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 วิถีชีวิตสงัคมไทยด าเนินมาพร้อมกบัความเช่ือเร่ืองเทพผู้ปกป้องดแูลรักษาคุ้มครอง  ท า
ให้เกิดความรู้สกึปลอดภยั ความย าเกรง การมีสมัมาคารวะ รู้กาละเทศะ เป็นการบม่เพาะวิถีไทย
ให้เกิดขึน้ ด้วยความเช่ือเหลา่นี ้ข้าพเจ้าได้น ามาเป็นแรงบนัดาลใจใน การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ
ไทยร่วมสมยั “วิมานเทพ” ด้วยกระบวนกา รท่ีเกิดจากภมูิปัญญาของบรรพบรุุ ษไทย คือ การบดุนุ
โลหะมาเป็นวิธีการในการสร้างสรรค์ และจดัวางกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่ือถึงความเช่ือท่ีข้าพเจ้ามีตอ่
ธรรมชาตแิละสิ่งรอบกาย ตลอดจนถึงแฝงนยัทางความคดิแบบอดุมคตสิว่นตนเพ่ือสะท้อนแง่มมุ
ของความรู้สกึวา่สิ่งเหลา่นีมี้อยูจ่ริง และสะท้อนรากของวฒันธรรมความเช่ือท่ีมีผลตอ่วิถีชีวิตแบบ
ไทย 
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 Thai society's way of life has always been accompanied by the belief in celestial 
beings as guardians or protectors. It creates a sense of security and fosters feelings of respect, 
deference, and propriety. This belief is what nurtures Thai culture and I was inspired to create 
this collection, “Celestial Dwelling,” as a result of it. These works are crafted using a process 
originated through the wisdom of Thailand’s forefathers, that is metal embossing; and they are 
placed within environments that convey my beliefs in nature and my surroundings. They also 
allude to my own personal idealism and faith that these guardian divinities exist and reflect the 
cultural beliefs that make up the foundation of the Thai way of life.  
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ข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลกึถึงพระคณุของบดิามารดา ทัง้ท่ีให้ก าเนิดทางความคดิและ
จิตวิญญาณ ด้วยความรัก ความเคารพ ความกตญัญกูตเวทิตาอยา่งยิ่ง ท่ีคอยสนนัสนนุในเร่ือง
ของงบประมาณในการศกึษาเลา่เรียน ให้ก าลงักาย ก าลงัใจและก าลงัสตปัิญญา 

ขอกราบของพระคณุท่ านศาสตราจารย์ชลดู นิ่มเสมอ และอาจารย์สาครินทร์ เครือ
ออ่น ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ ตลอดจนคณาจารย์ทกุทา่นท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ความคดิ
อา่นให้เป็นสมัมาทิฏฐิ รวมทัง้ครูชา่งดนุโลหะ ชา่งลงยาสีและครูพกัลกัจ าทัง้หลาย อีกทัง้ผู้ให้
ค าแนะน าในการการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ “วิมานเทพ” นี ้

สิ่งอนัใดท่ีเป็นปัจจยัเกือ้หนนุก่อให้เกิดวิทยานิพนธ์นี ้ข้าพเจ้าของน้อมระลกึถึงด้วย
ความเคารพเป็นอยา่งสงู และขอให้ความดีงามเหลา่นัน้ ก่อให้เกิดประโย ชน์ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องและสนใจศกึษาหาความรู้ทางด้านศลิปะตลอดไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

มนษุย์ในทกุสงัคมตา่งมีความเช่ือ จนบางครัง้ความเช่ือกลายเป็นวฒันธรรม และ

ประเพณีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน ทัง้ความเช่ือท่ีสง่ผลในแง่บวกหรือท่ีเรียกวา่ ความดี เชน่ 

ความเช่ือเร่ืองสวรรค์ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์หรือตวัแทนของความดีท่ีปรากฏอยูใ่นวฒันธรรม ใน คมัภีร์

ทางพระพทุธศาสนา ไตรภมูิกถาหรือไตรภมูิพระร่วง ท าให้เกิดการเปรียบเทียบให้เห็นถึงระดบั

จิตใจ เพราะความเช่ือเหลา่นีถื้อวา่เป็นความเช่ือสากลก็วา่ได้ ซึง่ทกุสงัคม ศาสนา เชือ้ชาต ิชนชาต ิ

ยอ่มมีความเช่ือเร่ืองความสขุและความทกุข์ เห็นได้จากการสร้างศลิปวตัถแุล ะถาวรวตัถท่ีุ

เก่ียวข้อง 

 ในทศันคตขิองข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ามีความเช่ือวา่สวรรค์นัน้มีอยูจ่ริง คือมีอยูภ่ายใน

ความรู้สกึนกึคดิของเราทกุคน 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

 ไตรภมูิ เป็นเร่ืองของจกัรวาลท่ีแฝงนยัหลกัปรัชญาของการด ารงชีวิตตามหลกัธรรมค า

สอนในพระพทุธศาสนา โดยเน้นให้รู้จกักรรมท่ีตนกระท าขึน้ และรู้จกักรรมท่ีสง่ผลไปในทิศทางท่ี

ตา่งกนั 3 ประการ คือ ความสขุ ความทกุข์ และการหลดุพ้นจากสขุแลทกุข์นัน้ สิ่งเหลา่นีฝั้งรากลกึ

ในเหง้าของวฒันธรรมไทย สง่ผลตอ่คตคิวามเช่ือและวิถีชีวิตแบบไทยมาตัง้แตโ่บราณ 

 มนษุย์ผู้แสวงหาซึง่ความสขุจงึมีการแทนคา่ความสขุจากผลของกรรมดีนัน้ในเชิง

สญัลกัษณ์วา่เป็น สวรรค์ ซึง่สวรรค์ในไตรภมูินัน้แบง่ออกเป็น 6 ชัน้ ตามบพุกรรม (ผลของกรรมท่ีมี

ทัง้ดีและชัว่) ได้แก่ จาตมุหาราชิกาภมูิ ตาวตงิสาภมูิ ยามาภมูิ ดสุิตาภมูิ นิมมานรตีภมูิและปรนิม

มิตวสวตัตีภมูิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแล้ว สวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกาภมูินัน้ มีความส าคญันอกจากจะ

เป็นสวรรค์ชัน้ท่ีใกล้กบัมนษุย์มากท่ีสดุแล้ว ยงัเป็นสวรรค์ชัน้ท่ีมีท้าวจตโุลกบาลผู้ดแูลรักษาโลกใน

   ส
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ทิศทัง้ 4 คอยพิทกัษ์รักษาความปลอดภยั และให้ความสขุอยูเ่สมอ อีกทัง้ยงัคอยท าหน้ าท่ีดแูล

ความประพฤตขิองมนษุย์โลกด้วยเชน่กนั อีกนยัหนึง่โลกบาลในทางพระพทุธศาสนายงัเป็นช่ือของ

ธรรมหมวดหนึง่ท่ีถือวา่เป็นธรรมะคุ้มครองโลก ถ้าชนเหลา่ใดในโลกมีธรรมเหลา่นีป้ระจ าใจแล้วจะ

สนองให้โลกมีแตค่วามสขุ คือ หิริ ความละอายแก่ใจตนเอง และโอตปัปะ ความเกรงกลวัตอ่ ความ

ชัว่ท่ีจะเข้ามาแปดเปือ้นจิตใจตนให้โสมม เป็นกศุโลบายของคนโบราณท่ีใช้ความเช่ือเป็นเคร่ืองมือ

แนะน าให้คนท าความดีนัน่เอง 

ข้าพเจ้าจงึเป็นความส าคญัของสวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกานี ้และน ามาเป็นความ

บนัดาลใจในการสร้างสรรรค์ผลงานช่ือ “วิมานเทพ” 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือสืบทอดเทคนิคบดุนุและสลกัโลหะของชา่งล้านนาโบราณ ซึง่เป็นกระบวนการทาง

ฝีมือท่ีทรงคณุคา่ ควรศกึษาเพ่ือน ามาสร้างสรรค์กระบวนการในการสร้างผลงาน ข้าพเจ้าน า

วิธีการมาสร้างผลงานด้วยเร่ืองราวอนัเป็นนามธรรมในจิตใจของมนษุย์ท่ี ได้สัง่สมความดีงาม สัง่

สอนและฝังรากลกึมาจากคตคิวามเช่ือของไตรภมูิ 

 

สมมตฐิานของการศึกษา 

สวรรค์ เป็นเร่ืองของนามธรรมเช่ือวา่ เป็นท่ีอยูข่องเทวดา 

เทวดา คือ ดวงจิตของผู้สร้างกรรมดี 

 นามธรรมเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองท่ีสมัผสัและรับรู้ได้ภายในจิตใจ ข้าพเจ้าคดิและมีความเ ช่ือ

วา่สวรรค์นัน้มีอยูจ่ริง แม้จะเป็นสิ่งท่ีลกึลบัมองไ มเ่ห็นไมมี่ตวัตน ตนเองจงึได้ แรงบนัดาลใจจาก

เทคนิคบดุนุโลหะมาสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือเช่ือมโยงความเช่ือสากลกบัความเช่ือสว่นตวัในผลงาน 

“วิมานเทพ” 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

1. สร้างสรรค์ผลงาน 3 มิต ิด้วยเทคนิคบ ุดนุ และสลกัโลหะ 

2. เป็นศลิปะตดิตัง้ หรือจดัวางตามความเหมาะสมของสถานท่ี 

   ส
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3. น าเสนอผลงานเป็นภาพถ่าย ผลงาน 3 มิต ิ

 

ขัน้ตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

1. ศกึษาข้อมลูจากต ารา และหนงัสือท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองไตรภมูิ สวรรค์ และคตคิวามเช่ือ 

2. ล าดบัข้อมลู วิเคราะห์ ทดลองเปล่ี ยนแปลงเทคนิค รูปแบบ รูปทรง โครงสร้าง  และ

องค์ประกอบโดยรวม 

3. ท าแบบร่างเพื่อน าเสนอ แก้ไข และพฒันาจนสมบรูณ์ 

4. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ และสร้างสรรค์ พร้อมตดิตัง้ผลงานกบัสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

เพ่ือถ่ายภาพ 

5. รวบรวมข้อมลู ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือท างานภาคเอกสาร 

 

แหล่งข้อมูล  

1. หนงัสือ ได้แก่ ต าราไตรภมูิ ความเช่ือเร่ืองเทวดา เป็นต้น 

2. ชา่งชาวบ้านและชา่งหลวง 

3. สถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาต ิเชน่ ภเูขา แมน่ า้ ทะเล และถ า้ เป็นต้น 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. แผน่โลหะ เชน่ ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลต และอลมูิเนียม เป็นต้น 

2. สิ่ว ฆ้อน ขีผ้ึง้ชนั แก้ว หิน ดนิ ทราย อญัมณี 

3. กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการสร้างสรรค์ 

 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

ในผลงานชดุ “วิมานเทพ ” ได้น าแนวความคดิเก่ียวกบัจกัรวาล และผู้พิทกัษ์รักษา

พิภพตา่งๆ ท่ีปรากฏในไตรภมูิกถาล้วนเป็นคตคิวามเช่ือท่ีวา่ ทกุสิ่งท่ีปรากฏล้วนเป็นสิ่งท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะทัง้สิน้ เชน่ พระอาทิตย์ พระจนัทร์ พืน้ดนิ มหาสมทุร และภพภมูิตา่งๆ สิ่งเหลา่นีจ้ะ

มีผู้ดแูลรักษาตามหน้าท่ี เชน่ พระอินทร์พิทกัษ์บนสวรรค์ พระวรุณดแูลรักษาในมหาสมทุร เป็นต้น 

แสดงให้เห็นถึงความคดิในเชิงสญัลกัษณ์เก่ียวกบัโลกบาล (เทวดาผู้ รักษาโลก ) รักษาทิศทัง้ส่ี ให้

ความคุ้มครองแก่มนษุย์ ดแูลไมใ่ห้สิ่งชัว่ร้ายใดๆ เข้ามาแผ้วพาลหมูม่นษุย์ รวมทัง้ปกป้องผู้กระท า

ความดีให้ปลอดภยั 

 

ทัศนคตทิี่เก่ียวกับการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้ามีความเช่ือวา่สวรรค์นัน้มีอยูจ่ริงคือมีอยูใ่นความรู้สกึนกึคดิของเราทกุคน เป็น

สญัลกัษณ์ตวัแทนของความสขุ ความดีงามภายในจิตใจ และมนษุย์ก็มีความเช่ือวา่มีเทวดากลุม่

หนึง่ท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองและดแูลมนษุย์จากสิ่งชัว่ร้าย รวมทัง้ปกป้องผู้กระท าความดีให้

ปลอดภยั เทวดาเหลา่นีมี้ความสง่างาม เป็นทิพย์ สถิตตามหินผา ต้นไม้ในธรรมชาต ิอีกทัง้ยงัเป็น

เทพประจ าตระกลู ประจ าบ้านเรือน ข้าพเจ้าจงึน าความเช่ือนีม้าเป็นแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงาน “วิมานเทพ” ด้วยเทคนิคดนุโลหะ ซึง่ข้าพเจ้ามีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็น

กระบวนการทางฝีมือท่ีทรงคณุคา่ สามารถตอ่ยอดทางความคดิและการแสดงออก เห็นได้จากงาน

ดนุโลหะตัง้แตส่มยัโบราณจะใช้สร้างสิ่งท่ีพิเศษ เคร่ืองใช้ของสงู เชน่ เคร่ืองสกัการะบชูาใน

พระพทุธศาสนา เคร่ืองใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงชาวบ้าน เคร่ืองใช้เหลา่นีแ้ฝงไว้ด้วย

คตคิวามเช่ือท่ีบง่บอกถึงความดีและประวตัศิาสตร์ของแตล่ะยคุสมยั ข้าพเจ้าเห็นถึงความพิเศษ

เหลา่นีจ้งึน าวิธีการดนุโลหะมาเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความเช่ือสว่นตวัในการสร้างสรรค์ผลงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

 
 

อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา 

ท้าวจตโุลกบาล เป็นกลุม่เทพท่ีมีความส าคญัในฐานะท่ีปรากฏขึน้ในคมัภีร์

พระพทุธศาสนา “ไตรภมูิกถา ” วา่ด้วยเร่ืองของภมูิทัง้สามอนัเป็นท่ีอยูข่องสรรพสิ่งทัง้ปวง 

พรรณนาถึงการเกิดโลก ได้มีการกล่ าวถึงกลุม่ท้าวจตโุลกบาล 4 ในฐานะ เทพผู้ รักษา

พระพทุธศาสนาและมีบทบาทในพทุธประวตัหิลายตอน เชน่ ตอนพระนางสิริมหามายาทรงพระ

ครรภ์ ตอนเสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์ และตอนนางสชุาดากวนข้าวมธุปายาส เป็นต้น อีกทัง้ยงั

ปรากฏในคตคิวามเช่ือท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรม ท่ีเก่ียวข้องขึน้มากมายทัว่ทัง้

ทวีปเอเชียอีกด้วย คมัภีร์ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา กลา่วถึงรายละเอียดของท้าวจตโุลกบางวา่ มี

ล าตวัสงูถึงคร่ึงโยชน์ อายยืุน 500 ปี อาศยัอยูบ่นยอดเขายคุนธร ซึง่เป็นหนึง่ในเขาสตัตบรภณัฑ์ท่ี

รายรอบเข้าพระสเุมรุอยู ่และสงูจากพืน้โลก 40,000 โยขน์ อนัเป็นระยะทางคร่ึงหนึง่ระหวา่งโลกไป

ลาดไหลเ่ขาพระสเุมรุ โดยเป็นบริวารของพระอิ นทร์ซึง่อาศยัอยูบ่นยอดเขาพระสเุมรุนัน้ ต าแหนง่

ของท้าวจตโุลกบาลนัน้ตรงกบัสวรรค์ชัน้แรกทางพระพทุธศาสนา เรียกวา่ จาตมุหาราชิกา1  

ภาพท่ี 1 ภาพวาดไตรภมูิ 
                                                           

1 พระยา,ธรรมปรีชา, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เล่ม2 ไตรภูมิโลกวินิจฉยก

ถา (กรุงเทพฯ:กรมศลิปากร,2535),921-922.  
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 จากเร่ืองเลา่เมืองสวรรค์ และชาวสวรรค์ตามท่ีมีกลา่วไว้ในหนงัสือไตรภมูิพระร่วง 

สงูขึน้ไปจากพืน้กินแหง่โลกนีไ้ด้ 46,000 โยชน์ ถึงสวรรค์ชัน้แรกเรียกวา่ จาตมุหาราชิกา แปลวา่

แดนแหง่ 4 มหาราช สวรรค์ชัน้นีต้ัง้อยูเ่หนือจอมเขายคุนธร อนัเป็นเขาเทือกแรกในเทือ กทัง้ 7 ท่ี

ล้อมรอบเขาพระสเุมรุ บนยอดเขายคุนธรทัง้ 4 ทิศ โดยถือเอาเขาพระสเุมรุเป็นหลกั มีเมืองใหญ่ 4 

เมือง เมืองอยูท่ิศตะวนัออกของเขาพระสเุมรุมีท้าวธตรฐ เป็นพระยาเป็นใหญ่แก่บริวารพวก

คนธรรพ์ (เป็นอมนษุย์จ าพวกหนึง่ รูปตามท่ีเข้าใจ เป็นคร่ึงคนคร่ึงเทวดา เป็นนั กเลงดีดสีตีเป่าและ

ชอบผู้หญิง ) เมืองทางทิศตะวนัตกมีท้าววิรูปักษ์เป็นพระยา เป็นใหญ่แก่พวกนาค เมืองฝ่ายใต้มี

ท้าววิรุฬหกเป็นพระยา เป็นใหญ่แก่พวกกมุภณัฑ์ (เป็นยกัษ์ชนิดหนึง่ วา่มีท้องใหญ่ และมีอณัฑะ

เหมือนหม้อ) เมืองฝ่ายทิศเหนือมีท้าวไพศพ (ท้าวเวสสวุรรณ) เป็นพระยา เป็นใหญ่แก่พวกยกัษ์2 

 
ภาพท่ี 2 ภาพวาดสวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกา ในสมดุภาพไตรภมูิฉบบักรุงศรีอยธุยา-ฉบบักรุงธนบรีุ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานนามประตกู าแพง

รอบบริเวณพระต าหนกัสวนจิตรลดารโหฐานไว้เป็นช่ื อโลกบาลทัง้ 4 นบัตัง้แตป่ระตทูิศตะวนัออก 

ด้านสถานีรถไฟสวนจิตรลดาลงมาทางใต้ไปตะวนัตกแล้ววกไปทางทิศเหนือ เป็นช่ือโลกบาลตา ม

                                                           
2 เสฐียรโกเศศ[นามแฝง],เมืองสวรรค์ และผีสาง เทวดา (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพ์

บรรณาคาร,2515),3-4. 
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ลทัธิฮินดโูดยล าดบั คื อ ประตพูระอินทร์อยูช่ม ประตพูระ ยมอยูคุ่้น ประตพูระวรุณอยูเ่จน และ

ประตพูระกเุวรอยูเ่ฝ้า3 

ท้าวจตมุหาราชนัน้ทรงมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัโลกมนษุย์และโลกทิพย์ไปพร้อมกนั เสนา

และราชบตุรของพระองค์ยอ่มรับสนองเทวโองการในการรักษาความเรียบร้อยในโลกมนษุย์ และเท

วโลกเพ่ือผดงุเหลา่ธรรมิกชนทัง้หลาย ในวนัขึน้หรือแรมแปดค ่า เหลา่เสนาบดีของท้าวมหาราชก็

จะมาส ารวจดผูู้ด าเนินในศีลจารวตัร เชน่ ให้ ความเคารพพอ่แม ่สมณพราหมณ์ ผู้ เฒา่ และรักษา

ศีล ในท านองเดียวกนัในวนัขึน้หรือแรมสิบค ่า บรรดาโอรสทัง้หลายก็จะมาท าหน้าท่ีดงักลา่ว

เชน่กนั สว่นวนัขึน้หรือแรมสิบห้าค ่า จตรุาชธิบดีจะเสดจ็มาเอง ทัง้นีท้้าวมหาราชทัง้ 4 ยงัมีหน้าท่ี

รายงานประจ าวนัเก่ียวหบักิจกรรมในโลกมนษุย์ ในการประชมุเทวดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์อีกด้วย 

คราวใดมีจ านวนผู้ประพฤตธิรรมมีน้อยทวยเทพก็จะพากนัรันทดใจ เพราะหมายถึงในภายภาค

หน้าจ านวนเทวดาจะน้อยลง ซึง่หมายถึงจะมีการเพิ่มอตัราประชากรอสรู ในท่ีน่ียอ่มเข้าใจ

โดยทั่วไปวา่การเป็นเทพในฟากฟ้ามหาราชิ กานัน้ไมจี่ รังแตอ่ยา่งใด ตามทฤษฎีกฏแหง่กรรมของ

พทุธศาสานาผู้ เป็นเทพยอ่มมีวาระสิน้สดุในการเสวยผลบญุตามท่ีได้ประกอบมา เม่ือหมดบญุแล้ว

มกัจะต้องเกิดใหมใ่นมนษุย์โลก ซึง่เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมอนัจะน าคนไปสูน่รกหรือสวรรค์

ของสตัว์ทัง้หลาย สวรรค์เป็นเพียงสถานท่ีอนับรมสขุซึง่บุ คคลจะเสวยผลบญุของตน และ ณ ท่ีนัน่

กิจกรรมทัง้หลายไมเ่กิดขึน้ไมว่า่จะเป็นกศุลกรรมหรืออกศุลกรรมก็ตามแต ่นอกจากนีย้งัมีบนัทกึ

วา่เทพจ าต้องถกูลดระดบัความเป็นทิพย์ลงได้เชน่กนั ท้าวมหาราชนีมี้สภาวะหลายประการท่ีดีกวา่

มนษุย์ สถานท่ีใดก็ตามท่ีเทพเหลา่นีป้รากฏขึน้ ท่ี นัน่จะมีความสวา่งไสวอนัเกิดจากรังสีกาย แต่

อยา่งไรกดีสภาวะทางปัญญาของเหลา่เทพดงักลา่วยงัไมล่ถุึงขัน้โสดาบนัหมดทกุองค์ เพียงแตมี่

ศรัทธาในพระรัตนตรัย รักษาศีล และประกอบกศุลกรรมตา่งๆ เทา่นัน้ 

 ชาวพทุธเช่ือวา่ เทวดาบนสวรรค์เป็นภพภมูิท่ีเสวยสขุอยา่งเดียว ไมส่าม ารถท าความ

ดีได้มากเน่ืองจากไมมี่กายเนือ้ แตส่ามารถตดิตามผู้ ท่ีท าความดีอยา่งสม ่าเสมอได้ เพ่ืออนโุมทนา

บญุ สามารถสวดมนต์และฟังธรรมได้ เม่ือเทวดาหมดบญุและก็ต้องจตุไิปเกิดในภพภมูิอ่ืนๆ ตอ่ไป 

                                                           
3 เร่ืองเดียวกนั,5-6. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู้ ท่ีเป็นเทวดาถือวา่ การเกิดในโลกมนษุย์เป็นสคุตภิมูิของตน เพราะมนษุย์มี กายเนือ้สามารถท า

ความดีได้มาก 

 

อิทธิพลจากรูปทรงของความเช่ืออันก่อให้เกิดพธีิกรรมและประเพณี 

 ประเทศไทยมีความเช่ือเร่ืองเทวดามานานแล้ว รวมทัง้เร่ืองของเทวดาคุ้มครองโลกก็

เป็นกศุโลบายของคนโบราณท่ีใช้ความเช่ือเป็นเคร่ืองมือแนะน าคนให้ท าความดีละเว้นความชัว่ 

เม่ือพดูถึงโลกอีกโลกหนึง่ท่ีเรามองไมเ่ห็นด้วยตา แตม่นษุย์มีความเช่ือวา่มีอยูจ่ริงมนษุย์จงึได้สร้าง

ท่ีอยูข่องความรู้สกึขึน้มาให้กบัผู้ ท่ีคอยพิทกัษ์ดแูลตวัเราและพืน้ท่ีตรงนัน้ ให้ความส าคญัประพฤติ

กนัสืบมาจนกลายเป็นประเพณี เชน่ เม่ือสร้างบ้านปลกูเรือนแล้วก็ต้องตัง้ ศาลพระภมูิเจ้าท่ีไว้

ประจ าบ้าน เพ่ือให้เทวดาซึง่ถือวา่นัน้เป็นท่ีอยู ่และท าพิธีบชูาตามกาลเวลา เพ่ือให้เทวดาคุ้มครอง

ให้ได้รับความคุ้มครอง ให้สขุกายสบายใจ4 เป็นต้น 

 เทพารักษ์ เป็นเทพระดบัหนึง่ท่ีอยูใ่นสวรรค์ชัน้ฉกามาพจร หากสถิตอยูห่รือเป็น

เจ้าของท่ีใด จะเรียกเป็นเจ้าท่ี เจ้าทา่ เจ้าป่า เจ้าเขา หากอาศยัอยูต่ามต้นไม้ใหญ่เรียก  รุกขเทวดา 

ตามบ้านเรือนเรียกวา่ พระภมูิ5 

                                                           
4 เสฐียรโกเศศ[นามแฝง],เมืองสวรรค์ ผีสาง เทวดา(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพ์บรรณา

คาร,2515),339-340. 
5 เสฐียรโกเศศ[นามแฝง],ผีสางเทวดา (กรุงเทพฯ:เอเธนส์บุ๊คส์,2547) หน้า 9. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3 อิทธิพลความเช่ือเร่ืองเทพารักษ์ 

 ความเช่ือเร่ืองวฒันธรรมหลงัความตายของคนล้านนาก็เชน่กนั ได้มีการเอาคตขิอง

เขาพระสมุรุ ซึง่เป็นท่ีสถิตของเทพยดาทัง้หลาย คนไทยมกัมีคตคิวามเช่ือท่ีวา่ คนท่ีตายแล้วจะ

กลบัไปสูส่รวงสวรรค์ จงึมีการสร้างสถาปัตยกรรมเป็นทรงปราสาท เพ่ือเป็นท่ีเผาศพและเป็นท่ีเก็บ

กระดกู (กู่) มีหลงัคาเป็นยอด มีรัว้ล้อมรอบ เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ตวัแทนของสวรรค์หรือพาห นะสง่

ขึน้สูส่วรรค์ ส าหรับรูปแบบของปราสาทก็มีการก าหนดอยา่งชดัเจนตามแตล่ะชนชัน้ ดงันี ้
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ภาพท่ี 4 อิทธิพลจากความเช่ือหลงัความ 

 1. พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์และพระสงฆ์ชัน้ผู้ใหญ่ สนันิษฐานวา่นา่จะใช้

ปราสาทท่ีมีลกัษณะเป็นเรือนยอดหรือ ท่ีเรียกวา่ปราสาทหลงักบู วางบนหลงัสตัว์หิมพานต์ มียอด

เกินกวา่ 1 ยอด 

2. เจ้านายชัน้รองลงมาจากพระสงฆ์ จนถึงสามเณรทัว่ไป ขนุนางคหบดี สนันิษฐาน

วา่นา่จะให้ปราสาทหลงัก๋าย หลงัเบียง มจุรินทร์และกาโจง 

3. ชาวบ้านสามญัโดยทัว่ๆ ไปในอดีตมกัจะเป็นแมวครอบศพเฉยๆ แตปั่จจุ บนัเป็น

แบบปราสาทมียอดแตไ่มใ่หญ่โตเทา่พระสงฆ์ 

 

อิทธิพลจากธรรมชาต ิ

 ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีสง่ผลกบัความรู้สกึของคน ปากชอ่งทางในป่า ชอ่งเขาท่ีจะ

เข้าไปในถ า้ ชะง้อนหินผาท่ีย่ืนไปในอากาศ ธารน า้เวิง้ว้างเป็นวงัน า้ลกึ หรือต้นไม้ใหญ่ใบมืดครึม้
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ปกคลมุยืนต้นสงูละลิ ้ ว ล้วนแตเ่ป็นสถานท่ีท่ีชาวบ้านมกัเช่ือวา่ตรงนัน้มีผีหรือเทวดาสิงอยู ่ท า

หน้าท่ีคอยพิทกัษ์ดแูล ด้วยความนา่สะพรึงกลวั ความลกึลบั ความเงียบสงบ วงัเวงนัน้ ท าให้จิต

เกิดความรู้สกึถึงความไมป่ลอดภยั ท าให้มนษุย์มีการสร้างสิ่งปลกูสร้างขนาดเล็กเป็นศาลไว้

ส าหรับให้ผีหรื อเทพารักษ์สิงสถิตอยู ่เป็นการสร้างท่ีอยูใ่ห้กบัความรู้สกึของตนเพ่ือให้เกิดความ

สบายใจและผอ่นคลาย  

 

 
ภาพท่ี 5 อิทธิพลจากธรรมชาติ 

อิทธิพลจากเทคนิคโบราณ 

 งานบดุนุโลหะ ถือเป็นงานชา่งประณีตศลิป์อีกอยา่งหนึง่ของไทย มีลกัษณะเป็นการ

ตกแต่งผิวภายนอกของศลิปวตัถแุละสถาปัตยกรรมให้เกิดความงาม มีคณุคา่ และคงทนถาวร ใน

สมยัโบราณ ชา่งบ ุได้ถกูจดัให้เป็นชา่งหลวง อยูใ่นจ าพวกชา่งสิปปหมู ่คือ ชา่งบ ุเป็นชา่งฝีมืท่ีมี

ความสามารถท าการชา่งในการรีดหรือตีแผน่โลหะตา่งๆ โดยใช้โลหะท่ีเป็นวตัถธุาตจุากทองค า 

เงิน นาก ทองแดง ทองเหลือง ดีบกุ ตกแตง่ผิวภายนอกท่ีสวยงามท าให้มีคณุคา่ทางศลิปกรรม

ประเภทศลิปภณัฑ์ ครุภณัฑ์และสถาปัตกรรม  
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 “บ”ุ หมายถึง การตี การแผ ่การกดทบัโดยการเอาโลหะลกัษณะบางๆ ท าการหุ้มของ

บางสิ่งเข้าไว้หรือการตีให้เข้ารูป ดงันัน้ การบใุนเชิงชา่งบ ุจงึหมายถึง ก ารน าเอาโลหะชนิดใดชนิด

หนึง่มาตีแผอ่อกเป็นแผน่บางๆ ตามขนาดท่ีต้องการน าเข้าปิดทบับนหุน่เพ่ือประดบัท าผิวภายนอก

ให้เกิดรูปร่างรูปทรง ซึง่มกัท าขึน้ด้วย ปนู ไม้ โลหะ ให้เกิดความงาม มีคณุคา่และคงทนถาวร 

 นอกจากบโุลหะ แล้วยงัต้องการสร้างความสวยงามของพืน้ผิวเนือ้ให้เกิ ดลายเป็นรูป

รอยนนูขึน้ เพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้กบังานชิน้นัน้ๆ เรียกวา่ “การดนุ”  

 ชา่งบจุงึมีนยัความหมายทางชา่งวา่ เป็นผู้ท าการบดุนุโลหะให้เกิดความสวยงามตาม

แบบศลิปกรรมไทย จงึเป็นกรรมวิธีพิเศษท่ีต้องอาศยัความช านาญ สิ่งส าคญัของงานบ ุเก่ียวข้อง

กบัวสัดท่ีุเหมาะสมส าหรับน ามาปฏิบตังิานได้แก่ แร่ตา่งๆ เชน่  

 ทองค า เป็นแร่ธรรมชาตท่ีิมีความเนือ้ออ่น มีความเหนียวสีเหลืองสกุใสและมีคณุคา่ 

เหมาะแก่การน ามาบดุนุเคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบัตา่งๆ 

 ทองแดง เป็นแร่ท่ีมีการเกาะกลุม่กั นในเนือ้โลหะซึง่มีความเหนียวยืดหยุน่ได้ น ามาบุ

ดนุท าเป็นภาชนะเคร่ืองใช้ได้ดี 

 ดีบกุ เป็นแร่ท่ีมีผลกึเนือ้แนน่ 

 เงิน เป็นแร่ธรรมชาต ิเงินบริสทุธ์ิจะมีสีขาว เนือ้ออ่น สามารถน ามาตีและบดุนุ 

 ทองเหลือง เป็นแร่ท่ีเกิดจากการผสมระหวา่งทองแดงกบัสงักะสี มีคณุสมบตัคิล้าย

ทองแดง แตมี่ความแข็งกวา่ สามารถน ามาขึน้รูปและบดุนุท าให้เกิดลวดลายได้ 

 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับงานบดุนุ ได้แก่ ค้อนเหล็ก ค้อนไม้ ค้อนเขาควาย ทัง่

เหล็ก กระลอ่น (คล้ายทัง่แตห่น้าเล็กและมน ) เติง่ไม้ (ท าด้วยไม้ทอ่นหน้าเว้นตืน้ๆ ) กรรไกร ตะไบ 

สวามโยม ไม้เนียน (ท าด้วยเขาควาย ) แมพ่ิมพ์ (ท าด้วยหินหรือไม้ ) ถงุทราย  ชนัเคี่ยวสิ่วสลกั

หน้าตา่งๆ หมดุ (ท าด้วยโลหะ) ชนัแก้ว6 

งานบดุนุโลหะของไทยนัน้มีหลกัฐานทางศลิปวตัถยืุนยนัวา่มีมานานแล้ว โดยมากมกั

บบุนหุน่ท่ีเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทก่ออิฐถือปนู สร้างปชูนียสถานตา่งๆ เชน่ พระพทุธปรางค์ พระ

เจดีย์ทรงปราสาท พระสถปูเจดีย์ พระมหาเจดีย์ เป็นต้น อีกทัง้ยงัปรากฏการบดุนุโลหะพระพิมพ์บุ
                                                           

6 กรมศลิปากร,ช่างสิบหมู่(กรุงเทพฯ:อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิซซิ่ง,2549),57-61. 
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เงินบทุองในศลิปะหริภญุชยั และศลิปวตัถอ่ืุนๆ ในสมยัลพบรีุอีกด้วย  อีกทัง้ยงัมีการตีโลหะแผเ่ป็น

แผน่แล้วน ามาหุ้มพระพทุธรูปหลอ่โลหะสมัฤทธ์ิ หรือไม้แกละสลกั เรียกวา่ หุ้มแผลง 

 อาณาจกัรล้านนาซึง่มีอายรุ่วมสมยักบัสโุขทยัและกรุงศรีอยธุยา ก็เป็นอีกดนิแดนหนึง่

ท่ีงานชา่งบดุนุโลหะได้รับความนิยมเป็นอนัมาก ดงัปรากฏเห็นบนองค์พระธาตเุจดีย์ส าคญัๆ แทบ

ทกุแหง่ในล้านนา จะถกูหุ้มด้วยโลหะท่ีเรียกวา่ ทองจงัโก หรือสวุรรณจงัโก (เป็นวิธีการโบราณเกิด

จากการลงรักและปิดทองค าเปลวทบัลงบนโลหะ ) และประดบัด้วยฉตัรโลหะอนังดงามท่ีเกิดจาก

การบดุนุและฉล ุเชน่ พระธาตดุอยสเุทพ และ พระธาตลุ าปางหลวง ก็มีการหุ้มด้วยทองจงัโกตลอด

ทัง้องค์7 

 
ภาพท่ี 6 พระธาตหุุ้มทองจงัโก  

 งานบหุุ้มหุน่แบง่ออกเป็นหลายประเภทตามความช านาญ ได้แก่  

 ประเภทสภาปัตยกรรม ได้แก่ เคร่ืองประกอบหน้าบนั บพุระสถปูเจดีย์ บหุวัเสา บพุระ

พทุธปรางค์ เป็นต้น 

 ประเภทพระพทุธปฏิมา ได้แก่ พระพทุธรูปหลอ่โลหะบแุผน่ทองค า เชน่ พระศรีสรร -

เพชญ์ วดัพระศรีสรรเพชญ์ ศลิปะสมยัอยธุยา ตลอดจนบพุระพิมพ์ เป็นต้น 

                                                           
7 โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย,มรดกช่างศิลปไทย(กรุงเทพฯ:องค์การค้า

ของครุุสภา,2542),475-497. 
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 ประเภทราชภณัฑ์ ได้แก่ บษุบก พ ระท่ีนัง่ ฐานพระเบญจา พระลองประกอบพระโกศ 

พระแทน่ราชบลัลงัก์ เคร่ืองราชกกธุภณัฑ์ เคร่ืองราชปูโภค ฝักและด้ามพระแสงดาบ เคร่ืองทอง 

เป็นต้น 

 ประเภทเคร่ืองใช้ ได้แก่ ขนัน า้ พานรอง ถาด เป็นต้น   

 งานศลิปกรรมบดุนุโลหะท่ีปรากฏหลกัฐานในสงัคมไทย ทัง้ท่ีเป็นโบราณวตัถุ และ

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นกนัทกุวนันี ้จดัเป็นงานประณีตศลิป์ท่ีทรงคณุคา่ มีความงามตามแบบไทย 

และเป็นมรดกตกทอดท่ีควรภาคภมูิใจและสืบทอดเป็นอยา่งยิ่ง 
 

 
ภาพท่ี  7 งานบดุนุโลหะ 

 

เนือ้หาเร่ืองราวที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าได้น าเสนอเร่ือ งราวของความเช่ือของมนษุย์ตอ่สิ่งท่ีมีในธรรมชาต ิทัง้ท่ี

มองเห็นและมองไมเ่ห็น จนเป็นสิ่งท่ีเช่ือกนัจนมัน่ใจวา่เป็นความจริง สัง่สอน สืบตอ่เป็นธรรมเนียม

ปฏิบตัแิละอยูคู่ก่นัมากบัมนษุย์มาตัง้แตโ่บราณและเป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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มาพิสจูน์ได้ เร่ืองลีล้บับางครัง้ก็เงียบสงบจนแลดเูป็นอนัตรายและเป็นภยั สิ่งเหลา่นีม้องไมเ่ห็นแต่

เราสมัผสัได้จากพิธีกรรมตา่งๆ ท่ีบง่บอกถึงความเช่ือในรูปสญัลกัษณ์ท่ีเป็นกนัทัว่ไป 

 

สาระเร่ืองราวที่ค้นคว้า 

 เพ่ือตอบสนองความคดิ ความรู้สกึ และความเช่ือของคนไทยท่ีเกิดจากความสมัพั นธ์

ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาต ิเม่ือสิ่งท่ีเกิดขึน้นัน้มีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตมนษุย์ แตม่นษุยไมส่ามารถ

ค้นหาสาเหตมุาอธิบายได้ ท าให้เกิดความกลวั อนัเป็นท่ีมาของพิธีกรรม ความเช่ือและประเพณี ท่ี

มีธรรมเนียมและรูปแบบปฏิบตัท่ีิตา่งกนัไปตามพืน้ท่ี ทัง้เรืองกฏธรรมชาต ิน รกสวรรค์ สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 

ผีสางเทวดา สิ่งลกึลบัท่ีมองไมเ่ห็นตวัตน แตถื่อวา่มีอ านาจเหนือมนษุย์ สามารถให้คณุให้โทษได้ 

จนบางครัง้เกิดเหตผุลอนันา่เช่ือถือ 

 

ความส าคัญของเทคนิค 

 ข้าพเจ้าได้ตัง้ค าถามในกระบวนการเรีย นรู้ในทกุกระบวนการของเทคนิคการดนุโลหะ 

ซึง่ได้ผา่น การปฏิบตัจินประจกัษ์ เห็นจริงในวิธีการท่ีสง่เสริมจินตนาการ ความคดิ ซึง่จะเข้าสู่

เนือ้หาสาระท่ีมีนยัแฝงอยูใ่นรูปทรงเชิงสญัลกัษณ์ของวิมาน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัพิเศษและ

เป็นสิ่งท่ีทรงคณุคา่  เป็นภมูิปัญญาท่ีคนโบราณได้ถ่ายทอดสูค่นรุ่นหลงั ตลอดจนผู้สนใจค้นคว้า

ให้ได้เห็นความดี ความงาม ท่ีเกิดจากเทคนิค บ ุดนุ และสลกัโลหะ 

 

เหตุผลของการน าเสนอ 

 ข้าพเจ้าใช้กระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือเป็นส่ือกลางให้เห็นถึงความงามของความเช่ือ 

ท่ีแสดงออกผา่นรูปทรงและความประณีตงดงามของเทคนิค เพ่ือพดูถึงโลกอีกโลกหนึง่ท่ีสะท้อน

รากของวฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณี ศลิปหตัถกรรม ท่ีถกูอบรมสัง่สอน จนฝ่ังรากลกึให้เช่ือในสิ่ง

ท่ีมองไมเ่ห็น ข้าพเจ้าได้ใช้ความบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคบ ุดนุ และสลกัโลหะ เพื่อ

เช่ือมโยงความเช่ือท่ีพิเศษและเป็นสากลกบัความเช่ือสว่นตวัด้วยเทคนิคท่ีพิเศษ ในผลงาน “วิมาน

เทพ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3 

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

การประมวลความคิดจากข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ 

 ความเช่ือในเร่ืองของสวรรค์และเทวดาผู้ท าหน้าท่ีรักษาคุ้มครอง รวมถึงจารีต

ประเพณีในพืน้ถ่ินของตนเองสง่ผลตอ่การด าเนินวิถีชีวิต และการสร้างสรรค์งานศลิปะ ความเช่ือ

เหลา่นี ้สดุท้ายแล้วสง่ผลให้เกิดแรงบนัดาลใจในการแสดงออกของการให้คณุคา่ในความงาม 

ความพิเศษของความเช่ือ เพ่ือหาทางแสดงออกท่ีพิเศษในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง สิ่ง

เหลา่นีช้ว่ยให้ตนเองพฒันาผลงานสร้างสรรค์ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 ในผลงานชดุ “วิมานเทพ” นีไ้ด้เลือกใช้ส่ือ 2 ชนิด คือ ภาพถ่าย 10 ชิน้ และศลิปะจดั

วาง 4 ชิน้ ซึง่ส่ือทัง้หมดท่ีได้กลา่วนีจ้ะมีความสอดคล้องในการรน าเสนอเนือ้หาในประเดน็เดียวกนั

ทัง้สิน้ โดยก าหนดขัน้ตอนการสร้างสรรค์เป็นล าดบัดงันี ้

 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 1. การเก็บข้อมลู ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้ามี 5 ลกัษณะ คือ 

1.1 ข้อมลูท่ีได้จากการพดูคยุกบับคุคลตา่งๆ ท่ีมีความเช่ือในเร่ืองของเทวดา 

 1.2 ข้อมลูเชิงเนือ้หาท่ีจะน ามาสนบัสนนุประเดน็เร่ืองของความเช่ือ การสืบทอดจน

เกิดเป็นจารีตประเพณี ศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิจากหนงัสือและสารคดี 

 1.3 ข้อมลูจากภาพถ่าย เก่ียว กบัรูปทรงของสถาปัตยกรรม สิ่งปลกูสร้างขนาดเล็ก 

และวตัถทุางความเช่ือและพิธีกรรมโดยน ารูปภ่ายโบราณนัน้ มาเป็นแบบและความบนัดาลใจใน

การออกแบบองค์ประกอบและการสร้างสรรค์รูปทรงของผลงาน 

1.4 ข้อมลูจากการศกึษาเทคนิคบดุนุโลหะของชา่งล้านนาโบราณและปัจจบุนั เพ่ือ  

น ามาพฒันาในกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะตวั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  1.5 ข้อมลูจากการศกึษาศลิปวตัถท่ีุมีการจดัวางกบัสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาต ิท่ี

มนษุย์สร้างขึน้มาจากความเช่ือ แรงศรัทธา และผลงานศลิปะของศลิปินร่วมสมยั 

 แล้ววางแผนขัน้ตอนการแสดงออก เพ่ือจดัวางให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้ อมทาง

ธรรมชาตท่ีิเลือกไว้เพ่ือถ่ายภาพ 

 2. การสร้างแบบร่าง ในผลงานชดุนี ้เร่ิมจากการวางแผนทัง้นิทรรศการวา่ควรจะ

ประกอบไปด้วยส่ือชนิดใดบ้าง เม่ือได้ส่ือท่ีต้องการจะน ามาใช้ปแล้วจงึออกแบบร่างในแตล่ะ

ชิน้งานวา่ควรจะน าเสนอในรูปแบบใด โดยจ าแนกให้เห็นดงันี ้

 2.1 ผลงาน 3 มิต ิใช้เทคนิคบ ุดนุ และสลกัโลหะแล้วลงสี จดัวางแบบลอยตวั 4 ชิน้ 

โดยท่ีรูปทรงของผลงานออกแบบตามจินตนาการท่ีแฝงความเช่ือสว่นตน 

 2.2 ภาพถ่าย ท่ีน าผลงานไปตดิตัง้กบัสภาพแวดล้อมจริงท่ีเป็นธรรมชาต ิจ านวน  10 

ชิน้ ท่ีแสดงออกโดยเน้นความเป็นธรรมชาต ิท่ีมีพลงั เงียบ สงบ กว้างใหญ่ ให้สอดคล้องกบั

ลกัษณะท่ีเฉพาะตวัของผลงานแตล่ะชิน้ 

 3. การสร้างสรรค์ผลงานจริง การสร้างสรรค์ผลงานจริงได้ด าเนินตามแบบร่าง คือ 

 3.1 ร่างภาพต้นแบบของผลงานทัง้ 4 ชิน้ และเร่ิมสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยเทคนิค บ ุ

ดนุ และสลกัโลหะ 

 3.2 น าผลงานท่ีสร้างสรรค์เส ร็จแล้ว ไปถ่ายภาพกบัสถานท่ีจริงท่ีเป็นธรรมชาตท่ีิได้

เลือกไว้ ส าหรับชิน้งานแตล่ะชิน้ 

 

ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ทัง้ผลงาน 3 มิต ิภาพถ่าย นัน้มีจดุเดน่ท่ีการ

สร้างรูปทรงของความเช่ือ โดยรูปทรงของผลงานได้ถกูจ าแนกทศันธาตอุอกเป็นประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 1.รูปทรง  (Form) รูปทรงของผลงานทัง้หมดเป็นการน าเสนอการซ า้ของรูปทรง คือ 

รูปทรงของวิมาน  ปราสาทแก้วท่ีได้ออกแบบไว้ในลกัษณะตา่งๆ แตใ่นการน าเสนอนัน้รูปทรง

ทัง้หมดจะมีความแตกตา่งกนั จากลกัษณะทางกายภาพ ทัง้ขนาด วสัด ุสี รายละเอียดของชอ่ง

ประตู ชอ่งหน้าตา่ง พืน้ผิว และการสอดแทรกรูปทรงของธรรมชาตใินแตล่พชิน้งาน ซึง่ได้แสดงให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เห็นถึงลกัษณะเฉพาะท่ีมีความพิเศษของแตล่ะชิน้งาน สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของ

รูปทรงท่ีจะน าไปสอดคล้องกบัสถานท่ีเพ่ือถ่ายภาพ 

 
ภาพท่ี 8 รูปทรงของผลงาน 

 2.เส้น (Line) เป็นทศันธาตหุรือธาตทุางการเห็นเบือ้งต้นท่ีสดุในงานทศันศลิป์ มีมิติ

เดียว คือความยาว ไมมี่ความกว้างแล ะความหนา มีอยูท่ัว่ไปในธรรมชาต ิเชน่ เส้นผม เส้นเย่ือใย

ในพืช รวมทัง้รูปนอกของสิ่งตา่งๆ 1 โดยเส้นท่ีปรากฏในผลงานเกิดจากการใช้เคร่ือ งมือเฉพาะ คือ 
                                                           

1 ชลดู นิ่มเสมอ,วาดเส้นสร้างสรรค์=Creative Drawing(กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิซซิ่ง,2541), 78. 
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เส้นจากสิ่วท่ีตอกและสลกัดนุลงบนแผน่โลหะอยา่งอิสระหรือตามร่องรอยท่ีร่างเส้นไว้ เพ่ือท า

หน้าท่ีก าหนดรูปทรงของสิ่งตา่งๆ สร้างเส้นรูปนอกและภายใน ท าให้เกิดลกัษณะของเส้นท่ีตา่งกนั 

เชน่ จดุไขป่ลา เส้นประและเกิดเป็นลวดลายเฉพาะ ปรากฏเป็นรูปทรงของปราสาท ราชมณเฑียร 

ภเูขา ต้นไม้ น า้ และลวดลาย แสดงความหมายด้วยสญัลกัษณ์ท่ีเป็นลกัษณะของรูปทรง ท าหน้าท่ี

บอกเลา่เร่ืองราวมากวา่การแสดงอารมณ์และความรู้สกึ ซึง่สามารถสร้างมิตลิวงและระยะของแสง

เงาได้เป็นอยา่งดีเส้นท่ีตอกและสลกัออกไปชว่ยสง่เสริมให้ท่ีวา่งภายนอกรูปเล่ือนไ หลเข้าสูรู่ปทรง

ภายใน เกิดการประสานกนัระหวา่งรูปทรงและเนือ้ท่ีวา่งอยา่งชดัเจน มีลวดลาย ดงัตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 9 ลายเรขาคณิต 
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ภาพท่ี 10 ลายท่ีได้อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมไทย 

 

 
ภาพท่ี 11 ลายจากธรรมชาต ิ
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ภาพท่ี 12 ลายไทย 

3.สี (Color) โครงสร้างสีสว่นรวมของผลงานวิทยานิพนธ์ชดุนี ้เน้นโทนสีท่ีได้จากโลหะ 

เป็นโครงสร้างส าคญั เพ่ือแสดงคณุสมบตัขิองแผน่โลหะท่ีมีความมนัวาวและสะท้อนทกุสิ่งรอบตวั 

ท าให้สภาวะแวดล้อมโดยรอ บมีผลกบัการก าหนดสีสนัให้กบัชิน้งาน ประกอบกบัการตกแตง่ด้วย

แก้วและลงสีท่ีมีลกัษณะเฉพาะคล้ายกบัการลงยาบนภาชนะและเคร่ืองใช้โบราณ ซึง่ข้ าพเจ้าขอ

เรียกวา่ “การลงยาก ามะลอ ” ด้วยสีวิทยาศาสตร์ท่ีผลิตขึน้ในยคุปัจจบุนัมีประยกุต์ใช้อยา่ง

เหมาะสมเพ่ือชว่ยเน้นรูปทรงให้มีความนา่สนใจมากขึน้ 

 
ภาพท่ี 13 สีของวสัด ุ

4. พืน้ท่ีวา่ง (Space) เป็นสว่นส าคญัท่ีสร้างความประสานกลมกลืนและ แสดงพลงั

ความเคล่ือนไหว ให้เกิดพืน้ท่ีแหง่จินตนาการระหวา่งรูปทรงและสถานท่ีโดยรอบ พืน้ท่ีวา่งภายใน
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และภายนอกของชิน้งานแตล่ะชิน้และภาพถ่าย  พืน้ท่ีวา่งภายนอกคือพืน้ท่ีวา่งรอบๆ จากการ

จดัเรียงเป็นชดุ และการตดิตัง้ ภาพถ่าย ลงบนพืน้ท่ีวา่งในห้อง อีกทัง้ส่ือแตล่ะปร ะเภทก็มีพืน้ท่ีวา่ง

ภายในของตนเอง คือ พืน้ท่ีวา่งระหวา่งสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาตกิบัตวัชิน้งานในภาพถ่าย พืน้ท่ี

วา่งภายในชิน้งาน 3 มิตท่ีิได้เปิดชอ่งให้มองทะลเุห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆ ผา่นชอ่งประตแูละหน้าตา่ง  

 
ภาพท่ี 14 พืน้ท่ีวา่ง 

5. พืน้ผิว (Texture) ข้าพเจ้าใช้พืน้ผิวของวสัดโุลหะท่ีมีความเรียบมากระท าการสลกั 

บ ุและดนุ จนเกิดเป็นร่องรอย ท าให้เกิดความขรุขระ และเว้านนู เกิดจดุรับแสงและหลบแสง อีกทัง้

คณุสมบตัพิิเศษของโลหะบางประเภทท่ีเลือกมาใช้มีความสะท้อนแสงมากจงึท าให้เกิดพืน้ผิวท่ี

เป็นลวดลายและสีสนัจากการสะท้อนสภาพแวดล้อมโดยรอบและเปล่ียนแปลงทิศทางของแสงท่ี

เกิดขึน้ ท าให้สง่ผลเหมาะสมกบัเร่ืองราวท่ีต้องการแสดงออก 
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ภาพท่ี 15 พืน้ผิวของวสัด ุ

ขัน้ตอนในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 1. การเตรียมแผน่โลหะ ข้าพเจ้าเลือกใช้แผ่นโลหะส าเร็จจากโรงงานอตุสาหกรรม เป็น

โลหะประเภท ทองเหลือง ทองแดง อลมูิเนียมและสแตนเลต ท่ีมีความหนาไมม่ากนกั ได้มาตรฐาน

ตามความต้องการในการใช้งาน 

 2. การขยายและการคดัลอกภาพร่าง เม่ือได้ภาพร่างจากแนวความคดิท่ีชดัเจนพอ

สงัเขปแล้ว จงึน าภาพร่างมาขยายด้วยปากกาตดัเส้ นลงบนแผน่โลหะ เพ่ือการสลกัดนุตอ่ไปตาม

กระบวนการของการสร้างสรรค์ 

 3. การสลกัดนุ เม่ือขยายภาพร่างลงบนแผน่โลหะแล้ว ก็ท าการดนุในปดูนนูและเว้า

ลกึตามต าแหนง่ท่ีได้ร่างไว้ สว่นรายละเอียดหรือลวดลายเล็กๆ ในรูปทรงจะใช้สิ่วท่ีมีลกัษณะ

แตกตา่งกนัไปตามดลุยพินิจและประสบการณ์ในความช านาญ เพ่ือพิจารณาวา่ควรใช้สิ่วลกัษณะ

ใดตอกจงึจะเหมาะสมกบัลายนัน้ๆ โดยเราสามารถสร้างความแตกตา่งให้เกิดจงัหวะของเส้นและ

พืน้ท่ีวา่งได้ตามความต้องการ 

 4. การระบายสี เม่ือได้ชิน้งานท่ีเป็น 2 มิต ิจากการสลกัดนุแล้ว ก็ท าการใสสี่ลงในชอ่ง

ท่ีดนุให้เว้าไว้เป็นชอ่งส าหรับใสสี่ ในสมยัโบราณมีการลงยาสีบนภาชนะและเคร่ืองประดบัโบราณ

เรียกวา่ เคร่ืองทองเคร่ืองเงินลงยาสี (ศลิปะสโุขทยั ) เป็นวิธีการประดบัตกแตง่โลหะของไทยอีก

อยา่งหนึง่มีกรรมวิธีคล้ายการถม แตเ่ป็นการน าแร่บางชนิดท่ีหลอมละลายได้ เชน่ แก้วหลากหลาย
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สี มาหลอมละลาย เพ่ือแล้วเทแร่ท่ีหลอมละลายนัน้ลงไปในชอ่งท่ีได้แกะลวดลายไว้ ซึง่ข้าพเจ้าได้

น าสีวิทยาศาสตร์ท่ีผลิตขึน้มาใช้ในปัจจบุนัมาประยกุต์ใช้แทนเป็นการ “ลงยาก ามะลอ ” เพ่ือชว่ย

ในการเน้นบางรูปทรงให้มีความนา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

 5. การประกอบชิน้สว่นของผลงาน เม่ือเสร็จสิน้กระบว นการลงสี ก็เป็นการน าชิน้งาน

ท่ีเป็นแผน่มาประกอบเข้าด้วยกนัให้เป็น 3 มิต ิด้วยวิธีผกูร้อยด้วยเส้นโลหะ (โลหะท่ีตดัเป็นเส้น

คล้ายเส้นเชือก ) ซึง่เป็นภมูิปัญญาในการเช่ือมโลหะเข้าด้วยกนัของชา่งดนุโลหะโบราณก่อนยคุ

สมยัท่ีมีการคดิค้นน า้ยาประสานโลหะ ซึง่ท าให้สามารถปรั บเปล่ียนชิน้สว่นหรือเพิ่มเตมิ

รายละเอียดในชิน้งานได้ตามความเหมาะสม 

 6. การตดิตัง้ผลงานในสถานท่ีท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตเิพ่ือถ่ายภาพ ผลงาน

แตล่ะชิน้มีเนือ้หาเร่ืองราวสอดคล้องกบัสถานท่ีท่ีเลือกไว้ส าหรับการตดิตัง้ซึง่นบัได้วา่เป็นขัน้ตอนท่ี

มีความส าคญัขัน้ตอนหนึง่ เน่ืองจากต้องจดัวางให้ชิน้งานและสภาพแวดล้อมสอดคล้องผสมผสาน

กลมกลืนกนัให้ความหมาย อยูด้่วยกนัได้อยา่งเป็นเอกภาพ 

 7. การตดิตัง้ผลงานในห้องแสดงงาน ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากชิน้งานแต่

ละชิน้มีขนาดและรูปทรงท่ีหลากหลายแตกตา่งกนั อีกทัง้เนือ้หาเร่ื องราวของแตล่ะชิน้ก็มี

ลกัษณะเฉพาะ ดงันัน้จงึได้มีการท าแทน่เป็นฐานท่ีบง่ชีเ้ฉพาะถึงท่ีมีท่ีไปและขยายความหมายของ

แตล่ะชิน้งาน ตอ่จากภาพถ่ายท่ีตดิตัง้ไว้ภายในห้องแสดงงาน 

 

 

 ภาพท่ี 16 วสัดอุปุกรณ์ 
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ภาพท่ี 17 ภาพร่างผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ชดุ “วิมานเทวดา” 

 

 
ภาพท่ี 18 ภาพร่างผลงานเร่ิมต้นการสร้างสรรค์ชดุ “วิมานเทวดา” 
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ภาพท่ี 19 การเตรียมโลหะและขยายภาพร่าง 

 

 
ภาพท่ี 20 ขัน้ตอนการสลกัดนุ 
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ภาพท่ี 21 รายละเอียดรูปทรงท่ีได้จากการสลกัดนุ 

 
ภาพท่ี 22 เคร่ืองลงยาสีโบราณ 
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ภาพท่ี 23 ขัน้ตอนการระบายสี 

 

 
ภาพท่ี 24 รายละเอียดรูปทรงท่ีสลกัดนุและระบายสี 
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ภาพท่ี 25 ขัน้ตอนการประกอบชิน้สว่นตา่งๆ ของชิน้งาน 

 

 
ภาพท่ี 26 ขัน้ตอนการตดิตัง้ชิน้งานในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ 
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บทที่ 4 

การด าเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ “วิมานเทพ ” เป็นการศกึษาค้นคว้าสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตนโดยอาศยัรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์จากความบนัดาลใจท่ี

ได้รับจากรูปทรงของสถาปัตยกรรมแหง่ความเช่ือและวิธีการดนุโลหะ ของชา่งล้านนาโบราณ เพ่ือ

ถ่ายทอดเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและสะท้อนภาพของความเช่ือในเร่ืองของเทวดา ทัง้นีใ้น

ระหวา่งการสร้างสรรค์ได้ประสบปัญหาท่ีต้องหากระบวนการแก้ไข ปรับปรุง และพฒันาการ

สร้างสรรค์ผลงานให้มีเอกภาพเพ่ือให้ได้ผลตรงความรู้สกึท่ีต้องการถ่ายทอด โดยมีการ ด าเนินงาน

และพฒันาผลงานตามระยะเวลาดงันี ้

 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก 

 เป็นผลงานท่ีข้าพเจ้ามีการพฒันาแนวความคดิ รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ในการ

แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สกึสว่นตนท่ีต้องการถ่ายทอดความประทบัใจในธรรมชาต ิความเช่ือ

เร่ืองของเทวด าซึง่มีผลตอ่รูปแบบวิถีชีวิตและวฒันธรรมของไทย โดยน าประสบการณ์สว่นตนท่ี

ผกูพนักบัพระพทุธศาสนาและความเช่ือเร่ืองของเทวดามาน าเสนอโดยอาศยัความบนัดาลใจจาก

เส้นสินเทาและรูปทรงของสวรรค์ วิมาน ปราสาท ในภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีน ามาสอด

ประสานกบักระบวนการทางทศันศลิป์เพ่ื อสร้างสรรค์และส่ือเร่ืองราวผา่นรูปแบบตา่งๆ ด้วยการ

สลกัดนุโลหะอนัเป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมท่ีทรงคณุคา่ของคนโบราณ โดยอาศยั

ความบนัดาลใจจากความประทบัใจท่ีได้ลงไปสมัผสักบังานดนุโลหะของชา่งราชส านกัและได้ไป  

ทดลองศกึษา ลงมือปฏิบตัจิริงกบัชา่งดนุโลหะล้านนาดัง้เดมิ
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ภาพท่ี 27 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก ชิน้ท่ี 1 “ประตสูวรรค์” 

 

ภาพท่ี 28 รายละเอียดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก ชิน้ท่ี 2 “วิมาน” 
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สรุปการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก 

 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะนีภ้าพรวมเป็นการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง เพ่ือค้นหา

เอกลกัษณ์เฉพาะตน ปัญหาของผลงานสว่นรวมขาดความเป็นเอกภาพท่ีลงตวัชดัเจน เพื่อจาก

ผลงานแตล่ะชิน้มีขนาดเล็ก ท าให้ไมส่ง่ผลตอ่แรงปะทะในการดงึดดูสายตา ประกอบกบัยงัไม่

สามารถจดัการกบัพืน้ท่ีในการตดิตั ้ งผลงานได้ชดัเจนเทา่ท่ีควร จงึต้องอาศยักระบวนการการ

เรียนรู้ในการพินิจ พิจารณา และวิเคราะห์เลือกสรรสาระส าคญัเพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดการ

พฒันาผลงานท่ีลงตวัสมบรูณ์ 

 ซึง่ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะแรก แตล่ะชิน้ในแตล่ะชดุดงักลา่ว นบัเป็นรากฐาน

ทางความคดิท่ี ส าคญั และเป็นวิถีแนวทางของการสร้างสรรค์ เพ่ือการด าเนินตามความมุง่หมาย

อยา่งชดัเจนและลกึซึง้ขึน้ส าหรับการพฒันาผลงานศลิปะในระยะตอ่ไป 

 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 เป็นผลงานท่ีเกิดจากการศกึษาค้นคว้า ผนวกกบัการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ท่ีผ่ าน

มา พบวา่ มีแนวความคดิร่วมเร่ืองของเทวดาท่ีมีความมุง่หมายคือ ยกระดบัจิตใจให้สงูขึน้ โดย

ส่ือสารผา่นผลงานศลิปะท่ีแสดงนยัความหมายของการสร้างสรรค์ ซึง่จากเดมิผลงานระยะแรกเป็น 

2 มิต ิถ่ายทอดแนวความมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัโบราณ มาเป็น 3 มิต ิโดยการสร้างรูปทรง

ทางความเช่ือสว่นตนเร่ืองท่ีอยูข่องเทวดาขึน้มา ได้ความบนัดาลใจมาจากสิ่งปลกูสร้างทางความ

เช่ือท่ีมนษุย์สร้างขึน้ในพระพทุธศาสนา ข้าพเจ้าทดลองน าวสัดธุรรมชาต ิเชน่ ก้อนหินมาใช้ร่วมใน

ผลงาน เพ่ือแทนสญัลกัษณ์ของการมีอยูจ่ริงของรูปทรงทางความเช่ือสว่นตนนัน้ๆ ของข้าพเจ้า  ซึง่

มีแนวเร่ืองและเนือ้หาจากคตธิรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนามาตีความและประมวลความคดิ 

เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะตอ่ๆ ไป  
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ภาพท่ี 29 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 “วิมานเทวดา” 

 

 
ภาพท่ี 30 รายละเอียดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 “วิมานเทวดา” 
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ภาพท่ี 31 รายละเอียดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 “วิมานเทวดา” 

สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 การสร้างสรรค์ผลงานชดุนีค้อ่นข้างมีการวางแผนมากขึน้ ตัง้แตก่ารร่างภาพและการ

น ามาจดัการกบัก้อนหิน ท าให้เกิดการพฒันาท่ีตอ่เน่ืองทัง้แนวความคดิและการแสดงออกด้วย

เทคนิควิธีการ ส าหรับในสว่นของการแสดงออกทางรูปทรงยงัคงยดึตดิกบัเร่ืองราวท่ีเป็นข้อมลูอยู่

บ้าง คือ ได้มีการทดลองรูปทรงของวิมานบางหลงัโดยอิงเอาหลกัโครงสร้างอาคารท่ีมีผนงัด้านหน้า  

ผนงัด้านข้างและผนงัด้านหลงั แตก็่ยงัคงมีปัญหากบัเร่ืองการจดัการตดิตัง้ผลงานในพืน้ท่ีซึง่ต้อง

หาวิธีการแก้ไข เพ่ือพฒันาตอ่ไป 

 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 

เป็นการทดลองเพื่อตีความตอ่ยอดความบนัดาลใจในความเช่ือเร่ืองของเทวดา น ามา

พฒันาเป็น ความคดิด้วยการถ่ายทอดภาพของวิมานซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในจินตนาการให้ออกมา

เป็นจริง ด้วยการสร้างชิน้งานท่ีจะน าไปตดิตัง้กบัสถานท่ีจริงท่ีเป็นธรรมชาต ิสร้างชิน้งานแตล่ะชิน้

ขึน้มาเพื่อสถานท่ีท่ีเป็นเฉพาะท่ีมีความพิเศษท่ีประทบัใจในความรู้สกึ เชน่ ในป่า ในถ า้ เป็นต้น 
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ส าหรับผลงานในระยะนีไ้ด้มีการขยายให้มีขนาดท่ีใหญ่ขึน้ แตย่งัไมใ่หญ่มาก เพราะค านงึถึงความ

สะดวกในการขนย้ายไปยงัสถานท่ีตา่งๆ  แตก็่ยงัพบปัญหาและอปุสรรค์ท่ีจะต้องน ามาแก้ไขและ

ตอ่ยอดเพ่ือพฒันาผลเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ตอ่ไป  

 

 

ภาพท่ี 32  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ชดุท่ี 1 “รุกขเทวดา” 

 
ภาพท่ี 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ชดุท่ี 2 “วิมานฟ้า-วิมานดนิ” 
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ภาพท่ี 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ชดุท่ี 3 “เทพารักษ์” 

 

ภาพท่ี 35 ผลงานระยะท่ี 3 ท่ีตดิตัง้ในห้องแสดงงาน  
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สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 

 การสร้างสรรค์ผลงานชดุนีมี้การจดัการท่ีชดัเจนมากขึน้ แตด้่วยขนาดของผลงานเม่ือ

ได้น าไปตดิตัง้ในสถานท่ีจริงแล้วพบวา่พืน้ท่ีนัน้มีผลตอ่ทศันภาพเร่ืองขนาดของผลงานมาก แ ละยงั

พบวา่มีอปุสรรคการขนย้ายชิน้งานไปยงัสถานท่ีตา่งๆ  จงึต้องมีการคดิวิธีการพฒันาเร่ืองนีใ้น

ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ่ไป ส าหรับการตดิตัง้แบบจดัวางในห้องแสดงงานก็ไมดี่เทา่ท่ีควร เพราะไม่

สามารถแสดงออกให้สอดคล้องกบัแนวความคดิได้ดีเทา่ภาพถ่าย 

 ดงันัน้ การศกึษาและพฒัน าการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์อยา่งตอ่เน่ืองใน

งานแตล่ะชิน้ของแตล่ะโครงการ นบัเป็นประโยชน์ทางข้อมลูในการล าดบัความคดิ เพ่ือการ

สร้างสรรค์และพฒันาผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีลงตวัสมบรูณ์ในระยะตอ่ไป 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ “วิมานเทพ ” เป็นการน าเสนองานส ร้างสรรค์ท่ีมีความตอ่

เน่ืองมาจากชดุผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีค้นพบระหวา่ง

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะท่ีผา่นมา มุง่เน้นการพฒันาการแสดงออกทางศลิปะให้สมบรูณ์ 

และปรพสานกลมกลืนกนัอยา่งเป็นเอกภาพ ซึง่ผลงานในระยะนีย้งัคงมีแนวความคดิเ ดมิ คือ เร่ือง

ของการสะท้อนมมุมองความเช่ือท่ีเป็นอดุมคตสิว่นตนในเร่ืองของความมีอยูจ่ริงของเทวดา และ

สะท้อนรากของวฒันธรรมความเช่ือท่ีมีผลตอ่วิถีชีวิตแบบไทย 

 ข้าพเจ้าได้ก าหนดผลงานวิทยานิพนธ์เป็นจ านวน 1 ชดุ ประกอบด้วย ผลงานทัง้หมด 

4 ชิน้ และภาพถ่าย 10 ภาพ โดยมีกระบวนการในการสร้างสรรค์ท่ีเร่ิมต้นจากความคดิ สญัลกัษณ์

ของความเช่ือ วสัด ุและวิธีการ น ามาคล่ีคลายตอ่ยอดไปตามกระบวนการ มุง่เน้นการถ่ายทอด

ความงามและความหมายในรูปทรง ซึง่มีรายละเอียดแบง่ออกเป็นประเภท ดงันี ้

 1.รูปทรงหลกัของชดุผลงาน ประกอบด้วยผลงาน 3 มิตท่ีิสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสลกั

ดนุโลหะจ านวน 4 ชิน้ ท่ีมีการก าหนดขนาด รูปทรงและฐานท่ีตัง้ท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากผลทาง

ทศันศลิป์ และเน้นความส าคญัทางสญัลกัษณ์จากแนวเร่ืองของท่ีอยูแ่ละสถานท่ีตัง้ของเทวดา ท่ี

ได้แนวความคดิท่ีมาจากคตคิวามเช่ือในพทุธศาสนา น ามาตดิตัง้จดัวางอยา่งเป็นเอกภาพภายใน

พืน้ท่ีแสดงงาน 
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 2. ภาพถ่าย จ านวน 10 ภาพ ท่ีมีขนาดเทา่กนั คือ 20 x 30 นิว้ ตดิตัง้กบัก าแพง เพ่ือ

เน้นและขยายความของสาระในผลงานให้เกิดความชดัเจนมากขึน้ 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1  

 ผลงานชิน้นีเ้ป็นการตีความถึงเร่ืองของเทวดาท่ีสถิตอยูใ่นภเูขาทางภาคเหนือ ต้น

ก าเนิดของแมน่ า้และคว ามอดุมสมบรูณ์ เร่ิมต้นการสร้างสรรค์ด้วยการถ่ายทอดรูปความคดิ

ออกมาเป็นแบบร่างคร่าวๆ แล้วเลือกใช้วสัดท่ีุเป็น อลมูิเนียม มาสลกัดนุ เพ่ือให้สอดคล้องกบั

จนิตนาการสะท้อนสีของความอดุมสมบรูณ์ในธรรมชาต ิเน่ืองจากอลมูิเนียมมีความวาวไมม่ากนกั

และมีคณุสมบตัใินการสะท้อนแสงซบัสีของสิ่งท่ีอยูร่อบตวั โดยใสร่ายละเอียดดนุนนูด้วยลวดลาย

ธรรมชาต ิประกอบด้วยเส้นของน า้ เส้นภเูขา รูปเม็ดฝนและต้นไม้ ในผลงานชิน้นีข้้าพเจ้าได้เน้น

การแสดงออกทางความคดิและความรู้สกึท่ีมีตอ่ธรรมชาต ิด้วยรูปทรงท่ีสงูโปร่งแทนภเูขา ส าหรับ

ภาพถ่ายนัน้ ข้าพเจ้าใช้ มมุมองของกล้องให้เห็นเสมือนกบัเส้นของน า้ท่ีข้าพเจ้าสร้างขึน้ในชิน้งาน

ได้ไหลออกมาบรรจบกบัล าน า้จริงในห้วยธรรมชาต ิและการตดิตัง้จดัวางภายในห้องแสดงงานได้มี

การท าแทน่ฐานท่ีมีความเฉพาะส าหรับผลงานชิน้นีใ้ห้มีสีสนัท่ีสดใสสะดดุตา ประกอบกบัแทรก

สีสนัท่ีสดใสลงในชิน้งานด้วยวิธีการ ลงยาสีก ามะลอเพ่ือให้ผลงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั 

นอกจากท าให้รูปทรงภายในผลงานเดน่ชดัขึน้แล้ว ยงัส่ือความหมายถึงความสดใสของสายน า้ท่ีให้

ก าเนิดชีวิตและสรรพสิ่งอีกด้วย 
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ภาพท่ี 36 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 “วสัสานะ” 

 
ภาพท่ี 37 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

 การสร้างสรรค์ผลงานชิน้นีเ้ป็นการมุง่สาระของความเช่ือเร่ืองเทวดาประจ าพืชพรรณ

ธญัญาหารทัง้ปวง มีสญัลกัษณ์เป็นเมล็ดข้าวอนัประเสริฐสดุ ให้ช่ือวา่เป็นเทพีกลางทุ่ งนา หรือ แม่

พระโพสพ เร่ิมต้นด้วยการร่างแบบภาพด้วยรูปทรงท่ีให้ความส าคญักบัคณุคา่ของข้าวท่ีหลอ่เลีย้ง

ชีวิตคนไทย รูปลกัษณ์ของแมพ่ระโพสพตามคตคิวามเช่ือโบราณ คือ สตรีเพศร่างงาม แตง่กาย

ด้วยผ้าผอ่นแพรพรรณสมยัโบราณ หม่สไบเฉียง นุง่ผ้าจีบชายกรอบลงมาถึงปลายหน้าแข้ง 

ทรงเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ตระการตา ไว้ผมยาวสลวยประบา่ มีกระจงักรอบหน้าคล้ายมงกฏุ และ

จอนหงูอนชดช้อย มือข้างหนึง่ชรูวงข้าว อีกข้างหนึง่ถือถงุโภคทรัพย์เตม็ถงุ และในทุง่นาจะมีการ

สร้างศาลเพียงตา (สงูระดบัสายตาคน ) เพ่ือแสดงความเคารพย าเกรงและให้เป็น ขวญัก าลงัใจ 

ชว่ยปกป้องคุ้มครองรักษาต้นข้าวตลอดปีอีกด้วย ข้าพเจ้าจงึน าความบนัดาลใจนีม้าสร้างสรรค์

รูปทรงทางความเช่ือ สร้างสถานท่ีสถิตของ “ขวญั” ของชาวนาไทยผา่นรูปทรงของวิมานขนาดหนึง่

คนโอบ มีรายละเอียดดนุนนูรูปดอกไม้ สลกัดนุบนแผน่อลมูิเนียมตัง้อยูบ่นฐานสีเหลืองทองท่ีมี

ความสงูโปร่ง เป็นการยกขึน้เชิดช ูเม่ือตดิตัง้ในท่ีแสดงสีเหลืองของฐานจะสะท้อนกระทบบนวิมาน 

ซึง่เป็นสีท่ีข้าพเจ้าน ามาเป็นสญัลกัษณ์ของข้าวท่ีสกุรอการเก็บเก่ียว และในสว่นของภาพถ่ายจะ

เน้นความกว้างใหญ่ของทุง่นาและความเสียสละเป็นผู้ให้ของชาวนา 

 
ภาพท่ี 38 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 “แมพ่ระโพสพ” 
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ภาพท่ี 39 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

 การสร้างสรรค์ผลงานชิน้นี ้แสดงสาระของความเช่ือเร่ืองของเทวดาผู้ดแูลทะเลและ

ผู้คนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท้องทะเล ถ่ายทอดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผา่นการสลกัดนุบน

แผน่แสตนเลตสตีล ซึง่มีคณุสมบตัพิิเศษในการสะท้อนกลบัท่ีชดัเจน เน่ืองจากสแตนเลตสตีลมี

ความมนัวาวมาก ด้วยจดุประสงค์ในการสะท้อนบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมท่ีโอบรอบ เพ่ือให้พืน้ท่ี

วา่งภายในผลงานถกูแทรกด้ วยบรรยากาศของพืน้ท่ีวา่งรอบนอก ผลงานชิน้นีจ้งึมีการสลกัโลหะ

เพ่ือเปิดชอ่งให้เกิดรูปทรงของพืน้ท่ีวา่งเพราะชิน้งานน้อยมาก เน่ืองจากพืน้ผิวของชิน้งานท าหน้าท่ี

เป็นพืน้ท่ีวา่งอยูใ่นตวัเองแล้ว ประกอบกบัชิน้งานมีรูปทรงวงกลม (แทนสญัลกัษณ์ของน า้ทะเลท่ี

ล้อมรอบแผน่ดนิ) จงึสง่ผลให้รูปทรงท่ีสะท้อนนัน้ปิดเบีย้วไปจากความเป็นจริง เป็นความบดิเบีย้ว

ท่ีไมไ่ด้ตัง้ใจท าให้เกิดขึน้ด้วยการดนุนนู ซึง่เม่ือน าผลงานมาตดิตัง้ในห้องแสดงงานแล้ว ฐานท่ีตัง้

ของผลงานท่ีมีรูปทรงเฉพาะก็สง่เสริมตวังานได้เป็นอยา่งดี ผลงานชิน้นีจ้งึไมมี่การลงสียา เพ่ือเพิ่ม

สีสนัหรือส่ือความหมายแตอ่ยา่งใด เพราะบรรยากาศโดยรอบได้ท าหน้าลงสีให้ตวักบัชิน้งานแล้ว

อยา่งสมบรูณ์ 



42 
 

 

  

ภาพท่ี 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 “คมิหนัต์” 

 

ภาพท่ี 41 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 

 ผลงานชิน้นีใ้ห้ความหมายถึง เทวดาท่ีสถิตอยูใ่นท่ีไมร่าบเรียบเชน่ หินผา ป่าเขา 

ข้าพเจ้าเลือกใช้วสัดปุระเภท ทองแดง เน่ืองจากสีของทองแดง เป็นสีท่ีให้ความรู้สกึหนกัแนน่ 
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มัน่คง ประกอบกบัทองแดงเป็นแร่ธาตบุริสทุธ์ิเม่ือสมัผสักบัอากาศแ ล้วเกิดปฏิกริยาทางเคมี ท าให้

ทองแดงเปล่ียนสี ไปตามกาลเวลา ซึง่เป็นสีท่ีตอบสนองจินตนาการสว่นตนได้และได้ระบายสี

เพิ่มเตมิในบางสว่นด้วยวิธีการลงยาสีก ามะลอ เพ่ือเพิ่มความงามทางทศันศลิป์และเพิ่มความ

นา่สนใจให้กบัชิน้งาน ส าหรับสถานท่ีท่ีใช้ในการถ่ายภาพ ข้าพเจ้าเลือ กสถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ

สมบรูณ์ เฉพาะเจาะจงเป็นน า้ตก และในการตดิตัง้ผลงานในพืน้ท่ีแสดงงานนัน้ข้าพเจ้าได้ท าฐาน

ท่ีมีความเฉพาะ ใช้โทนสีและขนาดท่ีใกล้เคียงกบัชิน้งานเพื่อความผสมผสาน กลมกลืนเป็น

เอกภาพและหนกัแนน่ในขณะเดียวกนั    

 

 

ภาพท่ี 42  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี  4 “เจ้าป่า-เจ้าเขา” 
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ภาพท่ี 43 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี 44 การสมัมนาวิจารณ์ 

 

ปัญหาในการสร้างสรรค์และแนวทางแก้ไข 

 ในกระบวนการของการสร้างสรรค์ยอ่มมีปั ญหาเกิดขึน้ ซึง่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง 

เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ของชิน้งาน ตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้นในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จงึ
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ต้องมีการศกึษาข้อมลูไปจนถึงการประมวลความคดิแล้วน ามาปฏิบตัใินการสร้างสรรค์ผลงานจน

ส าเร็จลลุว่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชดุนี ้โดยมีปัจจั ยทางความคดิและวิธีการเป็นส าคญั ในสว่น

ของชิน้งาน ข้าพเจ้าได้ใช้ปัจจยัทางทศันธาตเุข้ามาปรับปรุงแก้ไข ตัง้แต ่ขนาด รูปทรง เส้น สี 

พืน้ผิว พืน้ท่ีวา่ง อีกทัง้การตดิตัง้ผลงานแบบจดัวาง จงึต้องคดิหาวิธีการแสดงออกท่ีให้รูปทรงและ

เนือ้หามีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัความ ต้องการในการน าเสนอ ซึง่เป็นประเดน็ส าคญัท่ีต้อง

แก้ไขให้ผลงานมีความผสมผสานกลมกลืนเป็นเอกภาพสมบรูณ์ 

 ส าหรับการประมวลความคดิแล ะวิธีการในการสร้างสรรค์ การท่ี ข้าพเจ้ามุง่เน้นใน

เร่ืองของเนือ้หาและแนวความคดิท่ีได้มาจากคตคิวามเช่ือทางพระพทุธศาสนามากเกินไปท าให้

เกิดความจ ากดัทางความคดิและสบัสน ท าให้เกิดความจ ากดัในการแสดงออก ข้าพเจ้าจงึได้

จดัการแก้ไขในสว่นของแนวเร่ืองให้ปลดปลอ่ยไปตามจินตนาการโดยยงัคงเค้าความคดิดัง้เดมิไว้

บางสว่น ท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อยา่งตอ่เน่ืองและไมเ่ครียดจากการตีกรอบจ ากดั

ความคดิของตนแอง สว่นปัญหาในการขนย้ายชิน้งานเพื่อน าไปถ่ายภาพในสถานท่ีจริง ข้าพเจ้าได้

แก้ไขด้วยการคดิรูปแบบของชิน้งานให้สามารถแยกออกเป็นแผน่และประกอบกลบัเป็นรูปทรง 3 

มิตไิด้ ด้วยวิธีการโบราณท่ีได้ไปศกึษาจากพิพิธภณัฑ์และน ากลบัมาทดลองใช้ในชิน้งาน ซึง่พบวา่

ท าให้เกิดการตอ่ยอดทางควา มคดิ ลดขีดจ ากดัในการขนย้ายและสามารถน าไปพฒันาผลงานใน

อนาคตได้อยา่งประณีตและลกึซึง้มากย่ิงขึน้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

 

  ผลงานวิทยานิพนธ “วิมานเทพ” ชุดนี้ สรางขึ้นมาจากรากฐานทางความเชื่อทาง

วัฒนธรรม ที่สงผลและสอดคลองกับวิถีชีวิตในแบบไทย ดวยความมุงหมายที่ตองการถายทอด

ความคิด อารมณความรูสึกที่ไดรับความบันดาลใจจากสิ่งปลูกสรางทางความเชื่อของคนไทยและ

วิธีการสลักดุนโลหะของชางโบราณท่ีขาพเจามีความสนใจเปนพิเศษ และขาพเจาไดผสานความ

สนใจทั้งสองนี้ใหปรากฏเปนผลงานทางทัศนศิลปรวมสมัย ดวยการประสานแนวคิดเกาและใหม 

เชื่อมโยงระหวางการอนุรักษและสรางสรรค ซึ่งตองอาศัยกลวิธีในการสื่อสารและสั่งสมจาก

การศึกษาวิธีการสรางสรรคจนเกิดเปนความชํานาญ เปนประสบกาณ แสดงออกดวยรูปแบบและ

กระบวนการทางศิลปะ ดวยการประยุกตวิธีการสลักดุนโลหะแบบโบราณที่มีความซับซอน นํา

วิธีการที่คนพบมาสรางสรรครูปทรงตางๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตน โดยสอดแทรกเรื่องความเชื่อใน

พระพุทธศาสนา ผานรูปทรงสัญลักษณ นําเสนอในลักษณะผลงานติดต้ังจัดวาง เพื่อตองการ

ถายทอดเอกลักษณทางวัฒนธรรมดวยรูปทรงของความเชื่อสวนตนในเรื่องเทวดาและท่ีอยูของ

เทวดาใหออกมาเปนรูปธรรม 

 จากการศึก ษาคนควาและปรับปรุงแกไขปญหาของการสรางสรรคอยางเปนแบบแผน

และเปนระบบขั้นตอนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงองคความรูท่ีไดรับการอบรมจาก

คณาจารยในภาควิชาศิลปไทย ลวนเปนแรงผลักดันสรางประสบการณท่ีสําคัญ ซึ่งมีสวนชวยใน

การพัฒนาการสรางสรรคผลงานไดอยางมีคุณภาพ กอใหเกิดผลดีตอผูที่สนใจ สามารถนําไป

ปรับเปลี่ยนประยุกตใชใหตรงกับเรื่องและปญหาของตนเอง เพื่อใหเกิดกระบวนการที่ชัดเจนมี

เหตุผลในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาผลงานใหดีขึ้นตามสมควร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เข้าร่วมโครงการ “ASEAN YOUTH CAMP 2010” ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม 
 
ร่วมเขียนปฏิทินภาพอทุยานประวตัศิาสตร์ บริษัท กนกสิน  
ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง ครัง้ท่ี 29 
นิทรรศการ “ศลิปกรรมเพื่อเดก็และเยาวชน” ณ พิพิธภณัฑ์ศลิปะไทย
ร่วมสมยั(MOCA) กรุงเทพมหานคร 
นิทรรศการ 36ปี แหง่การเรียนรู้สูก่ารสร้างสรรค์และพฒันาศลิปไทย 
ณ หอศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ 
นิทรรศการ ศลิปไทย “Thai Arts Exhibition 2013” ณ หอศลิป์จามจรีุ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  
ทนุสนบัสนนุการสร้างสรรค์ศลิปะ มลูนิธิรัฐบรุุษ พลงเอกเปรม ตณิสู
ลานนท์ 
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