นงานศิลปะทรงคุณค่าจ านวนมากมายในประวติัศาสตร์ศิลป์ และเป็นท่ีรู้จกักนั

มานาน จึงกล่าวไดว้่าการสร้างสรรค์งานเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีให้ประโยชน์ยิ่งต่อประเด็นการเรียกร้อง

ความสนใจจากผูช้ม ซ่ึงศิลปินรุ่นหลงัจะน ามาใช้ในการแตกต่อประเด็นคิด เทคนิคและวิธีการ

น าเสนอ ความหลากหลายในบริบทใหม่ๆท่ีปรากฎจึงสร้างแรงดึงดูดไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จยิ่ง 

ซ่ึงในความหลากหลายน้ีท าให้เห็นวา่ศิลปินสนุกกบัการต่อยอดในลกัษณะต่างๆออกมาใหม่อย่าง

ต่อเน่ือง และไดรั้บการขานรับจากผูช้มสูงดว้ยเช่นกนัและการสร้างสรรคง์านเช่นวา่น้ีไดป้รากฎให้

เห็นตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 19  โดยมีศิลปินป๊อปและศิลปินร่วมสมยัในช่วงทศวรรษท่ี 1960 เร่ิมนิยม

น าภาพศิลปะท่ีส าคญัมาต่อยอดใหม่ ไม่วา่จะเป็นผลงานโมนาลิซ่าของแอนด้ี วอร์ฮอลซ่ึงสร้างข้ึน

หลายภาค แสดงการซ ้ ากนัของภาพและใชสี้ของระบบการพิมพก์ารสอดสลบัสี (4 Colors process) 

ท่ีมีแม่สีหลกั 4 สีคือ ฟ้า แดง เหลืองและด า จดัวางเรียงสลบัสีข้ึนใหม่ดงัผลงาน “โมนาลิซ่า” (Mona 

Lisa)57 (ดูรูปท่ี 2.44)  

                                                           
56 รสลิน  กาสต,์ 2558 อา้งแลว้,  หนา้ 9 
57 รสลิน  กาสต,์ 2558 อา้งแลว้,  หนา้ 178 
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ภาพท่ี 46 Andy Warhol, Mona Lisa, 1963. Silkscreen ink on synthetic polymer paint on canvas.                 
Courtesy: Blum Helman Gallery, New York 
เขา้ถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.christies.com 

  นอกจากน้ี ยงัมีศิลปินท่านอ่ืนก็ได้สร้างสรรค์งานในท านองเดียวกัน ผลงาน

ประติมากรรมของอีฟท ์ไคลน์ (Yves Klein) ใน Victory of Samothrace ซ่ึงศิลปินน าประติมากรรม

กรีกช้ินส าคญัมาสร้างใหม่ในบุคลิกของตนเองดว้ยการใช้สีฟ้าเขม้หุ้มครอบคลุมผลงานหลายช้ิน 

จนเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นสีเฉพาะดุจดงัลายเซ็นของไคลน์58 (ดูรูปท่ี 2.45)  

                                                           
58 (รสลิน  กาสต์ 2558) 
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ภาพท่ี 47 Yves Klein. Victory of Samothrace, 1962.  Plaster, resin and pigment Mounted on 
stone. Private Collection. 
เขา้ถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://theredlist.com 

 ในการสร้างสรรค์งานท่ีใช้วสัดุจากผา้นั้น จากการศึกษาจากผลงานของศิลปิน

ยิงก้า โชนิแบร์ (Yinka Shonibare) ศิลปินผิวด าผูเ้รียกตวัเองว่า “ผูมี้สองวฒันธรรมอย่างแทจ้ริง” 

ยิงกา้ โชนิแบร์เร่ิมสนใจการหยิบเอาผา้แอฟริกนัมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เน่ืองจากได้คน้

พบว่าแท้จริงแล้วผ้าแอฟริกันซ่ึงมีลวดลายสีสันสดใสนั้ นแท้จริงแล้วเป็นผ้าฝ้ายบาติกจาก

อินโดนีเซีย ชาวดตัช์ผูเ้ป็นเจา้อาณานิคมของอินโดนีเซียเป็นผูเ้ร่ิมตั้งโรงงานผลิตผา้น้ีส าหรับตลาด

ในอินโดนีเซีย ซ่ึงเวลานั้นเป็นช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แต่ทวา่ลวดลายท่ีปรากฎไม่เป็นท่ีนิยม

ในอินโดนีเซีย จึงไดน้ าไปลองขายท่ี West Africa ปรากฎวา่ไดรั้บความนิยมมาก ต่อมาภายหลงัก็ถูก

ชาวองักฤษท าการก๊อปป้ีและผลิตขายเอง คนแอฟริกนัรับมาใช้กนัอย่างเป็นท่ีพอใจยิ่งในปัจจุบนั 

กลายเป็นลกัษณะส าคญัอย่างหน่ึงหรือเป็รสัญลกัษณ์ต่อโลกก็ว่าได้ถึงความเป็นแอฟริกัน และ

ศิลปินกล่าวว่า “วสัดุหรือผา้น่ีล่ะคือความคิด” (Miller, Online, 2009) ในการสร้างสรรค์งานมีการ

แสดงออกถึงความคิดในทางประวติัศาสตร์แฝงฝังอยู่ โดยพิจารณาได้จากการแสดงออกของ

ความคิดและผลงานของศิลปินเม่ือมีค าถามจาก Lacayo ว่าอะไรท าให้ศิลปินตอ้งการใช้ผา้แสดง

ความเป็นแอฟริกนัสวมใส่หุ่นและตดัศรีษะออก ศิลปินให้ค  าตอบว่า “ผมคิดเก่ียวกบัลทัธิการล่า

https://theredlist.com/
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อาณานิคม อะไรท่ีผมก าลงัท าอยู่ในองักฤษ ท าไมผมพูดภาษาองักฤษ และผมคิดเก่ียวกบัพวกขุน

นางคนชั้นสูง ในช่วงเวลานั้นความคิดท่ีเกิดข้ึนคือ ตอ้งการสร้างหุ่นจ าลองเพื่อลอ้เลียนเสียดสีพวก

ขนุนางคนชั้นสูง ตดัศรีษะออกแลว้จบัแต่งชุดดว้ยผา้ลายเหล่าน้ี เป็นดงัการอุปมาส าหรับส่ิงปัจจุบนั

ส าหรับผมแลว้มนัเก่ียวกบัเร่ืองลอ้เลียนและเสแสร้งมากกวา่ ในคาริเบียนแมว้า่จะเป็นช่วงเวลาของ

ทาส เขาก็จะมีเทศกาล คือวนัท่ีคนชนชั้นแรงงานสามารถเป็นอะไรก็ไดต้ามท่ีใจคุณอยากจะเป็น คุณ

เห็นผา้แอฟริกนัในส่ือซ่ึงโดยปกติจะปรากฎอยู่ในรายงานเก่ียวกบัคนจนแอฟริกนั ดงันั้นเม่ือผม

ปรับเปล่ียนให้ผา้ลายเหล่านั้นมาอยูใ่นรูปแบบเส้ือผา้ของคนชั้นสูงทั้งหลายจึงให้การรับรู้ของการ

เล่นกบัความสัมพนัธ์ของเจา้อาณานิคม59 นอกจากจะน าเสนอช้ินงานแสดงการลอ้เลียนทางการเมือง

แลว้ยงัน าเสนอในทางสังคมอีกหลายช้ินซ่ึง โชนิแบร์เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีนิยมสร้างผลงานในลกัษณะ

ศิลปะแอพ๊โพรพริเอชนั สร้างสรรคใ์หม่จากจิตรกรรมและวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ  

 

 

ภาพท่ี 48 Yinka Shonibare. How to Blow up Two Heads at Once (Ladies), 2006 
Two life-size mannequins, two guns, Dutch wax printed cotton, shoes and leather Riding boots, 

plinth. Collection of Davis Museum and Cultural Center, Wellesley College. เขา้ถึงเม่ือ 15 

กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://curiator.com/ 

  จิตรกรรมของฟราโกนาร์ด (Jean-Honore Fragonard) ศิลปินจากยุคโรโกโก 

คริสต์ศตวรรษท่ี 18 มีสาระท่ีสะดุดตาต่อโชนิแบร์มาก เร่ืองราวของคนชั้นสูงท่ีมีชีวิตสุขสบาย มี

ความเป็นอยูอ่ยา่งหรูหรา มีเวลาวา่งมากต่อการพกัผอ่นและพลอดรัก ภาพท่ีเขียนข้ึนรับใชช้นชั้นสูง

                                                           
59 รสลิน  กาสต์, 2558 อ้างแล้ว,  หน้า 252 

https://curiator.com/
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จนถูกต่อต้านจากผู ้คนทั่วไปในเวลาต่อมา ความฟุ่มเฟือยต่างๆท่ีปรากฎนั้ นมีส่ิงท่ีโชนิแบร์

ปรารถนาท่ีจะน าไปสร้างเปรียบเทียบกบัแนวคิดของตนเอง เพราะผูค้นเหล่าน้ีคือตวัแทนผูท่ี้บงัคบั

คนแอฟริกนัมาเป็นทาส โดยฟราโกนาร์ดนิยมเขียนภาพคนชั้นสูงท่ีสวมเส้ือผา้ท่ีตกแต่งอยา่งหรูหรา

งดงามกบับรรยากาศพาฝันอยา่งเต็มก าลงั รูปคนของเขาจะดูราวกบัการขยบัหมุนแสดงอากปักิริยา

ของการคเล่ือนตวักบัอิริยาบถนั้นๆ นอกจากน้ีศิลปินยงันิยมแสดงรายละเอียดของทุกๆส่ิงในภาพ 

ไม่วา่จะเป็นภูมิทศัน์รายรอบ อาภรณ์และเคร่ืองตกแต่ง ดงัเช่นผลงาน “ชิงชา้”   

 

ภาพท่ี 49 Fragonard. The Swing,1766. Oil on Canvas, The Wallace Collection, London. 
เขา้ถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://fineartamerica.com 

 นอกจากผลงานของโชนิแบร์แลว้ยงัมีศิลปินรุ่นหลงัไดส้ร้างสรรค์ผลงานโดยใช้

ตน้แบบ “ชิงช้าหลงัจากฟราโกนาร์ด” ท่ีศิลปินหยิบยืมมาจากจิตรกรรมในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 18 

“ชิงชา้” โดยฟราโกนาร์ดเช่นกนั ในบริบทใหม่ของ “ชิงชา้” ท่ีน าเสนอโดยโชนิแบร์นั้น ศิลปินท า

การเจาะเอาส่วนกลางภาพเฉพาะสตรีบนชิงชา้ท่ีห้อยแขวนจากตน้ไม ้ศิลปินสร้างเป็นงานประติมา

กรรมซ่ึงตรงขา้มกบัตน้แบบท่ีเป็นจิตรกรรม ผิวขาวของสตรีสูงศกัด์ิถูกปรับมาอยูใ่นผิวสีแทน วิถ๊

ชีวิตและการแต่งกายของคนชั้นสูงในยุควิกตอเรียท่ีนิยมผา้ไหมสีอ่อนมนัระยบัประดบัลูกไมเ้ชิง

ชายปลายแขนและกระโปรง ถูกแทนท่ีดว้ยผา้ฝ้ายลวดลายแพรวพราวสีสดฉูดฉาด สวมใส่โดยสตรี

ต่างเผา่พนัธ์ุ นอกจากน้ีศิลปินยงัเพิ่มลายพิมพท์บัลงไปในบางส่วนดว้ยโลโกข้นาดใหญ่ของแบรนด์

https://fineartamerica.com/
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ท่ีมีช่ือเสียง อยา่ง Dior, Chanel และ Gucci เป็นอารมณ์ขนัท่ีศิลปินปรารถนาจะให้ผูช้มเกิดประเด็น

คิดเก่ียวกบัมนุษย ์เช้ือชาติ และวถีิทางสังคม ท่ีอาจช่วยใหผู้ค้นบนโลกใบน้ีปรับเปล่ียนทศันคติใหม่ 

ยอมรับในความแตกต่างและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั60  

 

 

ภาพท่ี 50 Yinka Shonibare. The Swing (After Fragonard), 2001. Mixed-media Installation. Tate 
Modern, London. 
เขา้ถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.tate.org.uk 

  เม่ือพิจารณาระหวา่งภาพเขียนเช่นจิตรกรรมสีน ้ามนักบัผลงานท่ีสร้างข้ึนใหม่ โดย

การหยิบยืมมาจากจิตรกรรมส าคญัๆ ในประวติัศาสตร์แลว้ ความแตกต่างท่ีชดัเจนคืออารมณ์และ

การแสดงออก ผลงานหลายช้ินศิลปินยุคปัจจุบนัน ามาสร้างใหม่ด้วยส่ือเดียวกนัคือ สีน ้ ามนับน

                                                           
60 รสลิน  กาสต์, 2558 อ้างแล้ว,  หน้า 259 
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ผา้ใบ และอีกหลายๆช้ินท่ีใชส่ื้อต่างกนัโดยส้ินเชิงจากภาพเขียนตน้แบบดงัเช่นผลงานของโชนิแบร์ 

ทั้งน้ีการท่ีศิลปินน าผลงานมาสร้างใหม่ก็มิไดคิ้ดเปรียบเทียบในความเหนือชั้นกว่า ซ่ึงส่วนใหญ่

แลว้จะเป็นเพราะมีความช่ืนชอบในผลงานนั้นๆ และแน่นอนวา่ใชค้วามส าคญัของผลงานตน้แบบ

เป็นภาพดึงความทรงจ าของผูช้มให้เขา้มาพิจารณาสาระใหม่ ฝากความทรงจ าใหม่ให้กบัผูช้มด้วย

ความคิดและวิธีการของสังคมท่ีต่างยุคสมยักนั มีการน าเสนออกมาอยา่งหลากหลายและไดรั้บการ

ตอ้นรับจากผูช้มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเป็นเพราะให้การจดจ าใหม่ท่ีต่างรสไปจากสุนทรียท่ี์

เคยด่ืมด ่ามา ในการสร้างสรรคง์านนั้น รสลิน  กาสต ์อธิบายวา่ โชนิแบร์ใชภ้าพจิตรกรรมของฟรา

โกนาร์ดมาช่วยดึงผูช้มเขา้สู่ความคิดของศิลปินในประเด็นการเยย้หยนั ประชดประชนั ดว้ยการตั้ง

ค  าถามใหม่กบัชีวิตในยุคอดีตพร้อมกบัการตั้งค  าถามถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของแอฟริกนั ผลงาน

ของเขาจึงไม่มีบรรยากาศของอารมณ์พาฝันดงัผลงานตน้แบบ แต่ทว่าเป็นอารมณ์เยย้หยนัอย่าง

เต็มท่ี ดงันั้นความละเมียดละไมของบรรยากาศแวดลอ้มจึงมิใช่สาระจ าเป็นแต่อยา่งใด เพียงรูปทรง

หลกัท่ีน ามาเรียกสายตาเขา้สู่ปัญหาใหม่ท่ีศิลปินตั้งโจทยข้ึ์น ก็ถือวา่ตรงความปรารถนาของศิลปิน

แล้ว ในส่วนของการน ามาสร้างใหม่นั้ น รสลิน  กาสต์ อธิบายว่า การน าภาพท่ีเป็นท่ีรู้จักมา

สร้างใหม่มิใช่เป็นเพียงการศึกษาคน้หาความพิเศษต่างๆจากภาพตน้แบบเพียงอย่างเดียว แต่กลบั

เป็นการเปิดประเด็นคิดใหม่ พฒันาการของ “การน ามาใช”้ ท่ีเป็นผลมาจากแรงบนัดาลใจละอิทธิพล 

ไดป้รับเขา้สู่ “การหยิบยืม” ดว้ยการใชภ้าพตน้แบบอยา่งจงใจท่ีจะแสดงความเป็นตน้แบบไวอ้ย่าง

ชดัเจน การหยบิยมืภาพผลงานส าคญัท่ีมีช่ือเสียงจากประวติัศาสตร์ศิลปะมาสร้างสรรคแ์ละน าเสนอ

ใหม่ดว้ยแนวคิดและวิธีการอนัหลากหลายต่างไปจากผลงานตน้แบบท่ีหยิบยืมมา กลายเป็นการต่อ

ยอดความคิดท่ีพลิกอารมณ์สู่การรับรู้ศิลปะในแง่มุมใหม่ ถึงแมว้่าภาพตน้แบบท่ีศิลปินรุ่นหลัง

หลายคนน ามาสร้างสรรค์จะเป็นภาพๆเดียวกัน แต่ด้วยความคิดและการน าเสนอท่ีแยบยล จึง

ก่อให้เกิดบริบทใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิมและยงัสร้างคุณค่าใหม่อนัหลากหลายท่ีน่าสนใจยิ่งต่อวงการ

ศิลปะ61 

 

 

                                                           
61 รสลิน  กาสต์, 2558 อ้างแล้ว,  หน้า 259 -403 
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บทที ่3 
 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์ 
 

 

ในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานในวทิยานิพนธ์ชุด “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบท

ใหม่” ขา้พเจา้ไดเ้ลือกศึกษาจากประสบการณ์ ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นไดรั้บรู้และสัมผสัจากส่ิงแวดลอ้ม

ทางศาสนาท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปรอบตวัของขา้พเจา้ ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคม 

ในรูปแบบของความเช่ือในวิถีต่างๆท่ีมากระทบต่อความรู้สึกของขา้พเจา้ ส่ิงเหล่าน้ีต่างเป็นส่ิงท่ี

หล่อหลอมความคิด ใหข้า้พเจา้กลัน่กรองสร้างสรรคอ์อกมาเป็นผลงานชุดน้ี 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
ขั้นตอนที ่1   ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 

 ในขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลน้ี แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 1.การศึกษาขอ้มูลภาคสนาม คือประสบการณ์ตรงท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเห็น รับรู้และ

สัมผสัจากสภาพแวดลอ้มท่ิอยูร่อบตวั  เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นแรง

บนัดาลใจและจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงาน                                                                                                          

ในการศึกษาขอ้มูลภาคสนามในสร้างสรรค์ผลงานชุด “วตัถุทางวฒันธรรมใน

บริบทใหม่” น้ี แตกต่างไปจากการสร้างผลงานชุด “รูปลกัษณ์แห่งพุทธบูชา” ในระดบั

การศึกษาปริญญาตรี (พ.ศ.2554) คือเป็นการเก็บเก่ียวบนัทึกข้อมูลจากส่ิงรอบตวัท่ีมา

กระทบต่อความรู้สึกและความคิดในการสร้างสรรค ์เช่น การไปท าบุญท่ีวดัแลว้ไดพ้บเห็น

ส่ิงท่ีเป็นความเช่ือในรูปแบบใหม่ซ่ึงถูกประดิษฐ์ข้ึนโดยคนในยุคปัจจุบัน ท่ีมีความ

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การได้พบเห็นสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่ีมีความเป็นกระแสนิยมใน

ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปทั้งทางกายภาพและการแปรเปล่ียนความเช่ือในรูปแบบของยุค

ปัจจุบนัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น วดั, แหล่งค้าขายวตัถุมงคลท่าพระจันทร์  ส่ิงเหล่าน้ีมี

อิทธิพลและน่าหยบิจบัเอามาน าเสนอ ท าใหข้า้พเจา้สนใจเขา้ไปศึกษา โดยเฉพาะความเช่ือ

ท่ีแลดูจะไม่มีเหตุผลในความรู้สึกของขา้พเจา้ เกิดการตั้งขอ้สงสัยและค าถามในวิถีของ
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ความเช่ือเก่ียวกับ “วตัถุมงคล”ในปัจจุบนั เป็นปรากฎการณ์ทางสังคมวฒันธรรมใหม่

ในทางประวติัศาสตร์ สืบเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงในทางโลกทศัน์ คติความเช่ือทาง

ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม 

 

ภาพท่ี 51 ขอ้มูลภาคสนาม (ศึกษาจากสถานท่ีจริง แหล่งคา้ขายวตัถุมงคลท่าพระจนัทร์ 
กรุงเทพมหานคร) 
 
 

         

ภาพที่  52 ข้อมูลภาคสนาม (  ศึกษาจากสถานท่ีจริง แหล่งค้าขายว ัตถุมงคลท่าพระจันทร์ 

กรุงเทพมหานคร) 
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ภาพท่ี 53 ขอ้มูลภาคสนาม (ศึกษาจากสถานท่ีจริง การตั้งพระประจ าวนัให้คนท าบุญดว้ยเทียนสี
ประจ าวนัเกิดทั้ง 7 สี วดับางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ) 

2.การศึกษาจากคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือและเอกสาร การศึกษาจากขอ้มูล

ความรู้ของบุคคลอ่ืนท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและรูปภาพต่างๆ ในการศึกษาขั้น

น้ี ขา้พเจา้คิดว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการท างานของขา้พเจา้ เพราะเป็นการศึกษา

เพิ่มเติมต่อยอดมาจากส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจมาจากการศึกษาขอ้มูลภาคสนาม เพิ่มเติมความ

เขา้ใจใหช้ดัเจนเก่ียวกบัขอ้มูลดิบต่างๆท่ีไดม้า  

การศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกบัทางสร้างสรรค์และความคิด รวม

ไปถึงการได้อ่านหนังสือท่ีมีผูเ้ขียนแสดงทรรศนะของตนไวใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ี

ขา้พเจา้สนใจ มีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้ขา้พเจา้ไดข้บคิดกลัน่กรอง ต่อยอดออกมาเป็นงาน

สร้างสรรคท่ี์มีวธีิการแสดงออกไปในทิศทางเดียวกบัแนวความคิด สามารถน าเสนอผลงาน

ไดอ้ยา่งมีชั้นเชิง 

3.การศึกษาขอ้มูลจากวสัดุการสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี ไดศึ้กษา

ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุท่ีน ามาใชมี้ส่วนส าคญัอยา่งมาก เพราะในงานชุดน้ีนั้นขา้พเจา้ตอ้งการ

ใช้วสัดุเป็นตวัหลกัในน าพาความคิดมีนยัยะบางอย่างแฝงอยู่ในตวัเอง สามารถแสดงถึง

กระแสบริโภคนิยมของสังคมสมยัใหม่หรือ “วฒันธรรมป๊อปปูลาร์” เช่น ผา้ตาดสีต่างๆท่ีมี
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สีสันแสบตา ผา้สีสะทอ้นแสง วสัดุตกแต่งท่ีมีความมนัเงาแวววาว  เพชร-พลอยพลาสติก 

ลูกปัดโลหะ 

 

ภาพท่ี 54 ภาพวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 55 ภาพวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

             

ภาพท่ี 56 ภาพวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 57 ภาพวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
4. การศึกษาขอ้มูลทางเทคนิคการสร้างสรรค ์จากการศึกษาการตดัเยบ็และการปัก เพื่อหา

ความเป็นไปไดใ้นเทคนิควธีิการต่างๆท่ีจะน ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน  

 
ขั้นตอนที่ 2   การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆและร่างแบบผลงาน 

 ขา้พเจา้สร้างภาพร่าง ออกแบบผลงานดว้ยการวาดเส้นและการปะติด (Collage) รูปภาพ

และวสัดุเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากผลงานชุดน้ีมีการหยบิยืมน าเอารูปทรง (Form) ของพระพุทธรูปมาใช ้

ตามอย่างท่ีพบเห็นในศิลปะแบบ “ไทยประเพณี” (Traditional Thai) ข้าพเจ้ายงัคงรูปทรงของ

พระพุทธรูปในอุดมคติทางพุทธศาสนาไวอ้ยา่งครบถว้น มิไดบิ้ดเบือนหรือดดัแปลงรูปทรงแต่อยา่ง

ใด แต่มุ่งเนน้ในส่วนของการคิดวธีิการท่ีหลากหลายในสร้างสรรคท์างรายละเอียด ซ่ึงขา้พเจา้คิดวา่

การวางแผนในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์น้ีดว้ยการร่างภาพเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะ

ท าใหเ้ห็นภาพโดยรวมของวสัดุในช้ินงานได ้เน่ืองจากวสัดุส่วนใหญ่ท่ีเลือกมาใชใ้นการสร้างสรรค์

ชุดวทิยานิพนธ์น้ีมีสีท่ีฉูดฉาดและมีพื้นผิวท่ีมนัวาว จึงตอ้งใชเ้ทคนิคการปะติด (collage) เขา้มาช่วย

ในการสร้างภาพร่างเพื่อท่ีจะสามารถท าให้เห็นภาพโดยรวมของการอยู่ร่วมกนัของวสัดุวา่เป็นไป

ในทิศทางท่ีตอ้งการหรือไม่  
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ภาพท่ี 58 ภาพร่างโครงสร้างของงานชุด “พระประจ าวนั” 
 

 

ภาพท่ี 59 ภาพร่างการออกแบบรายละเอียดของช้ินงานดว้ยการวาดเส้นและการปะติด 
(Collage)ดว้ยวสัดุจริง 
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ภาพท่ี 60 ภาพร่างการออกแบบรายละเอียดของช้ินงานดว้ยการวาดเส้นและการปะติด 
(Collage)ดว้ยวสัดุจริง 

 

 

ภาพท่ี 61 ภาพร่างการออกแบบรายละเอียดของช้ินงานดว้ยการวาดเส้นและการปะติด (Collage) 
ดว้ยวสัดุจริง 
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 นอกจากนั้นขา้พเจา้ยงัไดท้ดลองสร้างรูปทรงดว้ยวสัดุจริงข้ึนเป็นตน้แบบก่อนจะพฒันา

ขยายเป็นงานช้ินใหญ่ ซ่ึงเป็นการช่วยในการตดัสินใจในการเลือกรูปทรงของพระพุทธรูปท่ีมี

ลกัษณะท่าทางต่างกนัมาใชใ้นการสร้างสรรคง์านวทิยานิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 62 ภาพตน้แบบสามมิติของงานวทิยานิพนธ์ท่ีทดลองสร้างข้ึนจากผา้ 
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ภาพท่ี 63 ภาพตน้แบบสามมิติของงานวทิยานิพนธ์ท่ีทดลองสร้างข้ึนจากผา้ 
 
ขั้นตอนที่ 3   การแสดงออกด้วยเทคนิคและวธีิการ 
“การเยบ็” และ “การปัก” เป็นเทคนิคหลกัท่ีขา้พเจา้ใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละแสดงออกใน

ช้ินงาน ตั้งแต่การข้ึนรูปทรง ( form ) ดว้ยการสร้างแบบท่ีใชเ้ทคนิคการสร้างแบบ pattern ตดัเส้ือผา้ 

มาสร้างเป็นรูปทรงสามมิติข้ึนมาจากผนืผา้ท่ีมีลกัษณะแบนเป็นแผน่คลา้ยแผน่กระดาษ 2 มิติ 

แพทเทิร์น (Pattern) คือกระดาษแบบท่ีเราวาดมาจากจินตนาการการออกแบบของนัก

ออกแบบ  (Designer) ซ่ึงเราแกะแบบมาเพื่อให้เหมือนกบัแบบท่ีออกแบบ และขนาดท่ีพอดีกับ

รูปร่างผูส้วมใส่ และน ามาใช้ในการวางแบบตดัเยบ็เส้ือผา้การออกแบบสร้างแพทเทิร์นเส้ือผา้มี

ดว้ยกนั 2 วธีิ คือ 

3.1.การจ าลองผา้บนหุ่น (Drapping Pattern) เป็นวิธีการสร้างแพทเทิร์นเส้ือผา้ดว้ยการจบั

ผา้บนหุ่นตน้แบบด้วยผา้ดิบ มาข้ึนรูปตามรูปแบบท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการ โดยจะเห็นรูปแบบทนัที

แบบ 3 มิติ 
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3.2.การจ าลองแบบโดยการสร้างแบบร่างบนกระดาษ (Drafting Paper Pattern) เป็นวิธีการ

สร้างแพทเทิร์นเส้ือผา้ด้วยการค านวณ ก าหนดสัดส่วนเพื่อสร้างโครงร่างแม่แบบตามขนาดท่ี

ตอ้งการลงบนกระดาษแลว้ท าการออกแบบให้เป็นช้ินงานแพทเทิร์นเส้ือผา้ตามรูปแบบท่ีตอ้งการ

ในรูปแบบช้ินงานแบบ 2 มิติ  

แบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

3.1.1.แพทเทิร์นส าหรับตดัเส้ือผา้เฉพาะบุคคลหรือรายบุคคล เป็นการสร้างแบบตดัตาม

ขนาดตวัท่ีวดัไดจ้ากเฉพาะคน มีขอ้ดีท่ีเส้ือผา้ท่ีไดจ้ะพอดีเหมาะกบัร่างกายบุคคลนั้นๆ เพราะเป็น

การวดัตวั ถอดแบบสรีระ ทั้งส่วนดีส่วนดอ้ยจากบุคคลนั้นในขณะสร้างแบบอาจมีการปรับแกส่้วน

ดอ้ยได ้บา้งแต่จะเป็นไปตามขอ้จ ากดัดา้นออกแบบและรูปร่างเฉพาะคน 

3.1.2.แพทเทิร์นส าเร็จรูปหรือ “แพทเทิร์นอุตสาหกรรม” เป็นการสร้างแบบตดัเพื่อตดัเยบ็

เส้ือผา้จ าหน่าย ใชข้นาดตามเส้ือผา้มาตรฐานหรือตามท่ีถูกก าหนดใหผ้ลิต วธีิการสร้างแบบตดัตอ้ง

ค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นเชิงการคา้และการผลิต มองถึงความยุง่ยากท่ีอาจเกิดข้ึน และมาตรฐาน

ของเส้ือผา้ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาชดัเจน 

 และในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของช้ินงานก็สร้างสรรค์ข้ึนด้วย  “การปักมือ” (Hand 

Embroidery) ในเทคนิคต่างๆท่ีมีความหลากหลาย ผสมผสานเทคนิคของการปักทั้งท่ีเป็นงานปัก

ชั้นสูงแบบประเพณี และงานปักแบบพื้นบา้น ในการปักผา้เพื่อเพิ่มความงามและรายละเอียดใหแ้ก่

ช้ินงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ื  

1.ผา้ปักไหม  เป็นการปักผา้ตกแต่งเป็นลวดลายดว้ยไหมสีต่างๆ 

2.ผา้ปักด้ิน  เป็นการปักผา้ท่ีใชว้สัดุท่ีท ามาจากโลหะมีค่ารูปทรงต่างๆเป็นวสัดุหลกัในการ

ปัก  โลหะมีค่าน้ีมีหลากหลายรูปแบบและมีช่ือเรียกดงัน้ี 

ด้ิน  คือโลหะท่ีดึงเป็นเส้น แลว้น ามาขดเป็นรูปวงกลม มีรูปร่างเหมือนลวดสปริง มีหลาย

ชนิด เช่น  ด้ินมนั  ด้ินดา้น  ด้ินโปร่ง                                                                                                                         

คือโลหะท่ีรีดเป็นเส้นแบน ดุจเดียวกบัเส้นตอกส าหรับสานเคร่ืองจกัรสาน 

เล่ือม  เกิดจากการน าเส้นโละท่ีตดัใหไ้ดค้วามยาวตามตอ้งการ  แลว้ตีใหเ้ป็นรูปวงกลมแบน 

หรือนูนเหมือนฝาชี  หรือรูปร่างเป็นดาวหลายๆแฉก                                                                               
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ไหมทอง  คือโลหะท่ีรีดเป็นเส้นขนาดเล็ก  แลว้น ามาป่ันควบกบัเส้นไหมหรือดา้ย 

การปักประเภทน้ี  นิยมตกแต่งเพิ่มเติมดว้ยวสัดุชนิดอ่ืน เช่น พลอย เพชร แกว้ กระจก หรือ

ไหมสีต่างๆเพื่อเพิ่มความงดงาม  หรูหรา  อลงัการ  และคุณค่าของผืนผา้  ท าให้เป็นของท่ีสูงค่า  มี

ราคาแพง  เป็นงานช่างโบราณตามแบบ “ไทยประเพณี” ในอตีตมีใชใ้นเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงและ

เจา้นายเท่านั้น  รวมทั้งนิยมปักเป็นเคร่ืองราชูปโภคชนิดต่างๆ ส าหรับพระมหากษตัริยแ์ละพรพบ

รมวงศานุวงศ์  เช่น ฉลองพระองค์  ทรงสะพกั  พระสนับเพลา  และกรวยส าหรับคอบเคร่ือง

ราชูปโภค  เป็นตน้ 

ขั้นตอนที ่4   การสร้างสรรค์ผลงาน 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน เน่ืองจากเป็นการสร้างสรรค์

ช้ินงานดว้ยวสัดุ จึงตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน เพราะวสัดุต่างๆมีขอ้จ ากดั

ทางคุณสมบติัทางกายภาพ ในบางคร้ังก็ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ผลลพัธ์ท่ีออกมาจะเป็นไปตามท่ี

วางแผนไวใ้นแบบร่างหรือไม่ หากไม่วางแผนการท างานให้เป็นขั้นตอนก็จะเกิดปัญหาและ

อุปสรรคท าให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขระหว่างสร้างสรรค์มาก ในขั้นตอนการปฏิบติังานของ

ขา้พเจา้สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ขยายงานจากแบบร่าง 2 มิติ ให้ไดข้นาดใกลเ้คียงเท่ากบัขนาดผลงานจริงท่ีก าหนดไว้

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด การขยายแบบร่างใหเ้ท่ากบังานจริงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการกะ

สัดส่วนรายละเอียดของส่วนต่างๆของช้ินงาน วา่ควรจะมีขนาดเท่าใด เพราะการสร้าง

รูปทรงสามมิติข้ึนมาจากผา้ ตอ้งเร่ิมจากการตดัผา้เป็นช้ินเล็กๆมาประกอบกนัให้เป็น

รูปทรงใหญ่ อีกทั้งยงัช่วยให้สามารถค านวณปริมาณผา้และของวสัดุต่างๆท่ีตอ้งใชก้บั

ช้ินงานไดอ้ยา่งพอดี 

2. เร่ิมสร้างโครงสร้างโดยรวมจากการสร้างรูปทรงใหญ่ (form) ท่ีไดร่้างแบบภาพร่างไว ้

ซ่ึงดว้ยขอ้จ ากดัของคุณสมบติัของ “ผา้” นั้นไม่มีความเหมาะสมทางกายภาพแก่การ

สร้างช้ินงานท่ีมีลกัษณะเป็นงานประติมากรรม 3 มิติ ดงันั้นการใชเ้ทคนิคแลว้การตดั

เย็บเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถจะสร้างรูปทรงให้เกิดความคงตวัได้ จึงตอ้งการใช้

ทกัษะทางการสร้างงานประติมากรรมสร้างโครงสร้างภายในดว้ยเหล็ก เป็นตวัช่วยใน

การท าให้ช้ินงานคงรูปเป็นรูปทรงตามท่ีตอ้งการ ในการเสริมโครงสร้างภายในด้วย

เหล็กน้ีก็ตอ้งมาวางแผนอีกวา่ โครงสร้างแบบไหนท่ีง่ายต่อการถอดประกอบและขน
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ยา้ย และไม่มารบกวนท าให้ช้ินงานท่ีท าจากผา้ดูแข็งกระดา้ง หมดอารมณ์ของความ

เป็นผา้ไป 

 

ภาพท่ี 64 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างเหล็กเพื่อสร้างความแขง็แรงภายในรูปทรงของ
ช้ินงานจากภาพร่าง 2 มิติ 
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ภาพท่ี 65 ภาพแสดงขั้นตอนการข้ึนโครงเหล็กเป็นช้ินงานสามมิติ 
 

3. จากนั้นจึงใช้เทคนิคการสร้างแพทเทิร์น (Pattern) ในการตดัเยบ็เส้ือผา้มาช่วยในการ

แกะแบบแยกช้ินส่วนของผา้เพื่อสร้างมวลของรูปทรง 3 มิติข้ึนจากผืนผา้ท่ีมีลกัษณะ

เป็นแผน่บางๆ 2 มิติ ซ่ึงบางช้ินส่วนของรูปทรงก็ตอ้งใชว้ธีิการสร้างแพทเทิร์นดว้ยการ

จ าลองผา้บนรูปทรงของพระพุทธรูป (Drapping Pattern) เน่ืองจากช้ินงานมีแค่ช้ินเดียว

และต้องการตัดช้ินส่วนของผา้ให้รับพอดีกันกับรูปทรงของเหล็ก ในบางส่วนท่ี

ตอ้งการช้ินส่วนท่ีมีขนาดเท่ากนัหลายช้ินก็ใช้วิธีการสร้างแพทเทิร์นแบบการสร้าง

แบบร่างบนกระดาษ (Drafting Paper Pattern) เพื่อให้ไดช้ิ้นส่วนของผา้ท่ีน าไปสร้าง

รูปทรงท่ีตอ้งการการซ ้ าท่ีมีขนาดเท่ากนั 
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ภาพท่ี 66 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแพทเทิร์นแบบการสร้างแบบร่างบนกระดาษ (Drafting Paper 
Pattern) 
 

4. สร้างความหนานุ่มของรูปทรง ดว้ยการบุฟองน ้ าดว้ยฟองน ้ าลงไปบนช้ินผา้ท่ีตดัไดรู้ป

ตามแบบท่ีสร้างแพทเทิร์นไว ้เพื่อท าให้การประกอบผา้แต่ละช้ินลงไปบนรูปทรงท่ี

เ ป็นโครงสร้าง เหล็กดูไม่แข็งกระด้าง  คงความ รู้ สึก อ่อนนุ่มของความเป็น

ประติมากรรมผ้าไว้ แล้วค่อยประกอบช้ินส่วนของผา้ท่ีบุฟองน ้ าแล้วลงไปตาม

ต าแหน่งท่ีไดว้างไวจ้ากการวางแผนจากการสร้างแพทเทิร์น 
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ภาพท่ี 67 ภาพแสดงขั้นตอนการใชว้ธีิการท า pattern จากผา้ซอ้นทบัโครงสร้างเหล็ก เพื่อประกอบ
สร้างเป็นรูปทรงหลกั ( form ) 
 

 

ภาพท่ี 68 ภาพแสดงขั้นตอนการใชว้ธีิการท า pattern จากผา้ซอ้นทบัโครงสร้างเหล็ก เพื่อประกอบ
สร้างเป็นรูปทรงหลกั ( form ) 
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ภาพท่ี 69 ภาพแสดงโครงสร้างเหล็กภายในท่ีถูกหุม้ดว้ยผา้บุฟองน ้า 

5. เม่ือไดรู้ปทรงหลกัท่ีตอ้งการแลว้จึงแยกมาสร้างช้ินงานในส่วนของรายละเอียดด้วย

การปักแบบต่างๆ ซ่ึงในส่วนของรายละเอียดนั้นก็ตอ้งมีการออกแบบลายต่างๆ เพื่อให้

เกิดความหลากหลายในช้ินงาน ตอ้งมีการคน้ควา้หาขอ้มูลในเร่ืองของรูปแบบและ

ลวดลายต่างๆ ท่ีใช้ประดับพระพุทธรูปในสมยัต่างๆ ด้วย ในส่วนน้ีต้องอาศยัการ

จดัการและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้กบัวสัดุท่ีเลือกมาใช ้ซ่ึงมีความฉูดฉาดและรุนแรงทาง

สายตา มาสร้างสรรค์ให้เกิดความกลมกลืนกันด้วยตัวของวสัดุเหล่านั้น โดยมาก

ข้าพเจ้ามักอาศัยวิธี  “การด้นสด” น าว ัสดุในกลุ่มสีท่ีต้องการใช้มาทดลองวาง

ปรับเปล่ียนต าแหน่ง สี และชนิดของวสัดุ จนกวา่จะเกิดความลงตวั 
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ภาพท่ี 70 ภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างรายละเอียดปลีกยอ่ย ( Details) 
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ภาพท่ี 71 ภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างรายละเอียดปลีกยอ่ย ( Details) 

 

 

ภาพท่ี 72 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างรายละเอียด ( Details ) ปลีกยอ่ยในช้ินงาน 
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ภาพท่ี 73 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างรายละเอียด ( Details ) ปลีกยอ่ยในช้ินงาน 

 

 

ภาพท่ี 74 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างรายละเอียด ( Details ) ปลีกยอ่ยในช้ินงาน 
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ภาพท่ี 75 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างรายละเอียด ( Details ) ปลีกยอ่ยในช้ินงาน 

6. น ารายละเอียดต่างๆท่ีท าแยกไวม้าเย็บประกอบลงบนรูปทรงใหญ่ และตกแต่งเพื่อ

ประสมประสานให้พื้นผิวมีความกลมกลืนกนั ไม่เกิดความรู้สึกวา่เป็นการเอาผา้อีกผืน

จากท่ีอ่ืนมาแปะ และปรับแกดู้ภาพรวมให้งานทั้งชุดมีความกลมกลืนกนัเม่ือน ามาจดั

วางเขา้ดว้ยกนั เพื่อพิจารณาวา่เม่ือน าช้ินงานทั้ง 7 ช้ินมาตั้งวางเป็นกลุ่มเดียวกนัแลว้ มี

ความกลมกลืนกนัเกินไปหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร 

 

ภาพท่ี 76 ภาพแสดงขั้นตอนการประกอบรายละเอียดปลีกยอ่ย ( Details ) ลงบนรูปทรงใหญ่ ( 

Form) 
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ภาพท่ี 77 ภาพแสดงขั้นตอนการประกอบรายละเอียดปลีกยอ่ย (Details) ลงบนรูปทรงใหญ่ (Form) 
 

         

ภาพท่ี 78 ภาพแสดงขั้นตอนการประกอบรายละเอียดปลีกยอ่ย (Details) ลงบนรูปทรงใหญ่ (Form) 
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ภาพท่ี 79 ภาพแสดงขั้นตอนการประกอบรายละเอียดปลีกยอ่ย (Details) ลงบนรูปทรงใหญ่ (Form) 

ภาพท่ี 80 ภาพการทดลองจดัวางช้ินงานทั้ง 7 ช้ินท่ียงัไม่สมบูรณ์เขา้ดว้ยกนัเพื่อมองภาพรวมของ

งานทั้งชุด 
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7. ติดตั้งและน าเสนอผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ คือขั้นตอนสุดทา้ยท่ีมีความส าคญัต่อการ

น าเสนอผลงานเป็นอยา่งมาก ตอ้งค านึงถึงพื้นท่ี และบริบทของพื้นท่ีต่างๆท่ีสัมพนัธ์

กับผลงานเน่ืองจากผลงานมีลักษณะของการน า เสนอโดยการใช้การจัดวาง 

(Installation)  หากไม่ ได้ ติดตั้ ง ในพื้ น ท่ี ท่ี เ ป็นห้องแสดงงานในหอศิลป์แล้ว 

สภาพแวดล้อมย่อมมีผลต่อการน าเสนอช้ินงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยงัต้อง

ค านึงถึงพื้นท่ีว่าง (Space) เพื่อท่ีช้ินงานจะไดแ้สดงพลงัของมวลของรูปทรงได้อย่าง

เต็มท่ี การวางต าแหน่งของงานแต่ละช้ินก็มีความส าคญัสามารถท าให้เกิดความรู้สึกท่ี

แตกต่างกนัออกไปได ้

 

 

ภาพท่ี 81 ภาพการติดตั้งและน าเสนอผลงาน 
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ภาพท่ี 82 ภาพการติดตั้งและน าเสนอผลงาน โดยเปล่ียนต าแหน่งการติดตั้งช้ินงาน 
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บทที ่4 
การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในหัวขอ้ “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่” ชุดน้ีเกิด

จากการกลัน่กรองและสั่งสมประสบการณ์จากการท างานสร้างสรรค์ในช่วงระหวา่งการศึกษาใน

ระดบัปริญญาโทน้ี ทั้งในเร่ืองของเน้ือหา แนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์ วิธีการเลือกใช้วสัดุ 

วธีิการน าเสนอ ขา้พเจา้ไดส้ังเคราะห์และวิเคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ยของงานชุดต่างๆของขา้พเจา้ท่ี

ไดส้ร้างสรรคข้ึ์นในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ น ามาปรับใชก้บังานชุดวทิยานิพนธ์น้ี เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานท่ี

มีความสมบูรณ์ตรงกบัจุดมุ่งหมายในการน าเสนอความคิดและความตอ้งการในการแสดงออกทาง

ทศันศิลป์มากท่ีสุด โดยมีระยะของการพฒันาการสร้างสรรคต์ั้งแต่ช่วงระยะแรกจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที ่1 
 “ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ สามารถเป็นอะไรไดม้ากกวา่การสร้างวตัถุ (Object) ต่างๆท่ีใช้

ในทางศาสนามาจากผา้?” เม่ือเร่ิมตน้เขา้มาศึกษาในระดบัปริญญาโท ขา้พเจา้ไดต้ั้งค  าถามกบัตวัเอง

วา่จะท าอะไรไดน้อกเหนือไปจากการสร้างรูปทรง (Form) ของผลงานโดยมีท่ีมาจากวตัถุต่างๆใน

ศาสนา ดงันั้นในการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 น้ี ขา้พเจา้จึงก าหนดขอบเขต

ของการน าท่ีมาของแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ในการน ารูปทรงของวตัถุทางศาสนามาใช้ให้มี

ขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน ตลอดจนก าหนดขอบเขตการน าเสนอในพื้นท่ีท่ีอยู่นอกเหนือไปจากการ

น าเสนอในพื้นท่ีทางศิลปะอยา่งหอ้งแสดงงานในหอศิลป์เพียงอยา่งเดียว 

 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 น้ีมีช่ือวา่ “ปอยส่างลอง” มีท่ีมาจากการไดรั้บแรง

บนัดาลใจจากการไดพ้บเห็นและประทบัใจประเพณีปอยส่างลองซ่ึงเป็นประเพณีการบวชลูกแกว้ 

ในการเดินทางไปท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประเพณีปอยส่างลองจดักนัมากท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน คน

ส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมประเพณีน้ีสืบเช้ือสายมาจากชาวไทใหญ่ ขา้พเจา้รู้สึกสนใจในรูปแบบของ

ประเพณีปอยส่างลองเป็นอย่างมาก จึงไดล้องศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมพบว่ากุศโลบายของ

ประเพณีปอยส่างลองนั้น มีเหตุท่ีสร้างข้ึนเพื่อการบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อให้เด็กชายไดศึ้กษาพุทธ

ธรรมและเพื่อเป็นการทดแทนคุณบิดามารดา เป็นประเพณีท่ีจ าลองเอาเหตุการณ์ตอนท่ีเจา้ชาย

สิทธตัถะออกผนวชมาใชเ้ป็นกุศโลบายในการสร้างและสืบทอดประเพณี ก่อนท่ีจะถึงวนัประเพณี

ปอยส่างลองหน่ึงวนั เด็กชายผูช้ายทุกคนท่ีเขา้ร่วมประเพณีน้ีจะตอ้งปลงผมและอาบน ้ าให้สะอาด

ท่ีสุด เจิมด้วยน ้ าหอมเพื่อให้มีกล่ินหอม แต่งกายด้วยชุดเส้ือผา้เคร่ืองประดบัต่างๆอย่างอลงัการ
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ดงัเช่นเจา้ชาย วนัแรกของปอยส่างลอง หรือชาวบา้นจะเรียกกนัว่า "วนัเอาส่างลอง" จะเร่ิมด้วย

ขบวนแห่ลูกแก้วซ่ึงลูกแก้วท่ีได้รับการแต่งกายอย่างสวยงามด้วยชุดสีสันสดใสแสบตา โพกผา้ 

แต่งหนา้ เขียนคิ้ว ทาปาก พระสงฆจ์ะใหศี้ลใหพ้ร จากนั้นตะแปส่างลองคือ พี่เล้ียงหรือจะเป็นญาติ

ผูใ้หญ่ เอาส่างลองข้ึนบ่าข่ีคอ เตรียมเดินแห่ฉลองไปรอบเมือง มีขบวนขนเคร่ืองอฐับริขารเดินน า 

ซ่ึงในขบวนแห่ก็จะประกอบไปดว้ยเสียงดนตรีอนัแสดงถึงความสนุกสนานร่ืนเริงจากเคร่ืองดนตรี

ของไทใหญ่ วนัท่ีสอง หรือ "วนัรับแขก" ก็จะมีขบวนแห่คลา้ยๆกนักบัวนัแรกแต่ในวนัท่ีสองน้ีใน

ขบวนแห่จะประกอบดว้ยเคร่ืองสักการะ ธูปเทียนต่างๆ เพื่อถวายพระพุทธ และเคร่ืองจตุปัจจยัถวาย

พระสงฆ์ในช่วงเยน็เรียกว่า “ขบวนแห่ครัวหลู่” ในวนัสุดทา้ย คือ "วนับวช" จึงเปล่ียนเคร่ืองแต่ง

กายจากชุดเส้ือผา้ส่างลองท่ีสวยงามมาเป็นผา้จีวรสีเหลืองเป็นสามเณรอยา่งสมบูรณ์  

 

ภาพท่ี 83 ภาพประเพณีปอยส่างลอง. 
เขา้ถึงเม่ือ 30 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://happyschoolbreak.com 

 ในส่วนของขบวนแห่ในพิธีกรรมน้ีเอง โดยเฉพาะ “ขบวนแห่ครัวหลู่” ท่ีท  าให้ขา้พเจา้เกิด

ความสนใจและประทบัใจ หยิบจบัเอารูปทรงของเคร่ืองอฐับริขาร เคร่ืองบวช เคร่ืองไทยทาน และ

เคร่ืองแห่ต่างๆน ามาศึกษาและใชใ้นผลงานชุดปอยส่างลองน้ี เน่ืองจากเคร่ืองประกอบพิธีเหล่านั้น

นอกจากจะมีจุดประสงค์ในการน ามาใช้งานจริงในพิธีกรรมของการบวชแลว้ ยงัมีความหมายใน

ส่วนของการเติมเต็มทางด้านท่ีมาของแนวความคิดในการจ าลองเอาเหตุการณ์ส าคญัทางพุทธ

ศาสนามาใช้ในพิธีกรรม รูปทรงของเคร่ืองประกอบพิธีกรรมเหล่านั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบของ
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ศิลปะแบบพื้นบา้น (Folk Art) เป็นวฒันธรรมดา้นวตัถุสร้างข้ึนโดยชาวบา้น ท่ีใชภู้มิปัญญาในการ

สร้างส่ิงของ เคร่ืองใช ้ส่ิงก่อสร้าง งานศิลปะ ออกมาใหเ้ห็นเป็นลกัษณะเฉพาะถ่ินของตน  ลกัษณะ

พิเศษของศิลปะพื้นบา้นมีความโดดเด่นคือ มีความเรียบง่ายรูปแบบและวิธีการเป็นไปตามสภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายไม่ยุ่งยากสลบัซับซ้อน แมว้่าศิลปะพื้นบา้นส่วนใหญ่จะท าข้ึนเพื่อใช้

สอยในชีวิตประจ าวนัหรือต่อสังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและอ่ืนๆ โดยมีจุดประสงคท่ี์ตรงตามหน้าท่ี

เด่นชัดในตวัมนัเอง แต่ก็พบว่ามีผลงานศิลปะพื้นบา้นจ านวนไม่น้อยท่ีได้มีการท าข้ึนตามความ

พอใจของชาวบา้นเอง ซ่ึงสร้างสรรคข้ึ์นมาโดยไม่ไดรั้บใชค้วามจ าเป็น  

ดว้ยความน่าสนใจของลกัษณะพิเศษของวตัถุในพิธีกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนตามแบบของศิลปะ

พื้นบา้น ทั้งเพื่อใชส้อยตามความจ าเป็นและทั้งท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยไม่ไดรั้บใช้

ความจ าเป็นหรือมีหน้าท่ีการใช้งาน ข้าพเจ้าจึงน าลักษณะพิเศษทั้ งสองแบบน้ีมาใช้ในการ

สร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี โดยสร้างรูปทรงของวตัถุเคร่ืองประกอบพิธีกรรมปอยส่างลองต่างๆข้ึนดว้ย

ผา้ ประกอบดว้ยรูปทรงของ “ตน้ครัวตาน" ซ่ึงมีส่ิงของเคร่ืองใชไ้มส้อยส าหรับพระภิกษุ สามเณร มี

การน าถว้ย ชอ้น จาน ชาม มาประดบัตามอยา่งท่ีไดพ้บเห็นในขบวนแห่ มีการน ารูปทรงของมา้มา

ใชเ้พื่อแทนตะแปส่างลองหรือส่ือถึง มา้กณัฑกะ ซ่ึงเป็นมา้ท่ีเป็นพระราชพาหนะท่ีน าเจา้ชายสิทธตั

ถะออกผนวช และยงัน ารูปทรงของเคร่ืองประดบัขบวนแห่ท่ีไม่ไดมี้หน้าท่ีในการใช้งานแต่เป็น

ส่วนเติมเตม็ความสวยงามและความสมบูรณ์ของขบวนแห่มาใชใ้นผลงานชุดน้ีอีกดว้ย 

 

ภาพท่ี 84 ภาพการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ชุด “ปอยส่างลอง” 
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วิธีการท่ีใช้ในการสร้างผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 น้ียงัคงใช้เทคนิคการเยบ็ปัก

โดยยงัคงใชว้สัดุท่ีเป็นผา้พื้นเมืองท่ีหาไดใ้นภาคเหนือ เช่น ผา้ฝ้ายและผา้ไหม และใช้วสัดุในการ

เยบ็ปักเพื่อตกแต่งรายละเอียดของช้ินงานจากวสัดุท่ีหาไดแ้ละใชก้นัทัว่ไปในทอ้งถ่ิน เช่น เส้นฝ้าย

ป่ัน เส้นไหมป่ัน ด้ายขนาดต่างๆลูกปัด ลูกเดือย ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงของวตัถุเคร่ืองประกอบ

พิธีกรรมปอยส่างลองต่างๆข้ึนมาตามขนาดจริงของวตัถุตน้แบบ หากแต่เปล่ียนบริบทของวสัดุมาสู่

บริบทท่ีเป็นผา้ แต่ในงานชุดน้ีมีการพฒันาวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างไปจากงานท่ีเคยไดท้  ามาคือ 

พฒันารูปแบบการน าเสนอไปสู่การจดัวาง (Installation) เน่ืองจากตอ้งการน าเสนอกลุ่มของวตัถุ

เคร่ืองประกอบท่ีใช้ในพิธีกรรมทั้งท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยและทั้ งท่ีไม่มีหน้าท่ีใช้สอยโดยตรง เพื่อ

น าเสนอความคิดของการเกิดของรูปแบบของวตัถุท่ีเกิดจากพิธีกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนโดยจ าลองมาจาก

เหตุการณ์ท่ีส าคญัในทางพุทธศาสนา และไดพ้ฒันาทดลองปรับการน าเสนอของโครงสีโดยรวม

ของผลงาน จากท่ีเคยใช้สีตามตน้แบบของวสัดุจริงของวตัถุต่างๆมาสู่การใช้สีตามจินตนาการท่ี

ขา้พเจา้คิดต่อยอดข้ึนเองจากการศึกษาท่ีมาแนวความคิดของการเกิดประเพณีปอยส่างลอง ซ่ึงใน

ความเป็นจริงแลว้เคร่ืองประกอบพิธีกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีสีสันฉูดฉาดแสบตา ขา้พเจา้เขา้ใจวา่

น่าจะมาจากค่านิยมในแนวคิดของเร่ืองของการพยายามจ าลองเหตุการณ์ของพระพุทธเจา้ คร้ังยงั

เป็นเจา้ชายสิทธตัถะซ่ึงยงัคงเป็นกษตัริยผ์ูมี้ความมัง่คัง่ หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาท่ีมาของประเพณี

ปอยส่างลองแลว้ ขา้พเจา้คิดวา่มูลเหตุทั้งหมดของการเกิดและการร่วมกนัสืบต่อประเพณีปอยส่าง

ลองมาถึงปัจจุบนัน้ี ทั้งผูท่ี้บวชก็ดี ทั้งผูท่ี้มาร่วมช่วยงานในส่วนต่างๆก็ดี เกิดจากความเช่ือท่ีวา่เป็น

การสร้างบุญอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้ตนไดไ้ปสู่ดินแดนสวรรคใ์นชีวิตหลงัความตาย ขา้พเจา้จึงปรับสี

ในการเลือกใช้สีของผา้ในงานชุดน้ีเป็นสีพาสเทล (Pastel Colour) คือสีท่ีเกิดจากการเอาสีขาวมา

ผสมลงไปเพื่อลดความเขม้ของสีลง ให้มองแล้วรู้สึกว่าสีนั้นดูนวลตา เวลาท่ีเรามองแล้วจะเกิด

ความรู้สึกโล่ง เพราะไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เน่ืองจากขา้พเจา้จินตนาการคิดต่อยอดจากการน าเสนอ

ในเร่ืองของการสร้างบุญเพื่อจะไดไ้ปอยูใ่นสรวงสรรคม์าผสมผสานกบัการหยิบจบัเอารูปทรงจริง

ของวตัถุมาใชเ้พื่อสร้างมิติแห่งความรู้สึกใหม่และใหค้วามหมายแห่งการรับรู้ใหม่แก่ผูช้ม 
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ภาพท่ี 85 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ชุด “ปอย

ส่างลอง” 
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ภาพท่ี 86 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ชุด “ปอย

ส่างลอง” 

นอกเหนือไปจากการน าเสนอผลงานในรูปแบบการจดัวางตามแบบฉบบัทัว่ไป ท่ีคุน้เคยใน

ลกัษณะการน าเสนอในห้องแสดงงานในหอศิลป์แลว้ ขา้พเจา้ยงัไดน้ าผลงานชุดปอยส่างลองน้ีมา

พฒันาทดลองน าเสนอในรูปแบบท่ีไม่คุน้เคยมาก่อน คือน าไปจดัวางในพื้นท่ีท่ีไม่ใช่พื้นท่ีทางศิลปะ 

เป็นพื้นท่ีท่ีมีบริบทร่วมกบัคนในพื้นท่ี ซ่ึงผูค้นเหล่านั้นต่างมีประสบการณ์ร่วมกบัประเพณีปอยส่าง

ลองน้ีจริง เพื่อศึกษาถึงการปฏิกิริยาตอบสนองของผูช้มท่ีมีต่อผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างข้ึนจากการ
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ปรับเปล่ียนบริบทของวตัถุจากกรอบของประเพณีเขาเหล่านั้นคุน้เคยมาสู่บริบทใหม่ท่ีเป็นผา้ และ

ไดบ้นัทึกเหตุการณ์และปฏิกิริยาจากผูช้มเหล่านั้นไวใ้นรูปแบบของภาพถ่ายซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับ

อย่างดีจากผูช้ม บา้งก็เกิดการตั้งค  าถามกลับมาสู่ตวัขา้พเจ้าซ่ึงเป็นผูส้ร้างสรรค์ น าไปสู่การน า

ค าถามเหล่านั้นมาขบคิดและพฒันาเป็นผลงานในช่วงระยะต่อมา 

           

ภาพท่ี 87 ภาพการน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ชุด “ปอยส่างลอง” ในสถานท่ีท่ีผูช้มมี
ประสบการณ์ร่วมกบัประเพณีปอยส่างลอง 
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ภาพท่ี 88 ภาพการน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ชุด “ปอยส่างลอง” ในสถานท่ีท่ีผูช้มมี

ประสบการณ์ร่วมกบัประเพณีปอยส่างลอง 

 

        

ภาพท่ี 89 ภาพการน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ชุด “ปอยส่างลอง” ในสถานท่ีท่ีผูช้มมี

ประสบการณ์ร่วมกบัประเพณีปอยส่างลอง 
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ดงันั้นเพื่อตอบค าถามท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งข้ึนกบัตนเองก่อนสร้างผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์

ในระยะท่ี 1 ว่า “ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ สามารถเป็นอะไรได้มากกว่าการสร้างวตัถุ (Object) 

ต่างๆท่ีใช้ในทางศาสนามาจากผา้?” ในผลงานชุดปอยส่างลองน้ีแมข้า้พเจา้จะยงัคงใช้รูปทรงของ

วตัถุทางศาสนามามาใชส้ร้างรูปทรงของผลงาน แต่ขา้พเจา้ก็ไดเ้พิ่มขอบเขตในการหยิบจบัเอาวตัถุ

ทางศาสนามาใช้ในขอบเขตท่ีกวา้งมากข้ึนกว่าจากเดิมท่ีขา้พเจา้จดจ่ออยู่กบัการน าเสนอเร่ืองราว

วตัถุเพียงหน่ึงช้ิน ขา้พเจา้ไดน้ าเสนอภาพรวมของวตัถุท่ีมีท่ีมาจากประเพณีการบวชในศาสนาพุทธ 

ซ่ึงให้ความรู้สึกท่ีสนุกและมีรูปแบบท่ีมาของรูปทรง (Form) ให้เลือกน ามาใช้น าเสนอได้

หลากหลายในการท างาน รวมทั้งไดพ้ยายามทดลองปรับเปล่ียนการใช้ทศันธาตุทางศิลปะในการ

สร้างผลงานให้ต่างไปจากเดิม ท่ีพยายามลอกเลียนแบบสีของวตัถุตน้แบบให้เหมือนสีตามจริงเป็น

การทดลองแทนท่ีด้วยสีตามจินตนาการจากการท่ีได้ศึกษาท่ีมาของแรงบนัดาลใจจากประเพณี 

สุดทา้ยยงัได้ทดลองการน าเสนอด้วยทางเลือกอ่ืนๆท่ีไม่คุน้เคยคือการน าผลงานไปจดัแสดงใน

พื้นท่ีๆไม่ใช่พื้นท่ีทางศิลปะอย่างห้องแสดงงานในหอศิลป์ แต่เป็นพื้นท่ีในทอ้งถ่ินท่ีคนในพื้นท่ีมี

ประสบการณ์ใกลชิ้ดร่วมกบัประเพณีปอยส่างลองท่ีให้แรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานชุดน้ีแก่

ขา้พเจา้ เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของผูช้มท่ีมีต่อผลงานศิลปะของขา้พเจา้วา่มีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบั

การแปรสภาพของวตัถุ (Object) ท่ีพวกเขาคุน้ชินไปสู่บริบทใหม่ท่ีเป็น “ผา้”  

 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที ่2 
 “หากท่ีมาของรูปทรง (Form) ในการสร้างช้ินงานไม่ได้มาจากวตัถุ (Object) ต่างๆทาง

ศาสนาแลว้ ขา้พเจา้สามารถทดลองหาท่ีมาของรูปทรงเหล่านั้นมาจากท่ีไหนไดอี้ก? รูปทรงเหล่านั้น

สามารถมาจากมาความเช่ือทางพุทธศาสนาได้หรือไม่?” ในการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ในระยะท่ี 2 ข้าพเจ้าได้ทดลองหาท่ีมาของการน ารูปทรงจากวัตถุท่ีน ามาใช้จากท่ีมาอ่ืนๆ

นอกเหนือจากการน ารูปทรงของวตัถุทางศาสนาท่ีมีและใช้อยู่จริง และเกิดสนใจการหยิบจบัเอา

วตัถุทางศาสนาท่ีไม่มีอยู่จริง แต่ปรากฎให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนอยู่ในคติความเช่ือทางพุทธศาสนา 

นั่นคือวตัถุทางศาสนาในภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย (Mural Painting) ท่ีบอกเล่าถึงเร่ืองราวของ

พระพุทธเจา้ในสมยัพุทธกาล จิตรกรรมฝาผนงัไทยมีจุดประสงคเ์พื่อแสดงออกถึงลกัษณะความเป็น

ไทยบนฐานคติของพุทธศาสนา มีเจตนาทางศาสนาและแสดงจิตวิญญาณของตวัเองออกมา ถือเป็น
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ส่ิงส าคญัในการเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว เพราะภาพเขียนเหล่าน้ีสะทอ้น

เร่ืองราว ความเช่ือและค าสอนทางพระพุทธศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี62  มีความเป็นสาธารณะในตวัเอง

สูงเพราะเป็นส่วนหน่ึงของพุทธสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร และเน้ือหาทางศาสนาท่ีจิตรกรวาดเป็นส่ิง

ท่ีชุมชนมีศรัทธาร่วมกนั การรับสุนทรียรสของศิลปกรรมไทยโบราณจึงเป็นการพร้อมรับกบัคุณค่า

ของค าสอนทางศาสนาท่ีกลัน่กรองทางสังคมมาแลว้ชั้นหน่ึง จิตรกรรมโบราณมีลกัษณะเป็นขนบ

และสมบติัทางสังคมของชุมชน นอกจากคุณค่าของงานจิตรกรรมและคุณค่าทางพระพุทธศาสนาท่ี

กล่าวมาแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีค่าต่อสังคมและวฒันธรรมท่ีสามารถสะทอ้นความเป็นตวัตน

ของไทยในอดีต 63 

 ขา้พเจา้ได้ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังตอน “เสด็จลงจากดาวดึงส์” พบว่าท่ีมาของภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในตอนดงักล่าวน้ี เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีบอกเล่าถึงเร่ืองราวประวติัของ

พระพุทธเจ้า เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คือจากสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์  เม่ือภายหลงัเสด็จจ าพรรษาท่ีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้ว 

ก่อนพระพุทธเจา้เสด็จลง เทพเจา้คือพระอินทร์ไดเ้นรมิตบนัได 3 บนัไดเป็นท่ีเสด็จลง  คือบนัได

ทอง บนัไดเงิน และบนัไดแกว้มณี บนัไดทองส าหรับหมู่เทพลงอยู่ดา้นขวา บนัไดเงินอยู่ดา้นซ้าย

ส าหรับทา้วมหาพรหม และบนัไดแกว้อยูต่รงกลางส าหรับพระพุทธเจา้ ในภาพแสดงถึงความพิเศษ

ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและบุคคลต่างๆในคติความเช่ือทางพุทธศาสนา ทางดา้นซ้ายผูถื้อฉัตรกั้น

ถวายพระพุทธเจา้คือทา้วมหาพรหม ผูอุ้ม้บาตรน าเสด็จพระพุทธเจา้คือพระอินทร์ ผูถื้อพิณบรรเลง

ถดัมาคือปัญจสิงขรคนธรรพเ์ทพบุตร  ถดัมาทางดา้นขวาคือมาตุลีเทพบุตร  ซ่ึงถือพานดอกไมทิ้พย์

โปรยปรายน าทางเสด็จพุทธด าเนิน ซ่ึงวนัท่ีพระพุทธเจา้เสด็จลงมานั้นคือวนัออกพรรษา นอกจากน้ี

ภาพจิตรกรรม “เสด็จลงจากดาวดึงส์” น้ียงัเก่ียวขอ้งกบัหน่ึงในประเพณีทางพุทธศาสนาของไทยท่ี

ส าคญั คนผูน้บัถือศาสนาพุทธในเมืองไทยถือกนัว่าวนัออกพรรษาเป็นวนัส าคญัวนัหน่ึง จึงนิยม

ท าบุญตกับาตรกนัในวนัน้ี เพราะถือว่าเป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้เคยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

เรียกการตกับาตรน้ีวา่ “ตกับาตรเทโว” ยอ่มาจากเทโวโรหณะ แปลวา่ ตกับาตรเน่ืองในวนัคลา้ยวนั

พระพุทธเจา้เสด็จลงจากเทวโลกนัน่เอง 

                                                           
62 จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ, ปัญญา วิจินธนสาร : ปรากฏการณ์ศิลปะไทยร่วมสมยั, ชมนาด, 2555. หน้า 33 

63 จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ, 2555 เพิ่งอ้าง,  หน้า 22 
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ภาพท่ี 90 ภาพพระพุทธประวติั ตอนพระพุทธเจา้ “เสด็จลงจากดาวดึงส์” จิตรกรรมฝาผนงัพระท่ีนัง่
พุทไธสวรรย ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เขา้ถึงเม่ือ 30 กรกฎาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.digitalschool.club 

 ความน่าสนใจของท่ีมาของคติความเช่ือในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง “เสด็จลงจาก

ดาวดึงส์” ท าใหข้า้พเจา้ทดลองสร้างช้ินงานข้ึนมาจากวตัถุทางศาสนาท่ีอยูใ่นคติความเช่ือซ่ึงไม่มีอยู่

ในความเป็นจริงนัน่คือ บนัไดทอง บนัไดเงิน และบนัไดแกว้ บนัไดเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อรับใช้

คติความเช่ือในพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ในงานจิตรกรรม ขา้พเจา้คิดวา่รูปแบบของบนัไดทอง 

บนัไดเงิน บนัไดแก้ว ท่ีปรากฎอยู่ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังตอน “เสด็จลงจากดาวดึงส์” ของ

บนัไดเหล่านั้นท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากก็เห็นจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์ถูก

สร้างสรรคข้ึ์นตามจินตนาการของศิลปินครูช่างโบราณท่ีเกิดจากการศึกษาพุทธประวติัท่ีไดพ้รรณา

ถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ในตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ไว ้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในงาน

จิตรกรรมฝาผนงัท่ีมาอธิบายเหตุการณ์ดงักล่าวให้คนทัว่ไปสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย กล่าวไดคื้อ

รูปทรงของบนัไดในงานจิตรกรรมฝาผนงัถูกสร้างข้ึนมาเพื่อมารับใชค้ติความเช่ือทางพุทธศาสนา 

มิใช่ถูกสร้างข้ึนเพื่อการใชง้านจริง  

 ขา้พเจา้จึงสนใจท่ีจะทดลองสร้างสรรคจ์ากรูปทรงของ “บนัได” ท่ีมีอยูใ่นคติความเช่ือทาง

พุทธศาสนา โดยเปล่ียนบริบทจากบนัไดท่ีอยูใ่นงานจิตรกรรมฝาผนงัมาสู่บนัไดท่ีเป็นผลงานศิลปะ
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ท่ีมีลกัษณะเป็นงานประติมากรรมแต่ไม่ไดถู้กสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อย ซ่ึงขา้พเจา้คิดวา่การน า

รูปแบบของงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีในทางพุทธศาสนามาใช้ต่อยอดและน าเสนอใหม่

ดว้ยแนวคิดและวิธีการท่ีต่างไปจากผลงานตน้แบบท่ีหยบิยืมมา เป็นการเร่ิมใชล้กัษณะของ “ศิลปะ

แอ๊พโพรพิเอชนั” (Appropriation) อยา่งชดัเจนในผลงานของขา้พเจา้ ซ่ึงคือการเรียกลกัษณะพิเศษ

เฉพาะท่ีศิลปินน าเอาผลงานของศิลปินอ่ืนมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานช้ินใหม่ข้ึน ซ่ึงงานช้ินใหม่น้ีอาจ

มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงจากผลงานตน้แบบ 

 

ภาพท่ี 91 ภาพการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุด “บนัได” 
 ในการสร้างสรรค์ผลงาน  “บันได” ท่ีมีท่ีมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง “เสด็จลงจาก

ดาวดึงส์” ขา้พเจา้ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบจากความเป็น 2 มิติของงานจิตรกรรมมาสู่ความเป็น 3 มิติ

ของงานประติมากรรม ซ่ึงวสัดุหลกัท่ีน ามาใชใ้นการสร้างช้ินงานยงัคงเป็น “ผา้” ดว้ยวิธีการเยบ็ปัก 

และเลือกรูปทรงของวตัถุในภาพจิตรกรรมเสด็จดาวดึงส์มาใช ้คือ บนัไดทอง บนัไดเงิน และบนัได

แกว้ เป็นรูปทรงหลกัของผลงาน และแยกความแตกต่างของชนิดของบนัไดในอุดมคติดว้ยชนิดและ

สีของผา้ บนัไดทองถูกแทนค่าดว้ยผา้ฝ้ายสีเหลือง บนัไดเงินถูกแทนค่าดว้ยผา้ฝ้ายสีขาว และบนัได

แกว้ถูกแทนค่าดว้ยผา้ไหมแก้วสีทอง ทั้งน้ีบนัไดท่ีมีความพิเศษท่ีสุดคือบนัไดแก้วซ่ึงเป็นบนัได
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ส าหรับพระพุทธเจา้เท่านั้น ขา้พเจา้จึงก าหนดใหจุ้ดเด่นของช้ินงานเป็นบนัไดแกว้ และสร้างรูปทรง

ข้ึนดว้ยผา้ไหมแกว้ มีคุณสมบติัทางวสัดุท่ีพิเศษคือโปร่งแสงและใหค้วามเงาต่างจากผา้ฝ้ายพื้นเมือง

ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างช้ินงานโดยรวม ในการสร้างความโดดเด่นและพิเศษของบนัไดแกว้น้ี ขา้พเจา้

ไดท้ดลองใช้วสัดุและเทคนิคการปักท่ีมีความพิเศษในการสร้างรายละเอียด คือการน าเทคนิคงาน

ช่างเยบ็ผา้ “ลายทองแผล่วด” ซ่ึงเป็นเทคนิคงานช่างโบราณของไทย งานลายทองแผล่วดมกัใช้กบั

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละศาสนา ขา้พเจา้จึงน าเทคนิคงานลายทองแผ่

ลวดมาใชก้บัผลงานชุดน้ีซ่ึงเป็นการก าหนดความสนใจไปท่ี “วตัถุในคติความเช่ือ” ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พระพุทธเจา้โดยตรง 

 

         

ภาพท่ี 92 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุด 

“บนัได” 
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ในการสร้างรูปทรงรองอ่ืนๆเพื่อประกอบความสมบูรณ์ของเร่ืองราวท่ีเป็นท่ีมาของการ

น าเสนอผลงานชุดน้ีท าให้ขา้พเจา้ไดท้ดลองสร้างรูปทรงเหล่านั้นข้ึนมาจากจินตนาการท่ีไดต่้อยอด

มาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัตน้แบบ ในชุดงานขา้พเจา้ไดส้ร้างรูปทรงของกลุ่ม “ดอกไมร่้วง” ใน

การใชส้ัญลกัษณ์ของดอกไมร่้วงในจิตรกรรมไทย เป็นการใชส้ัญลกัษณ์ในเชิงอุดมคติหมายถึงฝน

โบกขรพดัท่ีตก หากเราเห็นดอกไมร่้วงบนสรรคค์ราใดก็รู้ว่ามีเหตุดารณ์ส าคญัเกิดข้ึนแลว้ในโลก

ครานั้น การจินตนาการถึงรูปทรงในอุดมคติอย่างดอกไมร่้วงเป็นส่ิงใหม่ท่ีขา้พเจา้ได้ทดลองใน

ผลงานชุด “บนัได”น้ีต่อยอดมาจากงานรูปทรงสองมิติของดอกไมร่้วงในงานจิตรกรรมไทยท่ีมาจาก

จินตนาการของศิลปินช่างโบราณอีกทีหน่ึง น าไปสู่การคิดวิธีการน าเสนอในชุดงาน “บนัได” เพื่อ

เปล่ียนบริบทของวตัถุในอุดมคติในงานจิตรกรรม 2 มิติ มาสู่บริบทของวตัถุทางอุดมคติท่ีเป็นงาน

ศิลปะท่ีจบัตอ้งไดใ้นลกัษณะของงานประติมากรรม 3 มิติท่ีสร้างข้ึนจากผา้ โดยน าเสนอในรูปแบบ

ของการจัดวาง (Installation) ในการน าเสนอแบบจัดวางน้ีเองท าให้ข้าพเจ้าได้ทดลองต่อยอด

ความคิดผนวกการน าเสนอจิตรกรรมไทยรวมเขา้กบัประเพณีท่ีมีท่ีมาจากจิตรกรรมไทยตอนเสด็จ

จากดาวดึงส์ คติความเช่ือเดียวกนัน้ีไดถู้กน ามาใช้เป็นกุศโลบายในการเกิดประเพณี “ตกับาตรเท

โว” ซ่ึงตรงกบัวนัออกพรรษา โดยสมมุติเหตุการณ์ว่าวนัเป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้เสด็จลงมาสู่โลก

มนุษย ์เป็นประเพณีท่ีประชาชนพร้อมกนัไปท าบุญตกับาตรเป็นจ านวนมาก พิธีท่ีกระท ากนัในการ

ตกับาตรเทโว ซ่ึงถือตามคติความเช่ือน้ีก็เท่ากบัท าบุญตกับาตรรับเสด็จพระพุทธเจา้ในคราวเสด็จลง

มาจากเทวโลกนั่นเอง บางวดัจึงเตรียมการในคฤหัสถ์แต่งตวัเป็นเทวดาบา้ง เป็นพรหมบา้งแลว้

อญัเชิญพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานบนบุษบกท่ีมีลอ้เคล่ือนและมีบาตรตั้งอยูข่า้งหนา้พระพุทธรูป

ใช้คนลากน าหน้าพระสงฆ์ เป็นการกระท าให้ใกลก้บัความจริงเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจา้ 

ขา้พเจา้จึงใช ้“การจดัวาง” น าเสนอความคิดท่ีตอ้งการทดลองการผนวกการน าเสนอคติความเช่ือท่ีมี

ท่ีมีจากงานจิตรกรรมไทยตอนเสด็จจากดาวดึงส์และประเพณีท่ีมีท่ีมาจากคติความเช่ือเดียวกนัน้ีเขา้

ดว้ยกนั การน าเสนอการเช่ือมโยงความเช่ือระหว่างสวรรคก์บัโลกมนุษยโ์ดยการสร้างรูปทรงของ 

“บาตรพระ” ท่ีเป็นวตัถุทางศาสนาท่ีหมายถึงประเพณีการตกับาตรเทโว โดยใชย้งัคงใชก้ารตดัเยบ็ 

“ผา้” มาสร้างรูปทรงบาตรพระดงักล่าว  
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ภาพท่ี 93 ภาพการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุด “บนัได” 

 

 

ภาพท่ี 94 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุด 
“บนัได” 
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ภาพท่ี 95 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุด 

“บนัได” 

 
เม่ือติดตั้งและจดัวางผลงานเสร็จสมบูรณ์โดยรวมแลว้ ขา้พเจา้พบว่างานชุด “บนัได” มี

ความพยายามท่ีจะตอ้งการเล่าเร่ืองมากเกินไป เพราะมีการจ าลองวตัถุและจดัวางตามอย่างจาก

จิตรกรรมตน้แบบมาทุกอย่าง อีกทั้งยงัน ามาผนวกกบัการเล่าถึงการเช่ือมโยงกบัประเพณีการตกั

บาตรเทโว ท าให้ผลงานมีความผูกอยู่กบัการเล่าเร่ืองมากกว่าการปล่อยให้ผูช้มไดจิ้นตนาการต่อ

ยอดความคิดท่ีพลิกอารมณ์จากงานจิตรกรรมไทยโบราณสู่การรับรู้ศิลปะในแง่มุมใหม่ อยา่งไรก็ดี

ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้จากการทดลองสร้างผลงานชุด “บนัได” น้ีถึงรูปแบบการน าเสนอ โดยน าจุดดอ้ย

ของผลงานท่ีเกิดข้ึนมาใชพ้ฒันาในการสร้างผลงานชุดวทิยานิพนธ์ในตอนทา้ยของการศึกษา  



  122 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 3 
 ในการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ขา้พเจา้ยงัคงทดลองการ

หยิบยืมน าเอารูปทรงของ “วตัถุ” ทางศาสนาในแบบ “ไทยประเพณี” มาใช ้โดยหยิบยืมเอารูปทรง

ของความเช่ือในอุดมคติทางศาสนาพุทธเร่ือง “รอยพระพุทธบาท” ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก

การไดไ้ปศึกษา พระพุทธบาทไมป้ระดบัมุกของลา้นนาองค์หน่ึง จดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ เชียงใหม่ ซ่ึงมีความพิเศษและโดดเด่นมากท่ีสุดช้ินหน่ึงของประเทศไทย มีความแตกต่าง

จากพระพุทธบาทอ่ืนในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นวสัดุและเทคนิค ฝีมือช่างชั้นเยีย่ม รูปแบบศิลปะท่ี

แสดงความเป็นลา้นนาอยา่งชดัเจน และแบบอยา่งของรูปมงคล 108 ก็ไม่เหมือนใคร แมก้ระทัง่การ

ติดตั้งหรือการประดิษฐานท่ีตั้ งข้ึน ไม่ได้วางหงายบนพื้นแบบพระพุทธบาทองค์อ่ืนๆ ท า ให้

สามารถมองเห็นพระพุทธบาททั้งองคไ์ดใ้นมุมตรง เหมือนกบัการดูงานจิตรกรรมโดยทัว่ไป64 พระ

พุทธบาทองค์น้ีถูกสร้างข้ึนด้วยเจตนาจะให้เป็นงานจิตรกรรม เป็นภาพท่ีสวยงาม สามารถส่ือ

ความหมายทางพุทธศาสนาว่าเป็นรอยพระพุทธบาท บนยอดเขาสุมนกูฏจ าลอง หรือบริโภคเจดีย์

โดยสมมติ ท่ีมีการน าเสนอเคร่ืองหมายมงคล 108 รูปแบบใหม่ เป็นฉากจกัรวาลท่ีสมบูรณ์แบบ ตาม

คตินิยมเก่ียวกบัจกัรวาลวทิยาในพุทธศาสนา65 

 จากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม พบวา่ความเช่ือเร่ือง “รอยเทา้” ท่ีเป็นรูปรอยของเทพ

เจ้าหรือศาสดาท่ีประทบัลงบนพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีเทพเจ้าหรือพระศาสดาท่านนั้นได้เสด็จไป 

ปรากฏอยู่ในหลายอารยธรรมทัว่โลก การบูชารอยเทา้ในพุทธศาสนาถือเป็นวฒันธรรมท่ีเห็นได้

บ่อยมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัศาสนาอ่ืน รอยพระพุทธบาทท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจากวสัดุต่างๆ ตามความ

เช่ือว่าเป็นรูปรอยประทบัพระบาทของพระพุทธเจา้ ดว้ยเช่ือว่าพระพุทธเจา้ได้ทรงเคยเสด็จผ่าน

พื้นท่ีดงักล่าว โดยระยะแรกรอยพระพุทธบาทเหล่าน้ีจะมีขนาดใกลเ้คียงกบัขนาดเทา้ของมนุษยจ์ริง 

ก่อนท่ีต่อมาจะมีการสร้างให้มีขนาดใหญ่จากคติความเช่ือท่ีว่าจะไม่นิยมการสร้างรูปเคารพท่ีมี

เหมือนจริง จึงมีการสร้างให้รอยพระพุทธบาทมีขนาดใหญ่เป็นดังอนุสรณ์ท่ีพระพุทธองค์เคย

ประทบัหรือเคยเสด็จถึง เรียกรอยพระพุทธบาทในลกัษณะน้ีว่า “บริโภคเจดีย”์ ส่วนรอยพระพุทธ

บาทอีกประเภทคือ “รูปพระพุทธบาท” เป็นรูปเคารพแทนองคพ์ระพุทธเจา้โดยเร่ิมสร้างข้ึนในยุค

                                                           
64 ภาณพุงษ์ เลาหสม, “พระพทุธบาทไม้ประดบัมกุวดัพระสิงห์: นวตักรรมด้านศิลปะในช่วงล้านนายคุทอง”, Silpakorn 

University Journal of Fine Arts 5(2), 2560 :207. 
65 ภาณพุงษ์ เลาหสม, 2560 เพิ่งอ้าง, หน้า 22 
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สมยัท่ียงัไม่มีการสร้างรูปเคารพในรูปแบบพระพุทธรูป เรียกรอยพระพุทธบาทในลกัษณะน้ีวา่ “อุ

เทสิกะเจดีย”์ 

 

ภาพท่ี 96 ภาพจารึกพระพุทธบาทไม้ประดับมุกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จงัหวดั

เชียงใหม่ 

 
 ขา้พเจา้สนใจในการใช้ความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ในการจดัเคร่ืองหมายมงคลรูปแบบ

ใหม่ หรือ“ระบบภาพ” ท่ีน าศิลปินช่างโบราณไดน้ ามาใชส้ร้างสรรคง์านพุทธศิลป์ พระพุทธบาทไม้

ประดบัมุกช้ินน้ี มีการสร้างองคป์ระกอบภาพจิตรกรรมรูปฉากจกัรวาลอยา่งสมบูรณ์แบบมากท่ีสุด 

ตั้งแต่ความเช่ือเร่ืองไตรภูมิและจกัรวาลวิทยา ซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่มงคล 108 ในรอยพระพุทธ

บาท เป็นขอ้ก าหนดท่ีอยู่เบ้ือหลงัการสร้างฉากจกัรวาล คือช่องทางในการถ่ายทอดแนวคิดเร่ือง

จกัรวาลและไตรภูมิสู่สังคม อีกทั้งเทคนิควิธีการท่ีศิลปินช่างโบราณได้น ามาใช้ในการสร้างพระ

พุทธบาทไมป้ระดบัมุกน้ียงัมีความพิเศษ เป็นภูมิปัญญาท่ีมีความพิเศษทางงานช่างโบราณท่ีน างาน
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เขียนลายทองและงานประดบัมุกมาใช้ในการสร้างสรรค์ และยงัมีการสร้างลกัษณะเฉพาะด้าน

รูปแบบท่ีแปลกตาแบบศิลปะนามธรรม คือลายและรูปทรงเรขาคณิต  

 การหยิบยกช้ินงานศิลปะโบราณ พระพุทธบาทไมป้ระดบัมุก มาเป็นวตัถุตน้แบบในการ

สร้างรูปทรงในการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ชุด “จกัรวาล” มี

วิธีการคลา้ยกบัวิธีการของการการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 ชุด 

“บนัได” ท่ีหยิบยกเอาความเป็น “ไทยแบบประเพณี” ท่ีเป็นส่ิงสะทอ้นถึงเร่ืองราว ความเช่ือและค า

สอนทางพุทธศาสนาจากงานจิตรกรรมและประติมากรรมทางพุทธศาสนาเร่ือง “รอยพระพุทธ

บาท” มาน า เสนอในบริบทใหม่ในลักษณะของศิลปะแบบจัดวาง (Installation) มีการจัด

องค์ประกอบศิลป์ของรูปทรงในช้ินงานตามอยา่งตน้แบบท่ีศิลปินช่างโบราณไดว้างรูปทรงไวแ้ต่

เปล่ียนบริบทของรูปทรง 2 มิติในงานจิตรกรรมท่ีคุน้ชินมาสู่การสร้างรูปทรงท่ีจินตนาการต่อยอด

มาจากการศึกษา จารึกพระพุทธบาทไมป้ระดบัมุกท่ีเป็นศิลปวตัถุโบราณ คือการเรียนรู้และซึมซับ

และสร้างออกมาใหม่นัน่เอง 
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ภาพท่ี 97 ภาพการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ชุด “จกัรวาล” 
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ภาพท่ี 98 ภาพการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ชุด “จกัรวาล” 
 

 ส่ิงท่ีต่างไปจากการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 คือเทคนิค

วิธีการและการใชว้สัดุในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน สืบเน่ืองมาจากความประทบัใจเทคนิควิธีการและ

วสัดุท่ีมีลกัษณะเฉพาะและโดดเด่นท่ีศิลปินช่างโบราณได้ใช้ในการสร้างงานพระพุทธบาทไม้

ประดบัมุก คือลายทองและการประดบัมุก ขา้พเจา้ศึกษาและซึมซบัเอาคุณค่าของความพิเศษในการ

แสดงออกดว้ยเทคนิคและวิธีการน้ีของช่างโบราณมาประยุกต์และปรับใช้โดยใช้วสัดุท่ีเทียบเคียง

การให้ผลทางสายตาได้คล้ายกนั และแสดงออกด้วยเทคนิคการปักแบบประเพณี เพื่อเพิ่มความ

งดงาม  หรูหรา  อลงัการ และคุณค่าของผืนผา้  ท าให้เป็นของท่ีสูงค่า  มีราคาแพง  เป็นงานช่าง

โบราณตามแบบ “ไทยประเพณี” 
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 กล่าวได้ว่าในช่วงการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ชุด 

“จกัรวาล” น้ีเป็นการหยิบยกเอาชั้ นเชิงทางการสร้างสรรค์งานศิลปวตัถุของครูช่างโบราณมา

น าเสนอในรูปแบบใหม่ เพื่อแสดงถึงความศรัทธาและประทบัใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของงาน

ศิลปะโบราณชั้นครู แสวงหาจิตวญิญาณในงานท่ีไดเ้ห็นแลว้น าความรู้สึกนั้นมากลัน่กรองใหม่ 

 

ภาพท่ี 99 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ชุด 
“จกัรวาล” 
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ภาพท่ี 100 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ชุด 

“จกัรวาล” 
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ภาพที่ 101 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ชุด 

“จกัรวาล”  

 
การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการสรุปผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์การ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในช่วงระยะการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ขณะท่ี

ศึกษาในระดบัการศึกษาปริญญาโท น าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของงานแต่

ละชุดมาปรับใชเ้พื่อใหก้ารสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นไปอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดในทุกแง่มุม ทั้ง

การน าเสนอแนวความคิด, การศึกษาทฤษฎีและข้อมูลต่างๆเพื่อมารองรับและต่อยอดจาด
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แนวความคิดตั้งตน้, การเลือกใชรู้ปแบบและวธีิการ, การแกปั้ญหาในทางปฏิบติัของการสร้างสรรค์

ผลงาน, การเลือกใชว้สัดุในการสร้างสรรคใ์ห้สอดคลอ้งกบัแนวความคิด และการน าเสนอผลงาน

ในทา้ยท่ีสุด ขา้พเจา้คิดวา่การเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดหรือขอ้ดอ้ยต่างๆท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ใน

งานในช่วงระยะการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 ระยะนั้นเป็นเสมือนคู่มือ

ในการท างานส่วนตวัของขา้พเจา้อยา่งดี ท าใหข้า้พเจา้สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ในเร่ืองของปัญหา

ท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างการสร้างสรรค์และมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนการท างาน เพื่อลดปัญหาและ

ขอ้จ ากดัของการสร้างสรรค ์  

 ในช่วงระยะหลงัการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 ขา้พเจา้มี

ความสนใจเป็นพิเศษในการน าเสนองานศิลปะในรูปแบบท่ีมีความเป็น “ป๊อปอาร์ท”  (Pop Art) ซ่ึง

เป็นศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ศิลปินในลทัธิน้ีมีความเช่ือวา่ ศิลปะสร้างข้ึนจากส่ิงต่างๆ ท่ี

มีอยู่ในชีวิตประจ าวนั เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินใน

ช่วงเวลาหน่ึงและสถานท่ีแห่งหน่ึงเท่านั้น รูปแบบของศิลปะจะข้ึนอยูก่บัความสนใของศิลปินแต่

ละคนท่ีไดพ้บเห็นส่ิงเหล่านั้นอยูทุ่กวนั ขา้พเจา้สนใจท่ีจะน าเสนอ “ความเป็นไทย” ในรูปแบบของ

วฒันธรรมป๊อป (Pop Culture)  การหยิบจบัเอาความเป็นไทยๆ (Vernacular Thai) ท่ีพบเห็นไดต้าม

ทอ้งถนน พื้นท่ีก่ึงสาธารณะ และพื้นท่ีส่วนตวัของคนไทยมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเป็น ไทยร่วม

สมยั (Contemporary Thai) เป็นความเป็นไทยท่ีเป็นศิลปะ แต่ไม่มีความแท้ เพราะหมายถึงการ

น าเอาของไทยๆมาน าเสนอในบริบทใหม่  

 การหยบิจบัเอาวฒันธรรมป๊อป (Pop Culture) แบบไทยๆมาน าเสนอในผลงานชุดน้ีเป็นการ

ทดลองสร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ท่ีต่างไปจากผลงานท่ีผ่านมาใน

ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 ระยะซ่ึงได้ทดลองหยิบจบัเอาความเป็นไทยแบบ “ไทยประเพณี” 

(Traditional Thai) ซ่ึงมีทั้งความเป็นศิลปะและความแทท่ี้ส าคญัและศกัด์ิสิทธ์ิ มาใช้กบัผลงานชุด 

“บนัได” ท่ีมีท่ีมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัไทยตอน “เสด็จจากดาวดึงส์” และผลงานชุด “จกัรวาล” 

ท่ีมีท่ีมาจากความเช่ือเร่ืองรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้ และไดท้ดลองหยิบจบัเอาความเป็น

ไทยแบบ “ไทยพื้นบา้น” (Folk Thai) ซ่ึงไม่เป็นศิลปะในเชิงท่ีวิจิตรบรรจงเท่าไทยประเพณี แต่มี

คุณค่าทางวฒันธรรม เพราะมีความแท ้มีความสัมพนัธ์แนบแน่นกบัวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย เช่นในชนบท

ไทยพื้นบา้น ดงัเช่นการหยิบยืมเอารูปแบบของวตัถุทางศาสนาท่ีใชใ้นประเพณีปอยส่างลองมาใช้

ในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ชุด “ปอยส่างลอง” และการหยบิ
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ยมืเอาประเพณี “ตกับาตรเทโว” มาใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในระยะ

ท่ี 2 ชุด “เสด็จดาวดึงส์” ซ่ึงผนวกร่วมกนักบัการหยบิยืมเอาความเป็น “ไทยแบบประเพณี” คือภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัไทยตอนท่ีพระพุทธเจา้เสด็จลงมาจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ การท่ีไดท้ดลองหยิบเอา 

“ไทยแบบประเพณี” มาใช้เป็นท่ีมาของการสร้างรูปทรงในช้ินงานนั้น ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ถึง

ขอ้จ ากดัวา่ เป็นการยากท่ีจะเขาถึงเน้ือหาทางศาสนาและความเช่ือแบบช่างไทยในอดีต เพราะ “ไทย

แบบประเพณี” มีการกลัน่กรองมาจนบริสุทธ์ิแลว้ ยากต่อการสังเคราะห์รูปแบบและสร้างลกัษณะ

งานท่ีมีคุณค่าข้ึนใหม่ โดยรักษาแก่นของศิลปะดา้นความสงบและความละเอียดทางจิตใจไว ้การท่ี

ตอ้งยงัคงยดึความหมายเชิงสัญลกัษณ์และระเบียบแบบแผนของศิลปะแบบประเพณี ท าใหก้ารหยิบ

เอา “ไทยแบบประเพณี” มาสร้างสรรคเ์ป็นศิลปะแบบร่วมสมยัรู้สึกอึดอดั เพราะไม่สอดคลอ้งกบับ

ริบทของสังคมท่ีเปล่ียนไปแลว้ รูปแบบของศิลปะยอ่มตอ้งปรับเปล่ียนให้เขา้กบัยุคสมยัได้66 เป็น

ความซบัซอ้นในกระบวนการสร้างสรรคข์องศิลปะแบบร่วมสมยัทั้งการปรับเปล่ียนขนบปฏิบติัจาก

อดีต การผสมผสานแนวคิดและรูปแบบตะวนัตก การน าเร่ืองราวมาใส่ในผลงาน ขา้พเจา้พบว่า

ข้อจ ากัดจากการสร้างสรรค์ชุดงาน “บันได” และงานชุด “จักรวาล” นั้ นคือข้อจ ากัดในการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบศิลปะเพื่อการน าเสนอแบบศิลปะร่วมสมยัท่ียงัคงน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็น “ไทย

แบบประเพณี” เพราะโดยหลกัแลว้ “ไทยแบบประเพณี” ถูกสร้างข้ึนบนฐานคติของพุทธศาสนา 

สะทอ้นเร่ืองราว ความเช่ือและค าสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นส่ิงส าคญัในการเผยแพร่และสืบ

ทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ศิลปินช่างโบราณจึงต้องก าหนดใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการ

สร้างสรรคเ์พื่อถ่ายทอดเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาให้เขา้ใจง่าย สัญลกัษณ์เหล่านั้นกลายเป็นแบบ

แผนท่ีศิลปินยุคต่อๆมาน ามาใช ้ทั้งน้ีขา้พเจา้เห็นวา่เป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งน าสัญลกัษณ์เหล่านั้นมา

ใช้ให้ครบเพื่อท าให้เกิดความสมบูรณ์แบบทางด้านเร่ืองราว ในงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์น้ี

ขา้พเจา้จึงเล่ียงท่ีจะหยิบยกเอา “ไทยแบบประเพณี” มาใชโ้ดยตรง เน่ืองจากตอ้งการให้งานมีอิสระ

ทางการแสดงออกทางการสร้างสรรคม์ากท่ีสุด  

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์น้ีได้รับแรงบนัดาลมาจาก “วตัถุทางศาสนาในยุค

ปัจจุบนั” การยา้ยมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ท าให้ขา้พเจา้ได้เห็นมิติทาง

ศาสนาท่ีต่างออกไปจากเดิม ศาสนาไม่ได้เป็นเร่ืองของความศรัทธาอย่างเดียวอีกต่อไป ในยุค

ศตวรรษท่ี 21ความเช่ือ พฤติกรรมการแสดงออกของคนในพุทธสังคมถูกแฝงฝังระคนปนกนักบั

                                                           
66 ประชา สวุีรานนท์, อตัลกัษณ์ไทย : จากไทยสูไ่ทยๆ, ฟ้าเดียวกนั, 2554. หน้า 23 
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วฒันธรรมสังคมแบบทุนนิยม สังคมแบบยุคโลกาภิวฒัน์ ส่งผลต่อการแสดงออกต่อความเช่ือ

ในทางพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการผลกัดนัหรือการสะทอ้นออกของสังคมในปัจจุบนั การเติบโต

ทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งวดัท่ี GDP และ GNP ตามแนวทางของทุนนิยมส่งผลกระทบต่อวัตถุทาง

วฒันธรรมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะสังคมท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมของการบริโภคท่ีให้

ความส าคัญต่อ “มูลค่าของวตัถุยิ่งกว่าคุณค่าของจิตใจและสรรพส่ิง” การเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของระบบทุนนิยมตะวนัตกท่ีแผ่ขยายอิทธิพลไปเกือบทัว่โลก 

รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของลัทธิอรรถประโยชน์ท่ีเป็นแนวคิดท่ี

สนบัสนุนลทัธิทุนนิยมส่งผลอย่างมากดงัท่ีปรากฏให้เห็นวตัถุทางวฒันธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ของใช้ เคร่ืองประดบั ท่ีอยู่อาศยั รวมถึงวตัถุวฒันธรรมทางศาสนาดว้ย การท าบุญกลายเป็นเร่ือง

ของการมุ่งเนน้ไปท่ีทุ่มเทสร้างโบสถ์วิหารราคาแพง หรือสร้างพระพุทธรูปให้ใหญ่โตท่ีสุดในโลก 

มีการผลิตเคร่ืองรางของขลงัมากมายหลายรูปแบบ โดยใชค้วามเช่ือทางศาสนาพุทธและพราหมณ์

มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างคุณค่าให้กบัมายาคติท่ีสร้างออกมาเป็นรูปลกัษณ์ของวตัถุท่ีเรียกว่า 

“วตัถุมงคล” โดยเฉพาะ “พระเคร่ือง” ท่ีกลายเป็นวตัถุมงคลชั้ นสูงในสังคมไทย เพราะเป็น

สัญลกัษณ์แทนพระพุทธเจา้ มีความเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีปกป้องภยัอนัตราย รวมไปถึงเช่ือวา่มีพลานุภาพ

ในการส่งเสริมบารมีให้ผูท่ี้ครอบครองไดมี้ชีวิตท่ีเจริญกา้วหนา้และมัน่คงทางหนา้ท่ีการงาน ความ

เช่ือเหล่าน้ีไดใ้ห้โอกาสต่อช่องทางธุรกิจในการน าความหลากหลายของสัญลกัษณ์มาผูกเร่ืองราว

ขยายใหค้วามเช่ือแตกออกไปไดห้ลายรูปแบบ 

 “พระประจ าวนัเกิด” คือวตัถุ (Object) ทางศาสนาท่ีขา้พเจา้หยิบยกเอามาเป็นรูปแบบใน

การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์น้ี พระประจ าวนัเกิด เป็นความเช่ือท่ีเป็นท่ีคุน้เคยในสังคมไทย 

ท่ีมาของการก าหนดใหพ้ระพุทธรูปปางประจ าวนัต่างๆนั้น ไม่มีท่ีมาและประวติัท่ีแน่ชดัแต่อยา่งใด 

พระพุทธรูปประจ าวนัเกิดจะมีทั้งหมด 7 ปาง ตามวนัคือ วนัอาทิตย ์วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ วนัเสาร์ และเพิ่มปางวนัพุธกลางคืนท่ีเรียกวา่วนัราหูเขา้ไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของ

พระประจ าวนัเกิดท่ีเป็นท่ีคุน้เคยกนัทัว่ไปก็คือ การจดัพระพุทธรูปประจ าวนัเกิดเรียงรายเพื่อใหค้น

ไดท้ าบุญในกล่องหรือบาตรท่ีมีช่องส าหรับหยอดเงินควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงจะพบเห็นไดท้ัว่ไปในวดั

หลายๆแห่ง จากการศึกษาขอ้มูลภาคสนามแหล่งคา้วตัถุมงคลใหญ่ของกรุงเทพมหานครอยา่ง “ท่า

พระจนัทร์” ขา้พเจา้พบส่ิงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั “พระประจ าวนั” เป็นอย่างยิ่ง นั่นคือสินคา้ท่ีเป็น

พระพุทธรูปท่ีถูกหล่อข้ึนดว้ยเรซ่ิน มี 7 สีตามสีประจ าวนัเกิด พระพุทธรูปเรซ่ินหลากสีน้ีเองท่ีเป็น

ส่ิงท่ีมากระทบต่อความคิดและความรู้สึกของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มองว่าการสร้างพระ 7  สีประจ าวนั
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เกิดเป็นปรากฎการณ์แบบ “ไทยๆ” (Vernacular Thai) ท่ีเกิดข้ึนในกระแสบริโภคนิยมของสังคม

สมยัใหม่  ซ่ึงเกิดจากการผสมผสาน ลอกเลียนแบบ ไม่ไดเ้กิดจากการประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนใหม่ อนั

ไดแ้ก่ การใชว้ตัถุส่ิงของ รวมทั้งสไตล์และท่วงท านองในวถีิชีวติของชาวบา้น หรือวฒันธรรมป๊อป

ปูล่าร์มาเป็นตวัแทนของความเป็นไทย67 หนา้ 16 หากจะมีความเป็นพื้นบา้น ก็เป็นพื้นบา้นท่ีไม่ใช่

ภูมิปัญญา ปะปนดว้ยไสยศาสตร์และความงมงาย รวมทั้งผลประโยชน์ของธุรกิจนอกระบบ 

 

 

ภาพท่ี 102  “พระประจ าวนัเกิด” ในรูปแบบท่ีเป็นสินคา้ทางความเช่ือ 
 

 “พระประจ าวนัเกิด” ในบริบทของงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมยัของขา้พเจา้เป็นการ

น าเสนอแนวคิดท่ีไดม้าจาก “วฒันธรรมป๊อปปูลาร์” ท่ีผสมผสานเอาความเป็น “ไทยแบบประเพณี” 

(Traditional Thai) ท่ีใช้รูปแบบของพระพุทธรูปปางต่างๆท่ีมีท่ีมาจากวดั ซ่ึงมีความเป็นเลิศวิจิตร

บรรจง มาผนวกกบัความเช่ือของ “ไทยแบบพื้นบา้น” (Folk Thai) เร่ืองสีมงคลประจ าวนัเกิด ว่ามี

อิทธิพลต่อชีวิตหรือส่งสริมในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากโหราศาสตร์ของ

                                                           
67 ประชา สวุีรานนท์, 2554 เพิ่งอ้าง. หน้า 16 
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ศาสนาพราหณ์ฮินดู เช่น วนัอาทิตยสี์แดง วนัจนัทร์สีเหลือง วนัองัคารสีชมพู วนัพุธสีเขียว วนั

พฤหัสบดีสีส้ม วนัศุกร์สีฟ้า และวนัเสาร์คือสีม่วงหรือสีด า จึงมีความเช่ือเร่ืองการเลือกสวมใส่

เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ให้ถูกโฉลกกบัสีประจ าวนัต่างๆ และสุดทา้ยน ามาผนวกกบัการเลือกใชว้สัดุ

ในแบบ “ไทยๆ” (Vernicular Thai) ท่ีพบได้ในชีวิตประจ าวนั เป็นวสัดุท่ีแสดงถึงกระแสบริโภค

นิยมของสังคมสมยัใหม่หรือ “วฒันธรรมป๊อปปูลาร์”นัน่เอง เช่นผา้ตาดท่ีมีสีสันสะทอ้นแสบตาท่ี

พบเห็นไดท้ัว่ไปตามทอ้งตลาด เป็นผา้ท่ีคนไทยนิยมน ามาใชใ้นงานพิธีต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ท า

เป็นชุดแกบ้น วสัดุท่ีน ามาใชส้ร้างรายละเอียดลงบนช้ินงานก็เป็นวสัดุท่ีแสดงให้เห็นถึง “มูลค่าตาม

กระแสนิยมของสังคมสมยัใหม่” ในลทัธิทุนนิยมท่ีเนน้ความมัง่คัง่ทางวตัถุ ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีถูกผลิตซ ้ า

เป็นจ านวนมากมาจากระบบอุตสาหกรรมเพื่อการใชง้านในเชิงพาณิชย ์เช่นเพชร-พลอย ท่ีผลิตจาก

พลาสติก เล่ือม แผ่นหนงัสังเคราะห์สีเงางามท่ีผลิตจากพลาสติก PVC ขา้พเจา้น าวสัดุท่ีแสดงถึง

ความนิยมในสังคมบริโภคมาสร้างเป็นงานศิลปะดว้ยการยอ้นกลบัไปใช้วิธีการท่ีไดศึ้กษามาจาก

งานช่างโบราณแบบ “ไทยประเพณี” และ “ไทยแบบพื้นบา้น” มาประสมประสานกบัวสัดุท่ีมีความ

เป็น “ไทยๆ” เหล่านั้น เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งการรับรู้ท่ีต่างออกไปจากความเคยชินของความ

เป็นไทยแบบต่างๆท่ีกล่าวมาทั้งหมด น าเสนอในรูปแบบของ “ไทยร่วมสมยั” (Contemporary Art) 

ท่ีเป็นงานศิลปะ แต่ไม่มีความแทแ้ละด ารงตวัอยูแ่ยกจากวฒันธรรม เกิดการยา้ยวตัถุส่ิงของในโซน

อ่ืนๆ โดยเฉพาะแบบไทยๆ ใหห้ลุดออกจากชีวติประจ าวนัและเขา้มาอยูใ่นโซนศิลปะ  

การน าเอาความเป็นไทยแบบ  “ไทยร่วมสมัย” มาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์และ

ถ่ายทอดแนวความคิดของขา้พเจา้ เกิดจากการผสมผสานเอาความรู้ทางศิลปะแบบอยา่งตะวนัตกท่ี

ได้รับอิทธิพลมาจากการศึกษาศิลปะแบบป๊อปอาร์ต (Pop Art) และ  ศิลปะแอ๊พโพรพิเอชั่น 

(Appropriation) มาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานโดยปรับเปล่ียน โยกยา้ย ความเป็นไทยในแบบ

ต่างๆมาน าเสนอในบริบทใหม่  
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ภาพท่ี 103 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 

      

ภาพท่ี 104 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 
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ภาพท่ี 105 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 

       

ภาพท่ี 106 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 
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ภาพท่ี 107 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 
 
 

 

ภาพท่ี 108  ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 
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ภาพท่ี 109 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 
 

 

         

ภาพท่ี 110 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 
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ภาพท่ี 111 ภาพรายละเอียดการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 
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ภาพท่ี 112 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พระประจ าวนั” 
 
 



  141 

บทที ่5 
บทสรุป 

 

 วฒันธรรมคือผลรวมของลกัษณะอนัเด่นชดัในทางจิตใจ วตัถุ ปัญญา และอารมณ์ ซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะของสังคมหน่ึงหรือกลุ่มสังคมหน่ึง วฒันธรรมมิไดค้รอบคลุมเพียงแค่เฉพาะศิลปะหรือ

วรรณคดีเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมไปถึงวิธีการด าเนินชีวิต สิทธิพื้นฐานของมนุษย ์ระบบค่านิยม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือของมนุษยด์ว้ย ซ่ึงการแสดงออกทางความเช่ือของมนุษยใ์น

สังคมนั้ น สามารถปรากฎออกมาในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลายและแตกต่างกันไปตาม

วฒันธรรม พฤติกรรมการแสดงออกอนัหลายหลายเหล่าน้ีลว้นมีรากก าเนิดมาจากพลงัความเช่ือใน

สังคม หลงัจากนั้นพลงัแห่งความเช่ือจึงก่อเป็นแบบแผนพิธีกรรมท่ีมีขอ้ปฏิบติัอย่างชัดเจน และ

สุดทา้ยกลายเป็นหลกัจารีตประเพณีใหส้ังคมไดย้ดึถือสืบทอดต่อกนัมา 

วฒันธรรมมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของ

วฒันธรรมยอ่มส่งผลกระทบต่อหลายมิติต่อความเป็นไปของสังคม รวมไปถึง “วตัถุทางวฒันธรรม” 

(Cultural Object) ทั้งรูปแบบ (Form) และเน้ือหา (Content) ในการศึกษาและสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์

ภายใตห้วัขอ้ “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่” (The new cultural objects in new context) น้ีเป็น

การศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี

ส่งผลกระทบต่อวตัถุทางวฒันธรรม โดยการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์น้ีขา้พเจา้ไดน้ าเสนอ

ความคิดโดยผสมผสานระหวา่ง ความเช่ือและรูปแบบของวตัถุทางวฒันธรรมเดิมท่ีเป็นมีความเป็น 

“ไทยแบบประเพณี” (Traditional Thai) กบัความเช่ือในสังคมไทยปัจจุบนัท่ีมีความเป็น “ไทยแบบ

พื้นบา้น” เลือกใช้วสัดุในการสร้างสรรค์ท่ีมีความเป็น “ไทยๆ” (Vernacular Thai) ซ่ึงเป็นวสัดุท่ี

แสดงออกถึงกระแสบริโภคนิยมของสังคมสมยัใหม่แต่ใช้เทคนิควิธีการจดัการกบัวสัดุตามแบบท่ี

ไดศึ้กษาและฝึกฝนมาจากงานช่าง “ไทยแบบประเพณี” และแสดงออกดว้ยวิธีการแบบ “ไทยร่วม

สมยั” (Contemporary Thai) เพื่อน าเสนอ “วตัถุทางวฒันธรรม” ในความเช่ือของสังคมไทยสู่บริบท

ใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิมเพื่อต่อยอดความคิดท่ีพลิกอารมณ์สู่การรับรู้ศิลปะในแง่มุมใหม่  

การศึกษาและสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ “วตัถุทางวฒันธรรมในบริบทใหม่” (The new 

cultural objects in new context) เป็นการประมวลผลสรุปจากความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ

สร้างสรรคง์านศิลปะในท่ีไดจ้ากการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย ประสบการณ์
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ท่ีได้จากการเรียนรู้และฝึกฝนในปฏิบติังานจริงคือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการท างานศิลปะของ

ศิลปินแต่ละคน เปรียบเสมือนเป็นคู่มือส่วนตวัของศิลปินท่ีจะคอยช่วยช้ีแนะว่าควรจะพฒันางาน

ช้ินต่อๆไปในทิศทางไหนในอนาคต เพราะเม่ือจบการศึกษาแลว้ศิลปินนักสร้างสรรค์จะตอ้งใช้

ความรู้ความสามารถท่ีมีจากตวัเองลว้นๆในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และงานสร้างสรรค์ช้ิน

ใหม่ๆข้ึนมาโดยไม่มีคณะอาจารยม์าคอยช้ีแนะหรือวิจารณ์งานเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข ต่อจากน้ีไปผู ้

วิจารณ์จะกลายเป็นคนอ่ืนๆอีกมากมายในสังคม การศึกษาและสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการ

เรียนรู้และปฏิบติังานสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการท่ีเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมใหข้า้พเจา้

มีความพร้อมออกไปสู่การท างานเป็นศิลปินนักสร้างสรรค์ด้วยตวัเองได้อย่างมีคุณภาพหลงัจบ

การศึกษา 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
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สถานทีเ่กดิ เชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา 2556-2561  ศิลปมหาบณัฑิต สาขา ศิลปไทย, มหาวทิยาลยัศิลปากร  

2550-2555  ศิลปบณัฑิต สาขา ศิลปไทย, มหาวทิยาลยัศิลปากร  
2536-2548  โรงเรียนดาราวทิยาลยั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 250/391 ถ.รัชดาภิเษก  แขวง ลาดยาว  เขต จตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 
10900 

ผลงานตีพมิพ์ นิทรรศการเด่ียว  
2556      
“มงคล-object”, Maya’s secret gallery, กรุงเทพมหานคร  
2557      
“Portrait of Persuasion”, River city, กรุงเทพมหานคร  
 
นิทรรศการกลุ่ม  
2561      
“M O N”,หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนยป์ฏิบติัการทศันศิลป์สิรินธร, 
นครปฐม  
2559      
“Chiangmai Design Week”, คุม้เจา้บุรีรัตน์, เชียงใหม่  
2559    
“The Ultimate Showcase Thai Touch” Elle Elle Men Fashion Week 
Fall/Winter 2016, หา้งสรรพสินคา้ Central World, กรุงเทพมหานคร  
2559      
“13: Believe” curated by Ek Thongprasert, CASE Space Revolution, 
กรุงเทพมหานคร  
2559      
“Art Ground”,The Jam Factory, กรุงเทพมหานคร  
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2558      
“หลู-หลี”, หอศิลป์เฮือนใจ๋ยอง, เชียงใหม่  
2557      
“Naka in Textile”, SACICT, พระนครศรีอยธุยา  
2556            
 “หน่อค าล าแกว้”, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาลา้นนา, เชียงใหม่    
2556            
 “Innovation of Thai Art” ,พิพิธภณัฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย
,กรุงเทพมหานคร  
2555             
 Art on Farm 2556 “สุดสะแนนแดนอีสาน”, Jim Thompson ฟาร์ม, 
นครราชสีมา  
2555       
36 ปี ภาควชิาศิลปไทย, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ, กรุงเทพมหานคร  
2555              
“Siam App”, หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร  
2555              
“Her Story”, พิพิธภณัฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร  
2555               
The 3th Young Artist Talent 2012, สถานกงศุลไทย, นครลอสแอนเจลิส  
2554              
ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี57, หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพมหานคร  
2554               
ศิลปกรรมรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี28, หอศิลป์สนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
นครปฐม  
2553               
ศิลปกรรมรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี27, หอศิลป์สนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
นครปฐม  
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2553               
ศิลปรรมโตชิบา้ คร้ังท่ี22, พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า
,กรุงเทพมหานคร 

รางวลัทีไ่ด้รับ 2555    โครงการ The 3th Young Artist Talent 2012   
2554          รางวลัที3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี57  
2554     รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดง โครงการดาวเด่นบวัหลวง   
                              คร้ังท่ี4 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  
2554    ทุนการศึกษา เมธิณี ธารวนิชกุล   
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