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The artistic concept “Great Nuisance”aim to present the contemporary Thai painting. 
Which I  have  inspired  from  the Buddhist faith.  It has been developed from the structure of 
ideas, conceptual patterns and narrative murals of the Buddhist fable known as “Great Nuisance”. 

However, I  use Mara  army of main ideas. And my individual technique combined 
with foundational artistic elements. For created the overlapping of lines and color creates the 
dynamic sense of movement, in order to convey imagination and emotion in the style of 
contemporary Thai painting. 
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ขา้พเจา้ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณของ บิดา มารดา ผูใ้ห้ก าเนิด ท่ีคอยอบรมบ่มนิสัย และ
สนบัสนุนดา้นการศึกษา ตลอดจนบรมครูช่างท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่าเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา อนัเป็นแหล่งความรู้และก่อเกิดจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

การสร้างสรรค์ผลงานการค้นควา้อิสระคร้ังน้ี  ข้าพเจา้ขอกราบขอบพระคุณ ศาตราจารย์
ปรีชา เถาทอง รองศาตราจารย์ศิริพงศ ์พยอมเเยม้ และอาจารยชู์ศกัด์ิ ศรีขวญั รวมถึงคณาจารยใ์น
สาขาวิชาทศันศิลป์ศึกษาทุกท่าน ตลอดจนผูมี้พระคุณทั้งหลายท่ีให้ความช่วยเหลือในการศึกษา 
และการพฒันาผลงานการสร้างสรรค ์

ขอขอบคุณ พี่  ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ เป็นก าลังใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ และสรรพส่ิงอนัใดท่ีก่อให้เกิดผลงานการ
สร้างสรรค ์ขา้พเจา้ขอนอ้มระลึกดว้ยความเคารพเป็นอยา่งสูง  

ขอใหค้วามดีงามและประโยชน์ต่าง ๆ ไดเ้กิดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูส้นใจศึกษาหาความรู้
ทางศิลปะตลอดไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

งานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นมรดกทางศิลปกรรมอนัทรงคุณค่ายิ่ง ท่ีบรมครูช่างไทยใน
อดีตได้สร้างข้ึนด้วยความศรัทธา แสดงถึงอจัฉริยภาพทางภูมิปัญญา โดยมีความมุ่งหมายในการ
สร้างสรรคอ์ยา่งชาญฉลาด  เป็นการเล่าเร่ืองตามคติความเช่ือในพุทธศาสนา มีรูปแบบท่ีท าใหเ้ขา้ใจ
เน้ือหาเร่ืองราวไดง่้าย ดงัความเช่ือเร่ืองมาร ท่ีมุ่งหวงัให้มนุษยพ์ึงระวงัและหลีกเล่ียงในปัจจยัท่ีจะ
ก่อให้เกิดส่ิงไม่ดี เพื่อสร้างจิตส านึกให้มนุษยด์ ารงอยู่ในความมีสติปัญญา รู้จกัผิดชอบ ชั่วดี แต่
ปัจจุบนังานจิตรกรรมฝาผนงัเหล่าน้ีไดถู้กกาลเวลาท าลายไป จึงจ าเป็นตอ้งท านุบ ารุง เพื่อให้อนุชน
รุ่นหลงั ไดสื้บสานมรดกท่ีทรงคุณค่าน้ีไว ้เป็นแหล่งศึกษาต่อยอดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ต่อไป 

งานจิตรกรรมไทยและงานทศันศิลป์แขนงอ่ืน โดยปรกติแลว้เป็นงานศิลปะท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหวใด ๆ ทางกายภาพ  ผิดกับดนตรี  นาฏกรรม  และวรรณกรรม ท่ีเคล่ือนไหวไปใน
กาลเวลา แต่ในความรู้สึกของผูดู้งาน  งานจิตรกรรมก็สามารถเคล่ือนไหวได ้ ความเคล่ือนไหวของ
งานจิตรกรรมเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาระหว่างทศันธาตุ  รูปทรงและท่ีว่าง เกิดจากสายตาท่ีเคล่ือนไป
ตามจุดตามเส้น เล่ือนไหลไปตามน ้ าหนกั และสีท่ีจิตรกรไดบ้รรจงวางไวอ้ย่างเป็นจงัหวะ รวมทั้ง
เกิดจากการท่ีผูดู้เคล่ือนตวัเขา้ใกล ้หรือถ่อยห่างจากภาพในทิศทางต่าง ๆ1 

 ขา้พเจา้ไดศึ้กษางานจิตรกรรมไทยพุทธประวติัตอน “มารผจญ” จึงเกิดแรงบนัดาลใจ
ในการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทย โดยมีเน้ือหา เร่ืองราว 
รูปแบบและเทคนิควิธีการท่ีมีลกัษณะแสดงความเคล่ือนไหวจากจิตรกรรมไทยตอนมารผจญ แสดง
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์  ท่ีมีการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตัว ด้วยเหตุผลท่ีปัจจุบันมี
เหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึนมากมายในสังคมไทย สร้างความวุ่นวาย แตกแยก มนุษย์ขาดคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเป็นตวัยึดเหน่ียวจิตใจให้ตั้งมัน่อยู่ในคุณงามความดี และเป็นส่วนให้ทุกคนเล็งเห็น
ความส าคญัของศิลปะไทย ชกัน าให้เกิดความศรัทธาทางศาสนา รวมทั้งเห็นคุณค่าของศิลปะประจ า
ชาติ และช่วยกนัอนุรักษใ์หค้งอยูสื่บไป  

                                                        
1 ชลูด  น่ิมเสมอ, การเข้าถึงศิลปะไทยในงานจิตรกรรมไทย  (กรุงเทพฯ : อมรินทร์

พร้ิงต้ิงกรุ๊ฟ จ ากดั, 2523), 19. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
งานจิตรกรรมฝาผนงัพุทธประวติัตอน “มารผจญ”  เป็นงานจิตรกรรมท่ีมีความงดงาม

ประณีต และมีความอ่อนชอ้ย มีเน้ือหาเล่าเร่ืองราวท่ีสะทอ้นใหม้นุษยห์ลีกเล่ียงในส่ิงท่ีไม่ดี คนส่วน
ใหญ่คิดวา่ มารมีรูปลกัษณ์เป็นยกัษห์รือสัตวป์ระหลาด นัน่อาจดว้ยภาพลกัษณ์ท่ีน าเสนอเร่ืองราว
ในจิตรกรรม ฝาผนังในในพระพุทธศาสนาของไทย การเขียนจิตรกรรมฝาผนังได้อิทธิพลทาง
เน้ือหามาจากพุทธประวติัมายาวนาน ซ่ึงค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ครอบคลุมทั้ งปัจจัย
ภายนอกและภายในของการก่อให้เกิดส่ิงไม่ดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัมนุษยเ์อง และถา้มนุษยเ์ขา้ใจเร่ืองน้ี
ดีจะสามารถหลีกเล่ียงในส่ิงไม่ดีทั้งปวงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่ในประเทศไทยนั้น ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ แต่มกัละเลยค าสอนท่ีเป็นส่วนส าคญัในทางศาสนาพุทธโดยมกัจะเช่ือและ
ศรัทธาไปในทางอิทธิปาฏิหาริย ์ทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองมาร ไปในทางยกัษ ์ภูติ ผ ีปีศาจ เป็นส่วนใหญ่  
จึงท าใหว้ตัถุประสงคส์ าคญัในค าสอนเก่ียวกบัเร่ืองมาร ขาดความส าคญัไป  

ดว้ยปัญหาทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึนน้ีเองท าให้เกิดแนวคิดท่ีท าให้ผูค้นได้เร่ิมตระหนักถึง
ความไม่ดีท่ีอยูใ่กลต้วัมนุษยทุ์กคน ในการเขา้ใจและแกไ้ขในการกระท าท่ีผิดต่างๆเน่ืองดว้ยมนุษย์
จะกระท าความผิดนั้น ข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยัต่าง ๆ อยูเ่ป็นพื้นฐาน และตวัพื้นฐานทางความคิดในการ
กระท าความผิดน้ีเองน่าจะเป็นตวัต่อปัญหาท่ีส าคญัในการก่อเกิดส่ิงไม่ดีในตวัมนุษย ์ดงันั้นเหตุ
ผลต่างๆเหล่าน้ีจึงเป็นความเป็นมาท่ีก่อให้เกิดความส าคญัในการการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสร้างพลงั
ความเคล่ือนไหวของรูปทรงในบริบทท่ีเหมาะสม ดว้ยเทคนิคทางจิตรกรรมไทยเฉพาะตน น่าจะ
เป็นการขยายขอบเขตของงานจิตรกรรมไทยใหก้วา้งขวางข้ึน 

 
 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย ท่ีใช้การผสมผสานระหว่างการแสดงออกทาง
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก กับรูปทรงท่ีแสดงพลงัความเคล่ือนไหวจากจิตรกรรมฝาผนังพุทธ
ประวติัตอน  มารผจญเป็นตวัก าหนดโครงสร้างรูปทรง พฒันารูปแบบสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความ
พิเศษแตกต่างไปจากจิตรกรรมไทยในอดีต โดยการแสดงออกท่ีมีความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง มาเป็น
แนวทางการสร้างสรรค์โดยการราดเส้น สลดัสี สร้างน ้ าหนัก และพื้นท่ีว่างสร้างความสมดุลใน
ความขดัแยง้ของเส้นสีบนพื้นผิว  มาสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่ยงัคงสอดแทรกไวซ่ึ้งคติธรรม
ทางศาสนา ดงัจุดมุ่งหมายของศาสนาและศิลปะท่ีมุ่งถ่ายทอดความงาม และความดี สร้างความ
สมบูรณ์ทางทศันธาตุ โดยหวงัวา่เป็นการสร้างสรรคผ์ลงงานท่ีมีลกัษณะรูปแบบใหม่ท่ีสามารถให้
ความรู้สึกศรัทธาทางศาสนาไดต้ามความมุ่งหมาย 
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สมมติฐานของการศึกษา 
ข้าพ เจ้าส านึ ก ถึ งคุณค่ าของงาน จิตรกรรมไทยและหลักธรรมค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาท่ีบ่มเพาะทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมอนัเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ มาแสดงออกในงาน
จิตรกรรมไทยร่วมสมยัเชิงสัญลกัษณ์แสดงถึงคติธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเร่ืองมารผจญ เน้น
ความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหวสร้างความวุน่วาย กลหลของทพัมารท่ีตอ้งการเอาชนะพระพุทธเจา้ 
ในลกัษณะการผสมผสานรูปทรงทางนาฏลกัษณ์ โดยการตดัทอน และเพิ่มเติมในเทคนิคและวธีิการ
สร้างสรรค์เฉพาะตน ท่ีเกิดจากการราดเส้น สลดัสี และน ้ าหนักท่ีทบัซ้อนเกิดมิติของความงาม 
ประสานความกลมกลืน โดยหวงัวา่เป็นแนวทางในการสร้างสรรคใ์หม่ท่ีมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1.  ด้านรูปแบบ 
            เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ โดยใชพ้ื้นฐานของงานจิตรกรรม

ไทยมาสร้างสรรคข้ึ์นใหม่โดยการตดัทอน และเพิ่มเติมในลกัษณะเฉพาะตน  
2.  ด้านเนือ้หา 

               น าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองราวมารผจญ ลวดลายทางศิลปะไทย และภาพในจิตรกรรมฝา
ผนงั ท่ีแสดงความเคล่ือนไหว  

3.  ด้านเทคนิค 
             ก าหนดให้เห็นทิศทางการแสดงออกถึงพลงัความเคล่ือนไหวโดยใช้กลวิธีการราด
เส้น สลดัสี การทบัซอ้นของเส้นสร้างมิติ  
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษา ในการสร้างสรรค์ เร่ิมตน้จาการคน้ควา้หาขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีจะน ามาสร้างสรรค ์มีดงัต่อไปน้ี 

1. คน้ควา้ศึกษาขอ้มูลจากจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจิตรกรรมไทย เช่น จิตรกรรมฝาผนงั
มารผจญ ผลงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ และอ่ืน ๆ รวมไปถึงการศึกษาจากสถานท่ีจริง เช่น จิตรกรรมฝา
ผนงัวดัต่าง ๆ 

2. ศึกษาขอ้มูลรูปแบบผลงานของศิลปินท่ีมีลกัษณะเร่ืองราวท่ีมุ่งถ่ายทอดคติความเช่ือ
ทางศาสนาพุทธประวติัตอน มารผจญ ในทิศทางเดียวกนักบัการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง 
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3. ศึกษาอิทธิพลของการใชสี้จากประเพณีลากพระหรือชกัพระของภาคใต ้และสีท่ีเป็น
สเปกตรัมทางวทิยาศาสตร์ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

4. รวบรวมขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลในการสร้างสรรค ์ดว้ยการสร้างแบบร่าง 
เพื่อหาแนวทางของภาพจริงท่ีจะสร้างสรรค ์

5. การสร้างสรรคผ์ลงานจริงตามแนวทางท่ีไดร่้างภาพไว ้รวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาในขณะ
ปฏิบติังานจริง 

6. การวเิคราะห์และสรุปการสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาผลงานต่อไป 
 
วธีิการศึกษา 

1. การหาขอ้มูล มี 4 ลกัษณะคือ  
    1.1 การศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารต่าง ๆ  ส่ืออินเตอร์เน็ต และงานจิตรกรรมไทยโบราณ

ควบคู่กนัไป ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมาจากความเช่ือในคติความคิดแบบไทย ท่ีมีการบนัทึกเอาไวเ้ป็นจารึกอกัษร 
และเป็นท่ียอมรับของกลุ่มชนส่วนใหญ่ 

    1.2 การศึกษาข้อมูลจากผลงานของศิลปิน ท่ีอธิบายแนวคิดของการสร้างสรรค์
ประกอบกบัการสอบถามสัมภาษณ์เพื่อใหเ้ขา้ใจ และรับรู้จุดมุ่งหมายของศิลปินไดต้รงประเด็น 

    1.3 การศึกษาขอ้มูลภาคสนามตามสถานท่ีจริง ท าการคดัลอก ถ่ายภาพ วาดเส้น เพื่อ
ซึมซบับรรยากาศสภาพแวดลม้นั้นเป็นประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้สึกแสดงออกในผลงาน 

    1.4 การสังเกตจากธรรมชาติส่ิงใกลต้วัท่ีปรากฏในแต่ละวนัตามฤดูกาลเช่น น ้ าท่วม 
กลางวนั กลางคืน การต่อสู้ของส่ิงมีชีวติ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

2. การสร้างภาพร่าง เม่ือได้ข้อมูลจาการวิเคราะห์ตามแนวทางท่ีแสดงออกได้อย่างตรง
จุดประสงค์ และสังเคราะห์ออกมา โดยก าหนดรูปทรง และโครงสร้างของภาพ เป็นการควบคุมการ
แสดงออกทางทัศนธาตุ ลายเส้น สี น ้ าหนัก และความลงตวัของภาพให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ก่อนท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานจริง 

3. การสร้างสรรคผ์ลงาน น าภาพร่างท่ีสมบูรณ์ เป็นท่ีน่าพอใจแลว้ มาขยายผลงาน พร้อมกบั
แกไ้ขปัญหาโครงสร้างและองคป์ระกอบเพิ่มเติม โดยไม่ยึดติดกบัภาพร่างจนเกินไปจนเกิดความเกร็ง
ทางความรู้สึก และไม่สามารถแสดงออกในผลงานจริงได้อย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถ เพื่อให้
ผลงานออกมาตรงตามความคิด อารมณ์ และความรู้สึกไดม้ากท่ีสุด 

4. การวิเคราะห์ โดยการบนัทึกขอ้เขียน ทั้งแนวความคิดและการวิเคราะห์ในแต่ละช่วงเวลา
ลงสมุดบนัทึก เพื่อพฒันาผลงานในแต่ละขั้น พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหา ในช่วงขณะท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน
จริง ซ่ึงจะสามารถท าใหเ้ห็นภาพท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
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5. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลและผลงานทั้งหมด สรุปเป็นเน้ือหาทางเอกสาร เพื่อใช้ในการคน้ควา้
ต่อไป 
แหล่งข้อมูล 

1. แหล่งขอ้มูลทางวิชาการ ไดแ้ก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร ห้องสมุดทัว่ไป ท่ีมี
หนงัสือเก่ียวกบัจิตรกรรมไทย จิตรกรรมฝาผนงัมารผจญ  

2. แหล่งขอ้มูลจากสถานท่ีจริง ไดแ้ก่ เช่น จิตรกรรมฝาผนงัวดัวดับวรนิเวศวหิาร, วดัอรุณ
ราชวรารามฯ, วดัราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วดัเบญจมบพิตรฯ วดัมชัฌิมาวาสจงัหวดัสงขลา 
และ วดัอ่ืน ๆ 

3. แหล่งขอ้มูลจากประเพณีลากพระหรือชกัพระจากวดัในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา 
4. แหล่งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ศิลปิน เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสามรถท าให้เกิดความคิดและแรง

บนัดาลใจอีกอยา่งหน่ึงท่ีถือวา่ส าคญัต่อการศึกษาและการสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งมาก เพราะสามารถท า
ใหเ้ขา้ถึงจุดมุ่งหมายของศิลปินไดอ้ยา่งชดัเจน 

5. ขอ้มูลจากธรรมชาติส่ิงใกลต้วัท่ีปรากฏในแต่ละวนัตามฤดูกาลเช่น น ้าท่วม กลางวนั 
กลางคืน และปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล 

1.1 สมุดบนัทึก สมุดสเก็ต 

1.2 ดินสอ ปากกา ยางลบ 

1.3 กลอ้งถ่ายรูป 

1.4 คอมพิวเตอร์ 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
2.1 ขวดเอนกประสงค ์ขวดซอส 

2.2 กรอบเฟรมผา้ใบ 

2.3 มีดคทัเตอร์  
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3. วสัดุ 
3.1 สีน ้าพลาสติก 

3.2 กาว 

3.3 สีอะคริลิก 

3.4 กากเพชร 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
มารผจญ (Great Nuisance) มารยกทพัมารบ มารท่ียกทพัมาขดัขวางการบ าเพ็ญเพียร

ของพระพุทธเจา้โดยปริยายหมายความวา่ ขดัขวางไม่ใหส้ าเร็จประโยชน์ 
ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) การน าแนวคิดของลทัธิศิลปะสมยัเก่ากลบัมาใช้

ใหม่ โดยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเร่ืองราวหรือลวดลายบางส่วนใหมี้ความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 
แต่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของลกัษณะแนวความคิด รูปร่างรูปทรง ขั้นตอน หรือ วธีิการสร้างงาน
ศิลปะตามยคุสมยัหรือลทัธิเดิม 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. พฒันาการถ่ายทอดผลงาน ผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีมีรูปแบบ
ความเป็นไทยร่วมสมยั และเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษผ์ลงานศิลปะไทย  

2. พฒันาทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยเทคนิคเฉพาะตน สร้างพลงัความเคล่ือนไหว
ในผลงงานตามแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

 
 

 

บทที่  2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้นั้น มาจากการได้รับอิทธิพลของศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท่ีคุน้เคยมาตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก  จากการติดตามปู่  ยา่  ตา ยาย และพอ่แม่ ไปท าบุญยงัวดัในเขต

หมู่บา้น และได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เรือพระ ในประเพณีชกัพระของทางภาคใต ้ซ่ึงเป็น

ความภาคภูมิใจในชีวิตท่ีได้ร่วมสร้างสรรค์ ถือเป็นแรงบนัดาลใจและเป็นก้าวแรกของการเขา้สู่

การศึกษาศิลปะไทย และซึมซับมาตั้งแต่อดีตประกอบกบัความเช่ือความศรัทธาในพุทธศาสนาท่ี

เกิดจากงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีครูช่างได้สืบต่อมาเป็นประเพณี เป็นต้นแบบท่ีมีอิทธิพลต่อการ

สร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวติัตอน มารผจญ ศิลปกรรมท่ี

แสดงออกภาพลกัษณ์เร่ือง มาร ในพุทธศาสนานั้น รูปแบบท่ีใชจ้ะน าเอาเร่ืองราวทางพุทธประวติัมา

ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ แมว้่าค  าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองมารนั้น จะมี

ค าอธิบายอยูม่ากมาย จึงมีการน าเอาเร่ืองพุทธประวติัตอนมารผจญ มาใชแ้ทนส่ิงไม่ดีทั้งปวง รวม

ไปถึงอิทธิพลอ่ืนๆ  จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จาการเคล่ือนไหวของสัตว ์จากการเคล่ือนไหว

ของธาตุ  ทั้ง 4  ไดแ้ก่ ดิน น ้ า  ลม ไฟ เป็นตน้ และจากสภาวะแวดลอ้มทางสังคม ลว้นเป็นอิทธิพล

ทางรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ ในหวัขอ้ “มารผจญ” 

 

อทิธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน   

1. อทิธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวตัิตอน มารผจญ 

    ค าวา่ มาร มาจากรากศพัทข์องเปอร์เซีย “มาร์น่ี” คือเทพเจา้แห่งแสงสวา่ง แต่ต่อมา
กลายเป็นแสงสว่างเทียม มารเป็นเร่ืองท่ีสอดแทรกอยู่ในอารยธรรมของมนุษยชาติมาตั้งแต่อารย

ธรรมอียปิต ์กรีก ฮินดู พุทธ คริสต ์แมจ้ะมีช่ือเรียกส่ิงชัว่ร้าย ในศาสนาพุทธเรียกวา่ มาร  คือส่ิงท่ีฆ่า

บุคคลให้ตายจากคุณความดี หรือจากผลท่ีหมาย อนัประเสริฐ ส่ิงท่ีลา้งผลาญคุณความดี ตวัการท่ี

7 
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ก าจดัหรือขดัขวางบุคคล  มิใหบ้รรลุผลส าเร็จอนัดีงามในบญัญติัสูตร (พระไตรปิฏก เล่มท่ี 21) ของ

ศาสนาพุทธระบุไวว้า่ “บรรดาผูย้ิง่ใหญ่ มารเป็นเลิศ”  

    1.1 ศิลปกรรมเร่ืองมารทางพุทธศาสนา 

                 เม่ือศึกษาทางด้านรูปแบบทางศิลปกรรมทางพุทธศาสนาทางพุทธศาสนานั้น

จากหลกัฐานทางโบราณคดี มีการคน้พบวา่ศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนาปรากฏข้ึนในสมยั

อินเดียโบราณ ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 3 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 6 เป็นศิลปะแบบสาญจีหรือแบบ

ราชวงศโ์มริยะ และสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ท่ีเรียกวา่ตุงคะ ในสมยันั้นยงัไม่มีการสร้างรูปเคารพ

แทนองค์พระพุทธเจา้ ไม่สลกัพระพุทธรูป หรือรูปมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พุทธประวติั หากแต่เป็น

ลกัษณะของ สัญลกัษณ์ เช่นตอนเสด็จออกผนวช จะแสดงภาพมา้กณัฐกะท่ีไม่มีผูข่ี้ มีเทวดาถือฉตัร

ไวเ้หนือหลงัมา้ และทา้วจตุโลกบาลรองรับเทา้ทั้ง 4 ของมา้ไว ้ปฏิหารทั้ง 4 ปาง คือ ประสูติ ตรัสรู้ 

ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ก็มีสัญลกัษณ์แทนคือ ดอกบวัแทนปางประสูติ ตน้โพธ์ิแทนปางตรัสรู้ 

ธรรมจกัรแทนปางปฐมเทศนา และพระสถูปแทนปางปรินิพพาน  ช่วงแรกเร่ิมความเช่ือ ทางศาสนา

พุทธท่ีมีการเผยแผไ่ปยงัท่ีต่าง ๆ ไม่ค่อยปรากฏผลงานศิลปกรรมทางศาสนาพุทธมากนกัอาจเน่ือง

ดว้ยแนวความคิดท่ีขดัแยง้กบัศาสนาดงัเดิมในประเทศอินเดียท่ีมุ่งเนน้การสักการะรูปเคารพ แต่ทาง

ศาสนาพุทธนั้นไม่ไดมี้เร่ืองการท ารูปเคารพ แมว้า่จะมีแนวคิดเช่นน้ีในช่วงเวลาต่อมาหลงัจากการ

ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย  มีการแบ่งแยก

ออกเป็นนิกายต่าง ๆ รวมถึงการเขา้มามีอิทธิพลในประเทศอินเดียของชาวกรีก ซ่ึงตั้งแต่เดิมนั้นชาว

กรีกมีค่านิยมในการท ารูปเคารพ ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีเอง ท าให้เราสามารถพบเห็นศิลปกรรมทาง

ศาสนาพุทธในยคุแรกเร่ิมท่ีมีรูปแบบคลา้ยศิลปะทางกรีก 

    1.2 ศิลปกรรมเร่ืองมารทางพุทธศาสนาในประเทศไทย 

          ในรูปแบบจิตรกรรมไทย ภาพมารผจญจะนิยมเขียนไวท่ี้ผนงัหุ้มกลองดา้นทิศ

ตะวนัออกตรงหน้าพระประทาน เป็นภาพพะพุทธองค์ประทบันั่งเหนือโพธิบลัลงัก์ใตต้น้พระศรี

มหาโพธ์ิ ดา้นหน่ึงมีกองทพัยกมารมาผจญพร้อมดว้ยศาสตราวุธเท่าท่ีช่างเขียนจะรู้จกั ดา้นล่างใต้

ฐานพุทธบลัลงักมี์นางธรณีบีบมวยผมมีน ้าไหลออกมาท่วมกองทพัมารท่ีก าลงัพา่ยแพแ้ก่พุทธบารมี

อีกดา้นหน่ึง  มีคนให้ความเห็นในเร่ืองการวางต าแหน่งของภาพ มารผจญ ภายในโบสถ์และวิหาร

ไวว้่า อาจมีความหมายสัมพนัธ์กับองค์พระประธาน โดยแสดงให้เห็นทางเลือกของมหาบุรุษ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระหวา่งการเป็นพระพุทธเจา้ แสดงดว้ยภาพมารผจญ และการเป็นพระเจา้จกัรพรรติแสดงดว้ยภาพ

กามภูมิ ผลท่ีสุดมหาบุรุษย่อมเลือกท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีประเสริฐกว่า 

แสดงออกดว้ยการประดิษฐานพระประธานให้หนัพระพกัตร์สู่ภาพมารผจญ และหนัพระปฤษฎางค์

สู้ภาพกามภูมิ ซ่ึงสัมพนัธ์เป็นองค์ประกอบรวมเช่นกัน ย่อมเก่ียวข้องเป็นพิเศษกับหน้าท่ีพระ

อุโบสถ ในการเป็นสถานท่ีประกอบอุปสมบทกรรมเพื่อเปล่ียนสถานะของบุคคลจากฆราวาสเป็น

บรรพชิต และอาจเป็นเหตุผลอธิบายการท่ีเราได้พบภาพจิตรกรรมท่ีถูกเขียนข้ึนตามโครงสร้าง

เช่นนั้นในอุโบสถมากกวา่ในอาคารศาสนสถานประเภทอ่ืน  

         ภาพมารผจญท่ีปรากฏในประเทศไทยมีการจดัองคป์ระกอบของภาพท่ีเหมือนกนั

เกือบทุกวดั จะมีความแตกต่างกนับา้งก็ตรงเร่ืองของรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาพ และ

ท่ีน่าสนใจก็คือภาพท่ีแสดงเร่ืองมารผจญน้ีจะมีการแสดงถึงการเคล่ือนไหวและความขดัแยง้ท่ีโดด

เด่นกวา่ภาพท่ีจิตรกรรมฝาผนงัภาพอ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายในอุโบสถ หรือวหิารเดียวกนั  

           1.2.1 จิตรกรรมเร่ืองมารผจญสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา 

                           งานศิลปกรรมท่ีน าเสนอเร่ืองมารผจญในประเทศไทยมีความเก่าแก่ท่ีสุด 

คน้พบท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีอายรุาวระหวา่งประสาทหินพิมายและนครวดั 

 

ภาพท่ี 1 ภาพพระพุทธบาทไมท่ี้วดัพระรูป จงัหวดัสุพรรณบุรี  

ท่ีมา : Google, รังสรรค์จากพฤกษา : งานเคร่ืองไม้จ าหลัก, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2556, เขา้ถึงได้

จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=102426 
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ภาพท่ี 2 ภาพแกะสลกัพุทธประวติัตอนมารผจญ ท่ีประสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

ท่ีมา : Google, ทบัหลงัและหน้าบัน ในประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธนัวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=369407 

              ภาพแกะสลักพุทธประวติัตอนมารผจญท่ีปราสาทหินพิมาย จังหวดั

นครราชสีมา เป็นศิลปะสมยัลพบุรี (ศิลปะแบบขอมนครวดั) ราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17 ในสมยัของ

พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรขอม ดว้ยศิลปะแบบปาปวน ซ่ึงในรูปแบบมารผจญท่ี

ปราสาท หินพิมายน่ีสังเกตไดว้า่มีการรับเอาอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์มาผสมผสาน 

         ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-25 ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนาในประเทศ

อินเดียไดสู้ญส้ินไปจากประเทศอินเดีย  ซ่ึงเกิดจากเหตุหลายประการดว้ยกนั เช่น เกิดพุทธศาสนา

ลทัธิตนัตระท่ีเนน้ไปทางดา้น ไสยเวทยบ์า้ง เพราะกองทพัเตอร์กมุสลิมเขา้มามีอ านาจในอินเดียบา้ง  

แต่ถึงกระนั้นศาสนาพุทธก็ยงัมิไดห้ายสาบสูญไปเน่ืองดว้ยไดถู้กน าไปเผยแผ่ตามประเทศต่าง ๆ 

แลว้เช่น  จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ศรีลงักา พม่า กมัพูชา ลาว ไทย ฯลฯ  ภาพมารผจญในจิตรกรรมฝาผนงั

ของไทย คือ การถ่ายทอดจ าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้นทั้ งหมดโดยเล่าเร่ืองรวบรัด และตัด

รายละเอียดปลีกยอ่ยบางอย่างออกไปบา้ง โดยมากนิยมแบ่งพื้นท่ีผนงัเป็น 3 ส่วน บริเวณก่ึงกลาง

ตอนบน วาดภาพเจา้ชายสิทธตัถะนัง่ประทบับนรัตนบลัลงัก์ใตต้น้โพธ์ิแนวเดียวกนัถดัมาเบ้ืองล่าง

เป็นภาพแม่พระธรณีบีบมวยผม ปลายช้ีไปทางซ้ายมือ ด้านขวาคือ พญามารข่ีช้างคีรีเมขล์ (อยู่

ดา้นบน) ซ่ึงนิยมวาดโดยอิงคาแรคเตอร์จากทศกณัฐ์  เรียงรายถดัลงมาเบ้ืองล่างเป็นกองทพัมาร  

ทั้งหมดยกอาวุธพุ่งปลายช้ีไปท่ีพระโพธิสัตว ์ เตรียมท าร้ายพระพุทธองค์  ส่วนทางซ้ายเป็นล าดบั

เหตุการณ์ทา้ยสุด เม่ือแม่พระธรณีบีบมวยผม  จนน ้ าท่วมกองทพัมารระส ่ าระส่ายพ่ายแพ ้ ตอน
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บนสุดของภาพมารผจญ  โดยทัว่ไปแล้ว  มกัจะมีเส้นหยกัสีเทาเหมือนกั้นเขตแดน  นอกบริเวณ

เส้นหยกัเหล่าน้ี  วาดภาพเทวดาในท่วงท่าอาการต่าง ๆ บางแห่งวาดเหล่าเทวดาก าลงัหลบหนี บาง

แห่งวาดเป็นเทวดาถือพนมมือถือดอกไมแ้ซ่ซอ้งร้องแสดงยนิดีต่อชยัชนะของพระพุทธองค ์

          1.2.2 จิตรกรรมเร่ืองมาผจญสมัยกรุงศรีอยุธยา 

                          จากหลกัฐานท่ีหลงเหลือมาถึงปัจจุบนั จิตรกรรมฝาผนงัภายในอาคารพุทธ

สถานประเภทพระอุโบสถและพระวิหาร  กลุ่มท่ีเก่าท่ีสุด  มีอายุในสมยัอยุธยาตอนปลาย ราวใน

ปลายพุทธศตวรรษท่ี 22  ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 23  จิตรกรรมซ่ึงอาจมีอายุอยู่ในช่วงเวลานั้น ยงั

ปรากฏหลกัฐานให้เห็นอยู่ท่ีอาคารหลายแห่ง  คือท่ี  พระอุโบสถวดัช่องนนทรี  กรุงเทพฯ, พระ

อุโบสถวดัปราสาท จงัหวดันนทบุรี, พระอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณาราม  จงัหวดัเพชรบุรี, และพระ

วิหารวดัใหม่ประชุมพล  พระนครศรีอยุธยา จิตรกรรมรุ่นเก่าดงักล่าว  แสดงให้เห็นถึงการริเร่ิม

แบบแผนเฉพาะตวับางอยา่ง  ส าหรับการเขียนภาพภายในอุโบสถ (ซ่ึงแตกต่างออกไปจากการเขียน

ภาพจิตรกรรมระยะแรกภายในวิหาร) กล่าวคือจิตรกรมกันิยมเขียนภาพเร่ืองพุทธประวติัตอนมาร

ผจญลงบนผนงัสกดัดา้นหนา้  ควบคู่กบัภาพจกัรวาลตามแนวทางพุทธศาสนาบนผนงัสกดัดา้นหลงั

ของอาคารการเขียนภาพภาพในพระอุโบสถตามโครงสร้างเช่นนั้น  ไดก้ลายเป็นจารีตหลกัท่ียึดถือ

สืบทอดต่อลงมาจนตลอดสมยัอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนตน้, พบตวัอยา่งไดอี้กหลาย

แห่ง  เช่นวดัใหญ่อินทาราม  จงัหวดัชลบุรีและวดัดุสิตทาราม  กรุงเทพฯ  เป็นตน้แต่จะปรากฏ

รูปแบบท่ีแตกต่างออกไปเช่นท่ีวดัเกาะแกว้สุทธาราม  จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 3 ภาพมารผจญสมยัอยุธยาในพระอุโบสถวดัเกาะแกว้สุทธาราม 

ท่ีมา : Google, เพชรบุรี มีมากกว่าทีเ่คยคิด, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธนัวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=08968&st=1 

   ภาพมารผจญเก่าแก่สมัยอยุธยาในพระอุโบสถวดัเกาะแก้วสุทธาราม 

เพชรบุรีเขียนโดยฝีมือช่างสมยัพระบรมโกศ  ตวัพญามารเป็นยกัษ์หลายหน้าคลา้ยทศกนัฐ์  มีแขน

หลายแขนข่ีชา้งน าไพรพลเขา้มารุมลอ้มพระพุทธเจา้เบ้ืองล่างเป็นรูปนางธรณีบีบมวยผมขอ้สังเกต

ในภาพน้ีรูปพระพุทธเจา้ปางสมาธิ  ซ่ึงศาสตราจารย ์บวสเซอลีเย ่ไดแ้สดงความประหลาดใจเหตุ

เพราะวา่ระเบียบการเขียนท่ีผนงัดา้นหนา้พระประธานนิยมเขียนเร่ืองมารผจญ  ขณะท่ีผนงัดา้นหลงั

พระประธานเป็นเร่ืองไตรภูมิ  ภาพพุทธประวติัตอนมารผจญน้ี  มีรูปยกัษ์  รูปสัตว ์ รวมทั้งภาพ

ชาวต่างชาติปะปนอยู่เป็นบริวารพระยาวสวตัตีมาร การอยู่สลับต าแหน่งกันระหว่างภาพพุทธ

ประวติัตอนมารผจญกบัภาพจกัรวาลบนผนงัสกดัภายในอุโบสถแห่งน้ีเป็นลกัษณะผดิแปลกไปจาก

จิตรกรรมท่ีอ่ืนทั้งท่ีมีอายุก่อนหนา้และหลงัจากนั้นลงมา อยา่งไรก็ดีถา้หากพระอุโบสถไดถู้กกลบั

ทิศในคราวปฏิสังขรณ์ใหญ่ตวัอาคารจริง ตามขอ้สันนิษฐานก็แสดงว่าต าแหน่งดั้ งเดิมของภาพ

จิตรกรรมไดถู้กก าหนดข้ึนอย่างถูกตอ้งตามคติโบราณ ในภาพน้ีเป็นจิตรกรรมท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือ

สกุลช่างเมืองเพชรบุรี  สีฝุ่ นในการสร้างสรรค์  จะสังเกตได้ว่าลกัษณะการวาดของตวัภาพเร่ิมมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัถา้ยอ้นกลบัไปดูรูปแบบทางศิลปะประเทศอินเดียท่ีเป็นตน้ก าเนิดพุทธศาสนา

จะยิ่งท าให้เห็นความแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดั  ส่วนในการจดัวางองค์ประกอบก็ยงัคงมีรูปแบบดัง่

เดิมท่ีไดรั้บอิทธิพลส่งต่อมาแมว้า่จะมีพื้นท่ีในการสร้างผลงานท่ีแตกต่างกนั 
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ภาพท่ี 4 ภาพมารผจญ ในพระอุโบสถว์ดัเกาะแกว้สุทธาราม 

ท่ีมา : Google, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเกาะ เพชรบุรี, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.naryak.com/forum-f12-t592.html 

 
ภาพท่ี 5 ภาพมารผจญ ในพระอุโบสถว์ดัเกาะแกว้สุทธาราม 

ท่ีมา : Google, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเกาะ เพชรบุรี, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.naryak.com/forum-f12-t592.html 

   ภาพมารผจญในพระอุโบสถ์วดัเกาะแกว้สุทธาราม เป็นวดัท่ีมาตั้งแต่สมยั

อยุธยาตอนปลาย  คาดวา่เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในสมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) 

เพราะภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถระบุวา่ ปี 2277 เป็นปีท่ีเขียนจิตรกรรมฝาผนงัวดัเกาะเป็น

ภาพเร่ืองราวของจกัรวาลตามคติโบราณ ภาพพุทธประวติัตอนมารผจญเป็นภาพพุทธประวติัตอน

ส าคญัท่ีเกิดข้ึน วดัเกาะแกว้สุทธารามตั้งอยูใ่นเขตต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพท่ี 6 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ือง  มารผจญ  วดัช่องนนทรีสร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 22-24 

ท่ีมา : Facebook, วดัช่องนนทรี, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.facebook.com/Glutengear/photos/a.150464614990761.22238. &theater 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ภาพมารผจญ ในสมุดภาพไตรภูมิสมยักรุงศรีอยธุยา  เลขท่ี 8 

ท่ีมา : Google,สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=182 
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ภาพท่ี 8 ภาพมารผจญวดัไชยทิศ 

ท่ีมา : Google, วดัไชยทศิ บางขุนนนท์, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3459.90 

   ภาพมารผจญวดัไชยทิศอยู่ในสมยัอยุธยา  แต่มีการซ่อมแซมกนัมาโดย

ตลอดถึงรัชกาลท่ี 1 ถึง 3 จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่เป็นสมยัใด  ส่ิงท่ีแปลกของภาพมารผจญท่ีน้ีคือ

อยูใ่นต าแหน่งผนงัดา้นขา้งหนา้ต่างไม่ไดอ้ยูต่รงผนงัตรงขา้มพระประธานเหมือนท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ไป 

 

ภาพท่ี 9 ภาพจิตรกรรม  มารผจญ ในโบสถว์ดัสุวรรณดาราราม  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีมา : Google, วดัสุวรรณดาราราม, เขา้ถึงเม่ือ 21 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=529030 
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ภาพท่ี 10 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ือง  มารผจญ  วดัทองธรรมชาติ 

ท่ีมา : Google, วดัทองธรรมชาติ : จิตกรรมฝาผนังพุทธประวตัิ , เขา้ถึงเม่ือ 21 มกราคม 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id&gblog=201 

 

ภาพท่ี 11 ภาพมารผจญวดัเจตวงศ ์ จงัหวดัปทุมธานี 

ท่ีมา : Google, มารผจญวดัเจตวงศ์  จังหวดัปทุมธานี, เขา้ถึงเม่ือ 21 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.jitdrathanee.com/Learning/khru/jedawong/H01.htm#.UzHPIPl_tRQ 

   ภาพมารผจญวดัเจตวงศ ์ จงัหวดัปทุมธานี สร้างข้ึนเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 4 

จิตรกรรมฝาผนงัภายในโบสถ์มีอยูท่ ั้งส่ีดา้น  จดัเป็นฝีมือชั้นครูสมยัอยุธยา  ดา้นหน้าพระประธาน  เป็น

ภาพพระพุทธประวติั  ตอนมารผจญซ่ึงกรมศิลปากรมีการบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2551 
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ภาพท่ี 12 ภาพมารผจญท่ีวดัจนัทบุรี 

ท่ีมา : Google, ภาพมารผจญทีว่ดัจันทบุรี, เขา้ถึงเม่ือ 21 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก

http://mblog.manager.co.th/leknuaon/th-77507/ 

 

ภาพท่ี 13 ภาพมารผจญท่ีวดัมหาธาตุวรวิหาร  จงัหวดัเพชรบุรี 

ท่ีมา : Google, ภาพมารผจญทีว่ดัมหาธาตุวรวิหาร, เขา้ถึงเม่ือ 21 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.travelfortoday.com/scoopmahatart02.htm 

   ภาพมารผจญท่ีวดัมหาธาตุวรวิหาร  จงัหวดัเพชรบุรี  ในภาพน้ีอยูภ่ายในพระ

วหิารหลวง  สร้างในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  รัชสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศ (พ.ศ. 2275 - 2301) 
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ภาพท่ี 14 ภาพมารผจญ  ในพระอุโบสถว์ดัคงคาราม  จงัหวดัราชบุรี 

ท่ีมา : Google, จิตรกรรมฝาผนงังดงาม พระอุโบสถ วดัคงคาราม, เขา้ถึงเม่ือ 8 มกราคม 2557,             

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.travelfortoday.com/scoopmahatart02.htm 

    จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัอยธุยา ท าใหเ้กิดความสนใจ โดย

น ารูปแบบของตวัละครท่ีปรากฏในภาพมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์เน่ืองจากในสมยัน้ี

มีการเขียนภาพท่ีมีอากปักริยาท่ีแสดงความเคล่ือนไหวสอดคลอ้งกบัรูปแบบของผลงานท่ีตอ้งการ

น าเสนอในช่วงเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงานชุดมารผจญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

   1.2.3 จิตรกรรมภาพมารผจญสมัยกรุงธนบุรี 

 

ภาพท่ี 15  ภาพพุทธประวติัตอน “มารผจญ”  ในสมุดไตรภูมิฉบบัหลวงสมยักรุงธนบุรี เลขท่ี 10 

ท่ีมา : Google, “มารผจญ” ในสมุดไตรภูมิฉบับหลวงสมยักรุงธนบุรี, เขา้ถึงเม่ือ 8 มกราคม 2557,             

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=182 

   ภาพพุทธประวติัตอน “มารผจญ”  ในสมุดไตรภูมิฉบบัหลวงสมยักรุง

ธนบุรี เลขท่ี 10 พ.ศ. 2319 ในเอกสารเล่มน้ี  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชตรัสสั่งให้พญาศรีธรรม

ราชจดัพระสมุดเน้ือดีส่งให้ช่างไปเขียนภาพในส านกัสมเด็จพระสังฆราช  เพื่อสมเด็จพระสังฆราช

บอกเร่ืองและคดัขอ้ความภาษาบาลี  ประกอบไวใ้ห้ชดัเจน  ตั้งแต่พุทธศกัราช 2319 โดยบานแพนก

ของเร่ืองบอกรายช่ือผูเ้ขียนภาพ  และอาลักษณ์ผูเ้ขียนค าบรรยายทั้ งอกัษรไทยและอกัษรขอม

ประกอบเร่ืองด้วย ในภาพมารผจญช้ินน้ีวางองค์ประกอบท่ีเป็นจุดเด่นตรงกลางของภาพและทั้ง

สองดา้นของภาพเท่ากนั  จุดน่าสนใจในภาพน้ีคือในต าแหน่งท่ีน่าจะเป็นองค์พระพุทธเจา้กลบัมี

การใชล้ายรูปกระจงัแทน โดยจดัวางอยูภ่ายในซุ้มเหนือองคพ์ระแม่ธรณี  ในส่วนของพระแม่ธรณี

อยู่ในลกัษณะท่ายืนตรงบีบมวยผมดา้งล่างเป็นรูปหน้ากาล  ลกัษณะของตวัภาพมีลกัษณะเป็นคน

หลากหลายเผา่พนัธ์ุ  ยกัษ ์ และสัตวช์นิดต่างๆ โดยฝ่ังซา้ยของภาพแสดงถึงเหล่ามารท่ีก าลงัเอาชีวิต

รอดในกระแสน ้ า  ลกัษณะของลายน ้ าในรูปแบบลายไทยโบราณ  ดา้นขวาของภาพเป็นทพัเหล่า
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มารท่ีก าลงัพุ่งเขา้หาพระพุทธเจา้ โดยรวมของภาพแสดงออกเป็นสีโทนร้อนอาจเพื่อตอ้งการแสดง

ถึงความรุนแรงของเร่ืองราวในภาพน้ี สีท่ีใช้ในพื้นท่ีว่างใช้สีแดงทั้งหมดและมีการใช้ลายดอกไม้

ร่วงเพื่อแกปั้ญหาพื้นท่ีวา่ง โดยรวมของภาพน้ีสังเกตไดว้า่มีองคป์ระกอบท่ีเหมือนกบัภาพมารผจญ

ในท่ีต่าง ๆ แมว้า่ในภาพน้ีนั้นจะเป็นการเขียนบนสมุดภาพมิใช่บนผนงัโบสถ ์ วหิาร 

 

ภาพท่ี 16 ภาพมารผจญในสมุดภาพไตรภูมิฉบบัหลวงสมยัธนบุรีเลขท่ี 10/ก 

  (ถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ  ธนัวาคม 2556)              

ท่ีมา : “มารผจญ”  ในสมุดไตรภูมิฉบบัหลวงสมยักรุงธนบุรีเลขท่ี 10/ก ฉบบัส าเนา  

   จิตรกรรมในสมัยธนบุรี  แม้จะไม่ค่อยมีข้อมูลให้ส าหรับการศึกษา

มากมายนกั  แต่ก็ถือไดว้า่ในสมยัน้ีมีการใชสี้สันท่ีโดดเด่น  พฒันาจากสมยัก่อน  การใชสี้ค่อนขา้ง

รุนแรงน่าสนใจ  เป็นส่วนหน่ึงท่ีน ามาเป็นแบบในการพฒันาผลงานการสร้างสรรค ์
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        1.2.4 จิตรกรรมภาพมารผจญสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

ภาพท่ี 17 ภาพจิตรกรรมในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์

ท่ีมา : Google, การเข้าถึงความงามในงานศิลปะ, เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://mblog.manager.co.th/leknuaon/th-65947/ 

   ภาพจิตรกรรมในพระท่ีนั่งพุทไธสวรรยเ์ขียนข้ึนราว พ.ศ. 2338-2340 มี

การเขียนอยูท่ี่ช่องผนงัระหวา่งบานหนา้ต่างทางดา้นซ้ายของพระประธาน  ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเขียนไว้

ท่ีผนงัหุม้กลองตรงขา้มพระประธาน  และเน่ืองจากพื้นท่ีระหวา่งบานหนา้ต่างมีพื้นท่ีนอ้ย  ภาพมาร

ผจญท่ีพระท่ีนัง่พุทไธสวรรยจึ์งมีขนาดเล็กกวา่ท่ีอ่ืน ๆ  ในส่วนของพระพุทธเจา้มีการใชท้องปิดทั้ง

องคแ์ละตดัเส้นรอบนอกและใบหน้าดว้ยสีแดง  ทรงจีวรรัตนก าพล (สีแดง) พื้นหลงัของซุ้มเรือน

แกว้ใชน้ ้าหนกัสีเขม้ท าใหอ้งคพ์ระพุทธเจา้เด่นข้ึน ส่วนของพระแม่ธรณีอยูใ่นท่าประทบัท่ายนืท่ีมีลี

ล่าอ่อนหวานภายในซุ้มท่ีระบายสีน ้ าตาลเขม้เกือบด า ภาพของพญาวสวสัตีมารใชต้วัภาพยกัษ์ท่ีมี

ลกัษณะแบบตวัทศกณัฐใ์นเร่ืองรามเกียรต์ิ  ยนืดว้ยท่านาฏลกัษณ์อยูบ่นชา้งคีรีเมขล ์ ทางดา้นฝังซา้ย

ของภาพแสดงถึงการกีฑาทพัของพญาวสวตัตีมารก าลงัพุ่งเขา้หาองค์พระพุทธเจา้  ส่วนดา้นขวา

แสดงภาพการสักการะองคพ์ระพุทธเจา้ 

http://mblog.manager.co.th/leknuaon/th-65947/
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ภาพท่ี 18 ภาพมารผจญวดัดุสิตาราม 

ท่ีมา : Google, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัดุสิตาราม, เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.koncs.com/doc/20120401000000/ 

   ภาพมารผจญในวดัดุสิตารามเขียนไวต้รงบริเวณผนังหุ้มกลองด้านตรง

ขา้มพระประธานเหนือระดบัขอบประตูเป็นภาพเต็มผนงั ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีท ามาตั้งแต่สมยัอยุธยา

ตอนปลายถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  โดยภาพพระพุทธเจา้ในภาพมารผจญประทบัอยูใ่นท่าปาง

สมาธิภายในซุม้เรือนแกว้  เหนือบงัลงัคไ์ม่มีบวัเช่นเดียวกบัวดัสุวรรณาราม  ซ่ึงในท่ีอ่ืน ๆ  เช่นพระ

ท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์วดับางยี่ขนั ลว้นแต่มีบวัอยูเ่หนือบงัลงัคท์ั้งส้ิน องคพ์ระพุทธเจา้ใชสี้น ้ าตาลอ่อน

ทรงจีวรสีแดง พระแม่ธรณีอยู่ในท่าคุกเข่าทั้ง 2 ขา้งภายในซุ้มโคง้ยอดแหลมส่วนพื้นหลงัของซุ้ม

ระบายสีด า  พญาวสวตัตีมารมีลกัษณะเหมือนทศกณัฐ์ในเร่ืองรามเกียรต์ิ  ทางดา้นฝ่ังซ้ายของภาพ

แสดงเป็นไพร่พลมารท่ีถูกกระแสน ้าจากพระแม่ธรณีไหลท่วมต่างพากนัหนีตาย  ส่วนทางดา้นขวา

ของภาพเป็นกองทพัของพญาวสวตัตีมารท่ีก าลงัผจญองคพ์ระพุทธเจา้ 
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ภาพท่ี 19 ภาพมารผจญท่ีวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

ท่ีมา : Google, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสุวรรณาราม, เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=812409 

 

ภาพท่ี 20 ภาพมารผจญวดัชมพเูวก 

ท่ีมา : Google, เทีย่ววดักบัชมรมสยามทัศน์ - 4. วดัชมภูเวก, เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557,  

เขา้ถึงไดจ้าก  http://pantip.com/topic/31052868 

   ภาพมารผจญวดัชมภูเวกราวสมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงส่วนท่ียงัคงเคา้เดิมเอาไว้

คือ ภาพพระพุทธเจา้ตอนบนสุด  และบรรดากองทพัมาร  ส่วนบริเวณท่ีต่อเติมซ่อมแซมข้ึนใหม่  

ไดแ้ก่  บริเวณพุ่มไม ้ และลูกคล่ืน  พุ่มไมน้ั้นเขียวดว้ยการใช้เปลือกไมแ้ทนพู่กนั  กระทุง้เป็นพุ่ม  

แทนการเขียนตดัเส้นทีละใบ   
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ภาพท่ี 21 ภาพมารผจญวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ท่ีมา : Google, วดัพระบรมธาตุทุ่งยั้ง, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.touronthai.com/-16000016.html#.UzIw-IWlfss 

   ภาพมารผจญวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง  จงัหวดัอุตรดิตถ์  สร้างข้ึนประมาณ 

พ.ศ.1902 แต่จิตรกรรมภาพมารผจญน่ีมีการไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่จะสังเกตไดว้า่เป็นฝีมือช่างราว

รัชกาลท่ี 3-4 

 

ภาพท่ี 22 ภาพมารผจญท่ีสร้างข้ึนโดย พระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา : Google, พุทธสัญลกัษณ์ล้านนา, เขา้ถึงเม่ือ 24 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/philosophy_page013.html 
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ภาพท่ี 23 ภาพมารผจญ ฝาผนงัวดัพุทธประทีป 

ท่ีมา : Google, จิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย : วัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน, เขา้ถึงเม่ือ 24 มกราคม 2557,  

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/philosophy_page013.html 

   ภาพมารผจญฝาผนังวดัพุทธปทีป  สร้างโดยทีมอาจารย์ปัญญา  วิจิตร

ธนสาร  อาจารยเ์ฉลิมชยั  โฆษิตพิพฒัน์ ฯลฯ  ในภาพมารผจญช้ินน้ีเป็นการประยกุต ์ รูปแบบศิลปะ

ไทยให้ดูร่วมสมยัมากข้ึน ในดา้นสีสันนั้นจะเห็นว่าสีของภาพมารผจญฝาผนงัวดัพุทธปทีปสดใส

และชัดแจง้กว่าสีของภาพฝาผนังโบราณ  เพราะให้ความส าคญัในเร่ืองสีมากกว่าเส้น  และใช้สี

สมยัใหม่ (อะครีลิค) ไม่ใช่สีฝุ่ นซ่ึงใช้กันมาแต่เดิม  ข้อมูลทางศิลปกรรมท่ีได้ท าการค้นควา้มา

สังเกตได้ว่า เม่ือประเทศไทยได้น าเอาเร่ืองราว มารผจญมาสร้างเป็นงานศิลปกรรมตั้ งแต่เม่ือ

แรกเร่ิม จนกระทัง่ไดก้ลายเป็นคตินิยมท่ีท าต่อกนัมานั้นตวัภาพท่ีใชแ้สดงเป็นพญาวสวตัตีมารนั้นก็

มีการเอาตวัทศกณัฐใ์นเร่ืองรามเกียรต์ิมาใชต้ั้งแต่แรก  

    จิตกรรมพระท่ีนั่งพุทไธสวรรค์เป็นตัวอย่างของงานช่างวงัหน้าท่ี มี

เอกลกัษณ์ มีฝีมือท่ีเด็ดขาด แฝงด้วยความละเอียด ประณีต และอ่อนหวาน เป็นตวัอย่างหน่ึงของ

งานจิตรกรรมศิลปะตน้รัตนโกสินทร์ท่ีงดงามยิ่ง แต่น่าเสียดายว่าสภาพปัจจุบนัของภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัท่ีน่ีช ารุดไปตามกาลเวลา แมว้า่จะไดรั้บการซ่อมแซมบางส่วนมาหลายคร้ังแลว้ หนงัสือเล่ม

น้ีจึงเก็บรวมรวมภาพและบอกประวติัความเป็นมาอยา่งละเอียด 

http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/08/03/entry-1
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จากขอ้มูลภาพเหล่าน้ีสังเกตไดว้า่ในช่วงเร่ิมตน้ของการแสดงออกทางศิลปกรรมเร่ือง  

มารไม่ไดมี้การใชรู้ปลกัษณ์ยกัษเ์ป็นตวัแทนของมาแต่ในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบนัภาพยกัษก์ลายเป็น

ตวัแทนของพญามารในค าสอนทางพุทธศาสนาไปแลว้  ทั้งน้ีตวัแทนของมารทางพุทธศาสนายงั

รวมถึงเหล่ามารต่าง ๆ  ท่ีปรากฏภายในภาพมารผจญอีกด้วย  ในยุคปัจจุบันการสร้างผลงาน

ศิลปกรรมเร่ิมมีความเป็นปัจเจกมากข้ึน  ผูส้ร้างผลงานมิไดส้ร้างบนผนงัศาสนสถานเท่านั้นรูปแบบ

ในการจดัองค์ประกอบของภาพก็มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัร่วมถึงตวัวสัดุท่ีใช้ท าก็มีการ

ประยกุตไ์ปอยา่งหลากหลายแลว้แต่ผูส้ร้างสรรค ์

ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาภาพพุทธประวติั ตอนมารผจญ อยา่งมุ่งมัน่ขา้พเจา้จึงเกิดความคิด

สร้างสรรค์ท่ีน าเอาเร่ืองราวจากพุทธประวติัดงักล่าว น ามาตดัทอนเร่ืองราว ภายในองค์ประกอบ

ของภาพมารผจญโดยการเลือก และคดัสรรเอาเฉพาะส่วนของตวัมารผจญ มาเป็นประเด็นในการ

สร้างสรรค์ผลงาน แทนสัญลกัษณ์เพื่อให้มนุษยเ์ขา้ใจถึงเร่ืองมาร ในพระพุทธศาสนา และน ามา

สร้างสรรคต์ามจินตนาการดว้ยกระบวนการกบัเทคนิคเฉพาะตน 

 

2. อทิธิพลจากงานศิลปกรรมของศิลปิน 

           การศึกษารูปแบบของผลงานศิลปกรรมพุทธประวติั ตอนมารผจญ พบวา่มีศิลปินผู ้

สร้างสรรค์ผลงานอยู่ไม่น้อย ท่ีมีความสนใจและศึกษาจิตรกรรมฝาผนังแล้วเกิดแรงบันดาลใจ  

น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตน ซ่ึงศิลปินแต่ละท่านก็พยายามสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งประณีต

เพื่อแสดงอฉัริยภาพของแต่ละบุคคล  ท่ีส าคญัมีวิธีการสร้างสรรคท่ี์มีลกัษณะเฉพาะตนท่ีโดดเด่น

ดงัเช่น  

    2.1 ถวลัย์ ดัชนี 

                 ผลงานจิตรกรรมของ อ.ถวลัย ์ดชันี เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และวงการ

ศิลปกรรมของไทย ปัจจุบนัผลงานจิตรกรรมไดอ้อกสู่สายตาประชาชนอย่างกวา้งขวาง อ.ถวลัย ์

ดชันี คือหน่ึงในตวัอย่างความเป็นจิตรกร อนัโดดเด่นของบณัฑิตในยุคนั้น ท่ีมีลกัษณะอนัเป็น

เอกลกัษณ์ท่ีกล่าวไปแลว้ อีกทั้งยงัแหวกออกจากกระแสงานในยคุเดียวกนั เพราะกลา้สร้างผลงานท่ี

วภิาคศาสนา  
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       นอกจากนั้ นยงัมีความเป็นผูน้ าในการสร้างผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ มี

ลกัษณะใช้สีด า-ขาว เป็นส่วนส าคญั ดูลึกลบั และมีเร่ืองของจิตวิญญาณอยา่งสูง แฝงลกัษณะของ

ศิลปะไทยอย่างลึกซ้ึง เป็นรูปแบบท่ีดึงดูดใจประชาชนผูพ้บเห็นทัว่ไป และยงัผูส้นใจงานศิลปะ 

นอกจากนั้น ถวลัย ์ดชันี ยงัเป็นผูห้น่ึงท่ีผลกัดนัยกระดบังานศิลปะพื้นบา้นให้กลายเป็นศิลปกรรม

ร่วมสมยัทั้งรูปแบบและเน้ือหา และเป็นแบบอยา่งของความมุ่งมัน่ในการเป็นศิลปินให้แก่ศิลปินยุค

ต่อมา  

             ภาพรวมจิตรกรรมท่ีถวลัย์ ดัชนี ได้สร้างสรรค์ข้ึน มีรูปแบบเฉพาะตวั เป็น

ความงามท่ีเกิดข้ึนภายใตรู้ปแบบท่ีต่างไปจากงานจิตรกรรมอ่ืน ๆ เพราะผลงานออกมาดูลึกลบั น่า

สะพรึงกลวั ดว้ยอสูร หรือสัตวต่์าง ๆ ในท่าทีเกร้ียวกราว ในโทนสีขาวด ามืดคร้ึมเป็นหลกั และยงั

ใช้ฝีแปรงหรือการแรเงาท่ีส าแดงอารมณ์ออกมาจากภายในอยา่งเต็มเป่ียม แต่ภายใตค้วามน่าเกรง

ขามดงักล่าว กลบัห่อหุม้ไวซ่ึ้งพุทธปรัชญาอนัลึกซ้ึง ความรักท่ีมีต่อสรรพส่ิงอยา่งลน้พน้  

            งานของอ.ถวลัย ์ดชันี มีอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะหลายอย่างทั้งงานศิลปะไทย

โบราณ งานจิตรกรรมแบบตะวนัตกทั้งสมยัเรอนาซอง (Renaissance) งานจิตรกรรมสมยัใหม่ ซ่ึงข้ึนอยู่

แต่ละช่วงของการสร้างสรรค์เป็นยุคไปว่างานลกัษณะใดจะครอบคลุมให้อิทธิพลแก่ตวัจิตรกร ส่ิงท่ีมี

น ้าหนกัมากและมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิดรูปแบบเฉพาะท่ีแสดงความเป็น “ถวลัย ์ดชันี” อยา่งท่ีเรารับรู้อยา่ง

ในปัจจุบนั  

            อิทธิพลจากงานศิลปะไทยท่ี เป็นตัวก าหนดกรอบ เป็นโครงสร้างของการ

สร้างสรรค์อย่างชดัเจน ซ่ึงส่งผลครอบคลุมของเน้ือหา รูปแบบงาน และองค์ประกอบวิธีการหลาย ๆ 

ประการท่ี เป็นลักษณะของงานประยุกต์ศิลปะไทยสร้างสรรค์ออกมาใหม่ โดยเป็นโครงสร้าง

แนวความคิดหลกัท่ีจะน ากระแสอ่ืน ๆ ซ่ึงจะมาผสมผสานอยูด่ว้ยในผลงาน อยา่งงานวาดเส้นจิตรกรรม

ของมิเคลนัเยโล บูโอนาโรติ (Michelangelo Bounaroti) หรือกระแสความคิดแบบอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีหลกัใหญ่

ใจความท่ีเราตอ้งท าความเขา้ใจก่อนเป็นจุดก่อนคืออิทธิพล ท่ีมาเป็นแกนหลกั และจุดเร่ิมตน้ของการ

สร้างสรรคข์องอ.ถวลัย ์ดชันี อยา่งชดัเจน ก็คืองานภาพมารผจญ ผลงานของอ.ถวลัย ์ดชันี เป็นผลงานท่ี

โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง จึงเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ในการพฒันารูปแบบท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของผูส้ร้างสรรคอี์กดว้ย 
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ภาพท่ี 24 ภาพมารผจญของอ.ถวลัย ์ดชันี 

ท่ีมา : Google, ภาพพมิพ์มารผจญ อ.ถวลัย์ ดัชนี, เขา้ถึงเม่ือ 24 มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.pralanna.com/shoppage.php?shopid=421181 

 

ภาพท่ี 25 ภาพมารผจญของอ.ถวลัย ์ดชันี 

ท่ีมา : Google, ภาพพมิพ์มารผจญ อ.ถวลัย์ ดัชนี, เขา้ถึงเม่ือ 24 มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.pralanna.com/shoppage.php?shopid=421181  
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    2.2 เมืองสิงห์ จันทร์ฉาย 

          เป็นชาวสุพรรณโดยก าเนิด ยึดอาชีพศิลปินอิสระพ านักอาศยัและสร้างสรรค์

ผลงานอยู่ท่ีอ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จบการศึกษาระดับชั้นปวช. ปวส.จากวิทยาลัยช่างศิลป

กรุงเทพฯ และระดบัปริญญาตรีจากเพาะช่าง จากนั้นจึงไดเ้ดินทางไปศึกษาต่อยงัดินแดนแห่งพุทธ

ภูมิ ไดแ้ก่ อินเดีย เนปาล และทิเบต 

             อ.เมืองสิงห์ กล่าวว่า การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีอุโบสถกลางน ้ า  ขั้นตอน

ของการร่างภาพตามแนวคิดท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจร่างนั้น ใช้เวลาในการปรับแก้อยู่หลาย

คร้ังจึงจะผา่นจนเป็นท่ีพอใจและขยายงานข้ึนเท่าจริงได ้ภาพแรกเขียนท่ีผนงัดา้นหนา้พระประธานเป็น

ภาพ “มารผจญ”  

            เหตุการณ์ตอนน้ีเกิดข้ึนก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณ พญาวสวตัตีมารไดใ้ชค้วามพยายามคร้ังสุดทา้ยท่ีจะผจญขดัขวางมิใหพ้ระมหาบุรุษตรัสรู้พระ

สัพพญัญูตญาณส าเร็จ จึงเนรมิตกรทั้งซา้ยและขวาขา้งละ 1000 ถือสรรพาวธุต่าง ๆ ข่ีชา้งคิริเมขลย์ก

พลพยุหเสนามาร พร้อมศสัตราวุธร้ายแรงนานาชนิด  เหาะมาในอากาศทางด้านทิศเหนือ เขา้มา

ทางซ้ายของพระพุทธองคซ่ึ์งประทบัหันพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก ลอ้มเขตโพธิบลัลงัก์ของ

พระองค์ไว ้เหล่าเทพยดาทั้งหลายในหม่ืนจกัรวาลท่ีพากนัมาห้อมล้อมถวายการสักการบูชาพระ

มหาบุรุษอยู่ ต่างก็ตระหนกตกใจ พากนัหนีไปยงัขอบเขาจกัรวาลทั้งส้ิน ทิ้งพระองค์ให้ต่อสู้กบั

เหล่ามารร้ายแต่เพียงล าพงัแต่พระมหาบุรุษก็ยงัคงประทบัน่ิง มิไดท้รงสะทกสะทา้นหวาดหวัน่ 

พระองคท์รงระลึกถึงพระบารมี 10 ทศั หรือ สมดึงสบารมี ท่ีทรงบ าเพญ็มาแลว้ในพระอดีตชาติเป็น

เกราะคุ้มกันพระองค์ หลังจากท่ีพญามารเห็นว่าห่าฝน 9 ประการ ซ่ึงตนบนัดาลให้ตกลงมาไม่

สามารถท าอนัตรายพระมหาบุรุษไดแ้ลว้ ก็ขู่กรรโชกให้พระองค์เสด็จลุกจากรัตนบลัลงัก์ ซ่ึงพญา

มารอา้งวา่เกิดข้ึนเพราะบุญบารมีของตนและทูลถามพระมหาบุรุษวา่ พระองคท์รงมีหลกัฐานอนัใด

ท่ีแสดงวา่ ไดท้รงบ าเพญ็บุญบารมีมากมายจนเกิดรัตนบลัลงักข้ึ์น พระองคท์รงเหยยีดพระหตัถ์ขวา 

ช้ีพระดชันีลงท่ีพื้นพสุธา อา้งนางพระธรณีเป็นสักขีพยานเขา้ช่วยผจญมาร ทนัใดนั้น นางพระธรณี

ก็ปรากฏกายข้ึนบิดน ้ าทกัษิโณทกในมวยผมให้หลัง่ไหลท่วมทน้พลมาร พดัพากองทพัมารกระจดั

กระจายหายสูญไปส้ิน และความแรงของน ้ าก็ไดทุ้่มซดัพดัพาชา้งคิริเมขล์ ให้ลอยไปตามกระแสน ้ า
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จนถึงมหาสาคร ในท่ีสุดพญามารจึงยอมอ่อนนอ้ม ทิ้งสรรพาวธุทั้งหลายประนมหตัถ์ทั้ง 2000 ถวาย

นมสัการพระมหาบุรุษ แลว้กลบัสู่เทวพิภพ  

             โดยทัว่ไปแลว้ ภาพมารผจญเขียนไวท่ี้ผนงัหุม้กลองดา้นตรงขา้มพระประธาน   

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผนังด้านทิศตะวนัออก ในระดบัเหนือกรอบประตูดา้นบนข้ึนไปจนจรดเพดาน 

ในขณะท่ีภาพเล่าเร่ืองไตรภูมินั้นเขียนไวท่ี้ผนงัหุ้มกลองดา้นหลงัพระประธาน เน่ืองจากพระพุทธ

ประวติัตอนน้ีมีความส าคญัอยา่งมาก ช่างเขียนจึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นผนงักวา้ง เพื่อแสดงความดุดนั

และความโกลาหลของกองทพัมารอย่างเต็มท่ี กล่าวกนัว่า ผูท่ี้เขียนภาพมารผจญน้ีจะตอ้งเป็นช่าง

ชั้นครู เน่ืองจากเป็นการเขียนภาพตนขนาดใหญ่ ทั้งยงัตอ้งแสดงอารมณ์ การเคล่ือนไหว อาการ

ตระหนกตกใจ อยา่งมีชีวติชีวาและสมจริง  

           การสร้างสรรค์ภาพพระพุทธประวติัตอน “มารผจญ” ของอ.เมืองสิงห์นั้น ได้

กระท าตามเน้ือหา ผสานกบัจินตนาการแบบเหนือจริง การแสดงออกดว้ยอารมณ์ ความเคล่ือนไหว 

อุดมไปดว้ยทศันธาตุอยา่งเอกอุแห่งองคป์ระกอบทางศิลปะ อนัเป็นอตัลกัษณ์ของศิลปินท่านน้ี  

 

ภาพท่ี 26 ภาพมารผจญ ณ “อุโบสถกลางน ้า” มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

ท่ีมา : Google, อลงัการ “มารผจญ” โดย...เมืองสิงห์ จันทร์ฉาย, เขา้ถึงเม่ือ 25  มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=785849 
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ภาพท่ี 27 ภาพรายละเอียด ภายในภาพของภาพมารผจญของอ.เมืองสิงห์ จนัทร์ฉาย 

ท่ีมา : Google, อลงัการ “มารผจญ” โดย...เมืองสิงห์ จันทร์ฉาย, เขา้ถึงเม่ือ 25  มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=785849 

 

 

ภาพท่ี 28 ภาพรายละเอียดภายในภาพของภาพมารผจญของอ.เมืองสิงห์ จนัทร์ฉาย 

ท่ีมา : Google, อลงัการ “มารผจญ” โดย...เมืองสิงห์ จันทร์ฉาย, เขา้ถึงเม่ือ 25  มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=785849 

 

 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=785849
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    2.3 แจ็คสัน พอลลอ็ค (Jackson Pollok) 

                 ผูน้  าขบวนการเขียนภาพแนว (Abstract-expressionism)เกิดวนัท่ี 28 มกราคม 

2455 เมืองโคดี รัฐไวโอม่ิง สหรัฐอเมริกา ในปี 1912 ไดเ้ขา้มาร ่ าเรียนศิลปะท่ี Maual Art High Scool 

ในลอสแองเจลิส และศึกษาต่อท่ีสถาบนั Art Students League ในนิวยอรค ์

          รูปแบบงานของพอลล็อคเป็นแบบเฉพาะตวั ท าให้เขากลายเป็นศิลปินท่ีมีชิอ

เสียง พอลล็อคมีเวลาเต็มท่ี ส าหรับสร้างสรรคง์านศิลปะ วนัหน่ึงพอลล็อคคน้พบเทคนิคการเขียน

ภาพแบบใหม่โดยบงัเอิญ ขณะกระป๋องสีล้มใส่ภาพท่ีเขาก าลงัเขียน ต่อมาเรียกเทคนิคแบบน้ีว่า 

“กมัมนัตจิตรกรรม (Action Panting) หรือเอ็กเพรสชัน่นิสมเ์ชิงนามธรรม (Abstract Expressionnist) 

ซ่ึงเป็นการสร้างงานศิลปะโดยการหยด สาด หรือ เทสีลงบนผา้ใบ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ

ศิลป์ หรือ แบบแผนใด ๆ แต่ปล่อยให้จิตส านึกของศิลปินเป็นผูส้ร้างสรรค์งานศิลปะช้ินนั้น แต่

พอลล็อคยืนยนัวา่ผลงานศิลปะของเขาไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะเหตุบงัเอิญ เขาสามารถควบคุมมนัไดใ้น

ระยะแรกเขาได้รับอิทธิพลจากศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) ศิลปะของชาวอเมริกนัพื้นเมือง 

(Indian sandpainting) รวมทั้งตวัอกัษรจีน จนในท่ีสุดก็คน้พบเทคนิคส่วนตวัโดยผสมผสานความ

เรียบง่ายเขา้กบัศิลปะบริสุทธ์ิ ผลงานช้ินส าคญัคือ “No.5, 1948” ซ่ึงมีราคาสูงถึง 140 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ นบัเป็นภาพจิตรกรรมท่ีมีราคาสูงท่ีสุดในโลก เขาเคยกล่าวไวว้า่“กระบวนการท างานศิลปะ

ส าคญักวา่ผลส าเร็จขั้นสุดทา้ย 

 

ภาพท่ี 29 ภาพผลงานแจค็สัน พอลล็อค (Jackson Pollok) 

ท่ีมา : Google, Jackson Pollok,  เขา้ถึงเม่ือ 27  มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://artbangkok.com/detail_page.php?sub_id=2097 
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     2.4 จาโกโม บัลลา (Giacomo Balla) 

                      จิตรกรท่ีส าคญัท่ีสุดของลทัธิฟิวเจอริสม์ ผลงานของจากาโม บลัลา ถือว่ามีความ

สอดคลอ้งกบัรูปแบบทางศิลปะท่ีน่าสนใจสามารถน ามาเป็นแบบอยา่งในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีอยู่

พอสมควร เพราะมีการน ารูปทรงท่ีมาจากอุดมคติจากการเคล่ือนไหวในการ ต่อสู้ และความละลานตาของ

สี ใช้สูตรของภาพท่ีเป็นแบบนามธรรม อยู่บนพื้นฐานท่ีซับซ้อน เช่น นามธรรม การเคล่ือนท่ี สีสันจดั

จา้น แสงสวา่งจา้ อิสระ หมุนเวยีน และถอดแยก เป็นการสร้างแนวทางใหม่ในทางศิลปะ 

 

ภาพท่ี 30 ผลงานจาโกโม บลัลา (Giacomo Balla) Dynamism of a Dog on a Leash. 

ท่ีมา : Google, ศิลปะแบบฟิวเจอร์ริสม์ (Futurism),  เขา้ถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson449.html 

 

ภาพท่ี 31 ผลงานจาโกโม บลัลา (Giacomo Balla) Flight of the Swallows 
ท่ีมา : Google, Giacomo Balla,  เขา้ถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.superstock.com/stock-photos-images/1158-1864 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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3. อทิธิพลจากงานศิลปวฒันธรรมและประเพณีปักษ์ใต้ 

    ศิลปวฒันธรรมประเพณีปักษใ์ตถื้อเป็นส่ิงหล่อหลอมจิตใจของขา้พเจา้ ดว้ยเป็นคน

ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ทางภาคใตจึ้งท าให้ความผูกพนักบัศิลปวฒันธรรม เกิดความรักในงานศิลปะท่ีถือ

เป็นอิทธิพลโดยตรงอนัส่งผลให้เกิดความสนใจศึกษาและพฒันาความรู้ความสามารถเร่ือยมา ไม่วา่

จะเป็นประเพณีชกัพระ หรือ ศิลปะการแสดงหนงัตะลุงท่ีถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ถือเป็นความโชคดี

อยา่งยิง่ท่ีไดเ้กิดอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีพร้อมดว้ยองคค์วามรู้ทางศิลปะพื้นถ่ิน 

                   3.1 ประเพณชัีกพระหรือลากพระ  

            ลากพระหรือชักพระเป็นประเพณีเน่ืองในพุทธศาสนากระท าหลังจากวนั    

มหาปวารณาหรือวนัออกพรรษา 1 วนั ตรงกบัวนัแรม 1 ค  ่า เดือน 11 โดยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจ

กนัอาราธนาพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานบนบุษบกท่ีวางอยู่เหนือเรือรถ หรือลอ้เล่ือน แลว้แห่แหน

ชกัลากไปตามล าน ้าหรือตามถนนหนทาง ถา้ทอ้งถ่ินในอยูริ่มน ้าหรือมีล าคลอง ก็ลากพระทางน ้า ถา้

ห่างไกลล าคลองก็ลากพระทางบก แลว้แต่สภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การลากประเภทไหนมากกวา่

กนั บางทอ้งท่ีในจงัหวดัตรัง พทัลุง และสงขลา มีการลากพระบกในวนัแรม 1 ค  ่า ในเดือน 5 ก็มีใน

ประเพณีลากพระของชาวใตมี้มาแต่โบราณและก่อให้เกิดวฒันธรรมอ่ืน ๆ สืบเน่ืองหลายอยา่ง เช่น 

ประเพณีการแข่งเรือพาย การชนั (ประชนั) โพนหรือแข่งโพน การประชนัปืดหรือแข่งปืด กีฬาชดั

ตม้ การท าตม้ยา่ง และการเล่นเพลงเรือ เป็นตน้ 

            เรือพระคือ เรือหรือรถ หรือล้อเล่ือนท่ีประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นรูปเรือแลว้วาง

บุษบกซ่ึงบุษบกน้ีเรียกตามภาษาพื้นเมืองภาคใตว้า่ “นม” หรือ “นมพระ” ยอดบุษบก เรียกวา่ “ยอด

นม” ส าหรับอาราธนาพระพุทธรูปประดิษฐานแล้วชักลากในวนัออกพรรษา ถ้าชักลากทางน ้ า

เรียกวา่ “เรือพระน ้ า” ซ่ึงจะใชเ้รือจริง  มาประดิษฐต์กแต่ง ถา้ใชช้กัลากทางบกเรียกวา่ “เรือพระบก” 

จะใชร้ถหรือลอ้เล่ือนมารประดิษฐต์กแต่งใหเ้ป็นรูปเรือ 

              การท าเรือพระบก สมยัก่อนจะท าเป็นรูปเรือให้คล้ายเรือจริงมากท่ีสุด และ

จะตอ้งพยายามให้มีน ้ าหนกัน้อยท่ีสุด จึงมกัใชไ้มไ้ผส่านหรือเส่ือกระจูดมาตกแต่งตรงส่วนท่ีเป็น

แคมเรือและหวัทา้ยเรือคงท าให้แน่นหนา เฉพาะส่วนพื้นเพื่อนัง่และวางบุษบกกบัส่วนท่ีจะผกูเชือก

ชักลากเท่านั้น แล้วใส่ล้อหรือเล่ือนท่ีท าข้ึนจากไม้ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่สองท่อนรองรับข้างล่าง

เพื่อใหช้กัลากเรือพระไปไดส้ะดวก  
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ภาพท่ี 32 ภาพเรือพระประเพณีนิยม ในงานชกัพระ จงัหวดัสงขลา 

ท่ีมา : Google, เรือพระสงขลา,  เขา้ถึงเม่ือ 29  มกราคม 2557, 

 เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.taklong.com/south/show-south.php?No=494054 

      3.2 ศิลปะการแสดงหนังตะลุง 

            หนังตะลุง อีกหน่ึงศิลปะการแสดงท่ีไดร้วบรวมและถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของ

ศิลปะหลายแขนงไว ้รวมกนัทั้งการออกแบบลวดลาย ความพิถีพิถนัในการแกะสลกัประณีต อีกทั้ง

ในดา้นการแสดงการเคล่ือนไหว บทเจรจา ขบัร้องยงัมีเอกลกัษณ์เป็นมรดกวฒันธรรมท่ีไดรั้บการ

ยกยอ่งกล่าวขานถึงสืบเน่ืองมายาวนาน  

         การแสดงเงาประเภทหนงัตะลุงน้ี เกิดจากการใชห้นงัฉลุลวดลายต่าง ๆ เป็นรูป

ตัวแทนเทวดา คน สัตว์ หรือตัวอ่ืน ๆ ทาสี ประกอบไม้ ช่างท่ีแกะสลักหนังตะลุงจะต้องมี

ความสามารถในการออกแบบลวดลาย และแกะสลกัเป็นอยา่งมาก เพราะแต่ละขั้นตอนตอ้งใส่ใจถึง

ลายละเอียดเสมอ เพื่อความสวยงาม การแสดงสร้างความเคล่ือนไหวโดยการเชิด ใช้แสง ปรากฏ

เป็นเงาภาพ พร้อมการพากยใ์หก้บัผูช้ม  

       เม่ือน าเอาศิลปวฒันธรรมประเพณี ทั้ง 2 ประเภทมาผนวกกนั จึงถือได้ว่าเป็น

อิทธิพลอีกอย่างท่ีส าคญั สามารถเอามาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยใช้ความโดดเด่นของสี

จากประเพณีชกัพระและมิติแสงเงา การเคล่ือนไหวจากการแสดงหนงัตะลุง มาเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรคผ์ลงานชุด มารผจญ 
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ภาพท่ี 33 ภาพการเชิดหนงัตะลุง 

ท่ีมา : Google, เบือ้งหลงั..หนังตะลุง,  เขา้ถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25664 

 

 
 

ภาพท่ี 34 ภาพการเชิดหนงัตะลุง 

ท่ีมา : Google, เบือ้งหลงั..หนังตะลุง,  เขา้ถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=25664 
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4. อทิธิพลจากธรรมชาติ 

           ธรรมชาติรอบตัวเราล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้ งส้ิน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

ธรรมชาติ เป็นอิทธิพลและแรงบนัดาลใจอีกอย่างหน่ึง ท่ีได้น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยการ

สังเกตความเคล่ือนไหวของธรรมชาติ  แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  

    4.1 ดิน  

     สภาพของดินเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย 

(late tertian)  ประกอบกบักดัเซาะของน ้ าและลมตามธรรมชาติ ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจากดินมา

เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ภาพท่ี 35 ภาพเสาดินนานอ้ย 

ท่ีมา : Google, เสาดินน้อย,  เขา้ถึงเม่ือ 30  มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.tripdeedee.com/traveldata/nan/nan07.php  

    4.2 น า้ 

                 น ้ าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายมนุษย ์ ในงานศิลปะไทยเรามกัพบเห็นใน

ภาพจิตรกรรมภาพผนัง เช่น งานจิตรกรรมภาพมารผจญท่ีมีพระแม่ธรณีมวยผม  เกิดเป็นคล่ืนน ้ า

ต่อสู้กบัมารท่ีมาขดัขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 

 

http://www.tripdeedee.com/traveldata/nan/nan07.php
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ภาพท่ี 36 ภาพสภาพของน ้าท่ีก่อตวัเป็นคล่ืนท่ีมีลกัษณะงดงาม 

ท่ีมา : Google, คลืน่ทะเล ธรรมชาติสร้างสรรค์,  เขา้ถึงเม่ือ 30  มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://picpost.mthai.com/view/35444   

    4.3 ลม 

                 เป็นส่วนหน่ึงท่ีเอามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน  เพื่อแสดงความเคล่ือนไหว

และทิศทางการเคล่ือนไหวของภาพ 

 

ภาพท่ี 37 ภาพสภาพของลมท่ีก่อตวัและก าลงัเคล่ือนไหว 

ท่ีมา : Google, ลมพายุ,  เขา้ถึงเม่ือ 31 มกราคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.neutron.rmutphysics.com/science-glossary/index.php?option=com   

http://picpost.mthai.com/view/35444
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4.4 ไฟ 

            ไฟเป็นรูปแบบของการสันดาป เกิดจากการรวมกนัของ แสงท่ีลุกโชติ และความ

ร้อนอนัท่ีปลดปล่อยออกมา และจ าเป็นตอ้งใช้เช้ือเพลิงในการเผาไหม ้ โดยมีพลงังานในรูปแบบ

ของ ความร้อน และ แสงสวา่ง ออกมา  

 

ภาพท่ี 38 ภาพเปลวไฟท่ีมีลกัษณะผนัแปลไปไม่คงท่ี 

ท่ีมา : Google, ไฟ,  เขา้ถึงเม่ือ 1 กุมภาพนัธ์ 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://album.sanook.com/files/2582053  

 

5. อทิธิพลจากสภาวะแวดล้อมทางสังคม 

           สภาพแวดลอ้มทางสังคมในปัจจุบนัเป็นอิทธิพลท่ีส่งเสริมขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงาน
ท่ีสะทอ้นมุมมองของมนุษยซ่ึ์งมีพื้นฐานปรกติตามธรรมชาติมีความโลภ โกรธ หลง ดว้ยกนัทั้งส้ิน

ไม่วา่จะมากหรือนอ้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะและการช าระจิตใจของแต่ละบุคคล ในปัจจุบนัส่ิงต่าง ๆ 

ในสภาพแวดลอ้มลว้นเป็นส่ิงย ัว่ยุให้มนุษยเ์กิดกิเลิส ตญัหา สร้างความวุน่วายท่ีถือเป็นปัญหาทาง

สังคม ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกคน ในการแกไ้ขปัญหา แต่การแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือการ

ยอมรับฟังผูอ่ื้นและการให้อภยัซ่ึงกนัและกนั การตั้งมัน่อยูใ่นคุณงาม ความดี ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นส่วน

กระตุ้นท่ีส าคัญต่อการสร้างสรรค์ ซ่ึงต้องมีการค้นควา้และถ่ายทอดจินตนาการ จากอารมณ์ 

ความรู้สึกนึกคิด สู่การแสดงออก เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ท่ีต้องเกิดจากการแสวงหา

ขอ้เทจ็จริง และถ่ายทอดออกมาตามความเขา้ใจ ท่ีไดรั้บมาดว้ยประสบการณ์ชีวติ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
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บทที ่3 

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 

 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานในหวัขอ้  “มารผจญ” ไดน้ ารูปทรงจากพุทธประวติัตอนมาร

ผจญ ในงานจิตรกรรมฝาผนงัไทย  ลายปูนป้ัน ท่ีเป็นลกัษณะโบราณและร่วมสมยั ตามคติความเช่ือ

แบบไทยมาเป็นแนวคิดหลกั ผสมผสานกบัสภาพแวดลอ้มความคิดฝันจินตนาการส่วนตน โดยใช้

ทศันธาตุทางศิลปะ เช่นโครงสร้าง รูปทรง เส้น น ้ าหนัก แสง เงา รวมถึงชั้นเชิงในการแสดงออก

ตามแนวทางแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดรูปลกัษณ์ของพลงัความเคล่ือนไหวจากเส้น สี และ

รูปทรง  ซ่ึงเป็นนามธรรม ดว้ยรูปแบบท่ีเหนือจริงเชิงสัญลกัษณ์ แต่ยงัคงรูปแบบคติความเช่ือดั้งเดิม

ใหค้งอยู ่และประมวลขั้นตอนทางความคิด ไปจนถึงขั้นตอนในการสร้างสรรค ์ 

 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล มี 5 ลกัษณะคือ  

    1.1 คน้ควา้ศึกษาขอ้มูลจากจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจิตรกรรมไทย เช่น จิตรกรรมฝา

ผนงั มารผจญ ผลงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ และอื่น ๆ เพื่อให้ตรงกบัความมุ่งหมายมากที่สุด ซ่ึง

เป็นขอ้มูลที่มาจากความเช่ือในคติความคิดแบบไทย ที่มีการบนัทึกเอาไวเ้ป็นจารึกตวัอกัษร และ

เป็นท่ียอมรับของกลุ่มชนส่วนใหญ่ 

    1.2 จากการปฏิบติัภาคสนาม ไปตามสถานท่ีจริง โบราณสถาน คดัลอก วาดเส้น ดว้ยเทคนิค

ต่าง ๆ เพื่อให้สัมผ ัส รู้รูปทรงของลายปูนป้ันและจิตรกรรมฝาผนัง เพื่ อซึมซับบรรยากาศ

สภาพแวดลอ้มนั้นเป็นประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้สึกแสดงออกในผลงาน 

    1.3 ศึกษาขอ้มูลรูปแบบผลงานของศิลปินท่ีมีลกัษณะเร่ืองราวท่ีมุ่งถ่ายทอดคติความ

เช่ือทางศาสนาเร่ืองมารผจญ และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ ในทิศทางเดียวกนักบัการสร้างสรรค์

ผลงานของตนเอง 
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    1.4 ศึกษาอิทธิพลของการใชสี้จากประเพณีลากพระของภาคใต ้ท่ีน ามาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน 

    1.5 สังเกตธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีปรากฏข้ึนในแต่ละวนัตามฤดูกาล เช่น ลม และ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

 

2. ขั้นตอนการประมวลความคิด 

           รวบรวมขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลในการสร้างสรรค์  ทางด้าน

เน้ือหาท่ีจะน ามาสร้างสรรคใ์ห้เป็นล าดบั ทั้งดา้นเร่ืองราว เน้ือหาทางดา้นทศันศิลป์ และเน้ือหาทาง

สัญลกัษณ์ ดงัน้ี 

    2.1 เน้ือหาดา้นเร่ืองราว เป็นเน้ือหาจากพุทธประวติั ตอนมารผจญ ซ่ึงศึกษาจากงาน

จิตรกรรมฝาผนงัไทย และขอ้มูลจากเอกสาร 

    2.2 เน้ือหาทางทศันศิลป์ เป็นการแสดงออก ของพลงัความเคล่ือนไหว โดยทศันธาตุ

จาก เส้น สี รูปทรง น ้ าหนกั ท่ีว่าง และพื้นผิวในลกัษณะงานจิตรกรรมท่ีใชเ้ทคนิคและวิธีการราด

เส้น และสลดัสี ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน 

    2.3 เน้ือหาทางสัญลกัษณ์ น าเสนอสัญลกัษณ์ ผา่นการถ่ายทอดทางอารมณ์ ความรู้สึก การ

เคล่ือนไหวเชิงเปรียบเทียบของมาร แทนส่ิงย ัว่ย ุมุ่งร้าย ก่อใหเ้กิดส่ิงไม่ดีทั้งปวง 

 

3. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

           การสร้างภาพร่าง เกิดข้ึนเม่ือได้ข้อมูลแล้วจึงน ามารวบรวมเพื่อได้วิเคราะห์ตาม

แนวทางท่ีแสดงออกไดอ้ย่างตรงจุด และสังเคราะห์ออกมาโดยการก าหนดรูปทรง โครงสร้างของ

ภาพลายเส้น และทิศทางการเคล่ือนไหว โดยจะแสดงโครงสร้างพอสังเขป  เป็นการควบคุมการ

แสดงออกโดยทศันธาตุให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา รับค าแนะน าใน

การปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานในขั้นตอนต่อไป 
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4. ขั้นตอนเตรียมการสร้างสรรค์  

           น าภาพร่างลายเส้นท่ีสมบูรณ์เป็นท่ีน่าพอใจแล้ว มาขยายผลงานพร้อมกบัแก้ไข

ปัญหาโครงสร้างและองค์ประกอบเพิ่มเติม ตัดทอน โดยไม่ยึดติดกับภาพร่างจนไม่สามารถ

แสดงออกในผลงานจริงไดเ้ตม็ท่ีเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลงานการแสดงออกมาตรงตามความคิด 

อารมณ์ และความรู้สึก ไดม้ากท่ีสุด 

   เทคนิคการสร้างสรรค ์ ในการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้ ใชเ้ทคนิควธีิการสร้างสรรค์

ท่ีถือวา่มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่ส่วนอ่ืนในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เพราะเป็นการน า

ทศันธาตุมาประกอบกนัข้ึนเป็นรูปทรง ท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งเร่ืองราวและเน้ือหา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

แสดงใหเ้ห็นลกัษณะพิเศษส่วนตวั อนัเกิดจากทกัษะบุคลิกนิสัยทางศิลปะ   

 

5. ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ 

           ทศันธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีผูส้ร้างสรรค์จะน ามาประกอบเขา้เป็นรูปทรง  เพื่อส่ือ

ความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน การจดัระเบียบ การ

ประสานกนัเขา้กบัทศันธาตุ จึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดในอนัดบัต่อมา  และจ าเป็นตอ้งมีส่ิงยดึเหน่ียว

ให้วสัดุเหล่าน้ีรวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีชีวิตมี

ความหมายในตวัเองส่ิงยึดเหน่ียวน้ีก็คือกฏเกณฑ์ของเอกภาพ ในการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้นั้น

อาศยัการประกอบของทศันธาตุต่าง ๆดงัน้ี 

     5.1 รูปทรง (Form) เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส่ือความหมายในตวัของมนัเอง ซ่ึงประกอบ

ไปด้วยรูปร่าง รูปทรงย่อมเป็นโครงสร้างหลักของงานข้าพเจ้า มีการสร้างรูปทางจิตรกรรมมิติ 

สัมพนัธ์กบับรรยากาศรอบขา้งโดยก าหนดใหมี้ทิศทางของการเคล่ือนไหว ท่ีมีลกัษณะของการหมุน

วนไปตามรูปทรงของงานและทิศทางการเคล่ือนตวั  ซ่ึงส่งผลทางความรู้สึกในท านองเดียวกนั 

      5.2 เส้น (Line) เป็นทศันธาตุท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างสรรค์งานของขา้พเจา้ ซ่ึงมี

ลกัษณะเทคนิคของการเท ราดเส้น สลดัสี เกิดการประสานกนัของเส้นท่ีทบัซอ้น ส าแดงพลงัความ

เคล่ือนไหวท่ีมีพลงั ให้คุณค่าทางทศันธาตุ สร้างเอกลกัษณ์ท าให้เกิดความรู้สึกสนุกร่วมไปกับ

ผลงาน และดูกลมกลืน  เส้นท่ีน ามาประกอบกนัมี 3 ลกัษณะ คือ 

            5.2.1 เส้นรอบนอก ใชก้ าหนดขอบเขตของรูปทรงท่ีผสานกบัเส้นภายใน 
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            5.2.2 เส้นสภาพแวดลอ้มหรือเส้นนอกของรูปทรงท่ีสอดประสานท่ีว่างกบัรูปทรง 

ซ่ึงมีลกัษณะของการเคล่ือนตวั การพุ่ง ผสานลอ้ไปกบัรูปทรง การพุ่งเขา้หรือพุ่งออก ผลท่ีเกิดข้ึนจึง

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการแสดงออก ของรูปทรงท่ีปรกคลุมดว้ยความมืดไดช้ดัเจน 

             5.2.3 เส้นรายละเอียด เป็นเส้นขนาดเล็กหรือใหญ่ ข้ึนอยู่กบัการราด มีทั้งเส้น

โคง้ และตรงเรียงทบัซอ้นกนัเป็นตวัสร้างมิติระยะ น ้าหนกัอ่อนแก่ของแสงเงา ใหก้บัรูปทรง 

      5.3 สีและน ้ าหนัก (Colour and Tone) ได้ก าหนดให้ผลงานมีสีสันโดยใช้อะครีลิค                 

สีสะทอ้นแสง และสีพลาสติกในการสร้างสรรคผ์ลงานท าใหดู้โดดเด่นและกลมกลืนไปพร้อม ๆ กนั 

โดยใชสี้น ้ าพลาสติกสีด าลงบนพื้นของผา้ใบส่ีเหล่ียม สร้างความโดดเด่นของสีท่ีราดทบัลงภายหลงั 

และแสดงส่วนท่ีสวา่งดว้ยสีสะทอ้นแสงและสีขาว ดงันั้นผลงานจึงปรากฏน ้ าหนกัสีสันและพื้นด ามี

สีอ่ืนแฝงอยู ่ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงเน้ือหาดว้ยการใชน้ ้ าหนกัของสีท่ีราดโดยการผสานความรู้สึกทาง

สายตา และสีด าเป็นตวัสร้างความสนใจให้กบัสีท่ีซ้อนทบัอยูเ่บ้ืองหน้า ท าให้เกิดมิติแสง พลงัความ

เคล่ือนไหวของรูปทรงท่ีเด่นชดัข้ึน ความเขม้จดัของน ้ าหนกัท่ีเกิดข้ึนจากสีสะทอ้นแสง ช่วยส่งเสริม

ใหภ้าพมีทั้งความโดดเด่น  งดงาม ท าใหง้านเด็ดขาดและอ่อนโยนผสมกลมกลืนกนัอยา่งลงตวั 

     5.4 พื้นผวิ (Texture) เป็นการสร้างพื้นผิวท่ีเกิดจากการใชสี้โดยเทคนิคการราด สลดั

สี เพื่อเกิดลกัษณะหยาบ ขรุขระ และเรียบในบางพื้นท่ี ลกัษณะ พื้นผิวท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการทบั

ซอ้นของเส้นหลายๆเส้น มีความนูนสูงข้ึนสร้างมิติของผลงาน 

    5.5 ท่ีว่าง (Space) พื้นท่ีว่างขา้พเจา้ไดใ้ช้เส้นสีท่ีมีลกัษณะเขม้สุดไปจนถึงด าสนิท และ

เพิ่มความเขม้จากขอบงานผลกัให้งานดูเด่นข้ึนท าให้เกิดพลงัความเคล่ือนไหวต่อเน่ืองกบัรูปทรง โดย

ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มตามความเป็นจริงและมีระยะมิติ 

 

6. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

           การสร้างสรรค์ผลงานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการล าดบัขั้นตอน โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

    6.1 ขั้นตอนการเตรียมแผน่ภาพ โครงสร้างท าดว้ยไม ้มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมตาม

ตอ้งการหลงัจากนั้นจึงน าผา้ใบมาขึงใหตึ้งจนเป็นท่ีพอใจ    
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     6.2 ขั้นตอนการเตรียมพื้น ฉีดสีอะครีลิคลงบนแผน่ภาพ ตามโทนสีท่ีตอ้งการน าเสนอ ใช้

สีแดง และสีน ้าเงินกรมฉีดผสานกนั ตามโครงสร้างของผลงาน  รอสีแหง้ แลว้ทาสีน ้าเงินเขม้ทบับางส่วนท่ี

เราไม่ตอ้งการใหสี้สวา่ง หรือบริเวณรอบ  ๆขอบผลงาน  

    6.3 ขั้นตอนการขยายผลงาน น าภาพร่างลายเส้นท่ีสมบูรณ์มาขยาย โดยการประเมิน

ทางสายตาขยายงานใหใ้หญ่ประมาณตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยใชก้ารร่างภาพโดยดินสอสีไม ้ 

    6.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานดว้ยสีน ้ าพลาสติกและสีอะครีลิค เทคนิคการเขียน

ภาพของขา้พเจา้ใชว้ิธีการราดซ่ึงต่างจากการเขียนภาพโดยทัว่ไป ไม่ใชพู้่กนั แต่จะใชข้วดสีใส่สีแลว้

ท าการราดสีลงบนเฟรมผา้ใบท่ีเตรียมไวซ่ึ้งจะลงสีเป็นเส้น ๆ น ้าหนกัมากหรือทึบก่อน  แลว้ค่อยเพิ่ม

แสงเบาสุด และเวน้ด าบางส่วนท่ีให้เป็นพื้นท่ีวา่ง แลว้จึงเพิ่มความเขม้ตรงส่วนท่ีเป็นน ้ าหนกัมากข้ึน  

เร่ือยๆ ด้วยวิธีการลงสีซ้อนกนัเป็นชั้น ๆ  ลกัษณะของการราดสี จะเป็นไปตามทิศทางของรูปทรง

และทิ้งร่องรอยการราดโดยไม่ตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งแต่จะเนน้การราดท่ีอิสระ สร้างน ้ าหนกัทาง         

ทศันธาตุของภาพรวมสมบูรณ์ ตามความตอ้งการ สอดคลอ้งกบัความรู้สึกท่ีแสดงออกได ้ 

    6.5 ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด ขั้นตอนสุดทา้ยเก็บรายละเอียดเพิ่มสีแสง และแต่ง

เติมเสริมลวดลายของเส้นใหต้รงตามจุดมุ่งหมายของผลงาน 

 

ภาพท่ี 39 ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 40 ภาพร่างผลงานการสร้างสรรคช้ิ์นท่ี 1 
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ภาพท่ี 41 ภาพร่างผลงานการสร้างสรรคช้ิ์นท่ี 2 
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ภาพท่ี 42 ภาพร่างผลงานการสร้างสรรคช้ิ์นท่ี 3 
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ภาพท่ี 43 ภาพร่างผลงานการสร้างสรรคช้ิ์นท่ี 4 
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ภาพท่ี 44 ภาพขั้นตอนการเตรียมผา้ใบ 
 

 
 

ภาพท่ี 45 ภาพขั้นตอนการลงสีพื้น 
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ภาพท่ี 46 ภาพขั้นตอนการขยายภาพร่างผลงานการสร้างสรรค ์
 

 
 

ภาพท่ี 47 ภาพขั้นตอนการลงสีผลงาน 
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ภาพท่ี 48 ภาพขั้นตอนการลงสีผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 49 ภาพขั้นตอนการลงสีผลงาน 
 
 
 



52 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 50 ภาพเก็บรายละเอียดผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 51 ภาพเก็บรายละเอียดผลงานก่อนสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 52 ภาพผลงานจริง 
                 

  
 
ภาพท่ี 53 ภาพรายละเอียดของผลงาน 
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บทที ่4 

การด าเนินการและวเิคราะห์ผลงานการค้นคว้าอสิระ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานในชุด “มารผจญ” เป็นการศึกษาคน้พบแนวความคิด รูปแบบ 
และวิธีการแสดงออกทางศิลปะ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน จึงท าใหรู้ปแบบของผลงานการสร้างสรรค์
นั้นเน้นการคน้หารูปทรง เทคนิค วิธีการ เน้ือหาท่ีมีความสมบูรณ์ เพื่อแสดงออกตามจุดมุ่งหมาย 
ถ่ายทอดเร่ืองราวมารผจญ ผสมผสานความรู้สึกจินตนาการ สร้างสรรค์เป็นผลงานรูปแบบ
จิตรกรรมไทยร่วมสมยั  
 
วเิคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ 

สามารถล าดบัพฒันาการสร้างสรรคไ์ด ้3 ระยะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนการค้นคว้าอสิระในระยะแรก (ปริญญาตรี 2555) 

            ช่วงการศึกษาในการหาขอ้มูล ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ไดมี้แนวคิด
ในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกส่วนตวั ดว้ยการใชส่ื้อจากรูปทรง ลายกนก และรูปสัตวจ์าก
อุดมคติ ในจิตรกรรมไทย และจินตนาการความคิดฝัน ระหว่างรูปทรงสัตว ์กบัความน่าจะเป็นใน
ธรรมชาติตามเร่ืองราวในอุดมคติไทย ระยะน้ีจึงเป็นการแสดงออกโดยใช้ส่ือเป็นรูปทรงสัตว ์ จาก
การท างานอย่างต่อเน่ืองท าให้เห็นข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการสร้างสรรค์มากข้ึนแล้วน ามาวิเคราะห์ 
ท าการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อการพฒันาผลงาน ในระยะน้ีผลงานเร่ิมมีความน่าพอใจมาเป็นล าดบั  

    ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกเป็นการสร้างสรรค์ผลงานในชุด “พลงัแห่ง
เส้นสีในคติไทย” เป็นการรวบรวมความคิด เทคนิค วิธีการจากการประมวลผลในระยะก่อนการ
คน้ควา้อิสระ มาพฒันาให้ตรงตามจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นการสรุปทางความคิดท่ีได้ผ่าน
การศึกษาคน้ควา้มาสร้างสรรค์ผลงาน ส่ิงท่ีปรากฏในผลงานชุดน้ีคือ การแสดงอย่างมีพลงั สร้าง
อารมณ์ความรู้สึก ท่ีเกิดจากพลงัความเคล่ือนไหวของรูปทรง จากการจดัองคป์ระกอบทางทศันธาตุ 
การใช้เส้นทบัซ้อนกันเร่ือย ๆ สร้างมิติได้ดีข้ึน แสดงความเคล่ือนไหวอย่างมีพลัง ประกอบกับ
ความคิดท่ีเช่ือมโยงกบัคติไทยอีกดว้ย 
  
 

  

54 

 



55 
 

 
 

   การสร้างสรรค์ผลงานช้ินท่ี 1 กล่าวถึงเร่ืองราวของครุฑกบันาค สร้างสรรค์ออกมา
เป็นท่ี  น่าพอใจ อนัเน่ืองจากการการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีสามารถสร้างสรรคผ์ลงานออกมาเป็น
ท่ีหน้าพอใจ อนัเน่ืองจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกข้ึน ใส่ใจในการสร้างสรรค์ ทุ่มเทเวลาในการ
สร้างสรรค์ผลงานจึงมีความสมบูรณ์มากกว่าช่วงก่อนการสร้างสรรค์ผลงานการคน้ควา้อิสระ มี
ความเขา้ใจในเร่ืององคป์ระกอบทางทศันธาตุมากข้ึน และเร่ิมพฒันาแกไ้ขโดยการศึกษาหาขอ้มูล
เพิ่มเติม ศึกษาปัญหาเพื่อปรับแกไ้ข ให้ผลงานมีองค์ประกอบท่ีน่าสนใจและลงตวัยิ่งข้ึน จนไดม้า
ซ่ึงผลงานท่ีมีความสมบูรณ์ประกอบไปดว้ยทางดา้นมิติ เทคนิค เส้น สี ท่ีส่ือความเคล่ือนไหว และ
การสอดรับของรูปทรง 

    การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 2 กล่าวถึงเร่ืองราวของหนุมานหกัคอชา้งเอราวณัในศึก    
อินทรชิต เป็นเร่ืองราวของการต่อสู้ ท่ีแสดงออกถึงความเคล่ือนไหว พละก าลัง ผลงานการ
สร้างสรรคอ์อกมาเป็นท่ีพอใจ โดยเฉพาะดา้นรูปทรงท่ีน่าสนใจ มีความโดดเด่นดึงดูดความสนใจ
ด้วยเส้นสีท่ีมีความอ่อนช้อย ครอบคลุมบรรยากาศหม่น ๆ การศึกษาข้อมูลจึงเป็นส่วนช่วยให้
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี ความสมบูรณ์ของผลงานมีมากข้ึน มีความเข้าใจในองค์ประกอบทาง      
ทศันธาตุเห็นความเปล่ียนแปลงทางดา้นการเคล่ือนไหวไดช้ดัเจนสมบูรณ์ 

    การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 3 ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวของหนุมานจบันางสุพรรณมจัฉา 
ซ่ึงมีรายละเอียดของผลงาน ท่วงท่าลีลา การราดเส้นสอดรับกบัรูปทรงลงตวัส่ือความรู้สึกไดดี้ 
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ภาพท่ี 54 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะแรก ช้ินท่ี 1 
   ช่ือผลงาน “พลงัแห่งเส้นสีในคติไทย 1” 
   เทคนิค สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
   ขนาด  150  x 200 ซม. 
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ภาพท่ี 55 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะแรก ช้ินท่ี  2 

  ช่ือผลงาน “พลงัแห่งเส้นสีในคติไทย 2” 
   เทคนิค สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
   ขนาด  150  x 200 ซม. 
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ภาพท่ี 56 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะแรก ช้ินท่ี  3  

  ช่ือผลงาน “พลงัแห่งเส้นสีในคติไทย 3” 
   เทคนิค สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
   ขนาด  150 x 200 ซม. 
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การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกเป็นการฝึกทกัษะสะสมความรู้และประสบการณ์ 
ความรักในศิลปะและความสนใจในศิลปะไทย จึงพยายามคน้ควา้ และฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นของตน จากความพยายามทุ่มเท ทดลอง สืบคน้หาเทคนิคและ
วธีิการเพื่อให้ตอบสนองทางดา้นจิตใจ เกิดรูปแบบวธีิการสร้างสรรคเ์ทคนิคใหม่ ท่ีประยกุตใ์ชด้ว้ย
ตนเอง ผา่นเร่ืองราวในคติไทย แสดงพลงัความเคล่ือนไหวในรูปทรงของสัตวท่ี์มีลกัษณะเหนือจริง 
สร้างจินตภาพเนน้รูปลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความผนัแปรของรูปทรง การทบัซ้อนของเส้นก่อเกิดมิติดา้น
ความงามและความเคล่ือนไหว การสร้างสรรคใ์นช่วงน้ีจึงเป็นการศึกษาทั้งในส่วนของทฤษฏี และ
ปฏิบติั ท าให้เกิดการพฒันาความคิดและรูปแบบอย่างไม่หยุดน่ิง เพื่อสร้างความชัดเจนในการ
แสดงออก และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการ
เรียนรู้ และคน้ควา้เพิ่มเติมประกอบกบัการวิเคราะห์เลือกสรรสาระส าคญั เพื่อน ามาปรับปรุงและ
พฒันางานในระยะต่อไปใหผ้ลงานเกิดความลงตวัตามล าดบั 

 
2. การสร้างสรรค์ผลงานก่อนการค้นคว้าอสิระในระยะทีส่อง (2556) 
    จากการพัฒนารูปแบบผลงานในระยะน้ี เร่ิมมีความสนใจในเร่ืองราวของภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัไทยในตอน “มารผจญ” จึงไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ส ารวจภาพจิตรกรรม
ฝาผนังวดัต่าง ๆ และเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยภาพถ่าย การสเกตผลงาน บนัทึกเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้
ก่อนการสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน ในส่วนของเทคนิควิธีการ ไดน้ าเอาเทคนิคท่ีตนเองมีความถนดัมา
สร้างสรรคผ์ลงานต่อเน่ือง และพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน  

    ขอบเขตของเน้ือหา เจาะจงเฉพาะเร่ืองราวท่ีสนใจเพื่อก าหนดรูปแบบใหแ้คบลงจาก
เดิมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองราวในคติไทย เม่ือสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา น ามาสังเคราะห์
และถ่ายทอดอารมณ์ท่ีเน้นความรู้สึกของรูปทรงการต่อสู้  อาวุธ  ขบวนศึก การเคล่ือนไหว  อากปั
กริยาท่าทาง  แสดงทิศทางการเคล่ือนไหว การพุ่งของเส้น และลดทอนรูปทรงให้ง่ายต่อการ
แสดงออก น าเสนอในรูปแบบผลงาน 2 มิติ  
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ภาพท่ี 57 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 1 
  ช่ือผลงาน “เส้นสีในมารผจญ 1” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  60  x 80 ซม. 
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ภาพท่ี 58 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 2 

  ช่ือผลงาน “เส้นสีในมารผจญ 2” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  70  x 100 ซม. 
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ภาพท่ี 59 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 3  
  ช่ือผลงาน “เส้นสีในมารผจญ 3” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  70 x 150 ซม. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 60 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 4  
  ช่ือผลงาน “เส้นสีในมารผจญ 4” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  120 x 160 ซม. 
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ภาพท่ี 61 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 5 
  ช่ือผลงาน “เส้นสีในมารผจญ 5” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  130 x 170 ซม. 
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ภาพท่ี 62 ภาพผลงานก่อนการคน้ควา้อิสระในระยะท่ีสอง ช้ินท่ี 6  
  ช่ือผลงาน “เส้นสีในมารผจญ 6” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  140 x 180 ซม. 
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ผลงานในระยะน้ีมีการปรับเปล่ียนจากระยะแรกพอสมควร ทั้งรูปแบบการน าเสนอ
ดว้ยสีสันท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม รายละเอียดของรูปทรงท่ีตดัทอนมากข้ึน แต่มีความวุน่วาย การ
เคล่ือนไหวของรูปทรง แสดงอากัปกริยาท่าทางต่าง ๆ บวกกับเน้ือหาแนวคิดท่ีเป็นเร่ืองราวท่ี
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ ความเคล่ือนไหวมากข้ึน จึงนับเป็นการเร่ิมต้นท่ีดีของการ
สร้างสรรค์ ในเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ แต่ยงัมีปัญหาของผลงานท่ียงัดูไม่สมบูรณ์ ในส่วนของ
รายละเอียดผลงาน การใชสี้ท่ีค่อนขา้งรุนแรงจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  ประกอบกบัการเลือกใช้
สี ท่ีอาจจะไม่ ส่ือถึงความรู้สึกได้ดีนัก เกิดความไม่เข้ากันในบางจังหวะ จึงต้องมีการศึกษา
กระบวนการ และรูปแบบให้มากยิ่งข้ึน เพื่อพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานตามเจตนารมณ์ในระยะ
ต่อไป  

 
3. ผลงานการค้นคว้าอสิระ 
    จากผลงานสร้างสรรคใ์นระยะท่ีสองเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานในชุด “เส้นสีในมาร

ผจญ” เป็นการรวบรวมความคิด เทคนิค วิธีการจากการประมวลผลในระยะก่อนการคน้ควา้อิสระ 
มาพฒันาต่อยอดความคิด ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนกว่าเดิม ซ่ึงเป็นการสรุปจากการ
ประมวลทางความคิดมาสร้างสรรคผ์ลงานการคน้ควา้อิสระในชุด “มารผจญ”  

    พระพุทธประวตัิ ตอนที่ 40 : มารผจญ พระยามารกรีฑาพลมาขบัไล่ เหตุการณ์ท่ี
เกิดกบัพระมหาบุรุษตอนน้ีเรียกวา่ “มารผจญ”ซ่ึงเกิดข้ึนในวนัเพญ็เดือนหกก่อนตรัสรู้ไม่ก่ีชัว่โมง 
พระอาทิตยก์  าลงัอสัดงลงลบัทิว พระยามารตนน้ีเคยผจญพระมหาบุรุษมาคร้ังหน่ึงแลว้ เมื่อคราว
เสด็จออกจากเมือง แต่คราวน้ีเป็นการชิงชยักบัพระมหาบุรุษท่ียิ่งใหญ่กวา่ทุกคราว ก าลงัพลที่พระ
ยามารยกมาคร้ังน้ีมืดฟ้ามวัดิน มาทั้งบนเวหา บนดิน และใตบ้าดาล ขนาดเทพเจา้ที่มาเฝ้ารักษา
พระมหาบุรุษต่างเผน่หนีกลบัวิมานกนัหมดเพราะเกรงกลวัมารพระยามาร มากล่าวตู่วา่ พระมหา
บุรุษมายึดเอาโพธิบลัลงัก์ ตรงที่พระมหาบุรุษประทบันัง่นั้นเป็นที่ของตน ปฐมสมโพธิพรรณนา
ภาพพลมารตอนน้ีไวว้า่ “บางจ าพวกก็หนา้แดง กายเขียว บางจ าพวกก็หนา้เขียวกายแดง ลางเหล่า
จ าแลงกายขาวหนา้เหลือง บางหมู่กายลายพร้อยหนา้ด า ลางพวกกายท่อนล่างเป็นนาค กายท่อนต ่า
หลากเป็นมนุษย ์…” 

    เทพเจา้ท่ีมาเฝ้ารักษาพระมหาบุรุษ  ส่วนตวัพระยามารเนรมิตพาหา คือ แขนซ้าย
และขวาขา้งละหน่ึงพนัแขน แต่ละแขนถืออาวุธต่างๆ เช่น ดาบ หอก ธนู ศร โตมร (หอกซัด) จกัร
สังข์ องักุส (ของา้วเหล็ก) คทา กอ้นศิลา หลาว เหล็ก ครกเหล็ก ขวานถาก ขวานผ่า ตรีศูล (หลาว
สามง่าม) ฯลฯ พระยาวสัสวดีมารซ่ึงเป็นจอมทพัทรงชา้ง “นาราคีรีเมขล”์ 
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    พระพุทธประวติั ตอนท่ี 42 : ทรงชนะมารเม่ือจะทรงบรรลุพระโพธิญาณเป็นสัมมา  
สัมพุทธเจา้ (พระผูต้รัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง) มีพระยามารช่ือ วสัสวดี ทรงช้างคีรีเมขล์ ยกพล
โยธามารมาผจญพระพุทธองค ์พระพุทธองคมิ์ไดท้รงหวัน่ไหวพระทยั ทรงเส่ียงพระบารมี 10 ทศัท่ี
ไดท้รงบ าเพ็ญมาเป็นเคร่ืองคุม้ครอง และอา้งพระธรณีเป็นพยานในการบ าเพ็ญบารมีของพระองค์
แต่อดีตกาลมา พระธรณีจึงส าแดงร่างเป็นนารีปรากฏข้ึนเฉพาะพระพกัตร์พระพุทธองค์ แล้วบีบ
มวยผมมีน ้ าหลัง่ไหลออกมาท่วมพื้นปฐพี ช้างคีรีเมขสูง 150 โยชน์ ก็คุกเข่าลง เหล่ามารทั้งหลาย
ต่างพากนัหนีกระจดักระจายไปยงัทิศานุทิศไม่มีซ ้ า ต่างละทิ้งเคร่ืองประดบัศีรษะและผา้ท่ีนุ่งห่ม 
หนีไปเฉพาะทิศทั้งหลายตรงหน้า พระยามารวสัสวดีกบัหมู่โยธามารจึงพ่ายแพ ้ยอมนอบน้อมแก่
พระพุทธเจา้เหล่ามารทั้งหลายต่างพากนัหนีกระจดักระจายไปยงัทิศานุทิศ 

    จากความพยายามทุ่มเทและมุ่งมั่นในศึกษาค้นควา้และฝึกฝนประสบการณ์  ท่ี
จ  าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ ท าความเขา้ใจเพื่อให้เกิดความชดัเจนในการแสดงออก ท าให้
ส่ิงท่ีปรากฏในผลงานชุดน้ีคือ การแสดงอย่างมีพลงั สร้างอารมณ์ความรู้สึก ท่ีเกิดจากพลงัความ
เคล่ือนไหวของรูปในจิตรกรรมมารผจญ  จากการจดัองค์ประกอบทางทศันธาตุ การใช้เส้น สี ทบั
ซอ้นกนัเร่ือย ๆ สร้างมิติในผลงานไดดี้ข้ึน แสดงความเคล่ือนไหวอยา่งมีพลงั ประกอบกบัความคิด
ท่ีเช่ือมโยงกบัคติไทยโบราณในรูปแบบกลวธีิการสร้างสรรคข์องตนเอง 

    การพฒันารูปแบบผลงานในระยะน้ี จึงส่งผลให้ผลงานเกิดการพฒันา และมีความ 
ลงตวั มากยิ่งข้ึน  เห็นจุดบกพร่องและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานได ้ผลงานจึงมีความน่า
พอใจและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนตามล าดบั 
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ภาพท่ี 63 ภาพผลงานการสร้างสรรคก์ารคน้ควา้อิสระ ช้ินท่ี 1 
  ช่ือผลงาน “มารผจญ 1” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  145 x 180 ซม. 
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ภาพท่ี 64 ภาพผลงานการสร้างสรรคก์ารคน้ควา้อิสระ ช้ินท่ี 2 
  ช่ือผลงาน “มารผจญ 2” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  145 x 185 ซม. 
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ภาพท่ี 65 ภาพผลงานการสร้างสรรคก์ารคน้ควา้อิสระ ช้ินท่ี 3 
  ช่ือผลงาน “มารผจญ 3 ” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  135 x 200 ซม. 
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ภาพท่ี 66 ภาพผลงานการสร้างสรรคก์ารคน้ควา้อิสระ ช้ินท่ี 4 

  ช่ือผลงาน “มารผจญ 4” 
  เทคนิค  สีน ้าพลาสติก และสีอะครีลิค บนผา้ใบ 
  ขนาด  135 x 200 ซม 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “มารผจญ” มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ท่ีเป็นการ
ถ่ายทอดภาพลกัษณ์ในจิตรกรรมฝาผนงัไทย ท่ีใชก้ารผสมผสานระหวา่งการแสดงออกทางความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก ดว้ยสัญลกัษณ์ทางพุทธิปัญญาท่ีแสดงพลงัความเคล่ือนไหวจากจิตรกรรมฝาผนงั
พุทธประวติัตอน “มารผจญ” เป็นตัวก าหนดโครงสร้างทางรูปทรงและเน้ือหา สร้างความ
เคล่ือนไหว พฒันารูปแบบสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความพิเศษแตกต่างไปจากจิตรกรรมไทยในอดีต 
เป็นแนวทางการสร้างสรรคโ์ดยการราดเส้น สลดัสี มาสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่ยงัคงสอดแทรก
ไวซ่ึ้งคติธรรมทางศาสนาท่ีตอ้งการใหม้นุษยรู้์สึกอดทนต่อปัญหา อุปสรรคต่์าง ๆ ตั้งมัน่อยูใ่นความ
ดี สร้างความสมบูรณ์ทางทศันธาตุ โดยหวงัว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถให้ความรู้สึก
ศรัทธาทางศาสนาไดต้ามวตัถุประสงค ์

ตลอดระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลกัสูตรทศันศิลปศึกษาในสถาบนัแห่งน้ี ได้ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  และนิสัยทางศิลปะ ดว้ยความรักในศิลปะและความมุ่งมัน่ในการศึกษาเพื่อน า
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้น การสร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ีจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงขา้พเจา้
ยงัคงต้องทดลองค้นคว้าในรูปแบบและแนวคิดต่อไป จากการพยายามค้นคว้า และฝึกฝน
ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง ดว้ยความทุ่มเท สร้างสรรคโ์ดย
หวงัว่าผลงานชุดน้ี จะเป็นแนวทางพัฒนาให้ผูท่ี้ มีความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าในงาน
จิตรกรรมไทย โดยการแสดงออกในเชิงศิลปะ ท่ีมีลกัษณะเป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. พฒันาเทคนิคการราดเส้น โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถน ามาประยกุตต์ามความเหมาะสม 

2. สามารถน าเสนอเร่ืองราวอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจเพื่อการพฒันารูปแบบต่อไป  

3. ควรศึกษาในเร่ืองของการใชสี้ เส้น เพื่อสร้างมิติทางรูปทรงในงานจิตรกรรมใหเ้กิด

ความเคล่ือนไหว สมบูรณ์ ยิง่ข้ึน 
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