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53901318 : สาขาวิชาทัศนศิลปศกึษา 
ค าส าคัญ :  การสร้างสรรค์งานศลิปไทยร่วมสมัย เทคนิควาดเส้น 
                   ชวลิต  ทัพเครือ : เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                     
 : ศ.พิษณุ  ศุภนิมิตร , รศ.ปริญญา  ตันติสุข และ อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน.  147 หน้า. 
 

 วิทยานิพนธ์ เรื่อง เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึง จินตนาการและการ
แสดงออกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวแห่งป่าหิมพานต์ โดยรับรู้ถึงคุณค่าทางภูมิปัญญาของครูช่างไทยโบราณ 
และสืบต่อเพื่อจรรโลงจิตใจของคนในสังคม  ตลอดจนประเทศชาติสืบไป แสดงออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมไทย
ผสมผสานกับเทคนิคส่วนตน เป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมัย แสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์แห่งป่า สภาพแวดล้อม ชีวิต 
ความเป็นอยู่ ของพืชพรรณ โขดหิน แหล่งน  าและสัตว์ ที่มีความวิจิตรพิสดาร  โดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะเรื่องเส้นเป็น
เทคนิคในการแสดงออกแบบร่วมสมัย มีความเป็นอิสระและบรรยากาศชวนฝันตามจินตนาการ  ซ่ึงมีการศึกษาข้อมูล
เชิงประวัติศาสตร์และรูปแบบลายเส้นจิตรกรรมไทย น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผนวกกับแรงบันดาลใจ แนวคิดและ
เทคนิคส่วนตน ที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าตามที่กล่าวไว้เบื องต้น 

    ขอบเขตของการศึกษา เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมีเนื อหาจากป่าหิมพานต์ เป็นส่ือในการ
แสดงออก โดยใช้รูปแบบงานจิตรกรรมสีเอกรงค์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจทั งหมด สู่ผลงานสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค
วาดเส้นด้วยพู่กัน บนผ้าใบ เพื่อแสดงออกถึงความมีอิสระ ชวนฝัน ภายใต้เรื่องราวที่ก าหนด เนื่องจากป่าหิมพานต์เป็น
เรื่องราวในพระพุทธศาสนาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและสร้างสัมพันธภาพของเส้นให้เกิดเอกภาพในผลงาน  
    ขั นตอนการศึกษา ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลนั นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการพัฒนาการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และน าเสนอผลงาน
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
   ผลของการศึกษาและการสร้างสรรค์ในครั งนี  ได้น าเสนอและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิควาด
เส้นบนผ้าใบ เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ จ านวนทั งสิ น 5 ชิ น โดยถ่ายทอดความประทับใจจากจากบรรยากาศแห่งป่าหิม
พานต์ตามจินตนาการ 
 
 
 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา                                                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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53901318 : MAJOR : VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD :  CREATION OF CONTWMPORARY THAI ART /TECHNICIAN OF DRAWING 
 CHAWALIT  TABKLUER : LINE  AND  IMAGINATION  FROM  THE  HIMAVANTA  
FOREST. THESIS ADVISORS :  PROF. PISANU  SUPANIMIT , ASSOC. PROF. PARINYA  
TANTISUK AND WISUT PHONGERN B, Ph.D.  147 pp.  
 
 Thesis topic line and imagination from Himavanta  forest . The  purpose  is  to show  the 
imagination and to show   the inspiration from   the Himavanta forest . I know about Value of Knowledge by 
deceased artists. I want to Conserve for Sustain it of human As well as country. I used the Knowledge 
Aforementioned  to create Thai painting and my technical to expression the fantasy forest  Environment  life 
many plants water rock and animals that I was bewildering imagination . I used Visual elements with my 
technical drawing to expression  the freedom of line and Atmosphere fantasy.  Which studies the history and 
style of painting stripes Thailand. Analyzed synthesis combined with inspiration. Concepts and techniques 
for themselves. Able to express the emotions conveyed into paintings. To achieve my objectives as discussed 
preliminary 
 The scope of studying  is creative  is creative art there  are  the contents from  Himavanta  that 
was the media  for expression  and mono chorme  painting  from  my  inspiration  to creative art, owing to 
Himavanta is the story of  Buddhism and brimming with imagination. So I  use  technical drawing on canvas 
for expression the freedom of line and unity 
 The educational process. Studies gather information related to the data analysis and synthesis. To 
lead to the creation. The continuous creation. To achieve the objective. Published and presented to the public. 
 The results of the study and creation of this. The presentation and creative painting. Technical 
drawing on the canvas. A thesis. A total of five pieces by conveying the impression of Himavanta forest of 
imagination. 
 
Program of Visual art education.                                               Graduate School , Silpakorn University  
Student’ signature........................................                                                                     Academic  Year 2013                                   
Thesis Advisor’ signature  1. ................................. 2.................................. 3.......................................... 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้ าพเจ้าส าเร็จลุล่วงได้ เพราะความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข  
และอาจารย์ ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความรู้ ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และยังเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา รวมไปถึง
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ที่เป็นประธานกรรมการในการสอบ รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นกรรมการในการสอบครั งนี  และคณาจารย์ทุก ๆ ท่านที่เกี่ยวข้องที่
ให้ความช่วยเหลือชี แนะเสมอมาด้วยความเมตตา ขอกราบขอบพระคุณ 
 ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทั งทางคณะจิตรกรรมฯ คณะศึกษาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือติดต่อประสานงานมาโดยตลอด  
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ  โครงการพิเศษ ทัศนศิลปศึกษา รุ่น 2 ทุกท่าน ที่คอยให้ค าแนะน าดีๆ และให้
การช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา 
 สุดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา น้องๆ ครอบครัวอันเป็นที่รัก ที่คอยเป็นแรงใจและ
สนับสนุนในทุกๆ ด้านเสมอมา ขอมอบความดีงามอันเกิดจากการศึกษาในครั งนี แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
 ผู้สร้างสรรค์มีความซาบซึ งใจในความเมตตากรุณาอย่างดียิ่งและจะไม่มีวันลืมพระคุณ จาก
ทุกๆ ท่านที่ได้กล่าวมาและขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  
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บทท่ี 1 
บทน า 

               ป่าหิมพานต์เป็นความเชื่อในอุดมคติของช่างไทยโบราณ ที่ได้บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ออกมา
เป็นรูปแบบของงานศิลปะ เช่น งานประติมากรรม จิตรกรรมลายรดน  าและงานจิตรกรรมไทย เป็นต้น  
โดยเฉพาะงานจิตรกรรมที่ครูช่างได้ออกแบบลวดลาย โครงสร้าง  เส้น สี และรูปทรง ต่างๆ ของตัว
บุคคล สัตว์ ฯลฯ ได้อย่างงดงาม วิจิตรพิสดาร จึงท าให้ป่าหิมพานต์นั นเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ จาก
เนื อหา และรูปแบบศิลปะ ดังกล่าว เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ามีความสนใจ ที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ตามแนวทางและเทคนิคเฉพาะตนของข้าพเจ้าเป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ในชื่อวิทยานิพนธ์ 
“ เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์ ” 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ เส้นสัมพันธ์กับความรู้สึกของผู้วาดเส้นในงานศิลปะจะต้องสัมพันธ์กับความรู้สึกและ
ประสบการณ์ของผู้วาด  การสร้างความคิดให้เป็นรูปทรงหรือสร้างจินตนาการให้เป็นภาพด้วยการ
ประสานรวมตัวของเส้นและทัศนธาตุอ่ืนๆ นั น  บางครั งอาจดูไม่เหมือนกับภาพความจริงของสิ่งใดใน
โลก    แต่ก็ให้ความหมายได้ด้วยการสัมพันธ์เชื่อมโยง  ระหว่างโครงสร้างที่มีลักษณะนามธรรม  กับ
ความรู้สึกส่วนตนของศิลปินโดยตรง  มิใช่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารับรู้ได้ในชีวิตประจ าวัน  เป็นการมุ่ง
แสดงความคิดความรู้สึก  ไม่ใช่แสดงสิ่งของ  หรือรูปทรงของสิ่งที่คุ้นเคย  เส้นตรงและเส้นโค้ง  การ
ใช้เส้นคู่กันจะสร้างความสนุกในงานวาดเส้น  เป็นการผสมกันอย่างพอเหมาะของเส้นตรงกับเส้นโค้ง  
แต่ทั งนี ย่อมแล้วแต่เจตนาของศิลปิน  สิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะโค้งแบบอินทรียรูป   อาคาร  สิ่งก่อส ร้าง  
จะเป็นเส้นตรงแบบเรขาคณิต   รูปทรงสองชนิด 
นี แม้จะมีความขัดแย้ง 

   ส
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กันในรูปลักษณ์  แต่ก็ประสานสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา  ให้ความหมายแก่งานศิลปะ  
และแก่ธรรมชาติทั่วไป 1 ” 

“ การเขียนภาพตามจินตนาการ จะท าได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เขียนภาพนั นเป็นคนช่างสังเกต รู้จัก
วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆที่ต้องการน าเสนอ โดยน ามาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางศิลปะซึ่ง 
หมายถึงประสบการณ์ในทางฝึกปฏิบัติและประสบการณ์จากการได้ศึกษาผลงานศิลปะทั่วๆไป ซึ่ง
จะสามารถสร้างผลงานศิลปะ ให้แปลกแตกต่างไปจากที่เคยพบเห็นได้ ดังนั นการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะเกิดจากพื นฐานประสบการณ์ ที่เชื่อมโยงกับความนึกคิดและจินตนาการให้เกิดผง
งานในรูปแบบใหม่ๆ ที่ท าให้ผู้พบเห็นได้รับรู้กับความคิดฝันจินตนาการของผู้ปฏิบัติงานที
ต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างอิสระ  ผู้ปฏิบัติงานศิลปะที่ถ่ายทอดจินตนาการได้ดีนั น
จะต้องมีพื นฐานมาจากการได้สัมผัสรับรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์สั่งสมเป็นประสบการณ์และความช านาญ สู่การสร้างสรรค์งานด้วยจินตนาการ เป็น
การแสดงออกจากจินตนาการภายในสู่ภายนอก ผลงานศิลปะย่อมย่อมแสดงจินตนาการไว้ด้วย
เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราว รูปทรง เส้น สี บรรยากาศในภาพจินตนาการอาจจะเป็นเร่ืองของความ
เพ้อฝัน      คาดหวังในอนาคต จินตนาการไปสู่อดีต หรือไปสู่ดินแดนที่มองไม่เห็น  
ขั นตอนการเขียนภาพตามจินตนาการ มีล าดับเหมือนการเขียนภาพโดยทั่วไป คือ ร่างภาพก่อน ทั ง
ส่วนใหญ่และส่วนย่อยแล้วระบายสีตามเทคนิคที่ตนเลือก การเขียนภาพตามจินตนาการค่อนข้าง
จะอิสระเพราะไม่จ าเป็นต้องยึดความเหมือนจริง อิสระในการน าเสนอทางด้านรูปทรง สีสัน หรือ
เทคนิคอ่ืนๆแต่คงยึดหลักการสร้างสรรค์งานภาพเขียน คือ ในการจัดภาพ หรือองค์ประกอบให้ดู
สวยงาม  ” 

หิมพานต์ เป็นชื่อป่าที่มักกล่าวไว้ในชาดก  หรือนิยายเก่าๆ หลายเร่ือง เช่น เร่ืองพระสุธน
มโนราห์ และ จันทกินรี เป็นต้น แม้ในหนังสือไตรภูมิวินิจฉัยยังได้กล่าวถึงป่าหิมพานต์ว่า  เป็นป่า
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของชมพูทวีป ซึ่งเป็นดินแดนที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้  ทั งยัง
ได้พรรณนาถึงลักษณะของภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ตลอดจนชื่อของสัตว์ต่างๆ  ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่ง
นี ด้วย แต่เฉพาะเร่ืองของสิงสาราสัตว์เหล่านี มิได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างไว้เท่าไรนัก  

กระนั นก็ดี จากความวิจิตรพิสดารอย่างน่าพิศวง ที่ปรากฏในต านานชาดก หรือหนังสือ
โบราณต่างๆ ก็ได้ถูกถ่ายทอดสู่ความคิดคาดคะเนของคนไทย จนเกิดเป็นสิ่งบันดาลใจแก่ช่างไทย
โบราณ ทั งช่างเขียน ช่างหล่อ ช่างปั้น ฯ ให้ประดิษฐ์คิดค้นผูกลวดลายเป็นภาพเขียนบ้าง  รูปหล่อ
บ้าง  รูปปั้นบ้าง  เป็นรูปสัตว์ต่างๆ ในป่าหิมพานต์นี  

                                           

               1 สุชาติ  เถาทอง,  หนังสือวาดเส้น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 123. 
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ในชั นแรกนั น  ช่างโบราณก็ได้เพียงประดิษฐ์ขึ นจากจินตนาการเพื่อให้สวยงามผิดแผก
แตกต่างกว่าสัตว์ธรรมดา เพื่อให้สมกับเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ซึ่งพิสดาร ลี ลับซับซ้อนเท่านั น เช่น
หงส์  พญาครุฑ  พญานาค  แต่ต่อมาได้มีการประดิษฐ์ พลิกแพลง ให้มีรูปร่างแปลกประหลาดยิ่งขึ น  
มีการแยกเอาหัวและตัวของสัตว์ต่างๆ  แต่ละตัวมาสับเปลี่ยนกัน  เอาสัตว์น  ามาปนกับสัตว์บกบ้าง 
เช่น สินธพนัทธี  หรือ ม้าน  า เอาสัตว์อากาศปนกับสัตว์บกบ้าง เช่น  กรินทปักษา หรือ ช้างนก  เป็น
ต้น  การพลิกแพลงหลังๆ นี ท าให้สัตว์เพิ่มชนิด  มีรูปร่างแปลกประหลาดมากขึ น สัตว์เหล่านี จึงได้
ค านิยามว่า “สัตว์หิมพานต์” 

การประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบสัตว์หิมพานต์ของช่างไทยโบราณนี  มีปรากฏทั งรูปหล่อส าริด 
เช่น ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ภาพเขียนเป็นภาพลายเส้นรดน  าตามตู้พระธรรม  ตู้พระไตรปิฎก 
รูปไม้แกะสลักปิดทองตามฐานธรรมาสน์ และรูปปั้นตามฐานเจดีย์ต่างๆ ทั่วไป จึงเข้าใจว่าส่วน
ใหญแ่ล้วสรรค์สร้างขึ นเพื่อเป็นเคร่ืองสักการบูชาพระศาสนา  ประดับไว้บริเวณปูชนียสถาน  หรือ
วัดวาอารามต่างๆ ภาพสัตว์หิมพานเหล่านี เมื่อพิจารณาศึกษาแล้ว  ก็จะเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ผู้รักศิลปะ
ไทยควรที่จะศึกษา และถือเป็นแบบอย่างในความพยายามประดิษฐ์คิดค้นของครูช่างไทยโบราณ  
จนนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยอย่างหนึ่ง 2 ” 

ผลงานทัศนศิลป์ชุดนี เกิดขึ นจากความประทับใจเร่ืองราวจาก “ ป่าหิมพานต์ ”  จากการที่
ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดหลายแห่ง เช่น จากหนังสือ 
บทความ วารสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมชุดนี ของ
ข้าพเจ้า  เ ร่ืองราวจากป่าหิมพานต์มีความน่าสนใจ มีความลึกลับชวนพิศวง  โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีทั งพืชพรรณ และสัตว์ ต่างๆ มากมาย  ที่มีอยู่ในป่าแห่งนี  มีความ
แปลกประหลาด วิจิตรพิสดาร  เช่น สิงห์  หงส์ ครุฑ นารีผล ฯลฯ  และสัตว์ผสม เช่น คชสีห์ เกิด
จากช้างผสมกับสิงห์   

เหรา เกิดจากนาคผสมกับมังกร เป็นต้น  โดยช่างโบราณได้ประดิษฐ์คิดขึ นจากจินตนาการ
พลิกแพลงให้มีรูปร่างแปลกประหลาดยิ่งขึ น มีการแยกเอาหัวและตัวของสัตว์ต่างๆมาสับเปลี่ยนกัน 

โดยอาศัยสื่อจากภูมิปัญญาของครูช่าง “ ป่าหิมพานต์ ” น ามาแสดงออกโดยใช้ทัศนธาตุทาง
ศิลปะด้วยการวาดเส้น ซึ่งเป็นเทคนิคพื นฐานที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนที่แสดงออกมาจากจิตภายใน  
โดยเป็นการวาดเส้นต่อเน่ืองกันไป ตามจิตนาการและลักษณะเฉพาะตนของข้าพเจ้า 

 
 

                                           

               2 ประภาพรรณ  สายัณห์วิกสิต, หนังสือสัตว์หิมพานต์  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,  2527),  2. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
1. เพื่อจรรโลงใจในส่วนของความรู้สึกของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานงานอย่างมี

ความสุขโดยใช้จินตนาการได้อย่างอิสระ และส่งต่อไปสู่ผู้ชมผลงานให้มีความสุขในการรับชมและ
ชื่นชมผลงาน 

2. เพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางภูมิปัญญาของครูช่างในการสร้างสรรค์เร่ืองราวของ  
 “ ป่าหิมพานต์ ”  ควรจะรักษาไว้เพื่อความรู้ในเร่ืองโลก จักรวาร ชีวิต และจรรโลงจิตใจ สังคม เพื่อ
สืบต่อ 

3. เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกโดยน าภูมิปัญญาดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมไทย
ร่วมสมัยจากป่าหิมพานต์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงจินตนาการของคนในยุคปัจจุบันจากป่าที่แสนพิสดาร 
ความยิ่งใหญ่แห่งป่า สภาพแวดล้อม ชีวิต ความเป็นอยู่  ของพืชพรรณ แหล่งน  า  โขดหิน  และสัตว์ 
ที่มีความวิจิตรพิสดาร ด้วยท่าทาง อากัปกิริยาต่างๆ ของสัตว์หิมพานต์  

4. เพื่อพัฒนารูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดยใช้รูปแบบผสมของจิตรกรรมไทยกับ
ลายเส้นตามจินตนาการส่วนตนของข้าพเจ้าโดยอาศัยสื่อจากภูมิปัญญาของครูช่าง “ ป่าหิมพานต์ ”   
น ามาแสดงออกด้วยทัศนธาตุ เร่ืองเส้น ในแนวงานศิลปะไทยและพัฒนา  คลี่คลายสู่อีกโลกหนึ่ง
ตามแบบอุดมคติ   

 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 ขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตดังต่อไปนี  

1. ด้านเนื อหา  ได้น าเนื อหาเร่ืองราวจากป่าหิมพานต์เป็นแรงบันดาลใจในเบื องต้นในการ 

สร้างสรรค์ผลงาน 
2. ด้านรูปแบบ  เป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย กล่าวคือ ได้น ารูปแบบลายเส้นแบบศิลปไทย  

มาสร้างสรรค์ใหม่ตามแนวคิดของข้าพเจ้า 
3. ด้านเทคนิค  ใช้เทคนิควาดเส้นด้วยพู่กันบนผ้าใบ  

 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิได้แก่ จากประสบการณ์ 

ส่วนตัว  เร่ืองราวความรู้จากไตรภูมิทางด้านการก าหนดรูปแบบที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาค้นคว้า 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง บทความ วารสารและข้อมูลทุติยภูมิจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลส่วนที่น าไปสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมการสร้างสรรค์ ตาม 
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แนวความคิดและรูปแบบผลงาน 
3. พัฒนางานสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลส่วนที่น าไปสร้างสรรค์  

วิเคราะห์งานจากผลงานที่เตรียมการสร้างสรรค์ เพื่อคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลนั นขยายและน าไป
ปฏิบัติจริงการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อปฏิบัติตามขั นตอนและวิธีการตามที่ได้ก าหนดไว้ และน าเสนอ
ผลงาน เพื่อฟังการวิจารณ์แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4. น าเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน และสรุปผลงาน 
สร้างสรรค์ 
 
วิธีการศึกษา 
 1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
     1.1  จากประสบการณ์ส่วนตัว 
     เข้าไปทบทวนประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเร่ืองราว ป่าหิมพานต์จากแหล่ง ต่างๆ นั น 
มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

     โดยตั งข้ อสงสั ยว่ า  เหตุ ใดลั กษณะทางกายภาพ พื ชพรรณ และสัตว์ต่ า งๆ                       
จากป่าหิมพานต์ สามารถสร้างความประทับใจให้กับเรา จนมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์
ผลงาน 

      วิเคราะห์ความงาม ภาพรวมของลักษณะทางกายภาพแห่งป่าหิมพานต์  เป็นโครงสร้าง
ของผลงาน ว่าให้ความรู้สึกและส่งผลต่องานสร้างสรรค์อย่างไรบ้าง 

      วิเคราะห์รายละเอียด ในส่วนของส่วนประกอบย่อย ที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของลักษณะ
ทางกายภาพ เช่น หิน น  า พืชพรรณ และสัตว์  
      1.2  จากการก าหนดรูปแบบของงานสร้างสรรค์ 
  ตั งข้อสงสัยว่า  ความประทับใจจากป่าหิมพานต์ที่ข้าพเจ้าได้รับด้วยอิทธิพลจากครู
ช่างนั นมาตัดทอนให้เป็นรูปทรงตามจินตนาการ ที่ยังแฝงความรู้สึก  น่าพิศวง ชวนฝัน ภายใต้
โครงสร้างที่พยายามตัดทอนแทนค่ารูปทรงด้วยเส้นให้เป็นอิสระ ดูเคลื่อนไหว 

            1.2.1   ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเลือกใช้วัสดุ พื นผิว  โครงสร้าง  เนื อหา  
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์เพื่อน ามาวิเคราะห์ คัดเลือกไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
             1. 2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมการสร้างสรรค์ 

 สรุปให้เห็นว่าจากข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้ากับรูปแบบที่ได้ศึกษาค้นคว้านั นมีความ
เหมาะสมต่อการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไร 
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จากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาท าให้ทราบว่ารูปแบบงานเป็นเช่ นไร เพื่อถ่ายทอด  
แนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้าผ่านผลงานไปสู่ผู้ชม โดยเป็นงานจิตรกรรม มีเนื อหา 
เร่ืองป่าหิมพานต์ แสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งป่าหิมพานต์  ด้วยเทคนิควาดเส้น 

         3. การวิเคราะห์ผลงานเพื่อเตรียมการสร้างสรรค์  
โดยทบทวนจากการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าที่ผ่านมา  

              3.1 การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ต่างๆ 
               3.2 การศึกษาข้อมูลภาพลายเส้นจากตู้ลายรดน  า  หอสมุด วชิรญาณวโรรส 
               3.3 การศึกษาจากหนังสือ  บทความ  วารสาร ต่างๆ 
         4. การสร้างสรรค์ผลงาน  
  4.1 ก าหนดหัวข้อเร่ืองที่ต้องการร่างภาพ  แล้วหาข้อมูลที่สามารถเป็นแนวทางใน
การท างานมาใช้ในสเกตบวกกับจินตนาการส่วนตน 
  4.2 น าสเก็ตช์หลายแบบมาวิเคราะห์ แยกแยะเลือกแบบที่เหมาะสมมาก าหนด 
ขนาด ที่ได้จากการคัดเลือกมาขยายท างานจริง 
  4.3 ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการใช้จินตนาการไปตามโครงสร้างภาพที่ก าหนดไว้แล้ว
วิเคราะห์  ตรวจสอบลักษณะผลงานตามความพอใจ  ตามความมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปทั งใน
ระหว่างท างาน และเมื่องานสร้างสรรค์ส าเร็จ  แยกแยะ ประเด็นตามปัญหาที่เกิดขึ น 
  4.4 กระบวนการสร้างสรรค์ เพลิดเพลินกับการแสดงออกโดยการใช้จินตนาการ  
อิสระผสมผสานกับข้อมูลและรูปแบบไทยโบราณ 
  4.4.1 น าสเก็ตช์ที่เลือกไว้มาเป็นแบบในการสร้างสรรค์งาน 
  4.4.2 ก าหนดโครงสร้างภาพโดยตัวงานนั น โครงสร้างโดยรวม  อิสระ เคลื่อนไหว 
ในรูปแบบจิตรกรรม ด้วยเทคนิควาดเส้น 
      5. น าเสนอผลงาน 
   5.1 พิจารณาตามระยะของการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ 
   5.2 น างานสเก็ตช์มาประกอบการอธิบายเพื่อให้เกิดผลทางการวิจารณ์ 

 5.3 ฟังค าวิจารณ์ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับงานที่ผ่านมา แล้วจึงบันทึกข้อมูล 
เพื่อวิเคราะห์และสร้างสรรค์ต่อไป 
   5.4 สถานที่น าเสนองาน ห้องตรวจงาน  
      6. สรุปผลการสร้างสรรค์ตามความมุ่งหมาย 
   6.1  สามารถถ่ายทอดความประทับใจในบรรยากาศป่าหิมพานต์ ตามจินตนาการ
ที่ ให้อารมณ์ชวนฝันภายใต้โครงสร้างที่อิสระ เคลื่อนไหว 
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6.2  สามารถน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมด้วยเทคนิควาดเส้น 
                 แหล่งข้อมูล 
    1. แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร ได้แก่ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขต    พระราชวังสนามจันทร์ 
    2. แหล่งข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ วัดสุทัศน์เทพวนาราม , วัดพระแก้ว ,  
ต าบลวังเย็น  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
                    วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
 
     วัสดุ 

1. กระดาษนกกระจอก 
2. สมุดสเก็ตช์ 

 
     อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
1.1 กล้องถ่ายรูป   
1.2 คอมพิวเตอร์ 

2. อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน   
2.1 ดินสอ HB 
2.2 ยางลบ 
2.3 ปากกาหมึกซึม(สีด า)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 

 

 

             ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ได้พัฒนาแนวความคิด ทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ที่มีรูปแบบ  
       เฉพาะตน 
  2.  ถ่ายทอดจินตนาการ และสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้ตามความมุ่งหมาย 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ในแนวทางการวิจัยสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าประกอบด้วยความส าคัญต่าง ๆ ดังนี  
1.  ความหมายและคุณสมบัติของเส้น 
2.  ความหมายและหลักการของจินตนาการ 
3.  ศิลปะไทยและลายไทย 
4.  อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา (ป่าหิมพานต์จากไตรภูมิ) 
5.  งานวิจัยสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง     

การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้านั น มีแรงบันดาลใจที่เกิดจากการได้ศึกษาและสัมผัส
ศิลปะไทยและลายไทยของครูช่างโบราณ โดยเฉพาะลายไทย ที่มีการใช้เส้นที่ดูอิสระ ลื่นไหล 
ประกอบกับการได้ศึกษาในเร่ืองราวของป่าหิมพานต์อันเป็นส่วนหนึ่งของไตรภูมิ  จากภาพเขียน
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถต่างๆ  ลายรดน  า ประติมากรรม  หนังสือ  และนิตยสารต่างๆ เป็น
ต้น ได้เกิดความประทับใจในส่วนของพืชพรรณ โขดหิน  สายน  า และวิถีชีวิตของสัตว์หิมพานต์ 
ที่มารูปร่างแปลกๆ  ทั งหลาย ดูแล้วเป็นป่าที่ยิ่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ ชวนให้พิศวง  ท าให้ข้าพเจ้าเกิด
จินตนาการที่จะถ่ายทอดโลกในอุดมคติแห่ ป่าหิมพานต์ ตามทัศนะของข้าพเจ้าออกมาด้วยเทคนิค
วาดเส้น 
1.  ความหมายและคุณสมบัติของเส้น 
     1.1  “ความหมายของเส้น พจนานุกรมศัพท์ศิลปะได้ให้ความหมายว่า  ภาพวาดเส้น  ภาพซึ่งวาด
เป็นเส้น  ซึ่งอาจมีความสมบูรณ์ในตัวเองหรืออาจเป็นเพียงเส้นร่างก็ได้  หรืออาจแต่งเติมด้วยสีเพื่อ
สร้างแสงเงาให้เด่นชัดยิ่งขึ นการสร้างภาพด้วยวิธีนี ให้ผลได้หลายลักษณะตามแต่เจตนาของศิลปิน  
หรือจุดประสงค์ที่จะน าไปใช้  เช่น การวาดเส้นด้วยดินสอ   ( pencil  drawing )  หรือถ่าน ( charcoal  
drawing ” 3

                                           

            3  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศลิปะ  (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,  2530), 18. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 

 

“ สีกับการใช้สีในทางจิตรกรรมและวาดเส้นจะมีพื นฐานร่วมกันบางประการ  เช่น การใช้สี
เดียว หรือแบบเอกรงค์ (mono chorme)   โดยท าให้เกิดค่าของสีต่างๆ กัน  ในบางกรณีอาจใช้สีอ่ืน
ผสมด้วย   แต่เมื่อมองแล้วจะเห็นภาพทั งหมดเป็นสีเดียวเทคนิคการใช้สีลักษณะนี จัดเป็น   วาดเส้น  
และในบางลักษณะอาจจะมีความซ  าซ้อนกันกับภาพจิตรกรรมบ้าง   เช่น  การระบายสี  แต่ภาพวาด
เส้นจะใช้สีๆ  เดียว  และใช้ความแตกต่างกันของคุณค่าของสี  หรือความอ่อนแก่ของสีเพียงสีเดียว
เป็นส าคัญ” 4 

“ ส าหรับผู้เร่ิมฝึกหัด  วาดเส้น  ปัญหาที่มักจะเกิดขึ นอยู่เสมอก็คือ   ความกังวลในเร่ืองการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาขั นมูลฐานส าหรับวาดเส้น  ซึ่งถือว่ายาก  และเป็นสิ่งที่โต้เถียงกันอยู่
เสมอ  ทางตะวันตกเชื่อกันว่ามูลฐานการวาดเส้นเร่ิมจากการเห็นคุณค่าของเทคนิคต่างๆ  ซึ่งมีการ
พัฒนามาจนถึงยุคเรอนาซอง ( renaissance) หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นความคิดที่มีเหตุผลและ
ความคิดที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ นในประวัติศาสตร์  ตั งแต่ยุคเรอเนซองจนถึงช่วงร้อยปีที่ผ่านมา  ท า
ให้คุณค่าจากยุคเดิมมาสู่หนทางใหม่ได้รับการพัฒนาจนกล่าวได้ว่า ความส าคัญขั นมูลฐานของการ
วาดเส้นจะมีเพิ่มขึ นด้วย” 5 
            “ เส้น ( Line) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของโครงสร้างทางศิลปะที่แสดงออกมาอย่างมี
ความหมาย  และให้ความรู้สึกทางอารมณ์ และจิตใจแก่ผู้ดู   หรือให้ความหมายถึง  ขนาด  ความยาว  
และทิศทาง  เป็นทัศนธาตุเบื องต้นที่ส าคัญที่สุด  เป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกๆ แขนง  เป็นพื นฐาน
ของทุกสิ่งในจักรวาล  เส้นแสดงความรู้สึกได้ทั งด้วยตัวมันเอง  และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ 
ขึ น งานจิตรกรรมไทย  จีน  และญ่ีปุ่น  ล้วนมีเส้นเป็นหัวใจ ในการแสดงออก     ศิลปินตะวันตก
บางคน  เช่น  ซันโดร  บอตติเชลลิ ( Sandro  Botticelli ) วิลเลี่ยม  เบลก ( William   Blake ) และ 

                                           

                4   วิรัตน์   พิชญไพบูลย์,  หนังสือความเข้าใจศิลปะ (กรงุเทพฯ:  ไทยวัฒนาพานิช,  2528), 110.  

                      
5
   สุชาติ  เถาทอง,  หนังสือวาดเส้น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 133. 
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ปาโบล   ปิกัสโซ ( Paplo  Picasso ) ก็ใช้เส้นเป็นแกนส าคัญ   แม้แต่ในงานประติมากรรม  ซึ่ง
ส่วนมากจะแสดงด้วยวัสดุ  และปริมาตร   ก็ยังต้องประกอบขึ นด้วยมวลของรูปทรงกับเส้นรูปนอก
ที่สมบูรณ์ ถ้ามีแต่มวลที่ปราศจากรูปนอก  ก็ย่อมจะเรียกเป็นงานประติมากรรมไม่ได้   นอกจากนี 
การเร่ิมต้นและการพัฒนาจินตนาการของทัศนศิลปิน   ไม่ว่าจะเป็นจิตรกร   ประติมากร  หรือ
สถาปนิก   จะต้องอาศัยเส้นเป็นปัจจัยส าคัญทั งสิ น” 6 
 

“ ได้กล่าวไว้ว่า เส้นมีมิติเดียว  คือ  ความยาว  มีลักษณะต่างๆ มีทิศทางและมีขนาด  
ลักษณะต่างๆ  ของเส้น  ได้แก่  ตรง  โค้ง  คด  เป็นคลื่นฟันปลา  เกล็ดปลา  ก้นหอย  ชัด  พร่า  ประ  
ฯลฯ  ทิศทางของเส้น   ได้แก่  แนวราบ  แนวดิ่ง  แนวเฉียง  แนวลึก  ขนาดของเส้น  เส้นจะไม่มี
ความกว้าง  มีแต่เส้นหนา  เส้นบาง หรือเส้นใหญ่  เส้นเล็ก  ความหนาของเส้นจะต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับความยาว  ถ้าเส้นสั นจะมีความหนามาก   จะหมดคุณลักษณะของเส้น  กลายเป็น
รูปร่าง ( shape) สี่เหลี่ยมผืนผ้าไป”  

 
“ ได้กล่าวไว้ว่า เส้น เกิดจาก การเคลื่อนที่ไปของจุด  ด้วยการกระท าของแรงอย่างใดอย่าง

หนึ่ง  ในงานวาดเส้น  จุด คือ ปลายดินสอ  หรือเคร่ืองมืออย่างอ่ืน  แรง คือ  แรงกล้ามเนื อของผู้วาด
เคลื่อนที่ไปบนพื นผิว  ขนาดและทิศทางของเส้น  เป็นจุดที่ต่อเนื่องกันออกไป   เส้นจึงมีความยาว  
จนสามารถที่จะวัดความยาวตามลักษณะของการใช้สอยต่างๆ ลักษณะของเส้น  สามารถแสดงออก
ถึงบุคลิกภาพ  ลักษณะและความแตกต่างของบุคคล  และวัตถุต่างๆ ที่ใช้  การใช้เส้นให้ประสาน
กลมกลืนกัน  จะช่วยให้แลดูเป็นระเบียบ  การใช้เส้นให้มีทิศทางขัดแย้งกัน  จะท าให้เกิดความ
สับสน  ความไม่มีระเบียบ”  

 
 
 
 
 
 
 

                                           
                 6 สุชาติ  เถาทอง,  หนังสือวาดเส้น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 115. 
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1.2  คุณสมบัติของเส้น 
 

1.2.1  หน้าที่ของเส้น 
  “ เนื่องจากเส้น เป็นโครงสร้างส าคัญ  หรือเป็นหัวใจส าคัญของการวาดเส้น  การท าความ

เข้าใจกับลักษณะ  และหน้าที่ของเส้นจึงน่าจะเป็นการปูพื นที่ ดีในการเข้าถึงคุณค่า  และเป็น
แนวทางของการแสดงออกในการวาดเส้นต่อไป  ความจริงแล้วเรามีเร่ืองที่จะพูดถึงเส้นได้อีก
มากมาย  โดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับระนาบ ( planes ) แสงเงา ( light & shade) และทิศทาง          
( direction) แต่ถึงอย่างไรก็สรุปได้ว่า  เส้นมีหลายหน้าที่ต่างๆ มากมาย ” 7   

“ เส้น แบ่งพื นที่ว่างออกจากกัน  เส้นตามปกติจะแสดงความเป็นสองมิติในภาพ  เพราะมัน
เคลื่อนที่ถูกลากไปบนพื นผิวที่แบนราบ  และแบ่งที่ว่างของแผ่นภาพออกเป็นสองส่วน  สองข้าง
ของตัวมันเอง  เมื่อเส้นถูกลากเป็นวงกลม  หรือรูปนอกของรูปทรงต่างๆ   เช่น  คน  สัตว์  สิ่งของ  
เส้นจะแบ่งที่ว่างออกเป็นที่ว่างภายนอกกับที่ว่างภายใน ” 8 

 
  “ เส้น  สร้างทิศทางและความเคลื่อนไหว  ความเคลื่อนไหวของเส้น คือ  ธรรมชาติเบื องต้นที่

ส าคัญของวาดเส้น  เทคนิคบางอย่าง  หรือวิธีการแสดงออก  ล้วนเป็นส่วนประกอบให้กับความ
เคลื่อนไหวของเส้น  ลักษณะที่ต่อเนื่องของความเคลื่อนไหว  เป็นลักษณะพิเศษของเส้น  ที่ไม่อาจ
กระท าได้ด้วยทัศนธาตุอย่างอ่ืน  และไม่อาจถ่ายทอดลงในสื่ออย่างอ่ืนได้ง่ายนัก นอกจากในภาพ
พิมพ์บางประเภทที่เกือบจะเป็นการจ าลองงานวาดเส้น  ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์  ในขณะที่เส้นรูปนอก
เคลื่อนไหวไปอย่างนุ่มนวล  หรือก้าวร้าวนั น  โครงสร้างภายในของรูปทรงก็จะก่อตัวขึ น  
สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของเส้น  ขณะที่เรามองเห็นโครงสร้างของรูปทรงที่เป็นมวล  เส้นรูป
นอกก็จะเคลื่อนไหวประสานตามไปด้วย     ทิศทางและอาการที่เส้นเคลื่อนไหวไปนั นน่าตื่นเต้น
อย่างยิ่งเหมือนกับการผจญภัยไปในพื นที่  ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ น  เมื่อใด  ปากกา  ดินสอด า  
ดินสอเงิน ( silver   point ) จะสร้างเส้นที่มีแนวทาง  และทิศทางค่อนข้างแน่นอน  พู่กันที่อุ้มหมึกมี
ความยืดหยุ่นมาก    จะมีคุณลักษณะอื่นเพิ่มขึ น  คือ  หนักเบา  อ่อนแก่  แรงค่อย  แห้งเปียก   

 
 

                                           

         7  สุชาติ  เถาทอง,  หนังสือวาดเส้น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 120. 

         8 ชลูด   นิ่มเสมอ. หนังสือองค์ประกอบของศลิปะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,  2531), 30. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สัมพันธ์กับทิศทาง  ความยืดหยุ่นบางจุดของพู่กัน  จะส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์  และ
ผลกระทบต่อความหลากหลายของเส้น  ซึ่งเส้นมีส่วนช่วยเสริมการแสดงออก  ลักษณะเฉพาะของ
วาดเส้น” 9              

  “ วาดเส้นเป็นเคร่ืองมือ หรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการศึกษาและฝึกฝนเพื่อความ
เจริญเติบโตอย่างสมดุลระหว่างความคิดกับการกระท า  วาดเส้นเป็นศิลปะที่ไม่ต้องอาศัยสีอย่างใน
งานจิตรกรรม  หรืออาศัยปริมาตรที่กินระวางเนื อที่อย่างในงานประติมากรรม  แต่สามารถใช้เป็น
โครงสร้างทางความคิดและรูปทรงได้ไม่แพ้ทัศนศิลป์สาขาอ่ืน  อาจแสดงด้วยลักษณะ  2  มิติ  3  
มิติ  ด้วยชั นเชิงของการใช้เส้น  หรือด้วยการเพิ่มน  าหนักอ่อนแก่ของแสงเงาหรือลักษณะผิวลงไป
เพียงเล็กน้อย ” 10 

  วาดเส้นเชิงวิชาการ  วาดเส้นก็คือการลากหรือการวาดเส้นลงไปบนพื นผิวของวัสดุอย่างใด
อย่างหนึ่ง  เพื่อให้เกิดร่องรอยหรือรูปร่างขึ น เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก  หรือความคิดออกมาให้
ปรากฏแก่สายตา  เช่น  การวาดดินสอหรือปากกาลงบนกระดาษ  การลากกิ่งไม้  ขีดลงบนพื นทราย  
การวาดปลายเหล็กแหลมลงบนแผ่นโลหะเคลือบขี ผึ ง  การตวัดพู่กัน  ที่อุ้มหมึกลงบนผ้าไหม  และ
แม้แต่การวาดดวงไฟในอากาศของปีกัสโซให้เป็นรูปร่างต่างๆ แล้วบันทึกไว้ด้วยภาพถ่าย  ก็เป็น
วิธีการวาดเส้น 

    1.3  ค าจ ากัดความของเส้น  

 1.3.1  ทางเรขาคณิต  เส้นเกิดจากจุดจ านวนมากมายนับไม่ถ้วน  

         1.3.2  ทางศิลปะ  เส้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด (Moving  dot)  จ านวนมาก  ไปในทิศทาง
ที่ก าหนด  หรือเส้นเกิดจากการ ขูด  ขีด  ลาก  ถู  ระบาย  ฯลฯ  ด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ  เช่น  
ดินสอ  พู่กัน  ปากกา  และของแหลมทุกชนิด   

1.3.3   เส้นพื นฐานมี 2 ลักษณะ คือ 

        1.3.3.1  เส้นตรง 

      1.3.3.2  เส้นโค้ง 

                                           

             9  สุชาติ  เถาทอง,  หนังสือวาดเส้น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 121. 

            10  ชลูด  นิ่มเสมอ, หนังสือองค์ประกอบทางศิลปะ (กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2553), 10. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        เส้นทั ง 2 ลักษณะนี   สามารถสร้างเป็นลักษณะอ่ืน ๆ  ได้อีกหลายลักษณะ อาทิ เช่น  เส้นฟัน
ปลา (ซิกแซก) เกิดจากเส้นตรง  เส้นคลื่น  เกิดจากเส้นโค้ง เป็นต้น 

 1.3.4  รูปแบบของเส้น มี 2 แบบ คือ  

    1.3.4.1    เส้นแบบเรขาคณิต  (Geometrical  Line) หมายถึงเส้นที่เขียนด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้แก่ ไม้บรรทัด  วงเวียน  ไม้ฉากสามเหลี่ยม  ไม้ที ( T - square) และเคร่ืองมือต่าง ๆ จะได้
เส้นในลักษณะที่แน่นอนตายตัวคือ กลม  ตรง  โค้ง  เส้นในลักษณะนี  จะให้ความรู้สึกมั่นคง  
แข็งแรง กระด้างไม่อิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

              1.3.4.2    เส้นแบบลายมือ  (Calligraphic  Line) หมายถึง เส้นที่  ขีด  เขียน  ตวัด  เส้นลักษณะ
นี จะมีลักษณะส่วนตัว  ไม่เป็นระเบียบอย่างเส้นเรขาคณิต  ซึ่งอาจจะอ่อน  แข็ง  นุ่มนวล  กระด้าง  
เคลื่อนไหว  ทื่อ  เลื่อนไหล  หนา  บาง  พร่ามัว  คมชัด   ด้วยการวาดและระบาย 

 

 

 

ภาพที่ 1 เส้นแบบเรขาคณิต 
ที่มา เส้นแบบเรขาคณิต,  accessed 27 may 2012. Available 
from  http:// www.chaiwbi.com 

ภาพที่ 2 เส้นแบบลายมือ 
ที่มา เส้นแบบลายมือ,  accessed 27 may 2012. Available 
from   
http://www.bloggang.comBloggang.com Bloggang.com  
 

http://www.thaigoodview.com/node/15114
http://www.thaigoodview.com/node/15114
http://www.thaigoodview.com/node/15114
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 1.3.5   ชนิดของเส้น ( Types  of   Line )  

                          1.3.5.1   เส้นแท้จริง  (Actual  Line) หมายถึงเส้นที่แสดงความคมชัด  เข้ม  ในงาน
ศิลปะแม้จะมีความหนา บางอยู่ในตัว  โดยแสดงบุคลิกของเส้นในลักษณะต่างๆ  เช่น  ตรง  โค้ง  
ซิกแซก  โค้งไปโค้งมา  ฯลฯ  หรือประกอบกันขึ นเป็นรูปร่างและรูปทรง  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.2   เส้นโค้งโดยนัย (Implied  Line) หมายถึง เส้นที่ขาดหายไปบางส่วน หรือ
หลายๆ ส่วนของเส้นแท้จริง  แต่ผู้ดูสามารถรับรู้ได้ด้วยการมองรูปลักษณะของเส้นโดยนัย  และ
ทราบว่าเป็นเส้น ตรง โค้ง หรือ ซิกแซก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  เส้นแท้จริง 
ที่มา หลักการทัศนศิลป์,  accessed 27 may 2012. Available from   http://www. 
watkadarin.com 

 
 

ภาพที่ 4  เส้นโค้งโดยนัย 
ที่มา หลักการทัศนศิลป์,  accessed 27 may 2012. Available from   
http://www. watkadarin.com 
 

http://www.thaigoodview.com/node/15114
http://www.thaigoodview.com/node/15114
http://www.thaigoodview.com/node/15114
http://www.thaigoodview.com/node/15114
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1.3.5.3  เส้นไม่มีตัวตน ( Psychic  Line)  หรือเส้นโดยจิต  หมายถึงเส้นที่สามารถ
รับรู้ได้  ด้วยความรู้สึกทางสมอง  ว่ามีเส้นปรากฏอยู่ แต่ความจริงแล้วไม่มี  เส้นใน
ลักษณะนี ต้องอาศัย จินตนาการจากสิ่งสองสิ่งหรือหลายสิ่งที่สัมพันธ์กัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.3.6  ความรู้สึกที่ได้รับจากการรับสัมผัสลักษณะ   ของเส้น 

 

 

                            1.3.6.1 เส้นตรง (Straight  Line) หมายถึง เส้นตรงใด  ทิศทางใด  ทิศทางหนึ่ง ให้ 

                                        ความรู้สึก แข็งแรง  แน่นอน ถูกต้อง  รุนแรง  เข้ม  หรือเด็ดเดี่ยว   

              

 

                  1.3.6.2  เส้นตั ง  (Vertical  Line) ให้ความรู้สึกมั่นค   แข็งแรง  สูง   สง่า  พุ่งขึ น   

                                รุ่งเรือง  จริงจังหรือเคร่งขรึม 

 

ภาพที่ 5  เส้นไม่มีตัวตน 
ที่มา หลักการทัศนศิลป์,  accessed 27 may 2012. Available 
from   http://www. watkadarin.com 
 

http://www.thaigoodview.com/node/15114
http://www.thaigoodview.com/node/15114
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                                                        1.3.6.3  เส้นนอนราบ (Horizontal   Line)  ให้ความรู้สึกกว้าง  เงียบ  

                                                                      สงบ  พักผ่อน  นิ่ง เฉย 

         

 

                             1.3.6.4   เส้นเฉียง (Diagonal  Line) ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง  ไม่แน่นอน 

                                            เคลื่อนไหว  รวดเร็ว 

 

 

                             1.3.6.5  เส้นซิกแซก (Zigzag  Line) ให้ความรู้สึกรุนแรง  กระแทกเป็นห้วง ๆ   

                                           ตื่นเต้น   สับสน  วุ่นวาย  ไม่แน่นอน  ต่อสู้  ท าลาย 

 

 

                            1.3.6.6  เส้นโค้ง (Curved  Line) ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน  นุ่มนวล  คลายความ 

                                          กระด้าง 

 

    

                            1.3.6.7   เส้นคลื่น  (Undulating  Line) ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวช้าๆ  สุภาพ  

                                         อ่อนโยน  สบาย  นุ่มนวล  เย้ายวน  ความเป็นหญิง 
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   1.3.6.8 เส้นโค้งก้นหอย ( Spiraling  Curve  Line) ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 

                                                   มีพลัง  เจริญเติบโต  หมุนเวียน  หรือคลี่คลาย 

 

ฉะนั น  เส้น มีมิติทางความยาวที่เห็นได้ชัดเจน  เส้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับความกว้างถึง
จะเรียกว่า เส้น ค าจ ากัดความของเส้นในทางเราขาคณิต  เส้นเกิดจากจุดจ านวนนับไม่ถ้วนในทาง
ศิลปะเกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด  เส้นพื นฐานมี 2 ลักษณะ คือ เส้นตรงและเส้นโค้ง  รูปแบบของ
เส้น 2 แบบ คือ แบบเรขาคณิตและแบบลายมือ  ชนิดของเส้นมี 3 ลักษณะ ได้แก่  เส้นแท้จริง  เส้น
โดยนัย  และเส้นไม่มีตัวตน  เส้นในลักษณะต่างๆ เช่น  เส้นตรง  เส้นโค้ง  ฯลฯ  จะให้ความรู้สึก
การรับสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป 11 

 

     
2. ความหมายและหลักการของจินตนาการ 
2.1 ความหมายของจินตนาการ  
          จินตนาการ มีที่มาตามรูปศัพท์ว่า จินตน + อาการ  หมายถึงการสร้างภาพขึ นในจิตใจ  
จินตนาการก็เป็นกระบวนการก่อรูปขึ นในส านึก โดยแรงขับจากจิตใจ  ซึ่ งรูปลักษณ์ที่สร้างจาก
จินตนาการนั นอาจเหมือน แตกต่าง หรือพิสดารไปจากสิ่งที่เคยเห็นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นได้  
แหล่งที่มาของจินตนาการอาจเกิดจากการกระตุ้นของประสบการณ์ภายนอกหรืออาจเกิดจากการ
กระตุ้นของอารมณ์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สะสมอยู่ภายใน 

                                           

          11 เทียนชัย  ตั งพรประเสริฐ, หนังสือองค์ประกอบศิลป ์1 (กรงุเทพฯ: บริษัท เฟื่องฟ้า พริ นติ ง, 2542), 12-16. 
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                การกระท าหรือพลังอ านาจของจิตซึ่งสร้างรูปที่มิได้มีให้ปรากฏ  มีค าเปรียบว่า 
จินตนาการเป็นดวงตาที่สามของศิลปินที่สามารถเห็นภาพที่คนทั่วไปมองไม่เห็น หรือไม่อาจคิด
ค านึงไปถึงได้ ภาพที่สร้างจากจินตนาการก็คือจินตภาพนั่นเอง12 
                จินตภาพ เป็นผลิตผลจากจินตนาการ คือภาพที่เกิดจากอ านาจของจิตใจ เป็นภาพที่เห็นไม่
ชัดเจน  จับต้องไม่ได้ จนกว่าศิลปินจะได้ถ่ายทอดเป็นจินตภาพโดยผ่านภาพร่างหรือผลงานศิลปะ
รูปลักษณ์ต่างๆ กัน และพัฒนาไปเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สมบูรณ์13 
                 จินตนาการเป็นผลมาจากการรับรู้ตามประสาทสัมผัสต่างๆ ของมนุษย์เรา ดังกล่าวแล้ว  
เมื่อรู้มาก  เห็นมาก ก็ท าให้เกิดความคิดมาก  มีจินตนาการในสิ่งต่างๆ มาก กล่าวได้ว่า จินตนาการ
เกิดการสั่งสมของการรับรู้ทั งมวล  ดาวินซี่  ผู้คิดสร้างเคร่ืองบินคนแรกของโลกนั น  จะต้องเคยเห็น
นกบิน  หรือเห็นแมลงต่างๆ บินมาก่อน  รู้ว่านกบินได้ แล้วจึงเกิดจินตนาการสร้างเคร่ืองบิน ท าการ
ทดลองค้นคว้าต่อมา    จินตนาการเกิดได้สองทาง คือ เกิดจากการรับรู้จากวัตถุจริงๆ และจาก
ความคิดหรือทางใจ และถ้าเกิดมีจินตนาการมากเกินไป  ก็เรียกว่าเป็นความคิดเพ้อฝัน ฟุ้งซ่าน 
(Fantasy) เมื่อศิลปินสร้างรูปตามความคิดเพ้อฝันนี   เขาก็มักจะท าให้แตกต่างไปจากที่ตนเคยเห็น  
บางทีก็ท าให้น่ากลัว บางทีก็ท าให้ชวนสงสัยว่า  จริงหรือ มีหรือ เป็นไปได้หรือ ดังเช่นภาพต่างๆ 
ของไทย เช่น กินรี คชสีห์ หรือสัตว์ในโบราณนิยายต่างๆ เป็นต้น ในปัจจุบัน ถ้าศิลปินมีจินตนาการ
มาก เพ้อฝันมากจนผู้ดูไม่เคยคิด ไม่เคยเห็นมาก่อน ศิลปินผู้นั นก็ไม่แคล้วที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคน
บ้าๆ บอๆ หรือถูกสังคมสอบสวน ถูกบุกรุกทางเสรีภาพ  ซึ่งไม่ต่างอะไรกับสุภาพสตรีที่ตัดผม หรือ
ทาปากคนแรก สังคมจะต าหนิว่าเป็นคนไม่ดี ดังนั นจินตนาการจึงมักขึ นอยู่กับขอบเขตแห่งความ
พอดีของสังคมด้วย 14 

จินตนาการหมายถึง การคิดสร้างภาพในจิตใจหรือพลังของจิตที่สร้างภาพขึ นใหม่ภายในใจ 
ให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่าหรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการ 

 

 

                                           

                12 ชลูด นิ่มเสมอ, หนังสือองค์ประกอบทางศิลปะ  (กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 17. 

               13 ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์, การวิจัยทางศิลปะ  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2548),  26. 

                 14 อารี สุทธิพันธ์. หนังสือศิลปะกับมนุษย์ ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2523), 34. 
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ท าให้เกิดภาพขึ นในส านึกเรียนว่า “จินตภาพ” จินตภาพเหล่านี เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่
ได้นับสะสมอยู่ภายใน จินตนาการเป็นผลมาจากอวัยวะสัมผัสของมนุษย์ปะทะกับสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เกิดเป็นประสบการณ์สั่งสมแล้วจึงประยุกต์โดยการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือผสมผสาน
ประสบการณ์ๆถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะหรือเกิดจินตภาพนึกคิดไปเอง อาจจะมีหรือไม่มี
ในโลกนี ก็ได้ เช่น บทกวี นวนิยาย ใต้ท้องทะเลลึก ใต้ดินคนป่า โลกในอนาคต ความฝันหรือการ
เขียนภาพ  

2.2  หลักการเขียนภาพตามจินตนาการ  
            การเขียนภาพตามจินตนาการ จะท าได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เขียนภาพนั นเป็นคนช่างสังเกต รู้จัก
วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆที่ต้องการน าเสนอ โดยน ามาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางศิลปะซึ่ง
หมายถึงประสบการณ์ในทางฝึกปฏิบัติและประสบการณ์จากการได้ศึกษาผลงานศิลปะทั่วๆไป ซึ่ง
จะสามารถสร้างผลงานศิลปะ ให้แปลกแตกต่างไปจากที่เคยพบเห็นได้ ดังนั นการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเกิดจากพื นฐานประสบการณ์ ที่เชื่อมโยงกับความนึกคิดและจินตนาการให้เกิดผงงานใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่ท าให้ผู้พบเห็นได้รับรู้กับความคิดฝันจินตนาการของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการ
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างอิสระ  ผู้ปฏิบัติงานศิลปะที่ถ่ายทอดจินตนาการได้ดีนั นจะต้องมี
พื นฐานมาจากการได้สัมผัสรับรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
สั่งสมเป็นประสบการณ์และความช านาญ สู่การสร้างสรรค์งานด้วยจินตนาการ เป็นการแสดงออก
จากจินตนาการภายในสู่ภายนอก ผลงานศิลปะย่อมย่อมแสดงจินตนาการไว้ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองราว รูปทรง เส้น สี บรรยากาศในภาพจินตนาการอาจจะเป็นเร่ืองของความเพ้อฝัน คาดหวังใน
อนาคต จินตนาการไปสู่อดีต หรือไปสู่ดินแดนที่มองไม่เห็น ขั นตอนการเขียนภาพตามจินตนาการ 
มีล าดับเหมือนการเขียนภาพโดยทั่วไป คือ ร่างภาพก่อน ทั งส่วนใหญ่และส่วนย่อยแล้วระบายสี
ตามเทคนิคที่ตนเลือก การเขียนภาพตามจินตนาการค่อนข้างจะอิสระเพราะไม่จ าเป็นต้องยึดความ
เหมือนจริง อิสระในการน าเสนอทางด้านรูปทรง สีสัน หรือเทคนิคอ่ืนๆแต่คงยึดหลักการ
สร้างสรรค์งานภาพเขียน คือ ในการจัดภาพ หรือองค์ประกอบให้ดูสวยงาม 15 

 

 

                                           

          15 สุชาติ  เถาทอง,  หนังสือวาดเส้น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 135. 
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3.  ศิลปะไทยและลายไทย  
     แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้มาจากศิลปะไทยและลายไทยของครูช่าง
ดังนี  
3.1 ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและขอม 

          ประเทศอินเดีย    เป็นประเทศที่มีอารยธรรมของตนเองและได้รับวัฒนธรรมจากชนชาติอ่ืน
ร่วม  ได้แก่  เมโสโปเตเมีย  อิหร่าน  กรีก  โรมัน  วัฒนธรรมของอินเดียมีอิทธิพลแก่ชนชาติ
ตะวันออกทั งทางตรงและทางอ้อม   โดยเฉพาะทางด้านศิลปะ   ซึ่งได้ขยายอิทธิพลอย่างกว้างขวาง
ไปสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ศิลปะอินเดียนั นเกิดจากแรง
บันดาลใจทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต่างๆ  เช่น  ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอินเดียเป็นประเทศที่มีการ
นับถือศาสนาหลากหลาย  ได้แก่  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาพุทธ  ท าให้ศิลปะซึ่งสว่นใหญ่
ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนา   

 

อินเดียมีการติดต่อกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลานานแล้ว จากหลักฐาน
ทางโบราณคดี แสดงให้เห็นร่องรอยวัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคนี  มีมาไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรณ
ที่ ๗ ในศตวรรษต่อมา ก็ได้ปรากฏหลักฐานเป็นศิลาจารึกภาษาสันสกฤต และพระพุทรูปในภูมิภาค
นี ด้วย ดังนั นเมื่อไทยสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ วัฒนธรรม
อินเดียจึงได้แพร่หลาย และมีอิทธิพลต่อผู้คนในดินแดนประเทศไทยอยู่อย่างกว้างขวางแล้ว ในเวลา
ไม่นานต่อมาพระมหากษัตริย์ และประชากรของอาณาจักรสุโขทัย จึงรับวัฒนธรรมอินเดียอีกหลาย
ประการ โดยผ่านอาณาจักรที่รุ่งเรืองในบริเวณนี มาก่อน โดยเฉพาะขอมหรือเขมรตามพรลิงค์ 
(นครศรีธรรมราช) มอญ ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ก็ได้รับช่วงวัฒนธรรมอินเดียต่อมา 
วัฒนธรรมอินเดียซึ่งไทยรับมาในส่วนของศิลปกรรม 

 
              ศิลปกรรมของอินเดีย ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทางด้านประติมากรรม เช่น พระพุทธรูป 
พระโพธิสัตว์ ด้านสถาปัตยกรรม เช่น สถูป เจดีย์ ด้านจิตรกรรม เช่น ภาพฝาผนัง มีอิทธิพลอย่าง
ลึกซึ งต่อศิลปกรรมของไทย อิทธิพลของเร่ืองรามายณะ หรือรามเกียรติ์ ท าให้นาฏศิลป์ของอินเดีย 
มีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ไทยเช่นกัน ทั งการแต่งตัว และท่าร่ายร า  
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ลักษณะลายของอินเดียนั น  จะปรากฏอิทธิพลอย่างรุนแรงในศิลปะสมัยทวารวดี รวมทั ง
ฟูนันด้วย  ศิลปะในแหลมอินโดจีน เมื่อรุ่นพุทธศตวรรษที่ 11-13 มักจะจ าหลักหลายคล้ายกับลายที่
เราเรียกกันว่า  ลายผักกูด  คือมีแกนกลางเป็นลายเป็นแผ่นโค้ง เหมือนคลื่น ตรงคีบของลาย คือ 
ส่วนข้างท าเป็นหยักและขมวดลายม้วนตัว มิใช่พุ่งเป็นเปลวแหลมเหมือนลายไทยปัจจุบัน ลายชนิด
นี ปรากฏให้เห็นที่แผ่นศิลาจ าหลักที่พิพิธภัณฑ์นครปฐม  รูปลายล้อมรอบตัวสิงห์  และบนใบเสมาที่
เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งจ าหลักรูปพระพุทธเจ้าก าลังแสดงเทศนา  และสรภังค
ชาดกบนแผ่นเดียวกัน ลายที่พบสองแห่งนี  แม้ว่าจะมีต าแหน่งสถานที่ห่างไกลกันมาก ซึ่งบ่งชัดว่า
เป็นนครเอกเทศ  ไม่มีความผูกพันกันในรูปอาณาจักร แต่เพราะว่าต่างก็อยู่ร่วมยุค และรับอิทธิพล
จากครูอินเดียมาด้วยกัน ศิลปะจึงคล้ายคลึงกัน  ซึ่งมิไดห้มายความว่าเหมือนกันเฉพาะ 2  แห่งนี 
เท่านั น แม้นครอ่ืนก็ที่สร้างศิลปะร่วมสมัยเป็นแบบทวารวดี ดังเช่น  อู่ทอง  บ้านคูบัวที่ราชบุรี 
และลพบุรี ลายปูนปั้นกับลายจ าหลักศิลาที่ปรากฏ ล้วนเป็นแบบแผนเดียวกันทั งนั น  อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอินเดียดังที่กล่าวมา ไทยไม่ได้รับโดยตรงจากอินเดีย  หากแต่รับผ่านเพื่อนบ้านของไทย 
คือ ขอม (เขมร) มอญ ลังกา ส าหรับขอมยังมีอิทธิพลทางด้านภาษาต่อไทยเราด้วย นั่นคือ ค าใน
ภาษาเขมรหลายค า กลายเป็นภาษาที่ใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือราชา
ศัพท์ 
        โดยสรุปแล้ว ศิลปะอินเดียจะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนา  โดยส่วนมากจะนิยมการสร้างงาน
ประติมากรรมเพื่อการบูชา  สถาปัตยกรรมสร้างขึ นเพื่อเป็นเทวสถานหรือประกอบพิธีทาง
ศาสนา  ส่วนจิต-กรรมมักไม่ค่อยกล่าวถึง  ซึ่งจิตกรรมอินเดียโดยรวมแล้วมีความเกี่ยวข้องทาง
ศาสนาเช่นเดียวกัน  โดยเป็นภาพจิตกรรมฝาผนัง  หรือภาพเขียนประกอบคัมภีร์ ซึ่งมีการใช้สีที่
สดใส  ไม่เน้นแสงเงา16 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
16  จันทพงษ์ วะลี, สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่มที่ 20 (กรุงเทพฯ: สารานุกรมไทย, 2524), 4. 

 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=20&page=main


23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                1. ยุคแรกพุทธศตวรรษที่ 14-15 มีพระโพธิสัตว์และ พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  พระพุทธรูปอินเดีย 
ที่มา   พระพุทธรูปอินเดีย ,  accessed 27 
 may 2012. Available 
from  http:// www.OKNation.net/blog/voranal 

ภาพที่ 7  พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 
ที่มา พระพุทธรูปทรงเคร่ือง,  accessed 27 
may 2012. Available  from 
http:// www.OKNation.net/blog/voranal 
 



24 
 

 

               2. ยุคสองพุทธศตวรรษที่ 16-17 พระพุทธรูปทรงเคร่ืองมากขึ น สร้างตามคตินิยมลัทธิ 
ตันตระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ยุคที่สามยุคราชวงศ์เสนะ พุทธศตวรรษที่ 18 นับถือศาสนาฮินดูจึงเป็นยุคของประติมากรรมแบบ
ฮินดู ศิลปะแบบปาละ เสนะ ได้แพร่หลายไปยังที่ต่าง ๆ เช่น ประเทศเนปาล ธิเบต ศรีลังกา ชวาทาง
ภาคกลาง เกาะ สุมาตราในอินโดนีเซีย พม่า และประเทศไทย 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 งานจิตรกรรมอินเดีย 1 
ที่มา  งานจิตรกรรมอินเดีย , accessed 
27 may 2012. Available 
from  http:// www.sookjai.com 
 

ภาพที่ 8  พระโพธิสัตว์ 
ที่มา พระโพธิสัตว์ ,  accessed 27 may 
2012. Available from  
http:// www.OKNation.net/blog/voranal 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fx_Xdbq_w1m4jM&tbnid=R82Y_otiSwoeWM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.sookjai.com%2Findex.php%3Ftopic%3D934.0&ei=IkO9UY0r4siIB8aWgLAB&bvm=bv.47883778,d.aGc&psig=AFQjCNFdMBFbXinTxMzM9oCMlVetecLSIw&ust=1371444139613882


25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

ศิลปะขอม  

              ชนชาติขอมเป็นชนชาติหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปะจากอินเดียในระยะเร่ิมแรกนั น
ศิลปะขอมมีลักษณะคล้ายกับศิลปะอินเดียมาก  ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบของตนเอง  ซึ่ง
จะพบงานด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเป็นส่วนมาก 

ศิลปะขอมที่ปรากฏในศิลปะอู่ทองและสุโขทัยนั น  คงปรากฏชัดแต่เพียงลักษณะหน้าตา
ของภาพคนและลวดลายบางตอนเท่านั น  ที่ปรากฏบนงานประติมากรรม  ก็คือ เราจะสังเกตว่า
พระพุทธรูปแบบอู่ทอง  เช่นพระประธานวัดธรรมิกราชอยุธยา และพระปูนปั้นที่ซุ้มปรางค์  วัดสอง
พี่น้อง  สรรค์บุรี  กับพระอู่ทองรุ่น 1 ทุกองค์เป็นศิลปะที่เรามักเรียกกันว่า เป็นแบบผสมกับศิลปะ
ลพบุรี(ศิลปะลพบุรีคือ  ศิลปพื นเมืองผสมศิลปขอม) คือ มีพระพักตร์สี่เหลี่ยม  คิ วหักมุมแบบอู่ทอง
โดยแท้ ในสมัยที่ศิลปะบายนร่วมสมัยกับศิลปะอู่ทองด้วยแล้ว  คงมีแต่พระพุทธรูปเท่านั น  ที่คน
ไทยเลียนแบบ  เช่น มีพระทรงเคร่ือง และหน้าพระพักตร์สี่เหลี่ยม 

ศิลปะขอมมีรูปแบบให้แก่ศิลปะอู่ทองและสุโขทัยก็เพียงแค่นั น  ทั งนี ก็เพราะว่า  อาณาจักร
นครหลวงของขอมนั น  เคยเป็นอาณาจักรแบบฮินดูมาเน่ินนานมาก  จนแทบตัดขาดกับชาวพุทธใน
ลุ่มแม่น  าเจ้าพระยา  ด้วยเหตุของศิลปะของสองศาสนาเป็นเหตุให้ไม่อาจจะลอกเลียนกันได้แม้จะ

ภาพที่ 10 งานจิตรกรรมอินเดีย 2 
ที่มา งานจิตรกรรมอินเดีย  อินเดีย ,  accessed 
27 may 2012. Available from 
mayinia.gulife.com 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=EwbpuiJs7Vg0iM&tbnid=Qn9JS3mnp6rUOM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fmayinia.gulife.com%2Fdiary%2F%3Fdate%3D2005-12-18%252000%3A00%3A00%26page%3D4&ei=OEK9UdGLOaOwiAeqpoDQBA&bvm=bv.47883778,d.aGc&psig=AFQjCNFdMBFbXinTxMzM9oCMlVetecLSIw&ust=1371444139613882
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อยู่ร่วมสมัยเดียวกัน  อีกประการหนึ่ง  ศูนย์กลางของศาสนาทั งสองมาจากคนละแหล่ง  ศิลปะที่ติด
มากับศาสนาด้วย  จึงแยกตัดตอนออกจากกัน เช่น  พุทธศาสนานั นมาจากอินเดียเหนือแถบพุทธคยา   

 

นาลันทา ราชคฤห์ และปากแม่น  าคงคา  ศิลปะศาสนาพุทธส่วนใหญ่จึงแพร่  มาจากที่นั่น  
ส่วนศิลปะขอมนั นเป็นฮินดู   มาจากอินเดียใต้แถบอาณาจักรโจฬะ  และทมิฬ 

               สถาปัตยกรรมของขอมส่วนใหญ่ได้รับแบบอย่างมาจากอินเดีย  แต่มีลักษณะของศิลปะ
จีนร่วมด้วยและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับศิลปะของตนเอง 

                 วิหารของขอมได้รับอิทธิพลจากอินเดีย  โดยสถาปนิกได้สร้างงานสถาปัตยกรรมของตน
ขึ นมาเป็นรูปแบบของขอม  ส่วนหลังคาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของจีน  แต่เสาสี่เหลี่ยมที่มีหัวเสา
รูปครุฑยังคงเป็นรูปแบบของขอมโดยมีการประดับด้วยประติมากรรมต่างๆ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 

ภาพที่ 11    วัดเฉลียงของเขมรใกล้กับศรีสัช
นาลัย 
ที่มา  ศิลปกรรมขอม,  accessed 27 may 
2012. Available from  www. vipaporn-
petmas.blogspot.com 

 
 

ภาพที่ 12     พญานาค 3 เศียรของเขมร 
ที่มา  ศิลปกรรมขอม,  accessed 27 
may 2012. Available from 
www.finearts.go.th 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eruEMHoAl6YSLM&tbnid=I7bH6tS349TSPM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fvipaporn-petmas.blogspot.com%2F2012%2F03%2F2.html&ei=hwLEUfDoN86giQfYjYH4Ag&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNFL6k9peAbDGW1ZfYEfv_kct-1fGw&ust=1371886559538609
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eruEMHoAl6YSLM&tbnid=I7bH6tS349TSPM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fvipaporn-petmas.blogspot.com%2F2012%2F03%2F2.html&ei=hwLEUfDoN86giQfYjYH4Ag&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNFL6k9peAbDGW1ZfYEfv_kct-1fGw&ust=1371886559538609
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=a3sT_B1OLINISM&tbnid=YTbWLHXSS4qIQM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.finearts.go.th%2Fnode%2F5957&ei=OgPEUcPZK-mWiQfIxYD4CQ&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNGRtcvUaU2u6HVd8vj6GMXEQv6lFg&ust=1371886766158225
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 3.2 ความหมายของศิลปะไทย  

ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั งชาติต่างภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ความงดงาม
ที่สืบทอดอันยาวนานมาตั งแต่อดีต บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ น โดยมีพัฒนาการบนพื นฐานของ
ความเป็นไทย ลักษณะนิสัยที่อ่อนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทย ท า
ให้ศิลปะไทยมีความประณีตอ่อนหวาน เป็นความงามอย่างวิจิตรอลังการที่ทุกคนได้เห็นต้องตื่นตา 
ตื่นใจ อย่างบอกไม่ถูก ลักษณะความงามนี จึงได้กลายเป็นความรู้สึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคน
ไทยและศิลปะไทยยังตัดเส้นด้วยสีด าและสีน  าตาลเท่านั น 

เมื่อเราได้สืบค้นความเป็นมาของสังคมไทย พบว่าวิถีชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย มีประเพณี
และศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาก่อน ดังนั น ความผูกพัน
ของจิตใจจึงอยู่ที่ธรรมชาติแม่น  าและพื นดิน สิ่งหล่อหลอมเหล่านี จึงเกิดบูรณาการเป็นความคิด  
ความเชื่อและประเพณีในท้องถิ่น แล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างงดงาม ที่ส าคัญวัฒนธรรม
ช่วยส่งต่อคุณค่าความหมายของสิ่งอันเป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง ๆ ให้คนในสังคมนั นได้รับรู้แล้ว
ขยายไปในขอบเขตที่กว้างขึ น ซึ่งส่วนใหญ่การสื่อสารทางวัฒนธรรมนั นกระท าโดยผ่านสัญลักษณ์ 
และสัญลักษณ์นี คือผลงานของมนุษย์นั นเองที่เรียกว่า ศิลปะไทย 

ปัจจุบันค าว่า "ศิลปะไทย" ก าลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่
สังคมเก่าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งการสื่อสารได้ก้าวไปล  ายุคมาก จนเกิดความแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหม่ยุคปัจจุบันท าให้คนไทยมีความคิดห่างไกล
ตัวเองมากขึ น และอิทธิพลดังกล่าวนี ท าให้คนไทยลืมตัวเราเองมากขึ นจนกลายเป็นสิ่งสับสนอยู่กับ
สังคมใหม่อย่างไม่รู้ตัว มีความวุ่นวายด้วยอ านาจแห่งวัฒนธรรมสื่อสารที่รีบเร่งรวดเร็วจนลืมความ
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

         เมื่อเราหันกลับมามองตัวเราเองใหม่ ท าให้ดูห่างไกลเกินกว่าจะกลับมาเรียนรู้ว่า พื นฐานของ
ชาติบ้านเมืองเดิมเรานั น มีความเป็นมาหรือมีวัฒนธรรมอย่างไร ความรู้สึกเช่นนี  ท าให้เราลืมมอง
อดีตตัวเอง การมีวิถีชีวิตกับสังคมปัจจุบันจ าเป็นต้องดิ นรนต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่วิ่งไปข้างหน้า
อย่างรวดเร็ว ถ้าเรามีปัจจุบันโดยไม่มีอดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไม่มั่นคง การด าเนินการ
น าเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในครั งนี  จึงเป็นเสมือนการค้นหาอดีต โดยเรา
ชาวศิลปะต้องการให้อนุชนได้มองเห็นถึง ความส าคัญของบรรพบุรุษ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะไทย ให้
เราท าหน้าที่สืบสานต่อไปในอนาคต17  
                                           

            17 ความหมายของศลิปะไทย,  accessed 20 October 2011. Available fromhttp://www.onec.go.th/develop. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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     3.2.1  ลักษณะของศิลปะไทย  

ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ 
ความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของคนไทยที่ได้สอดแทรกไว้ในผลงานที่สร้างสรรค์ขึ น โดยเฉพาะ
ศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติของไทย อาจกล่าวได้ว่าศิลปะไทย
สร้างขึ นเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา เป็นการเชื่อมโยงและโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา 

ภาพไทย หรือ จิตรกรรมไทย จัดเป็นภาพเล่าเร่ืองที่เขียนขึ นด้วยความคิดจินตนาการของคน
ไทย มีลักษณะตามอุดมคติของกระบวนงานช่างไทย คือ 

1. เขียนสีแบบ 2 มิติ ไม่ค านึงถึงแสงและเงา นิยมตัดเส้นให้เห็นชัดเจน และเส้นที่ใช้ จะแสดง 

 ความรู้สึกเคลื่อนไหวนุ่มนวล 

2. เขียนตัวพระ-นาง เป็นแบบละคร มีลีลา ท่าทางเหมือนกัน เป็นการใช้แบบสัญลักษณ์ ผิด 

 แผกแตกต่าง กันด้วยสีร่างกายและเคร่ืองประดับ 

3. เขียนแบบตานกมอง หรือเป็นภาพต่ ากว่าสายตา โดยมุมมองจากที่สูงลงสู่ ล่าง จะเห็นเป็น 

 รูปเร่ืองราวได้ตลอดภาพ 

4. เขียนติดต่อกันเป็นตอน ๆ สามารถดูจากซ้ายไปขวาหรือล่างและบนได้ทั่ว ภาพ โดย 

 ขั นตอนภาพด้วยโขดหิน ต้นไม้ ก าแพงเมือง และเส้นสินเทาหรือ คชกริด เป็นต้น 

5. เขียนประดับตกแต่งด้วยลวดลายไทย มีสีทองสร้างภาพให้เด่นเกิดบรรยากาศ สุขสว่างและ 

 มีคุณค่ามากขึ น 
          ภาพลายไทย เป็นลายที่ประดิษฐ์ขึ นโดยมีธรรมชาติมาเป็นแรงดลบันดาลใจ โดยดัดแปลง
ธรรมชาติให้เป็นลวดลายใหม่อย่างสวยงาม เช่น ตาอ้อย ก้ามปู เปลวไฟ รวงข้าว และดอกบัว ฯลฯ 
ลายไทยเดิมทีเดียวเรียกกันว่า "กระหนก" หมายถึงลวดลาย เช่น กระหนกลาย กระหนกก้านขด 
ต่อมามีค าใช้ว่า "กนก" หมายถึง ทอง กนกปิดทอง กนกตู้ลายทอง แต่จะมีใช้เมื่อใดยังไม่มีหลักฐาน
แน่ชัด ซึ่งค าเดิม "กระหนก" นี เข้าใจเป็นค าแต่สมัยโบราณที่มีมาตั งแต่สมัยทวาราวดี โดยเรียก
ติดต่อกันจนเป็นค าเฉพาะ หมายถึงลวดลายก้านขด ลายกา้นปู ลายก้างปลา ลายกระหนกเปลว เป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ต้น การเขียนลายไทย ได้จัดแบ่งตามลักษณะที่จัดเป็นแม่บทใช้ในการเขียนภาพมี 4 ลาย ด้วยกัน คือ
ลายกระหนก ลายนารี ลายกระบี่และลายคชะ เป็นต้น18    

ความหมายและความเป็นมางานศิลปะไทยโบราณ "ช่างสิบหมู่"     ความหมายของค าว่า 
"ช่างสิบหมู่" ในบรรดาศิลปะไทย ล้วนถูกสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาและความช านาญ ที่สั่งสม มา
จากบรรพบุรุษไทย ผ่านทายาทผู้รับช่วงงานศิลปเฉพาะแขนงๆ โดยยึดเอาระเบียบวิธีทางฝีมืออัน
ประณีต งดงามเป็นส าคัญที่เรียกว่า งานช่างสิบหมู่      
ความหมายของค าว่า ช่าง หมายถึง ผู้ท างานด้วยมือใช้แรงงานสร้างสรรค์งานศิลป์ออกมาในสมัย
โบราณ ช่างมีปัญญาล  าเลิศ สามารถเนรมิต สร้างผลงานศิลปะซึ่งในปัจจุบันยากที่จะกระท าได้ 
สิบ  ยังไม่อาจตีความได้แน่ชัดบางท่านก็ว่ามาจากค าว่า "สิปปะ" ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึง ศิลปะ
นั่นเอง บางท่านว่าหมายถึง สิบๆ ซึ่งเป็นวิธีการเรียกรวมๆ ในสิ่งที่ยากแก่การนับ คือ มีช่างเป็นสิบๆ
หมู่ หมู่ : หมายถึง กลุ่ม พวก หรือ หมวด 
         ช่างสิบหมู่ หมายถึง กลุม่ช่างผู้ท างานด้วยมือ ใช้ แรงงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไทยโบราณ 
ซึ่งอาจจะมาอยู่  รวมกลุ่มหมู่กัน ตามความถนัดเป็นสิบ ๆ กลุ่ม ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่างานช่าง
ศิลปะ ไทยโบราณ มีสิบอย่างเท่านั น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 13 หมู่ช่างเขียน  หมายถึง ช่างวาดภาพอันประกอบด้วยภาพจิตรกรรมและลายไทย 
                    ใช้ตกแต่งตามฝาผนังโบสถ์ วิหารต่างๆ 
     ที่มา : ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from 
                http://www.thaigoodview.com/node/15114. 

                                           

           18 ลักษณะของศิลปะไทย, accessed 22 October 2011. Available from  http://www.thaigoodview.com 
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  ภาพที่ 14  หมู่ช่างแกะ   หมายถึง ช่างแกะตรา ช่างแกะลาย และช่างแกะภาพ ภาพลอยตัว    
                   นูนสูง นูนต่ า  หมาย  รวมไป ถึง ช่างเงิน ช่างทอง ช่างเพชรหลอย 

      ที่มา : ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from   
                 http://www.thaigoodview.com/node/15114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 15 หมู่ช่างสลัก หมายถึง ช่างสลักหรือจ าลองวัตถุเป็นประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง  
                   และ  ลอยตัว เป็นรูปเคารพ วัสดุที่ใช้มักเป็นหินทราย ไม้สัก กระดาษ หยวกกล้วย 

      ที่มา : ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from  
                            http://www.thaigoodview.com/node/15114. 
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            ภาพที่ 16  หมู่ช่างปั้น  หมายถึง การปั้นประติมากรรมปูนสด ปั้นลวดลายตกแต่งเป็นรูปสัตว์     
                      หิม พานต์ พระพุทธรูป หน้าบันโบสถ์วิหาร ในงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ของไทย    
                      ตลอดจนการ ปั้นหุ่น เพื่อใช้หล่อสัมฤทธิ์    
              ที่มา : ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from        
                          http://www.thaigoodview.com/node/15114 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพที่ 17  หมู่ช่างปูน  หมายถึง ช่างปูนก่อ ปูนฉาบ ปั้นปูน ในการก่อสร้างถาวรวัตถุใน 
                                     พระพุทธศาสนาในวัด 
                          ที่มา :   ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from    
                                        http://www.thaigoodview.com/node/15114 
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      ภาพที่ 18  หมู่ช่างรัก  หมายถึง ช่างที่ใช้ในการตกแต่งประสานงานกับช่างแขนงต่างๆ  มีการลง   
                       รัก  ปิดทอง ประดับ  กระจก ประดับมุก เคร่ืองเขิน 
               ที่มา : ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from   
                         http://www.thaigoodview.com/node/15114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 19   หมู่ช่างหุ่น  หมายถึง ช่างท าหุ้นชนิดต่างๆ เช่น หุ่นกระบอก หัวโขน ช่างไม้  
                       ท าหุ่นคน สัตว์ต่างๆ 
            ที่มา :  ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from   
                         http://www.thaigoodview.com/node/15114 
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          ภาพที่ 20   หมู่ช่างบุ หมายถึง ช่างที่น าโลหะมาตีแผ่ให้แบนออกเป็นรูปต่าง จะเป็นแผ่นแบน    
                            ธรรมดาๆ หรือจะ เป็นรูปอะไรก็สุดแต่ เช่น กระทะทอง ถาดทองเหลือง ขันน  า   
                            เป็นต้น 
                   ที่มา :   ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from    
                                  http://www.thaigoodview.com/node/15114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 21  หมู่ช่างกลึง หมายถึง งานศิลปะที่ใช้เคร่ืองมือกลึงเป็นรูปทรงต่างๆ โบราณใช้ 
                           เคร่ืองมือกลึง เป็น แบบที่   ใช้ก าลังแรงคนท าการฉุดชักโดยตรงส่วนส าคัญของ 
                           เคร่ืองกลึงวัสดุใช้กลึง เป็น งาช้าง ไม้  ท ากลองแล้วลงรักปิดทอง เป็นต้น 
                ที่มา :  ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from   
                             http://www.thaigoodview.com/node/15114 
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     ภาพที่ 22   หมู่ช่างหล่อ  หมายถึงช่างที่ท าแบบพิมพ์และหล่อประติมากรรม การหล่อท าโดยการ 
                       น าของเหลว  เช่น   ปูนปลาสเตอร์ ขี ผึ ง โลหะที่หลอมเหลวแล้วเทลงในแบบพิมพ์ 
                       เมื่อ  เย็นลงก็จะแข็งเป็นรูป ตามแบบพิมพ์ 
          ที่มา :   ลักษณะของศิลปะไทย,  accessed 22 October 2011. Available from   
                       http://www.thaigoodview.com/node/15114 
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3.3 ความหมายของลายไทย 
 
 
 ลายไทยเป็นศิลปะเก่าแก่ มีมานานตั งแต่เร่ิมประวัติศาสตร์ของชาติไทย  แม้ว่าลายไทยรุ่น
ดึกด าบรรพ์จะไม่เหมือนลายไทยในสมัยหลัง  แต่ก็ยังมีเค้าว่าเป็นลูกหลานหว่านเครืออันเดียวกันอยู่  
ซึ่งกาลเวลาอันเนิ่นนานหลายศตวรรษได้ค่อยๆ เปลี่ยนรูปโฉมโนมพรรณของศิลปะให้ผิดแผกกัน
ไป  ด้วยอิทธิพลของสมัยนิยมของแต่ละยุค  ความผันแปรเช่นนี มีมูลเหตุมาจากหลายกระแสด้วยกัน
อาจจะเป็นอิทธิพลของอินเดียที่แพร่เข้ามาพร้อมกับลัทธิศาสนา และวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองกว่า  อัน
นับว่าเป็นสายตรง ด้วยประเทศในข่ายรัศมีของวัฒนธรรมอินเดีย  ซึ่งเรียกกันว่าอินเดียไกลโพ้น  
ดังเช่น ลังกาซึ่งอยู่ใต้อินเดียลงไป และบรรดาประเทศในเอเชียอาคเนย์  เช่น พม่า ไทย เขมร จาม 
อินโดนีเซีย และเหนืออินเดียขึ นไป คือ ธิเบต และเนปาล ล้วนแล้วแต่ได้รับมรดกวัฒนธรรมจาก
อินเดียด้วยกัน ทั งนั นดูเหมือนว่าชาติเก่าแก่ในแหลมอินโดจีน เช่น ฟูนัน  เจนละ และจาม จะเร่ิมต้น
ประวัติศาสตร์อารยธรรมของชาติด้วยชาวอินเดียเข้ามาตั งต้นเป็นใหญ่  น าระบบการสถาปนา
กษัตริย์ตามพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์เข้ามาใช้ จนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสืบเนื่องกันมา
ทุกวันนี   ประวัติศาสตร์ของฟูนัน บันทึกไว้ว่า  พราหมณ์โกญฑัญญะจากอินเดีย  ได้เข้ามาร่วม
สมพงศ์กับนางพญาพื นเมืองแล้วตั งตนเป็นปฐมกษัตริย์และกล่าวว่านางพญาสมัยนั นยังไม่รู้จักการ
นุ่งผ้าด้วยซ  าไป  เห็นได้ว่าผู้คนในอินโดจีนนั น  ถือว่าอินเดียเป็นผู้น าแสงสว่างทางวัฒนธรรมและ
เป็นครูน าศาสนาและศิลปะมายื่นให้  ดังนี แบบแผนศิลปะซึ่งเป็นรากเหง้าของประเทศชาติจึงเป็น
แบบแผนของครูอินเดีย 
 มูลเหตุอีกกระแสหนึ่งที่ท าให้เกิดการผันแปรของศิลปะ  เกิดขึ นจากอิทธิพลของ
ศิลปวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านซึ่งรุ่งเรืองกว่า แผ่รัศมีเข้ามา ดังเช่น อาณาจักรนครหลวงของขอมซึ่ง
ครองความเป็นเอกทางบูรพาทิศ  ส่วนทิศตะวันตกมีนครอริมัทนะ หรือพุกามประเทศ ต่างก็ขนาบ
อยู่ 2 ข้าง สองนครนี เบิกบานแจ่มจรัสขึ น เมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งย่อมเป็นของที่แน่นอนทีเดียวว่า 
นครใหญ่น้อยไม่ต่ ากว่าสิบนครในลุ่มแม่น  าเจ้าพระยา  ย่อมจะต้องบรรลุความไพโรจน์ทางศิลปะ
และวัฒนธรรม  เป็นยุคทองพร้อมกัน เพียงแต่ว่าในขณะนั นเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่า จุดศูนย์กลางอยู่
ตรงไหน  จากร่องรอยของศิลปวัตถุที่เหลืออยู่กระจัดกระจายทั่วไป เป็นศิลปะในรูปแบบที่เราเรียก 
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กันอย่างเจนปากว่าศิลปะอู่ทอง และศิลปะลพบุรี อันพบหนาตาในพื นที่ของจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี 
ลพบุ รี  อยุธยา  สุพรรณบุ รี   สรรค์บุ รี   เหนือสุดถึงก าแพงเพชร และสุโขทัย   ใต้สุดถึ ง
นครศรีธรรมราช  นครเหล่านี เคยเป็นนครใหญ่ เคยมีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน 
นอกจากนี ยังมีนครเล็กอีกหลายต่อหลายแห่งซึ่งยังคงมีซากเมืองและศิลปวัตถุหลงเหลืออยู่เป็น
ประจักษ์พยานจ านวนมาก 
 เร่ืองราวของนครเหล่านี บันทึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ดังเช่น  ชินกาลมาลีปกรณ์  พระ
ราชพงศาวดารเหนือและต านานต่างๆ ที่แทรกอภินิหารปนเปกับนิทานอันพิลึกพิลั่น  จนท าให้นัก
ประวัติศาสตร์คนส าคัญของไทยบางท่านสบประมาทคาดหน้าว่าเป็นเร่ืองเหลวไหล แต่ก็ยังมีนัก
ประวัติศาสตร์อีกหลายท่านยังคงเคารพนับถืออยู่  ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้หลายแห่งด้วยกันว่า ต านานต่างๆ ของไทยจะต้องมีมูลความจริงอยู่  
ครั งหนึ่งเมื่อเสด็จทางชลมารคผ่านล าคูขื่อหน้าของกรุงศรีอยุธยา ทอดพระเนตรเห็นวัดโบราณ
เก่าแก่ ทรงพระราชวิจารณ์ว่า  ท าเลตรงนั นเหมาะที่จะตั งบ้านเรือน  ด้วยสายน  าไหลมารวมกันหลาย
สาย  ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะตั งขึ น ก็จะต้องมีบ้านเมืองเจริญสืบทอดกันมาอยู่แล้ว  พระราชวิจารณ์
นี มีข้อสนับสนุนทางโบราณคดี ด้วยได้พบศิลปะอู่ทองก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นจ านวนมาก  เช่น
พระพุทธรูปใหญ่วัดพนัญเชิง ในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ก็ได้บันทึกไว้ว่าสร้าง
ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี ยังที่วัดธรรมิกราช ซึ่งพบพระประธานในพระวิหารหลวงท า
ด้วยส าริดขนาดใหญ่ เป็นพระแบบอู่ทองรุ่นแรก ซึ่งยืนยันรับกับพระราชพงศาวดารเหนือ ที่กล่าวว่า
วัดนี สร้างในสมัยอโยธยา 
 ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานเอกของไทย ซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนมากให้ความเชื่อถือ  ดัง
ศาสตราจารย์ ยอช เซเดส์ ได้ให้ข้อวินิจฉัยไว้ในหนังสือของเขาเมื่อกล่าวถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 
ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์ของอาณาจักรนครหลวงของขอมว่ามาจากละโว้ก็โดยต านานชินกาลมาลีปกรณ์ 
เป็นหลัก 
 วิวัฒนาการของลายไทยมีความเป็นมาอันลึกซึ ง  การที่จะกล่าวถึงมูลเหตุความเป็นมาถ้าไม่
หยิบพงศาวดารมาเป็นฉากประกอบ ก็ไม่ผิดอะไรกับดูละครไม่ทรงเคร่ือง  ย่อมดูไม่ออกว่าตัวไหน
เป็นกษัตริย์ หรือพระ หรือนาง จึงขออภัยส าหรับบางท่านที่ต้องการจะศึกษาในแง่ของศิลปะแต่
อย่างเดียว  ข้าพเจ้าได้ตั งจุดมุ่งหมายไว้ว่าจะให้เร่ืองราวของลายไทยที่หยิบยกมาพรรณาตั งแต่ปฐม
ไปจนจบมีสาระที่จะใช้อ้างอิงได้ ทั งในประวัติศาสตร์และโบราณวิทยา  ด้วยได้ไปเสาะแสวง
ค้นคว้าตามที่ต่างๆ ทั่วเมืองไทยมาเป็นเวลาแรมปี จ าต้องแสดงข้อมูลไว้ปรากฏ  ถ้าจะต้องอ้างอิง
อะไรไว้มากมายจนรกรุงรัง ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี ด้วย 
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1.ปฐมก าเนิดของลายไทย 
 
              อันแบบแผนลายไทยเท่าที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันนี ถือได้ว่าเป็นแบบแผนตายตัว เนื่องด้วย
ลายไทยได้วิวัฒนาการตัวเอง  ตั งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา  และรัตนโกสินทร์  จนสู่จุดสมบูรณ์
กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีกฎเกณฑ์  ชื่อของลายแต่ละแบบไม่ผิดอะไรกับชื่อของเพลงไทย
โบราณ  ดังเช่น กนก 3 ตัว ลายพุ่มข้าวบิณฑ์  ลายกนกหางหงส์  ลายขอสร้อย  ลายประจ ายาม  กระ
จังปฏิญาน  ลายช่อหางโต  ฯลฯ ซึ่งศิลปินยุคก่อนในยุคต้นรัตนโกสินทร์จะต้องจ ากันอย่างขึ นใจ  
ด้วยลายไทยในยุคหลังนี  กลายเป็นศาสตร์ที่มีแบบแผน มีข้อบังคับมากมาย แล้วแต่ครูบาอาจารย์ผู้
อบรมสั่งสอนศิษย์จะคิดขึ นมา เพื่อเป็นเคร่ืองช่วยในการประกอบค าสอน 
 
 ที่จริงในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา ลายไทยมิได้มีรูปร่างหน้าตาดังที่เราเห็นอยู่นี   จากการ
ค้นคว้าลายรุ่นเก่าบนลายปูนปั้นและลายจ าหลักศิลาบนใบเสมารุ่นอู่ทอง และสุโขทัย ซึ่งพบทั่วไป
ในดินแดนลุ่มแม่น  าเจ้าพระยา ในท้องที่ของนครเก่าแก่ตั งแต่สมัยตั งแต่สมัยสุโขทัยเร่ือยลงมา ไป
สุดใต้ที่นครศรีธรรมราช  ลายอันปรากฏนั นมิได้เป็นลายที่สืบต่อมาจากขอม หรือทวาราวดี  หากแต่
เป็นลายที่เกิดขึ นจากการสลัดแอกอิทธิพลอินเดียเข้าสู่ความเป็นตนเอง มีลักษณะเหมือนธรรมชาติ 
คือ เป็นลายเครือเถา  ลายก้านขด ประกอบด้วยรูปดอกไม้  ใบไม้  รูปนก  สัตว์จตุบาท  ทวิบาทต่างๆ 
ซึ่งลักษณะของลายแบบนี เป็นลายคนละตระกูลกับลายอันมีอิทธิพลจากอินเดีย 
 
 อันลักษณะลายอินเดียนั น  จะปรากฏอิทธิพลอย่างรุนแรงในศิลปะสมัยทวารวดี รวมทั ง
ฟูนันด้วย  ศิลปะในแหลมอินโดจีน เมื่อรุ่นพุทธศตวรรษที่ 11-13 มักจะจ าหลักหลายคล้ายกับลายที่
เราเรียกกันว่า  ลายผักกูด  คือมีแกนกลางเป็นลายเป็นแผ่นโค้ง เหมือนคลื่น ตรงคีบของลาย คือ 
ส่วนข้างท าเป็นหยักและขมวดลายม้วนตัว มิใช่พุ่งเป็นเปลวแหลมเหมือนลายไทยปัจจุบัน ลายชนิด
นี ปรากฏให้เห็นที่แผ่นศิลาจ าหลักที่พิพิธภัณฑ์นครปฐม  รูปลายล้อมรอบตัวสิงห์  และบนใบเสมาที่
เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งจ าหลักรูปพระพุทธเจ้าก าลังแสดงเทศนา  และสรภังค
ชาดกบนแผ่นเดียวกัน ลายที่พบสองแห่งนี  แม้ว่าจะมีต าแหน่งสถานที่ห่างไกลกันมาก ซึ่งบ่งชัดว่า
เป็นนครเอกเทศ  ไม่มีความผูกพันกันในรูปอาณาจักร แต่เพราะว่าต่างก็อยู่ร่วมยุค และรับอิทธิพล 
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จากครูอินเดียมาด้วยกัน ศิลปะจึงคล้ายคลึงกัน  ซึ่งมิได้หมายความว่าเหมือนกันเฉพาะ 2 แห่งนี 
เท่านั น แม้นครอ่ืนก็ที่สร้างศิลปะร่วมสมัยเป็นแบบทวารวดี ดังเช่น  อู่ทอง  บ้านคูบัวที่ราชบุรี และ
ลพบุรี  ลายปูนปั้นกับลายจ าหลักศิลาที่ปรากฏ ล้วนเป็นแบบแผนเดียวกันทั งนั น 
 อาณาจักรขอมในลุ่มแม่น  าโขงสมัยที่จีนบันทึกไว้ในพงศาวดารของตน  เรียกว่าประเทศ
เจนละ ซึ่งอยู่ร่วมยุคกับทวารวดี และอาณาจักรจามปาของพวกจามที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของ
แหลมอินโดจีน  ลายของชาติเก่าแก่ทั งสองเหมือนลายผักกูดของทวารวดี 
ซึ่งต่างก็ด าเนินรอยตามของครูอินเดีย  มิได้ออกนอกลู่นอกทางเลย 
 ลายผักกูดนี ยังปรากฏตามโบราณสถานต่างๆ ในอินเดียหลายแห่ง ดังเช่น  ลายจ าหลักในถ  า
แอลเลฟแฟนต้า  ลายจ าหลักที่วิหารราชา-ราชินีแห่ง BHUBONE WAR และลายบนแผ่นศิลารูป
รัศมีจากพระพุทธรูปสมัยคุปตะ  ปางปฐมเทศนา ที่เมืองสารนาท ไม่เฉพาะแต่ในอินเดียเท่านั น  แม้
ในเกาะลังกาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับอินเดียมากที่สุด  ศิลปะลังกามีลักษณะเหมือนเป็นพิมพ์เดียวกับอินเดีย 
ซึ่งยังคงหลงเหลือศิลปะโบราณวัตถุจ านวนมาก  ลายรุ่นเก่าจึงเป็นลายอินเดียแท้ๆ ดังปรากฏที่
อัฒจันทร์จ าหลักศิลาเป็นรูปช้างกับหงส์ คั่นด้วยตัวลายบนแผ่นคร่ึงวงกลมบนดิน ณ.เมืองอนุราชปุ
ระ เฉพาะลายขอบนอกเป็นลายผักกูด  เหมือนกับลายอินเดีย และลายสมัยทวารวดีของไทยไม่
ผิดเพี ยน 
 ที่จริงอารยธรรมของแหลมอินโดจีน  เราอาจสืบสาวราวเร่ืองไปได้ไกลถึง  5,000 กว่าปี  
ด้วยมีหลักฐานศิลปะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งขุดพบได้ที่บ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี  นั ก
โบราณคดีได้วินิจฉัยแล้ว  สรุปผลได้ว่าศิลปโบราณวัตถุเหล่านนั นมีอายุตั งแต่สมัยยุคหินใหม่  คาบ
เกี่ยวกับยุคส าริด  ซึ่งนับว่าเก่าแก่มิใช่น้อย  สิ่งที่ขุดพบมักเป็นหม้อดิน  มีลายต่างๆ ไปทั งแบบทาบ
เชือก  และขูดลึกลงบนผิวหม้อ  กับลายเขียนสี  เฉพาะลายเขียนสีนั นปรากฏบนหม้อบรรจุกระดูก
ของคนตายลักษณะทรงสูง ซึ่งคล้ายๆ จะเป็นแบบแผนของโกศบรรจุกระดูกของคนสมัยหลังต่อมา 
อันมีลักษณะสูงและฝาครอบยอดเรียวแหลม  แสดงว่าความคิดนี ได้สืบช่วงกันมาโดยไม่ขาดตอน  
ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าพิศวงนัก  
 ลักษณะลายหม้อบ้านเชียงเขียนด้วยเส้นโค้งคด  แปลกๆ กันไปไม่ซ  าแบบกันส่วนใหญ่เป็น
ริ วขนานกัน สีที่ใช้คือดินแดงผสมกับยางไม้ซึ่งติดทนนานมาก  แม้ฝังจมดินเนิ่นนานหลายพันปีจน
บัดนี ก็ไม่ลอก  ท าให้นึกถึงแผ่นอิฐที่ขุดพบ ณ เมืองอู่ทอง สมัยทวารวดี  มีการเขียนสีลงบนนั นด้วย 
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วิธีเดียวกัน  เมื่อขุดขึ นมายังคงเห็นลายต่างๆ ชัดเจนอยู่  ทั งนี เพราะวัสดุที่เขียนเป็นดินจากธรรมชาติ 
จึงไม่ละลายสูญหายไปแบบสีวิทยาศาสตร์ในสมัยหลัง 
 
 ลายบนหม้อบ้านเชียงพอจะจ าแนกตามลักษณะลายใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิด ชนิดแรกลายรูปขด
ก้นหอยหรือมัดหวายลายแบบนี จะพบหนาตากว่าลายแบบอ่ืน  ชนิดถัดมา คือ ลายมีหักมุมเป็นเส้น
แหลม  บางทีก็เดินตัวลายเป็นเส้นตรง ลักษณะเหลี่ยมสันผิดกับแบบแรกซึ่งเป็นเส้นโค้งคดกัน
ทั งนั น  แบบสุดท้ายเป็นแบบอิสระ  เขียนตามใจชอบทั งเส้นตรงและเส้นโค้ง แถมยังมีหยักเป็นรูป
ฟันปลาอีกด้วย  อย่างไรก็ดีลักษณะส่วนใหญ่ที่ยังคงเห็นได้ชัดคือ  แม้ศิลปินจะเขียนเส้นแบบ
เถาวัลย์เกี่ยวพันกันคล้ายแบบธรรมชาติ  จะอิสรเสรีอย่างไร  ก็ยังคงลักษณะเส้นริ วขนานกันไว้ให้
เห็นได้ทุกแห่ง ลายบ้านเชียงมีอารมณ์แปลกๆ กันไป บางรูปเขียนด้วยเส้นอ่อนหวานเบาฟ่อง
เหมือนฟองคลื่น  หรืออาจจะม้วนตัวเหมือนก้อนเมฆบางทีก็เขียนก่ายกันยุ่งคล้ายขดเชือก หรือกอง
เชือก 
 เนื่องจากลายบ้านเชียงเป็นผลิตผลอิสระ  จึงไม่ซ  าแบบกัน  มีทั งลักษณะงามนุ่มนวลและ
ดุดันบางชิ นผู้เขียนประดิษฐ์ลายเส้นริ วรูปก้นหอยทรงยาวรี  แต่ตรงกลางเว้นว่างไว้  แล้วเขียน
เส้นหยักๆ   เหมือนฟันสัตว์ร้ายที่อ้าปากจะขบกัด  ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คึกคักได้อย่างน่าประหลาด 
 
 อันศิลปะลวดลายแบบนี   จะถือเป็นแบบอย่างพิเศษประจ าท้องถิ่นก็ใช่ที่  ด้วยเรามักพบ
ศิลปะเก่าแก่ในที่ต่างๆ ทั่วไป เช่นหม้อเขียนสีที่พบในอินโดนีเซียก็ดี  ในจีนก็ดี หรือในแอฟริกาก็ดี  
ล้วนเขียนลายแบบเส้นริ วคล้ายคลึงกัน  จะมีผันแปรแตกต่างกันไป  บ้างก็ตรงโครงสร้างของตัวลาย
ผิดแผกกันไปตามรสนิยมของเชื อชาติ  เช่นลายของพวกอินเดียแดงบางเผ่า  กับลายของจีน  มักจะมี
ลักษณะเป็นเหลี่ยมสัน  แม้ว่าเส้นจะลากติดต่อกันโดยตลอด  แต่จะเดินลายเป็นหลักสี่เหลี่ยม  
แทนที่จะเดินเป็นเส้นโค้งอย่างที่พบในสยามประเทศของเรานี   ลายคดโค้งเหล่านี เป็นสิ่งที่ได้รับ
ความบันดาลใจมาจากธรรมชาติ  เช่นลายในตัวสัตว์  ตามพืช หรือตามปรากฏการณ์ของ ธรรมชาติ
ต่างๆ  เช่น ลายเส้นอันเกิดจากปูนที่ฉาบผนังตึก  ที่สึกกร่อนเพราะแดดลมและฝนท าให้เกิดรอยตาม
ธรรมชาติ  เส้นเหล่านี เราจะเห็นว่า  น่าจะเป็นสิ่งที่ศิลปินโบราณได้รับความบันดาลใจไปดังเช่นลาย
บ้านเชียง และแม้ลายพระพุทธบาทสุโขทัย ก็น่าจะรับความบันดาลใจมาจากสิ่งนี  
 

เร่ืองรสนิยมประจ าชาติเป็นเร่ืองควรศึกษาอย่างยิ่ง  แต่ละชาติแต่ละภาษาต่างมีแบบแผน
แปลกกันไป  ดังศิลปทวารวดีอันจ าเริญอยู่ในลุ่มแม่น  าเจ้าพระยา  และบนพื นที่ราบสูงภาค 
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ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  มีความแตกต่างกับลายของขอมในลุ่มแม่น  าโขง  แม้ว่าต้น
ก าเนิดจะมาจากครั งอินเดียซึ่งดูคล้ายคลึงกันมากในยุคแรกๆ แต่นานวันเข้าก็หันหลังออกจากกันไป
ตามรสนิยมของเชื อชาติของตน  อันลายของทวารวดีนั นมักจะมนปลายลายขมวดม้วนตัวแบบผัก
กูด  ส่วนลายขอมรุ่นมหาอาณาจักรนครหลวงปลายจะถูกคุมรูปร่างให้เส้นแหลมและคม  อย่างไรก็
ดีลายของทวารวดีรุ่นหลังสุดก็ประดิษฐ์ลายเป็นเส้นคมบ้างแล้ว  ทั งนี เนื่องด้วยขอมรุ่นหลังมีความ
เจริญกว่าทวารวดี  จึงส่งอิทธิพลทางศิลปะของตนให้แก่ทวารวดีอย่างเต็มที่ 
 
2. ลายไทยยุคเร่ิมต้นสมัยอู่ทอง  อโยธยา และสุโขทัย 
 
 จากการศึกษาลวดลายสมัยสุโขทัย  ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏที่ปูนปั้นประดับสถูปเจดีย์  หรือ
ลายเส้นบนหลักศิลาวัดศรีชุม ลายเขียนด้วยพู่กันบนถ้วยชามสังคโลก  และลายจ าหลักศิลาบนใบ
เสมา  ดังเช่น  เสมาสมัยสุโขทัย  ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก าแพงเพชร เป็นต้น ท าให้ตระหนักชัด
ว่าลายสุโขทัยเป็นลายเครือเดียวกับสมัยอู่ทองหรืออโยธยาสุพรรณภูมิ  และยังเป็นลายเดียวกับ
ศิลปะเชียงใหม่ยุคต้นๆ ซึ่งยังคงมีหลักฐานเหลืออยู่ คือ ลายปูนปั้นเจดีย์วัดเจ็ดยอด  กับลายปูนปั้ น
เศียรนาคเชิงบันไดเจดีย์วัดหลวง  วัดสวนดอก  กับวัดอุโมงค์เถรจันทร์  เป็นต้น  ซึ่งตรงกับ
ข้อเท็จจริงของวิวัฒนาการศิลปะว่าศิลปะร่วมสมัยย่อมมีส าเนียงอย่างเดียวกัน  และมีการไหลถ่ายเท
เข้าหากัน  อุทาหรณ์ดังเช่น  ศิลปะแบบทวารวดีที่เมืองอู่ทอง  เมืองโบราณหมู่บ้านคู บัวราชบุรี 
นครปฐม  เมืองเสมา  อ าเภอสูงเนิน  โคราช  เมืองโบราณบ้านตาดทอง  ยโสธร  และเมืองฟ้าแดดสูง
ยางในกาฬสินธุ์  นครเหล่า 
นี ครองความยิ่งใหญ่อยู่ในท้องที่ของตน  แม้ว่าศิลปะเป็นลวดลายก็ดี  งานประติมากรรมก็ดี  ก็จะ
คล้ายคลึงกัน แต่คติของการสร้างสรรค์ศิลปะแตกต่างออกไปตามความเชื่อของท้องถิ่น  ดังเช่นการ
ท าใบเสมาขนาดใหญ่โตมโหฬาร จ านวนมากของบ้านตาดทองและเมืองฟ้าแดดสูงยาง  ซึ่งเป็น
ลักษณะพิเศษของท้องถิ่น  ขณะเดียวกันเราไม่พบใบเสมาแบบนี ในภาคกลางลุ่มแม่น  าเจ้าพระยาเลย  
ซึ่งเป็นข้อยืนยันว่า  อาณาจักรอันสร้างสรรค์ศิลปะแบบทวารวดีนี  ต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกัน 

 ในอยุธยา  ตรงส่วนฐานของเสมามีรูปดอกไม้อยู่กลาง   และกนกออกสองข้าง  ตัวกนกมี
ขมวดตรงก้านลายสามขมวด  ปลายสุดเป็นรูปกนกตัวที่สาม  กนกตัวแรกปรากฏโฉมเพียงขมวดอัน
ใหญ่  ส่วนกนกอันกลางคือกนกตัวที่สอง  ให้สังเกตว่ามีกาบหุ้มแกน  ลายไปรับยันปลายขมวดทุก
ตัว  ซึ่งคงเห็นเค้าของกนกสามตัวเพียงผิวเผินเท่านั น  อันกนกสามตัวตามแบบฉบับของลายไทยรุ่น 
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หลังนั น  กนกตัวแรก คือ ขมวดอันใหญ่  ส่วนขมวดตัวที่สองคือกาบหุ้มแกนกนกลายซึ่ง

ต่อจากตัวแรกออกไป 
 ลายตรงส่วนยอดของเสมาบริเวณบ่า  เป็นรูปดอกไม้คล้ายดอกทานตะวัน  หรือดอก
บานชื่นซ้อน  ก้านลายมีกนกตัวเดียวแยกหันหลังออกจากกันสองข้าง  ลายที่ออกจากก้านลายไป
เป็นเถาไม้เลื อย  ปลายสุดเป็นเหมือนช่อใบไม้ที่คดโค้งเป็นรูปคลื่น  ค่อยๆ เรียวเล็กลงไปจนสุด
โครงของปลายแหลม 
 ใบเสมาสมัยสุพรรณภูมิจากวัดไชนาวาส  ที่สุพรรณบุรี  ที่ตรงส่วนฐานของเสมาจะเห็นช่อ
กนก  มีขมวด 3 ขมวดที่ขมวดมีกาบหรือครีบของใบไม้  ท าให้เห็นที่มาของกนกสามตัวชัดยิ่งกว่า
ใบเสมาวัดเสลี่ยง  และใบเสมาวัดสมณโกฏฐาราม  เพราะที่ก้านช่อของใบเสมาวัดไชนาวาสเป็น
ก้านแท้ๆ ขึ นไปเป็นโครงสร้างของกนกตัวแรกเลยทีเดียว  สลัดช่อของก้านซึ่งเป็นรูปกนกตัวเดียว  
หันหลังชนกันออกไปโดยสิ นเชิง 
 ภาพปูนปั้นประดับปรางค์ก่อด้วยอิฐ  วัดสองพี่น้อง  แม้ว่าตรงลายหน้ากระดาน  รูปลาย
ประจ ายามมีดอกไม้กับช่อกนกจะเป็นลายแบบเดียวกับลายสมัยอู่ทองทั่วไป  แต่ลายช่อและกระจัง  
ซึ่งมีขนาดใหญ่ยังคงมีอิทธิพลของขอมอยู่  แสดงว่าปรางค์วัดสองพี่น้องในสรรค์บุรีนี อยู่ในสมัย
คาบเกี่ยวระหว่างศิลปขอมกับศิลปปฏิรูปของอู่ทอง  จึงยังเห็นการผสมผสานกันอยู่ 
 ส่วนภาพปูนปั้นประดับพระวิหารวัดไลย์  ลพบุรีด้านหน้า  ให้สังเกตตรงเรือนแก้วล้อม
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณการติดต่อของตัวลายเป็นอิสระ  กล่าวคือยอดเรือนแก้วท าเป็นพุ่มคล้าย
กระจังตาอ้อย  ต่อลงมาเป็นลายห่วงขมวดเข้าชนกันลายแบบนี จะพบทั่วไปบนใบเสมาสมัยอโยธยา 
ดังเช่น ใบเสมาวัดปราสาททองที่เกาะมหาพราหมณ์ อยุธยา  เป็นต้น 
 ภาพปูนปั้นในวิหารวัดไลย์  คือลายประจุตรงช่องข้างซุ้มประตู  มี เทวดา  อยู่กลางลาย
เทวดาสวมชฏาทรงเรียว ยอดมน  เป็นชฏาแบบเดียวกับที่ปรากฏบนลายจ าหลักรูปเทพพนม พระ
พุทธบาทเขากบ  นครสวรรค์  อันเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย  ชฏาแบบนี ยังพบอีกหลายแห่ง  เช่น ลาย
จ าหลักเส้นบนแผ่นศิลาที่วัดศรีชุม  สุโขทัย แสดงว่าลายปูนนี อยู่ร่วมสมัยกับศิลปะสุโขทัยรุ่นแรก  
ทั งๆ ที่เป็นศิลปะแบบอโธยา  ข้อส าคัญก็คือการประดิษฐ์ตัวลายทั งแผ่นนี   เหมือนกับลายปูนปั้นวัด
นางพญาที่ศรีสัชนาลัยมาก  เป็นการยืนยันว่าศิลปะที่อยู่ร่วมสมัยกันจะต้องไหลถ่ายเทเข้าหากัน
เสมอ  พระพุทธรูปในพระวิหารวัดไลย์นี ทั งพระประธานและพระรองลงมาตั งบนฐานติดกับผนัง 
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ด้านข้าง  ท าด้วยศิลาทรายสีแดง ลักษณะเป็นศิลปะลพบุรีตอนปลายสุดคือลพบุรีที่อยู่รุ่นเดียวกับอู่
ทองตอนปลาย  พระในรุ่นนี ทรงท าพระพักตร์รูปไข่ทั งสิ น  พระศิระประภาเป็นรูปดอกบัวตูมซึ่ง
เป็นแบบอาเคดิก  ของศิลปะอินเดีย และจะส่งอิทธิพลให้แก่ศิลปะสุโขทัยซึ่งพระศิระประภา
ประดิษฐ์เป็นเปลวไฟอันอ่อนหวานและเรียวยาวอีกต่อหนึ่ง  ซึ่งวินิจฉัยว่าพระพุทธรูปในพระวิหาร
เป็นศิลปะก่อนสมัยสุโขทัยส่วนศิลปะปูนปั้นเป็นศิลปะอยู่ร่วมสมัยกับสุโขทัย 
 ลายสมัยอโยธยาตอนปลาย คือลายปูนปั้นประดับองค์ปรางค์ใหญ่วัดมหาธาตุ ลพบุรี  
สังเกตที่ลายสร้อยมีเค้าจะส่งแบบแผนให้แก่กนกสามตัวของสมัยอยุธยา 
 ลายปูนปั้นซุ้มเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์  วัดมหาธาตุสุโขทัย  สังเกตว่าลายตรงสันกลางของยอด
ซุ้มเป็นลายเครือเถารูปดอกไม้  ใบไม้ อันเป็นศิลปะร่วมสมัยของพุทธศตวรรษที่ 18 แต่ลายช่อกนก
หางไหลสองข้างเป็นลายที่ยังคงมีอิทธิพลจากศอลปะขอมอย่างเต็มที่  บ่งถึงศิลปะสุโขทัยรุ่นแรกๆ   
ยังคงคาบลูกคาบดอกอยู่ระหว่างศิลปแบบอู่ทองและแบบขอมและยังไม่เป็นตัวของตัวเองอย่าง
สุโขทัยสมัยหลัง 
 ลายตรงสันกลางของยอดซุ้มเจดีย์นี เหมือนลายปรากฏบนแผ่นศิลาจ าหลักวัดศรีชุม  และ
ลายประดับซุ้มเจดีย์ใหญ่ทางทิศใต้ของเจดีย์องค์นี  
 อันที่จริงลายกนกสามตัวยังไม่ปรากฏโฉมเป็นแบบแผนตายตัวในสมัยอยุธยาตอนต้น  
เข้าใจว่าจะเร่ิมกฎเกณฑ์ตั งแต่ 

 สมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมา  สังเกตจากลายปูนปั้นรูปเรือนแก้วประดับยอดปรางค์วัด
ราชบูรณะ  อยุธยา ตัวลายยังคงเป็นก้านขดขมวดอยู่  และมีขมวดเล็กๆ  เป็นครีบประกอบโดยรอบ 

 
 ลายสมัยอยุธยาตอนต้น  ดังปรากฏที่ผิวชั นในของปรางบริวารวัดมหาธาตุ  อยุธยา  ซึ่งเคย
ถูกฉาบปูนทิ งอยู่  ภายหลังผิวนอกกะเทาะออก  เห็นตัวลายสมัยอยุธยาตอนต้นอย่างชัดเจน  ลักษณะ
ลายเป็นลายหน้ากระดานรูปประจ ายาม  กลางลายประจ ายามคงเป็นรูปดอกไม้แบบธรรมชาติ  ซึ่ง
ดอกไม้เหล่านี จะพบได้ทั่วไปในศิลปอโยธยา  แสดงชัดว่าศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นมีส่วนสืบเชื อ
สายมาจากอโยธยาโดยตรง 
 
 โครงสร้างของเรือนแก้วสมัยอยุธยาตอนต้น  ดังปรากฏที่เรือนแก้วภายในห้องของเจดีย์
ใหญ่องค์กลางของวัดพระศรีสรรเพชญ  อยุธยา  ทรงเป็นเรือนแก้วยอดป้านและเตี ยคล้ายซุ้มของ
สุโขทัยที่เจดีย์ใหญ่ยอดพุ่มข้าวบิณฑ์  วัดมหาธาตุ  สุโขทัย  และภาพเรือนแก้วของพระพิมพ์ก าแพง 
 
 



43 
 

 

ศอกสมัยสุโขทัยทั่วๆ ไป   แสดงว่าตั งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเร่ือยมาจนถึงสมัยพระรามาธิบดีที่ 2  
เรือนแก้วเป็นแบบเดียวกับสมัยสุโขทัย  ซึ่งเข้าใจว่าสมัยอโยธยา เรือนแก้วจะมีรูปลักษณะแบบ
เดียวกันนี ปรากฏที่ภาพปูนปั้นเรือนแก้วในห้องเจดีย์เก่าวัดสีกาหมุด  ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดมเหยงคณ์ 
 ส่วนเรือนแก้วทรงเรียวยอดแหลมอันปรากฏในภาพเขียน สมัยอยุธยาตอนต้น  ดังเช่น
ภาพเขียนซุ้มเรือนแก้วของเจดีย์ทิศวัดมหาธาตุ ลักษณะลายช่อกนกของเชิงเรือนแก้วเป็นลายขมวด
ก้านขดแกนใหญ่ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นแท้ๆ และยังปรากฏเรือนแก้วยอดแหลมที่ลายปูน
ปั้นประดับเจดีย์รายวัดใหญ่ชัยมงคล  เป็นเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น   รูปทรงเรือนแก้วกับช่อกนก
ส่วนที่เป็นใบระกาเหมือนกับวัดมหาธาตุ  เรือนแก้วยอดแหลมนี เป็นแบบแผนพิเศษของศิลปะภาค
กลางและมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเรือนแก้วยอดป้านแบบของสุโขทัย 
 เข้าใจว่าเรือนแก้วแบบนี มีอิทธิพลมาจากศิลปะขอม  ด้วยพระพิมพ์สมัยลพบุรีมักจะปรากฏ
ลายเรือนแก้วยอดแหลมให้เห็นอยู่เสมอ แม้ลายปูนปั้นประดับองค์ปรางค์สมัยอโยธยา  ดังเช่น ปูน
ปั้นเรือนแก้วของปรางค์ทิศวัดนครโกษา  ลพบุรี เป็นเรือนแก้วแบบยอดแหลม  เรือนแก้วยอด
แหลมสมัยอโยธยาปรากฏอยู่ที่ซุ้มเรือนแก้วพระพุทธรูปใหญ่ในวิหารวัดไลย์  และที่ใบเสมาสมัยอู่
ทอง วัดหลุมดิน  ล้วนเป็นเรือนแก้วยอดแหลม  แบบก่อนกรุงศรีอยุธยา และเป็นแบบเดียวกับพระ
พุทธะชินราชทั งสิ น และเรือนแก้วของพระปูนปั้นด้านทิศเหนือของปรางค์ใหญ่วัดพระรามสมัย
อยุธยาตอนต้นในตัวเกาะอยุธยา  ก็เป็นเรือนแก้วยอดแหลม  และขณะเดียวกันก็มีภาพเรือแก้วยอด
ป้านปรากฏที่ภาพปูนปั้นของปรางค์ทิศ  ด้านทิศตะวันนออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นเคร่ืองชี ให้เข้าใจชัด
แจ้งว่า เรือนแก้ว  2 แบบ เป็นแบบแผนที่นิยมมาพร้อมกัน  เพียงแต่ว่าภายหลังเรือนแก้วยอดแหลม
ได้กลายเป็นแบบตายตัว  ซึ่งสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายที่นิยมสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดตอน 
ดังเช่น 
 เรือนแก้วของเทพพนม  ลายจ าหลักไม้บานประตูวิหารเล็กวัดหน้าพระเมรุอยุธยา สมัยประ
เจ้าปราสาททอง 

 รัศมีทรงเรือนแก้ว รอบเศียรกษัตริย์  จากภาพเขียนทองบนตู้พระไตรปิฎก  วัดอนงคาราม  
สมัยพระนารายณ์ 
  ปูนปั้นซุ้มหน้าต่างเรือนแก้ว วัดโรงช้าง  ราชบุรี  ศิลปะสมัยพระเจ้าทรงธรรม 
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ดังที่ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของเรือนแก้วมานี   จะเห็นว่าลายของศิลปะนั นมีที่มาสองสาย
ด้วยกัน  กล่าวคือ สายแรกมาจากศิลปะทวารวดีเดิม  ซึ่งศิลปะอู่ทองได้สืบเชื อสายออกมาไม่ขาด
ตอน  มักประดิษฐ์ลายป้านๆ   ทรงมู่ทู่  ส่วนลายของขอมรุ่นหลัง ลักษณะยอดแหลมตัวลายแหลม  
ดังปรากฏที่ลายจ าหลักศิลาที่เขาพระวิหาร  ลักษณะปลายลายแหลมคม  ซึ่งก็คล้ายกับลักษณะ
ตัวหนังสือของขอมรุ่นหลัง  ลักษณะเป็นเหลี่ยมสันและคม  ได้ส่งแบบแผนให้กับตัวหนังสือสมัย
อยุธยาโดยตรง ส่วนตัวหนังสือของทวารวดีซึ่งใช้อักษาคฤณถ์และตัวหนังสือสุโขทัยที่เรียนแบบมา
จากอักษาคฤณถ์นั น  ลักษณะตัวมนรูปคดโค้ง  ไม่มีส่วนเป็นเหลี่ยมสันแหลมคมแต่อย่างไร  ดัง
ตัวหนังสือจารึกบนแผ่นศิลาวัดศรีชุม  ซึ่งถ้าสังเกตดูเส้นของภาพคน  สัตว์และดอกไม้  ใบไม้ใน
ภาพนั นจะเห็นเส้นคดโค้งเสียส่วนใหญ่  แม้พระรัศมีของกษัตริย์ก็ยอดมนทรงรูปไข่  ตรงกันข้าม
กับรัศมีของศิลปอโยธยา  ที่วัดไลย์  ลพบุรี  ทรงเป็นยอดแหลม 
จริงอยู่ศิลปะอู่ทองกับสุโขทัยมีส่วนรับอิทธิพลจากขอมอย่างเต็มที่  ด้วยอยู่ในขอบเขตรัศมีอันแรง
กล้าของอาณาจักร 

 นครหลวงที่สาดแสงอันโชติสว่างชัชวาลไปทั่วแหลมอินโดจีนในพุทธศตรรษที่ 16 และ
ยังคงแสดงอิทธิพลครอบง าอยู่หลายศตวรรษเมื่อดูแผนผังต าแหน่งที่ตั งของเมือง  จะเห็นว่าละโว้  
สุพรรณบุรี  และอโยธยา  มีส่วนใกล้ชิดกับขอมมากกว่าสุโขทัย  จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่อิทธิพล
ของขอมย่อมรุนแรงกว่าดินแดนแถบทางเหนือ  ยิ่งศิลปะทางลานนาเช่น พะเยา  และเชียงใหม่  ซึ่ง
อยู่ร่วมยุคกับสุโขทัยอันรุ่งโรจน์ก็ยิ่งจะห่างไกลจากขอมยิ่งขึ นไปทุกที  ดังจะเห็นว่าปรางค์ยอดทรง
ฝักข้าวโพด ซึ่งเราจะพบทั่วไปในศิลปะอโยธยาและอู่ทอง  ดังปรางค์วัดมหาธาตุ  สุพรรณบุรี  
ปรางค์มหาธาตุ  ราชบุรี  และปรางค์มหาธาตุ  ลพบุรี  เป็นต้นปรางค์เหล่านี ไม่เคยส่งอิทธิพลไป
ดินแดนลานนา  จะพบเหนือสุดก็เฉพาะที่สุโขทัยและศรีสัชนาลัยเท่านั น 

ปรางค์ยอดทรงฝักข้าวโพดนี   เข้าใจว่าขอมจะน าแบบแผนไปจากลุ่มแม่น  าเจ้าพระยาโดย
เร่ิมตั งแต่รัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่1 เป็นต้นไป  ก่อนหน้านั นปรางค์ของขอมมีลักษณะทรงยอด
ซ้อนกันเป็นชั นๆ ดังเช่นปราสาทศีขรภูมิ  และปราสาทยายเง่าที่สุรินทร์กับปราสาทเมืองต่ าที่
บุรีรัมย์  เป็นต้น 

ปรางค์ยอดฝักข้าวโพดปรากฏโฉมหน้าให้เห็นในภาพพระพิมพ์สมัยทวารวดียุคปลาย  ซึ่ง
ชวนให้เข้าใจว่าเป็นแบบแผนอันสืบต่อมาจากทวารวดีอย่างแน่นอน  ศิลปะแบบนี เกิดในลุ่มแม่น  า 
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เจ้าพระยา  จึงได้มีอิทธิพลสืบช่วงมาในรูปศิลปะอู่ทอง  และสมัยเดียวกันก็ส่งอิทธิพลไปยัง
ขอมด้วย 

ข้อสรุปของรูปแบบของศิลปะและลักษณะลวดลายของสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา  พอจะให้
ค าจ ากัดความได้อย่างย่นย่อดังนี   สมัยแรกที่ถือเอาจุดเร่ิมต้นตั งแต่การเสื่อมสลายของศิลปะทวารวดี  
ตั งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา อันมีขอบแวดวงในระหว่างพุทธศตวรรษที่15 ถึง 17 
ศิลปะในสมัยนี ตรงกับศิลปะศรีวิชัยทางตอนใต้และศิลปะอู่ทอง และลพบุรีรุ่นแรก  ทางภาคเหนือ
ของสยามประเทศมีอาณาจักรหริภุญชัยครองความยิ่งใหญ่อยู่  ส่วนทางภาคกลางอาณาจักรลวปุระ
หรือละโว้เป็นเอกมานานหลายศตวรรษ  ส่วนภาคใต้  มีสิธรรมนคร  หรือนครศรีธรรมราชในสมัย
นี  

ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14 และ 15  ศิลปะยังคงมีอิทธิพลสืบต่อจากทวารวดีอย่างเต็มที่
ต่อมาหลังจากพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่  17  ศิลปะเร่ิมเป็นตัวของตัวเองแล้ว  แต่อิทธิพล
ของอาณาจักรนครหลวงของขอมได้ครอบง าอย่างรุนแรง  ทั งศิลปะอู่ทองรุ่นแรกกับลพบุรีรุ่นแรก
จึงมีส าเนียงใกล้ไปทางขอมมากกว่าอื่น 

สมัยหลังจัดว่าเป็นสมัยอาเคอิคของศิลปะไทย  ซึ่งอยู่ในอโยธยาครองความยิ่งใหญ่ในลุ่ม
แม่น  าเจ้าพระยา  นอกจากนี ยังมีนครใหญ่น้อยร่วมสมัยจ านวนมาก  เช่น  ละโว้  สุพรรณภูมิ  และ
ราชบุรี  เป็นต้น 

ศิลปอโยธยาจะเรียกว่าอู่ทองตอนปลาย  หรือลพบุรีตอนปลาย  หรือลพบุรีตอนปลายได้ทั ง
สองสถาน 

พระพุทธรูปสมัยนี พระพักตร์รูปไข่  พระวรกายผอมบาง  เพรียว  ซึ่งเป็นจุดอันงามเลิศที่จะ
ส่งความส าเร็จสุดยอดให้ แก่ศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาตอนต้นกับศิลปะลานนาในยุคเดียวกัน  
อันเป็นศิลปะคลาสสิคของไทย งานประติมากรรมสมัยอโยธยานี   ปรากฏโฉมที่พระพุทธรูปปูนปั้น 
ประดับปรางค์ยอดกรีบมะเฟืองที่วัดศรีษะ  เมืองสรรค์บุรี  และปูนปั้นรูปพระอัครสาวก  เรียงราย
พระเจดีย์รายด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ  ลพบุรี  และยังมีพระพุทธรูปจ าหลักศิลาขนาดใหญ่น้อย
นับจ านวนไม่ถ้วน  ส่วนใหญ่ท าด้วยศิลาขาวและแดงปรากฏเหลือให้เห็นที่พระระเบียงวัดมหาธาตุ
ราชบุรี  พระระเบียงวัดมหาธาตุ  สุพรรณบุรี  ที่วิหารหน้าสถูปใหญ่วัดนครโกษา  ลพบุรี  ในอยุธยา
พบที่วัดใหญ่ชัยมงคล  วัดสมณโกฏฐาราม  วัดขุนเมืองใจ  และวัดมหาธาตุเป็นต้น 
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ศิลปะแบบอาเคอิคนี   เป็นจุดก้าวเข้าสู่ความเป็นคลาสสิก ของศิลปะสุโขทัย  ศิลปะอยุธยา
ตอนต้น  และศิลปะลานนาตอนต้น  แม้ว่าจะเป็นศิลปะอันงดงาม  ก็ยังมีลักษณะแข็งๆ อยู่ เช่น  พระ
อัครสาวกปูนปั้นประดับเจดีย์รายวัดมหาธาตุ  ลพบุรี  ลักษณะท่ายืนแข็งทื่อ   ยืนประนมมือหันหน้า
ออกในแนวเดียวกัน  เทียบกับพระอัครสาวกปูนปั้นที่รอบฐานเจดีย์ในสุโขทัยและก าแพงเพชรจะ
ผิดกันด้วยสองแห่งนี พระอัครสาวกยืนในท่าอ่อนหวานพนมมือในท่าคล้ายลีลาอันงดงามมาก   ข้อ
เปรียบเทียบอย่างหนึ่ง คือ ศิลปอโยธยา  ในพระพุทธรูปจ าหลักศิลา เช่น ที่วัดนครโกษา  ลพบุรี 
และวัดมหาธาตุ  ราชบุรี  พระรัศมีเป็นพุ่มคล้ายดอกบัวตูม  แม้บางอันยอดแหลม แต่ก็แข็งทื่อ ผิด
กับสมัยสุโขทัยยอดพระรัศมีหรือศิรประภา  เป็นเปลวอ่อนหวานงดงามมาก  

ส าหรับลวดลายในสมัยอโยธยานั นนับว่างามสุดยอด  และละเอียดวิจิตรพิสดารเหลือขนาด  
ดังปรากฏที่ลายปูนปั้นประดับปรางค์ใหญ่กับปรางค์และเจดีย์รายของวัดมหาธาตุ  ลพบุรี  กับ
ปรางค์เล็กวัดนครโกษา  เป็นต้น   จะตกแต่งอย่างละเอียด ประณีตยิ่งกว่าในยุคใดสมัยใดที่เป็นมา 

เจดีย์วัดพระรูปที่สุพรรณบุรี  อันเป็นเจดีย์สมัยสุพรรณภูมิซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับอโยธยา  ทรง
เจดีย์แบบวัดพระแก้ว  เมืองสรรค์บุรี  แต่ท าวิจิตรพิสดารตามแบบฉบับของศิลปะอโยธยา  คือครง
ลูกแก้วใต้ระฆังจะมีลายกลีบบัวและลายริ ว  เหนือระฆัง คือบัลลังก์ก็คงแต่งเสียยิบยับ  คล้ายกับ
เจดีย์ภายในวัดมหาธาตุ  ลพบุรี  ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบกับศิลปะลวดลายในสมัยอยุธยา  ดังแต่อยุธยา
ตอนต้นเร่ือยลงมาถึงปลายสุด  เห็นว่าคติความนิยมการตกแต่งอย่างอลังการได้ผันแปรไปเสียแล้ว 

สมัยอยุธยาตอนต้นคงตกแต่งลวดลายอย่างพอดิบพอดีไม่วิจิตรบรรจงนัก  ด้วยเป็นสมัยที่
ศิลปะอันงามอย่างสุดขีดในด้านสถาปัตยกรรมและลวดลายเร่ิมเรียวลงเสียแล้ว  แม้ว่าสมัยอยุธยา
ตอนปลายจะหันมาตกแต่งอย่างละเอียดอีก  แต่รูปแบบและฝีมือก็แตกต่างกัน  หากจะน าไป
เปรียบเทียบกับสมัยอโยธยาตอนปลาย  ซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับศิลปะคลาสสิค ของสุโขทัยแล้ว  ไม่ว่าจะ
ในด้านฝีไม้ลายมือ และความคิดในการประดิษฐ์ศิลปะ  ย่อมเทียบกันไม่ได้  ด้วยศิลปะอยุธยาเป็น
เพียงฝีมือชั นศิษย์  ย่อมจะเทียบกับครูไม่ได้เป็นของธรรมดา (ภาพประกอบที่ 23 - 24  ) 
ลายสมัยสุโขทัย 

ในหน้าหนังสือประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  เรารู้เร่ืองราวของอาณาจักรสุโขทัยเพียงเลือน
รางว่าเมืองสุโขทัยเคยเป็นอาณาจักรของคนไทยกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพ่อขุนผาเมือง  
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ภายหลังตกเป็นเมืองขึ นของขอม  พ่อขุนผาเมืองนั นเป็นคนไทยครองเมืองราด ได้ฉายาเป็น
ราชธิดาของขอม  ชื่อพระนางสิขรมหาเทวี  เมื่อพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางท่าวยึดเมือง
สุโขทัยจากขอมได้แล้ว  พ่อขุนผาเมืองได้ทรงยกกรุงสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางท่าวปกครอง  
เป็นการเร่ิมตั งอาณาจักรสุโขทัยอันรุ่งโรจน์ตั งแต่บัดนี (พ.ศ. 1762) เป็นต้นมา 

เป็นที่รู้อยู่แล้วว่า  สุโขทัยมีมาก่อนที่กลุ่มคนไทยจะมาแย่งเมืองนี กับขอม  ศิลปะสมัยนั น
เป็นเช่นไร  และอิทธิพลของขอมยังเหลืออยู่ประการใด 

ข้อนี  เป็นปัญหาที่น่าขบคิดก่อนอ่ืน  ปัญหาที่ว่า ศิลปะสุโขทัยรุ่นก่อนขอมจะครอบครอง
นั นจะเป็นเช่นไร   ปัญหานี ไม่สู้ยากต่อการค้นหา  ด้วยเราได้พบหลักฐานทางโบราณคดี  เช่นที่วัด
พระพายหลวง  จากในกรุ  และวัดร้างแห่งหนึ่งข้างวัดมหาธาตุ พระพุทธรูปเก่าที่บรรจุไว้ภายในนั น 
เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง  บัดนี เราได้ล่วงรู้ความจริงอันเป็นข้อเท็จจริงในวิวัฒนาการของศิลปะแล้วว่า  
ในช่วงระยะ พ.ศ. 1600 ถึง 1762  ได้มีอาณาจักรไทยแถบลุ่มแม่น  าเจ้าพระยา  เช่นสุวรรณภูมิ  ละโว้  
อโยธยา  ราชบุรี  สิงห์บุรี  สรรค์บุรี  ชัยนาท  รวมทั งสุโขทัยด้วย  อยู่กันกระจัดกระจายทั่วไปแล้ว  
อาณาจักรคนไทยเหล่านี สร้างศิลปะในแบบแผนอันเดียวกัน  คือศิลปะอู่ทอง  ดังเราจะเห็นว่า  
ศิลปะไม่ว่าจะเป็นแบบอู่ทองก็ดี  ละโว้ก็ดี  อโยธยาก็ดี  แม้สุวรรณภูมิก็ดี  ล้วนแต่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันทั งนั น เพราะเป็นของร่วมสมัยกัน 

เราจึงเรียกรวมกันทั งหมดว่า  ศิลปะอู่ทอง เป็นการสะดวกดี 
อู่ทองสมัยปลาย อยู่ร่วมกับศิลปะบายนของขอม (พ.ศ. 1700-1790 ) อันศิลปะของขอมสมัย

นั นเป็นพุทธมหายานมีทั งแบบตันตริกและมนตรยาน  อันเป็นแบบเดียวกับศิลปะอู่ทองของเรา ด้วย
ในสมัยนั น  อิทธิพลพุทธศาสนามหายานของราชวงศ์ปาละจากอินเดียได้แพร่หลายเข้ามาเต็มที่  ยิ่ง
ในระยะหลัง  อินเดียถูกพวกมุสลิมคุกคาม  บุกเข้าท าลายศาสนสถานในอินเดีย  จนพระสงฆ์องค์เจ้า
ต้องหนีเตลิดไปหมด  ด้วยเหตุนี ศิลปทางศาสนาจึงมาเจริญสะพร่ังในแหลมอินโดจีนและลังกา 

ศิลปะขอมที่ปรากฏในศิลปะอู่ทองและสุโขทัยนั น  คงปรากฏชัดแต่เพียงลักษณะหน้าตา
ของภาพคนและลวดลายบางตอนเท่านั น  ที่ปรากฏบนงานประติมากรรม  ก็คือ เราจะสังเกตว่า
พระพุทธรูปแบบอู่ทอง  เช่นพระประธานวัดธรรมิกราชอยุธยา และพระปูนปั้นที่ซุ้มปรางค์  วัดสอง
พี่น้อง  สรรค์บุรี  กับพระอู่ทองรุ่น 1 ทุกองค์เป็นศิลปะที่เรามักเรียกกันว่า เป็นแบบผสมกับศิลปะ 
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ลพบุรี(ศิลปะลพบุรีคือ  ศิลปพื นเมืองผสมศิลปขอม) คือ มีพระพักตร์สี่เหลี่ยม  คิ วหักมุมแบบอู่ทอง
โดยแท้ ในสมัยที่ศิลปะบายนร่วมสมัยกับศิลปะอู่ทองด้วยแล้ว  คงมีแต่พระพุทธรูปเท่านั น  ที่คน
ไทยเลียนแบบ  เช่น มีพระทรงเคร่ือง และหน้าพระพักตร์สี่เหลี่ยมกับลักษณะ 

แข็งคม  ลายขอมยังคงเหลือให้เห็นเต็มที่  ลายกนกหางหงส์  หางของมกร ที่ซุ้ใหญ่ของ
เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์  วัดมหาธาตุ สุโขทัย  กับรูปนางอัปสรที่ปากประตูก าแพงแก้วเข้าพระธาตุ  ที่
สวรรคโลก 

ศิลปะขอมมีรูปแบบให้แก่ศิลปะอู่ทองและสุโขทัยก็เพียงแค่นั น  ทั งนี ก็เพราะว่า  อาณาจักร
นครหลวงของขอมนั น  เคยเป็นอาณาจักรแบบฮินดูมาเนิ่นนานมาก  จนแทบตัดขาดกับชาวพุทธใน
ลุ่มแม่น  าเจ้าพระยา  ด้วยเหตุของศิลปะของสองศาสนาเป็นเหตุให้ไม่อาจจะลอกเลียนกันได้แม้จะ
อยู่ร่วมสมัยเดียวกัน  อีกประการหนึ่ง  ศูนย์กลางของศาสนาทั งสองมาจากคนละแหล่ง  ศิลปะที่ติด
มากับศาสนาด้วย  จึงแยกตัดตอนออกจากกัน เช่น  พุทธศาสนานั นมาจากอินเดียเหนือแถบพุทธคยา  
นาลันทา ราชคฤห์ และปากแม่น  าคงคา  ศิลปะศาสนาพุทธส่วนใหญ่จึงแพร่  มาจากที่นั่น  ส่วน
ศิลปะขอมนั นเป็นฮินดู   มาจากอินเดียใต้แถบอาณาจักรโจฬะ  และทมิฬ ดังนี   ปรางค์เทวสถาน
ของขอม จึงมีรูปแบบคล้ายกับที่เราเห็นยังเมืองในอินเดียแถบใต้ดังกล่าวแล้ว  ต่อมากษัตริย์ขอมบาง
พระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนามหายาน เช่น สมัยพระเจ้าชัยวรมันทรที่ 7 ที่เรียกว่าศิลปบายน  
ก็คงเอาแบบแผนของศิลปของฮินดูเดิมมาใช้ มิได้เอาแบบแผนพุทธเดิมมาใช้  เช่นปรางค์กู่สันต
รัตน์  มหาสารคาม  ปรางค์ปราสาทก าแพงน้อยที่ศรีสะเกษ  ปรางค์กู่ฤาษีที่ร้อยเอ็ด  เป็นต้น เป็นวัด
แบบพุทธ  แต่สร้างเป็นปรางค์แบบขอม  สมัยบายนนั นแทบกล่าวได้ว่า ศูนย์กลางพุทธศาสนาใน
อินเดียถูกท าลายหมดแล้วที่แพร่หลายไปสู่ขอม  อาจจะไปมอญกับไทยในแถบลุ่มแม่น  าเจ้าพระยาก็
ได้  แต่ขอมยังคงถือตนเองว่า  เคยมีวัฒนธรรมสูงมาก่อนช่างในประเทศแถบสุวรรณภูมิอาจจะ
ยอมรับว่าขอมเป็นครูทางช่างโดยแท้  ดังนี เมื่อขอมรับพุทธศาสนามหายานตันตริกโดยนับถืออย่าง
กว้างขวาง ก็สร้างตามแบบแผนวัฒนธรรมของตน  เอาแบบวัดฮินดูมาเป็นวัดชาวพุทธ  ดังนี   
เจดียสถานของขอมจึงเป็นปรางค์แทนที่จะเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมทรงสูง  อย่างเช่นวัดพระแก้ว  
สรรค์บุรี  วัดใหญ่ชัยมงคล  อยุธยา  และเจดีย์ใหญ่วัดนครโกษา ลพบุรี  เป็นต้น 

เจดีย์ทรงสูงแปดเหลี่ยม  ฐานสี่เหลี่ยมระฆังกลมนี   เป็นเจดีย์แบบพุทธที่วิวัฒนาการมาจาก
เจดีย์ปาละ  และมีวิวัฒนาการสืบทอดมาจากทวารวดี  เราจึงเห็นว่าศิลปะการสร้างสถูปเจดีย์ในลุ่ม 
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แม่น  าเจ้าพระยาเป็นแบบแผนของชาวพุทธที่เก่าแก่  มีสายวิวัฒนาการมาตามล าดับ  และเจดีย์ที่สร้าง
อย่างประณีตสูงใหญ่มาก ใหญ่ยิ่งกว่าปรางค์ของขอมเสียอีก  เช่น  เจดีย์วัดพระแก้ว  สวรรค์บุรี 
เจดีย์สูงที่สุโขทัย  มีความมหัศจรรย์และมีความเจริญซึ่งถึงแม้ไม่เทียบขอม  แต่ก็มิใช่ว่าห่างกันไกล
ลิบ  เพียงแต่ว่าเป็นอาณาจักรเล็กกว่ากัน เท่านั น 

ศิลปะลวดลายของสุโขทัย ดังได้กล่าวแล้วว่า  มีที่มาหลายทาง  ทางแรกมีอิทธิพลขอมอยู่
บ้าง ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  ส่วนทางที่สองนั นวิวัฒนาการมาจากปาละ เช่นพระพุทธรูปสุโขทัย
ที่งามเป็นศิลปะคลาสสิคนั น  เป็นวิวัฒนาการที่ก้าวมาจากศิลปะอู่ทองรุ่นที่ 3 ที่เป็นพระศิลาพบที่อ
โยธยา ลพบุรีและราชบุรี เป็นพระพุทธรูปทรงระหงแบบบาง  นิ วพระหัตถ์เรียวสวยงามเป็นล า
เทียน  พระพักตร์รูปไข่  กล่าวได้ว่าพระพุทธรูปสุโขทัยมิใช่เป็นของใหม่  เป็นของที่สืบต่อมาจากอู่
ทองทั งสิ น  ลายของสุโขทัยที่ปรากฏบนใบเสมา  วัดจอมคีรีนาคพรต บนใบเสมาที่พิพิธภัณฑ์
ก าแพงเพชร และที่ลายดอกบัวบนเพดานคูหาถ  าที่วัดศรีชุม  ลายตรงมุมที่เรียกว่าลายค้างคาวนั น มี
ลักษณะเหมือนใบเสมาสมัยอู่ทองทั่วไป  คือลายขมวดเป็นก้านขดม้วนไปม้วนมาแบบธรรมชาติ  
ส่วนลายหน้ากระดานที่ขอบของลายดอกบัวเป็นลายกลมดอกไม้เรียงติดๆ กัน เป็นคติเก่าที่ยึดถือมา
จากสมัยทวารวดี และสืบอิทธิพลมาจากศิลปะคุปตะ ซึ่งสมัยหลัง  ลายหน้ากระดานตรงนี จะ
กลายเป็นลายประจ ายาม  หรือประจ ายามก้ามปู  หรือถ้าลายขอมก็จะเป็นลายตาตารางเฉียงตัดกับ
แบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

ลายดอกบัวและกลีบนี   เห็นได้ชัดว่าเป็นดอกบัวแบบศิลปะอินเดีย  เอาจากศิลปะคุปตะ
และปาละ  ไม่มีส่วนสัมพันธ์ทางศิลปะขอมเลยแม้แต่น้อย 

อิทธิพลของศิลปะแถบลุ่มแม้น  าเจ้าพระยากับสุโขทัยส าคัญมาก  แสดงว่าในระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 16-19 นี  อาณาจักรไทยเล็กน้อยที่มีหลายสิบอาณาจักรต่างยังคบหาสมาคมกันอย่าง
ใกล้ชิด  ทั งศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จึงมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก 

อีกอย่างหนึ่ง  ดอกบัวนี เราจะเห็นอย่างเจนตาตามดอกบัวสมัยทวารวดีทั่วไป  เช่น  ดอกบัว
รองพระพุทธรูปนั่นเอง 

ดอกบัวที่ฐานเสมาสมัยทวารวดีอีสานทั่วไป รวมทั งพระศิลาแบบพะเยาที่แถบเหนือด้วย 
ลายสุโขทัยที่ปรากฏอยู่ตามเคร่ืองปั้นดินเผา  ที่เรียกว่าเคร่ืองสังคโลกนั น  เป็นลายพู่กัน  เขียนเป็น
รูปปลา  รูปคลื่น ดอกไม้ ใบไม้ เป็นลายขมวด ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ เคร่ืองสังคโลกส่วนใหญ่ไป 
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ตกอยู่ในมือเอกชนเสียมาก  รวมทั งชาวต่างประเทศก็ขนเอาไปมาก  ที่จริง  ลวดลายบนลายสังคโลก
ส่วนใหญ่น่าสนใจ  เป็นลายที่ได้รับการออกแบบอย่างดี อย่างผู้ที่รู้ทางวิชาการออกแบบ  เป็นผู้
เนรมิตขึ น  ลายสังคโลกเป็นลายที่ผูกขึ นเป็นเคร่ืองตกแต่งประกอบเคร่ืองถ้วยชามอันเป็นสินค้า
ส่งไปขายต่างประเทศ  นอกจากการใช้ลายดอกไม้ ใบไม้แบบพื นเมืองที่นิยมกันอยู่แล้ว  ยังมีลายจีน
และลายแบบญวนอีกด้วย  เพราะเคร่ืองถ้วยชามของสุโขทัยบางชิ นมีลายเหมือนกับญวน  แต่ใคร
ลอกแบบใครนั น ยากที่จะกล่าวได้  

ลายดอกไม้ที่เคร่ืองถ้วยชามสังคโลก  ตัวลายบางอันเอาแบบมาจากลายเส้นในอุโมงค์วัดศรี
ชุม  และเหมือนลายดอกไม้ที่ลายบนพระพุทธบาทวัดตะพังทองหลาง  สุโขทัย 

 
3. ลายไทยอันงามสง่าของสมัยอยุธยาตอนต้น  และตอนกลาง  
 

ดังได้กล่าวไว้แต่บทก่อนแล้วว่า  ศิลปะสมัยก่อนอยุธยานับตั งแต่  อู่ทอง  ลพบุรี  จนถึง 
อโยธยา  ถือว่าเป็นสมัยอาเคอิค ของไทย  คือเป็นศิลปะที่เจริญถึงขั นสูง  แต่ยังไม่สุดยอดทีเดียว  ที่
บรรลุถึงยอดสูงสุด คือ ศิลปะสุโขทัยกับอโยธยยาตอนปลาย  อันได้รับการยกย่องทั่วไปแล้วว่า  คือ
ศิลปะคลาสสิคของไทย  

 
ศิลปะ  ถ้าเลยจุดพอดีออกไปถือว่าเป็นจุดเสื่อม  ซึ่งให้พิจารณากันในแง่ของสุนทรียะ  แต่

ถ้าพิจารณากันในแง่เทคนิค ฝีไม้ลายมือแล้ว  ก็นับว่าแบบที่เลยคลาสสิคออกไป  ฝีมือความช านาญ
ดีกว่า  เพียงแต่รูปความคิดอลังการขึ นมาจนเลยจุดพอดีไป ถ้าพิจารณาในแง่ศิลปะตกแต่งแล้วก็
นับว่า  ศิลปะแบบที่เลยคลาสสิคออกไปกลับดีกว่าแบบคลาสสิคเสียด้วยซ  าไป  ดังเช่น  เฟอร์นิเจอร์
การตกแต่งในสมัยโรโคโคของฝร่ังเศส ในราชส านักของพระเจ้าหลุยส์จัดว่าเป็นการตกแต่งอันยอด
เยี่ยมของโลก  ไม่มีแห่งใดเทียบได้ 

 
ศิลปะลวดลายของอยุธยาก็เฉกเช่นกัน  ลายตู้พระธรรมวัดเซิงหวาย  ในพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ  ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะอันงามยอดเยี่ยมสมัยอยุธยา  ตัวลายละเอียดยิบยับฟู่ฟ่าเต็มที่  บ่งถึง
ความอลังการของศิลปะอย่างสุดขีด ซึ่งถ้าพิจารณาในแง่ของสุนทรียะ ก็ต้องจัดว่าเป็นงานวิจิตร
พิสดารเกินจุดงามพอดีออกไป กล่าวคือองค์ประกอบของภาพขาดส่วนประธาน  กับส่วนสัมพันธ์
และจังหวะช่องไฟอันประทับใจแต่ถ้าพิจารณาในแง่ฝีมือแล้ว  ลายวัดเซิงหวายก็เป็นเยี่ยม  ไม่มีแห่ง
ใดเทียบได้ ขอให้ดูตู้พระไตรปิฎก วัดศาลาปูนในอยุธยา  ซึ่งคล้ายคลึงกับฝีมือช่างวัดเซิงหวาย  ทั ง
ฝีมือและองค์ประกอบภาพ  จะเห็นว่าตัวลายและส่วนประกอบล้วนละเอียดจุกจิกไปทั งภาพ  แต่ 
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จังหวะของเส้นและฝีมืออันอ่อนพลิ วนั นวิเศษจับใจยิ่งนัก  จึงถือว่าเป็นความงามของมัณฑนศิลป์
อีกแบบหนึ่งที่เป็นเอกไม่มีสอง  อย่างไรก็ดีศิลปะอยุธยาตอนปลายเหล่านี เป็นรูปแบบของศิลปะอัน
เลยจุดสุดยอด ของคลาสสิคของสุโขทัยและอโยธยาตอนปลาย  ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั นสุดท้าย
ของศิลปะไทย   ซึ่งจะส่งแบบแผนให้ศิลปะรัตนโกสินทร์อีกต่อหนึ่ง  ศิลปะแบบนี เป็นแบบรุ่งเรือง
จนสุดขีดคล้ายดอกกุหลาบที่บานจนเผละ  เลยจุดที่บานพอดีออกไป ถึงอย่างไรก็ยังงามอยู่  ล่ วง
มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง  ฝีไม้ลายมือของช่างเสื่อมโทรมลงมาก ตอนนี แหละถือว่าเป็นจุด
เสื่อมโดยแท้  คล้ายดอกกุหลาบที่เร่ิมเหี่ยวเฉา และกลีบก าลังร่วงหล่นไป  เป็นการตายของศิลปะ
โดยแท้  ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า 
 

ศิลปะอยุธยาตอนต้นนั น  สืบเชื อสายมาจากศิลปะอโยธยา  อันเป็นศิลปะคลาสสิคของไทย 
จึงเร่ิมต้นด้วยความสง่างาม ลวดลายต่างๆ ก็วิจิตรบรรจงมาก  และยังได้รับอิทธิพลจากแหล่งต่างๆ 
อีก เช่น สุโขทัย และสุพรรณภูมิ  ด้วยในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 และ 19 นี  บรรดานครอิสระของ
คนไทย  เช่น เชียงใหม่  พะเยา  สุโขทัย  อโยธยา  สุพรรณภูมิ ล้วนผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม   แม้ว่านครเหล่านี จะไม่สู้ลงรอยกัน  บางครั งก็รบราฆ่าฟันแย่ง
อ านาจกันตลอดมา  นั่นเป็นเร่ืองของการเมือง  การกีดกันผลประโยชน์ของแต่ละนคร  และความไม่
กินเกลียวกันระหว่างราชวงศ์  แต่การคบหาของสมาคมชาวเมืองและความสัมพันธ์ในด้านการ
ค้าขาย  ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ยังคงด าเนินไปโดยปกติดังปรากฏในต านานมูลศาสนาว่า  
พระเถระส าคัญจากนครสุโขทัยสองรูป   ได้เดินทางไปศึกษาพระศาสนายังนครอโยธยา  ซึ่งแสดง
ว่าในสมัยนั นอาณาจักรอโยธยาย่อมมีความเจริญกว่าสุโขทัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในด้าน
พระพุทธศาสนาแบบหินยานลังกา  ซึ่งได้รับสืบช่วงมาจากมอญอีกต่อหนึ่ง 

 
โบราณวัตถุสถานในอาณาจักรอโยธยา ซึ่งต่อมาในอาณาจักรอยุธยาได้มาตั งซ้อนอยู่

หลังจาก อโยธยาร่วงโรยลงไป หลักฐานต่างๆ เช่น เจดีย์ลังการุ่นแรก พระพุทธรูปศิลา ใบเสมาอัน
มากมาย รายงานให้เราทราบว่า ลัทธิหินยานแบบลังกาได้ฟูเฟื้องมาก่อนแล้วเป็นเวลานานก่อนที่พ่อ
ขุนรามค าแหงจะไปน าพระเถระชาวสิงหลจากนครศรีธรรมราชเข้าไปปลูกฝังลัทธิหินยานลังกาใน
สุโขทัย การที่พระเถระจากสุโขทัยสองรูปลงมาศึกษาพระศาสนาในอโยธยาก็คงจะเป็นการเข้ารับ 
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ความรู้จากลัทธิหินยานลังกาซึ่งที่จริงได้แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วทางดินแดนแถบใต้ของสุโขทัยลงมา 
เช่น อโยธยา มอญ และนครศรีธรรมราช 

มีปัญหาส าคัญก็คือว่า ศิลปะแบบหินยานลังกาที่เผยแพร่เข้ามา นอกจากสถูปรูปขันคว่ า 
ฐานติดดิน และบัลลังก์ทองทรงสูง กับพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิแล้ว เรายังไม่พบศิลปะแบบอ่ืน
ดังเช่น ลวดลาย เป็นต้น ลายตกแต่งแบบลังกา มิได้เป็นที่จับใจแก่ชาวนครต่างๆ ในลุ่มแม่น  า
เจ้าพระยา ดังนี จึงปรากฏว่า การเร่ิมต้นของศิลปแบบพุทธหินยานลังกาเป็นการเร่ิมต้นที่หยุดชะงัก
คติเก่าโดยสิ นเชิง 

ดังเช่นใบเสมาสมัยอโยธยา สุพรรณภูมิ และลพบุรี หรืออู่ทอง มักจะใช้ใบเสมาท าด้วยศิลา
ทรายสีแดงหรือขาว จ าหลักลวดลายเป็นรูปเครือเถาดอกไม้ ใบไม้ ที่เอวเสมากับบริเวณบ่าเสมางาม
วิจิตรบรรจงเหลือขนาด ที่งามที่สุดคือใบเสมาจากวัดบางนางลี่ ราชบุรี วัดกลาง คลองมหาพราหมณ์ 
อยุธยา และวัดเสลี่ยงในอยุธยา เป็นต้น ใบเสมารุ่นนี แบบแผนเหมือนกันทุกหนทุกแห่ง ซึ่งเข้าใจว่า 
จะเป็นใบเสมาสมัยที่ยังนับถือพุทธแบบหินยานพุกาม หรืออาจจะเป็นแบบเถรวาทเดิม บางที่ก็
อาจจะมีแบบมหายานปะปนอยู่ด้วย ซึ่งไม่อาจจะแยกแยะได้ 

แต่ใบเสมาแบบหินยานลังกา ได้เร่ิมปรากฏสมัยอยุธยาและสุโขทัย รวมทั งอยุธยาตอนต้น 
ซึ่งทั ง 3 สมัยนี ล้วนเป็นใบเสมาขนาดใหญ่ ท าด้วยหินชนวนสีเขียว สูงประมาณเมตรเศษๆ หนามาก 
ไม่มีลวดลายอะไร ท าอย่างโล้นๆ มีเส้นกลางตั งแต่ยอดถึงฐาน และส่วนยอดตรงกลางกับส่วนล่าง
ของเส้นนี ท าเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตั งเฉียงรูปข้าวหลามตัดติดอยู่ จะพบในใบเสมาดังกล่าวนี ในเมือง
สุโขทัยทั่วไป ใบเสมาอโยธยาพบที่วัดสามวิหาร                   วัดมเหยงคณ์ กับวัดเสลี่ยง ซึ่งแต่ละ
แห่งจะมีเจดีย์แบบลังการุ่นแรกปรากฏอยู่ด้วย คือระฆังเตี ยเกือบจรดดิน และบัลลังค์สูง  ส่วนสมัย
อยุธยาตอนต้น ปรากฏใบเสมาแบบนี ในวัดพุทไธสวรรย์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรี
สรรเพชญ และวัดโลกยสุธา เป็นต้น 

ใบเสมาแบบหินยานลังกาเหล่านี ไม่มีลวดลาย  ซึ่งลวดลายจะปรากฏให้พบในใบเสมาสมัย
อยุธยาตอนกลางทั่วไป  เช่น  ใบเสมาวัดสวนหลวงสบสวรรย์  สมัยพระมหาจักรพรรดิ  ใบเสมาวัด
ไชวัฒนาราม  สมัยพระเจ้าปราสาททอง  และใบเสมาวัดศาลาปูนสมัยพระเจ้าปราสาททองเป็นต้น  
ลวดลายบนใบเสมาสมัยอยุธยาตอนกลางส่วนใหญ่มีแบบแผนสืบต่อมาจากอโยธยา  แต่ได้เร่ิม 
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ประดิษฐ์กนกสามตัวขึ นใช้แล้ว  โครงสร้างของลายยังคงมีเครือเถาแบบธรรมชาติปะปนอยู่  ผิดกับ
ลายสมัยอยุธยาตอนปลาย  ซึ่งได้ประดิษฐ์เป็นลายล้วนๆ  
 

การที่ลายสมัยอยุธยาตอนต้นขาดหายไปจากใบเสมา  ทั งนี ก็เนื่องจากลัทธิหินยานลังกา
ส่วนใหญ่มุ่งในทางสมถะกัมมัฏฐานพระสงฆ์ลังกาเข้ามาสู่เมืองไทย  ก็จะไปตั งวัดของตนทางทิศ
ตะวันตก  ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 2 หรือ 3 กิโลเมตร เรียกว่าอรัญญิก  เป็นสถานที่สงบ
เหมาะในการวิปัสสนาโดยเฉพาะ  คณะสงฆ์ชาวสิงหลมุ่งในทางหลุดพ้นจึงตัดเคร่ืองอลังการอัน
เป็นพันธะร้อยรัดชีวิตออกไป  ดังนี ใบเสมาลัทธิลังกาวงศ์รุ่นแรก  จึงไม่มีลวดลายปรากฏอยู่เลย 

 
แม้ว่าทางศาสนาหินยานลังกาจะไม่นิยมความฟุ่มเฟือยต่างๆ แต่ศิลปะด้านอ่ืน  เช่นการ

ตกแต่งอาคารและลายจ าหลักไม้  เช่น ธรรมาสน์  และหน้าบัน  คงมีลวดลายปกติ 
 
พระอุโสถพระวิหารสมัยอยุธยาตอนต้น  มีลายจ าหลักไม้เท่าที่เหลือปรากฏอยู่ คือ หน้าบัน 

ทวย  และบานประตู ลักษณะตัวลายเข้มแข็ง  ซึ่งบ่งถึงความเป็นนักรบอันกล้าหาญของสมัยอยุธยา
ตอนต้น ด้วยยุคนี  อยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีแสนยานุภาพอันน่าเกรงขาม  ได้ส่งแก้วทหารไป
ปราบปรามอาณาจักรเพื่อนบ้านโดยรอบ  ดังเช่น อาณาจักรนครหลวงที่ยิ่งใหญ่ก็ถูกท าลายโดยกอง
ทหารอยุธยา  จนไม่อาจจะกู้อิสรภาพได้อีกเลย  นอกจากนี อาณาจักรเชียงใหม่ในลานนา  ก็ถูก
รุกรานจนเมืองหลวงแตกหลายครั ง 

ลายหน้าบันสมัยอยุธยาตอนต้น  ส่วนใหญ่จ าหลักไม้รูปหน้าคนจนเต็มหน้าบัน คือรูป
เทวดาล้อมรอบพระนารายณ์  เพราะชื่ออยุธยาเป็นชื่อเมืองของพระราม ซึ่งเป็นอวตารหนึ่งของพระ
นารายณ์   หน้าบันที่เต็มไปด้วยรูปเทวดานี   คงมีปรากฏที่หน้าบันพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ  
อยุธยาและหน้าบันพระวิหารหลวงวัดแม่นางปลื ม  ปัจจุบันนี อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้า
สามพระยา 

การที่หน้าบันสมัยอยุธยาตอนต้น  ไม่นิยมลวดลาย แต่ประจุรูปคนจนเต็มเช่นนี   เข้าใจว่า
จะได้รับอิทธิพลจากขอมเพราะแบบของขอมอันปรากฏบนหน้าบันศิลาที่นครวัด  และที่พิมายกับที่
อ่ืนๆ ส่วนใหญ่ล้วนเต็มไปด้วยภาพคนทั งนั นที่ใช้ลวดลายก็มี  แต่เป็นส่วนน้อย 

การที่ลัทธิหินยานลังกา  มิได้หยั่งรากทางด้านศิลปะบนดินแดนสยามประเทศ  นอกจาก
ศาสนาแต่อย่างเดียว  อาจเป็นไปได้ว่าอิทธิพลศิลปะไทยที่ได้ปฏิรูปตนเองมาตั งแต่สมัยอู่ทอง  
ลพบุรี  เป็นศิลปะที่เกิดขึ นเองในบ้านเมือง  มิได้ลอกเลียนแบบมาจากอินเดียอย่างศิลปะทวารวดี  
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ดังนี ศิลปะจากแห่งอ่ืนจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องลอกเลียนต่อไปจะเห็นได้จากสถูปแบบลังกา 
มิได้นิยมในสุโขทัยอย่างแพร่หลาย  ส่วนใหญ่แม้ชาวสุโขทัยจะนับถือลัทธิลังกา  แต่ยังคงสร้าง
สถูปแบบอู่ทองเดิมที่เคยนิยมกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นแบบแผนของชาติเสียแล้ว  แม้ในอ
โยธยาซึ่งลัทธิลังการุ่งเรืองอยู่ก่อนก็พบสถูปแบบลังกา เพียงสามแห่งเท่านั น  คือสถูปวัดพลับ
พลาไชย  วัดเสลี่ยงและวัดสมณโกฏฐาราม 

ลักษณะอันเข้มแข็งของศิลปะปะอยุธยาตอนต้น  เห็นได้จากทวยอุโบสถวั ดพระเมรุ  
อยุธยา  เป็นทวยขนาดใหญ่ ลักษณะเส้นคดโค้งอย่างดุดันแบบคดกฤช  ทวยแบบนี ยังได้พบที่
ธรรมาสน์เก่าในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ  พิษณุโลก ยังมีทวยอีกแบบหนึ่งอยู่ในสมัยปลายของ
อยุธยาตอนต้นที่พระอุโบสถวัดกษัตราธิราช  อยุธยา  เป็นทวยที่ใหญ่โตเข้มแข็ง  ผิดกับทวยสมัย
อยุธยาตอนปลาย  ซึ่งอ่อนหวานจนบอบบาง  แทบไม่เป็นประโยชน์ในการค  ายันชายคาแต่อย่างไร 

ลายจ าหลักไม้อันปรากฏบนทวยวัดกษัตราธิราช  เร่ิมประดิษฐ์ลายกนกอันวิจิตรพิสดาร
มาก  ผิดไปจากสมัยอโยธยา  ลายแบบเดียวกันนี จะพบในศิลปะอยุธยาตอนต้นทั่วไป  เช่น 
ธรรมาสน์วัดครุฑในคลองสระบัว ธรรมาสน์วัดศาลาปูน  และธรรมาสน์วัดเสาธงทอง ในลพบุรี 

ธรรมาสน์วัดเสาธงทองลพบุรี  ส่วนประกอบสองข้างของตัวเทพพนม  คล้ายลายปูนปั้นที่
วัดไลย์  และวัดนางพญาแสดงว่าอิทธิพลของศิลปะก่อนอยุธยายังคงเหลืออยู่  แม้ซุ้มเรือนแก้วรอบ
เทพพนมก็เหมือนซุ้มเรือนแก้วแบบอโยธยาบนปรางใหญ่วัดมหาธาตุ  ลพบุรีและบนปรางค์เล็กวัด
นครโกษา  ลายดอกบัวรูปดาวบนเพดานธรรมาสน์ก็เป็นดอกใหญ่โตเข้มแข็งมาก  ดอกลอยเด่นเป็น
สง่า เมื่อเทียบกับลายดอกบัวเพดานธรรมาสน์รุ่นหลัง  เช่นวัดธรรมาสน์วัดบางขุนเทียนนอก  
ธรรมาสน์วัดพญาท า  สองแห่งนี ฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนปลาย  ดอกบัวแบนและเล็ก  ไม่สง่าผ่าเผย
หรือเหมือนสมัยอยุธยาตอนต้นนี  

ปืนใหญ่สัมฤทธิ์  สมัยปลายของอยุธยาตอนต้น  ในพิพิธภัณฑ์วังจันทเกษม  อยุธยา  
ลักษณะลายเส้นเข้มแข็ง  สังเกตจากใบหน้าของเทวดาที่สวมชฎาเทริด  และรูปนางกินรีถือช่อกนก  
เป็นลักษณะบึกบึน  ลายกระจังตรงปากกระบอกปืนก็อ้วนใหญ่เทอะทะ  เข้าใจว่าจะเป็นศิลปะอยู่
ในสมัยพระชัยราชา  สังเกตจากรูปนางกินรีไว้ผมยาวและก้าวผมสูงเป็นมวยเหนือศรีษะ  ซึ่งการ
แต่งผมแบบนี ปรากฏในศิลปะสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น  รูปกินรีถือช่อดอกไม้ที่ทวารบาลจาก
เจดีย์สามองค์   
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วัดพระศรีสรรเพชญ  สมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  
เจ้าสามพระยา 

จากการพิจารณาหมวดหมู่ของศิลปะอันปรากฏอยู่ในอยุธยา  ท าให้สามารถแบ่งศิลปะ
อยุธยาได้เป็นสามสมัย ดังนี  

อยุธยาตอนต้น  เร่ิมจาก  พ.ศ. 1893 ถึงปลายรัชกาลของสมเด็จพระไชยราชา พ.ศ. 2089 
อยุธยาตอนกลางเร่ิมจาก  พ.ศ. 2090 ถึงปลายรัชกาลของพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2199 
อยุธยาตอนปลายเร่ิมจาก ปีเสวยราชย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199 จนถึง

เสียกรุงศรีอยุธยาครั งที่สอง พ.ศ. 2310 
ลวดลายสมัยอยุธยาตอนกลาง มีประจักษ์พยานเหลือให้เห็นอยู่หลายแห่งด้วยกัน  ดังนี  
ภาพปูนปั้นซุ้มมณฑป  บนยอดเขาพระฉาย  สระบุรี  ฝีมือช่างสมัยพระเจ้ าทรงธรรม  

สังเกตตรงก้านลายเป็นเส้นใหญ่  เส้นก้านขออันเป็นแกนของตัวลายใหญ่เท่ากันตลอด  และลายไม่
แน่น เมื่อเทียบกับลายปูนปั้นหน้าบันพระอุโบสถวัดธรรมมาราม อยุธยา  สมัยพระนารายณ์ อยุธยา
ตอนปลายแล้ว  จะเห็นว่าสมัยอยุธยา  ก้านของลายเป็นเส้นเล็กแบบบาง  อันเป็นลักษณะพิเศษของ
ลายอยุธยาตอนปลายทั่วไป 

ลายซุ้มมณฑปบนยอดเขาพระฉายนี   เหมือนกับลายซุ้มมณฑปวัดโรงช้าง  ราชบุรี  แสดงว่า
อยู่ในสมัยเดียวกัน  เป็นที่น่าสังเกตว่า  ปลายของลายก้านขดสมัยอยุธยาตอนปลาย  จะเป็นรูปช่อ
กนกหรือลายหางโต  ดัง ลายซุ้มของมณฑป 

วัดโรงช้าง  มีทั งช่อหางโตและช่อกนกผสมกัน  และมีภาพนารายณ์ทรงครุฑอยู่กลางตัว
ลาย  ซึ่งแสดงว่ายังคงรับอิทธิพลจากอยุธยาตอนต้นอยู่  เพราะรูปคนที่ประกอบเข้าไปมีขนาดใหญ่  
และเป็นประธานของลาย  ตรงกันข้ามกับลายของสมัยอยุธยาตอนปลาย  เช่น หน้าบัน อุโบสถวัด
ธรรมาราม  และหน้าบันพระอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐที่เพชรบุรี  ภาพคนกลับเป็นส่วนประกอบของ
ลายไม่เด่นออกมา 

ลายซุ้มหน้าต่างมณฑปวัดโรงช้าง  ราชบุรี  แสดงอิทธิพลของลายสมัยอยุธยาตอนกลาง
อย่างเด่นชัด  เพราะก้านลายเป็นก้านขด  เป็นเส้นลูกคลื่นยังแข็งทื่อและอ้วนหนาเทอะทะ  ส่วนลาย
อันประกอบมีขนาดเล็กไม่สู่สัมพันธ์กันนัก  เมื่อเทียบกับลายสมัยอยุธยาตอนกลางรุ่นหลัง  เช่น ที่
บานทวารจ าหลักไม้  วิหารเล็ก  วัดหน้าพระเมรุ  ยิ่งสมัยหลังลงมา  ตัวลายกับภาพคนประกอบมี 
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ขนาดใหญ่เท่ากัน  ตัวกระจังลายข้างหลังคงมีรูปร่างอ้วนเทอะทะ  ไม่เพรียวเหมือนอยุธยาตอน
ปลาย  ประตูบานนี เป็นฝีมือสมัยพระเจ้าปราสาททอง  ด้วยลักษณะคล้ายกับวัดไชยวัฒนารามทุก
อย่าง 

รูปเศียรพญานาค 7 เศียร  เชิงบันไดพระพุทธบาท  สระบุรี  เป็นแบบแผนของศิลปะสมัย
พระเจ้าปราสาททอง  สังเกตจากทรงมงกุฎเศียรนาค เหมือนทรงมงกุฎพระทรงเคร่ืองวัดไชวัฒนา
ราม  และเป็นแบบผสมระหว่างชฎาเทริค  กับชฎายอดแหลมของอยุธยาตอนปลาย 

 
ลายเขียนสีบนเพดานพระอุโบสถวัดสระบัว  เพชรบุรี  เป็นฝีมือช่างสมัยพระเจ้าปราสาท

ทอง ด้วยพระพุทธรูปและฐานชุกชีในอุโบสถ  เหมือนกับฝีมือช่างที่วัดไชยวัฒนารามทุกอย่าง  แม้
จังหวะของการจัดช่องลายเพดาน   ก็เหมือนกับช่องลายเพดานของเมรุทิศ  เมรุรายของวัดไชยวัฒนา
รามด้วย  ลายดาวเพดานแห่งนี เป็นแบบแผนส าคัญของอยุธยาตอนกลาง  กล่าวคือ การเขียนลาย
กลีบบัว เร่ิมใช้กลีบยาวเรียวแหลมแบบกระจังตาอ้อน  แทนที่จะเป็นกลีบป้านแบบบัวสมัยอยุธยา
ตอนต้นและสุโขทัย ภาพในตัวกลีบบัวยังประดิษฐ์  ส่วนละเอียดออกไป  เร่ิมแสดงลักษณะ
อ่อนหวาน คลายความแข็งกระด้างลงไปมาก 

 
สมัยพระนารายณ์ตอนต้น  เข้าใจว่าลวดลายคงจะเหมือนกับสมัยพระเจ้าปราสาททองทุก

อย่าง  ดังเช่น  ตู้พระไตรปิฎก  เขียนลายทองของวัดอนงคาราม  ฝีมือช่างสมัยพระนารายณ์  ลักษณะ
ลายอ่อนพริ ว  เร่ิมเป็นแบบฉบับลายอันสมบูรณ์แล้ว 

 
เนื่องจากสมัยพระนารายณ์เป็นระยะหัวเลี ยวหัวต่อส าคัญของศิลปะ  และได้มีศิลปะแบบ

อ่ืนเข้ามาผสมผสานด้วย  จึงท าให้ศิลปะในสมัยนี  เป็นจุดส าคัญที่ต้องศึกษาเป็นพิเศษ  อย่างไรก็ดี  
โดยส่วนรวมทั่วไปแล้ว  ลวดลายสมัยพระนารายณ์จะคล้ายคลึงกับสมัยพระเจ้าปราสาททองมาก   
มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างเป็นรายละเอียดปลีกย่อย  ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป  ลายไทยใน
สมัยอยุธยาตอนกลางนี    ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นลักษณะพิเศษของศิลปะอยุธยา  และจะไปเบิกบาน
อย่างสุดขีดในสมัยอยุธยาตอนปลาย  กลายเป็นลายกนกเปลวพลิ ว  ฟู่ฟ่าเบาหวิวและลอยฟ่อง  ผสม
กับจินตนาการของกวีที่มีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ ง  เป็นการขาดตอนไปจากลายไทย
สมัยอยุธยาตอนกลางโดยสิ นเชิง 
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4. ลายไทยอันเลื่อนไหลเป็นเปลวไฟ  สมัยอยุธยาตอนปลาย 
อยุธยาตอนปลายเร่ิมตั งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ซึ่งรัชกาลนี มีความ

เกี่ยวพันกับฝร่ังชาวยุโรปอย่างใกล้ชิด  ได้เปิดโอกาสให้ชนต่างชาติเข้ามารับราชการ  ซึ่งมีหลาย
ชาติหลายภาษา  ดังเช่นชาวอาหรับ ชื่อ เฉกอะหมัด  รับราชการจนเป็นขุนนางผู้ใหญ่และสืบตระกูล
ขุนนางมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นตระกูลใหญ่ คือ ตระกูลบุนนาค  ซึ่งรู้จักกันดีทั่วเมืองไทย 

ฝร่ังเศสได้ส่งนายช่าง  ศิลปิน  วิศวกร  สถาปนิกมาเมืองไทย  ช่วยสร้างป้อมวิไชเยนทร์ที่
เมืองบางกอก  ปากทางของกรุงศรีอยุธาทางทะเล   และสร้างก าแพงเมืองที่นครศรีธรรมราช  กับ
นครราชสีมา พร้อมกับสร้างเมืองหลวงที่สองที่เมืองลพบุรีทางทิศเหนือ  ให้ไกลจากทะเลเพื่อ
ป้องกันการรุกรานจากกองทัพเรือของต่างชาติ  บรรดาช่างเทคนิคเหล่านั น ได้ออกแบบสร้าง
พระราชวังลพบุรีอย่างสวยงาม  มีน  าพุและพระที่นั่ง  เป็นสถานที่แปรพระราชฐานนอกเมือง 
ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม  และสร้างตึกรับแขกเมืองจ านวนหลายหลังภายในเขตก าแพงอัน
ใหญ่โตใกล้กับพระราชวังทางทิศเหนือ  อาคารกลุ่มนี สร้างตามแบบเรเนสซองของยุโรป  ส่วนใหญ่
เป็นอาคารสองชั น  ซึ่งมีอิทธิพลใหญ่หลวงแกศิลปะสถาปัตยกรรมของไทย  ด้วยบรรดาช่างไทย  
เมื่อได้เห็นเทคนิคก่อสร้างแบบใหม่แปลกตา  จึงเอาอย่าง โดยใช้ระบบผนังอาคารรับน  าหนักเคร่ือง
บนหลังคา  และเจาะหน้าต่างถี่เพื่อให้แสงสว่างเข้ามากขึ น  พระวิหารหลวงวัดบรมพุทธาราม  เป็น
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรม สมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ได้รับการปฏิรูปโดยรับอิทธิพลจากยุโรป 

ศิลปะลวดลายโรโคโค (Rococo) ของฝร่ังเศสได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง  พร้อมกัน
นั นเทคนิคการใช้หน้าต่างโค้ง (Arch) ก็ได้นิยมใช้กันแพร่หลาย  ในสมัยที่เร่ิมรับอิทธิพลจากยุโรป
ใหม่ๆ (ภาพประกอบที่ 25 - 26  ) 

วิหารวัดตะเว็ด  ซึ่งอยู่ริมคลองประจามนอกตัวเกาะอยุธยาทางทิศใต้  จะเป็นตัวอย่างได้ดี
ถึงอิทธิพลการก่อสร้างของยุโรป  ภาพนี คือส่วนหุ้มของผนังกลองทางทิศใต้  ก่อฐานสูงคล้ายอาคาร
สองชั น แบบเดียวกับต าหนักที่พุทไธสวรรย์   และหน้าต่างโค้ง  หน้าบันก่อผนังอิฐขึ นยันอกไก่  
ขอบหน้าบันเป็นลายแบบยุโรป  แม้ปูนปั้นหน้าบันก็ปั้นลายแบบยุโรป  เป็นลายเครือเถา
ประกอบด้วยใบอะแคนตัสของกรีกโบราณ  เป็นที่น่าสังเกตว่าตรงส่วนก้านแย่ง  คือตรงที่ลายแยก
ออกจากกันมีลายนกคาบแบบลายไทย  แสดงว่าช่างปั้นปูนนั นเป็นช่างไทยซึ่งปั้นลายขึ นตามแบบที่
นายช่างยุโรปออกแบบ  แต่ก็อดที่จะแทรกลายไทยลงไปด้วยเสียมิได้ 
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พระอุโบสถเก่าวัดยาง  ต าบลสามแยกไฟฉาย  พรานนก  ธนบุรี  เป็นแบบที่วิวัฒนาการมา
จากวัดตะเว็ด  เพียงแต่ว่าตัวลายเครือเถาที่เป็นใบอะแคนตัส  ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นลายกนก  แต่ก็
เป็นกนกชนิดลูกผสม  คาบรูปคาบดอกระหว่างฝร่ังกับไทย  กลางลายปั้นรูปเทพพนมเป็นรูปทหาร
ฝร่ังเศสใส่เสื อมีระบายที่คอและปลายแขนสวมหมากทหาร  ไว้ผมยาวเป็นลอน  ซึ่งมองได้สองแง่ 
คือ  ประการแรกอาจจะเป็นอารมณ์ขันของช่าง  ประการที่สองด้วยความเลื่อมใสฝร่ังถือว่าฝร่ัง
เหมือนเทวดา  น าความรู้ความเจริญมาให้  เทพพนมรูปฝร่ังนี    ปั้นทั งด้านหน้าด้านหลัง  รวมทั งลาย
ซุ้มประตูอุโบสถด้วย  ได้พบลายแบบนี อีก  เช่นที่วัดชมพูเวก  และลายใต้ฐานตู้พระไตรปิฎกสมัย
อยุธยาอีกหลายแห่งด้วยกัน 

ลายฝร่ังได้เข้าไปมีอิทธิพลต่อพุทธศิลป์สมัยอยุธยาตอนปลายอย่างกว้างขวาง  ดังเช่นแผง
ไม้ส าหรับติดพระพิมพ์  จากวัดในจังหวัดสมุทรปราการ  และลายเชิงของตู้พระไตรปิฎก  ซึ่งเป็น
ลายฝร่ังสมัยอยุธยา  ที่วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ  ลายแบบนี ปรากฏที่ประตูหอไตร   วัดระฆัง ซึ่ง
เป็นของเดิมสมัยอยุธยา  น ามาประกอบเข้ากัน หอไตรสมัยรัชกาลที่ 1  

 
อิทธิพลของลายปูนปั้นกับอาคารแบบยุโรปของวัดตะเว็ด  ซึ่งเป็นแบบฝร่ังแท้ๆ  ได้ส่ง

แบบแผนให้กับศิลปะอยุธยาต่อมาอย่างเต็มที่  แต่ดัดแปลงให้ใกล้เคียงมาทางลายไทยมากยิ่งขึ น 
อย่างไรก็ดี  ศิลปะลวดลายไทยเดิม  ยังคงมีช่างอีกกลุ่มหนึ่ง  ยึดถือขนบประเพณีเดิมอย่าง

แน่นแฟ้น  จึงเนรมิตลายไทยอันงดงามสืบต่อมาไม่ขาดตอน  ดังตู้พระไตรปิฎกวัดอนงคาราม  ซึ่ง
เป็นของอยุธยาเดิม  สังเกตภาพทหารยิงปืนใหญ่เป็นทหารฝร่ังเศส แต่งกายแบบสมัยพระเจ้าหลุยส์  
หรือบางทีอาจจะเป็นทหารฮอลันดาก็ได้  ด้วยพวกฮอลันดา เป็นครูปืนใหญ่ มานานดังปรากฏแจ้ง
อยู่ในคัมภีร์พิชัยสงครามของไทยนั น  ให้สังเกตซุ้มประตูวังที่ทหารฝร่ังโผล่ประตูออกมาทางซ้าย
มือเป็นลายแบบยุโรป  และยังเป็นที่น่าสังเกตว่า  บานตู้ขวามือตอนล่างเขียนรูปทหารฝร่ังขี่ม้าถือ
หอก  ต่อสู้กับทหารเปอร์เซียขี่ม้ายิงธนู  ในท่าอันงดงาม  ซึ่งแสดงว่าจิตรกรไทยจะได้รับความ
บันดาลใจมาจากการแต่งกายของทหารฝร่ังกับทหารเปอร์เซียซึ่งเข้ามารับราชกาลในสมัยพระ
นารายณ์  นั่นเอง 

ภาพเรือจากตู้พระไตรปิฎกใบเดียวกันนี   แสดงถึงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ของ
กษัตริย์ไทย  ซึ่งอยู่ส่วนล่างของภาพ 
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เข้าใจว่าจะเป็นการเสด็จประพาสหรือเสด็จไปพระพุทธบาท  กษัตริย์ประทับบนเรือพระที่
นั่งมีบุษบก  แวดล้อมด้วยพระราชเทวีและโอรสและมีเรือพระสนม คู่เคียงกันมา  เรือต ารวจรักษา
พระองค์ฝร่ัง ก ากับปืนใหญ่อยู่ที่หัวเรือ  ส่วนบนของภาพคือการเสด็จทางสถลมารค  เบื องหลังรูป
กนกเป็นช่อเถาวัลย์พันเกี่ยวกันเหมือนป่าธรรมชาติ  ตัวกนกอ่อนพลิ ว  เป็นลักษณะของศิลปะ
อยุธยาตอนปลายแท้ๆ 

ลายสมัยอยุธยาตอนปลายได้แสดงชั นเชิงของการสอดใส่ภาพคน  สัตว์  กับบ้านเรือน
ผสมผสานกันระหว่างลายเครือเถารูปดอกไม้  กับนกดูงามยิ่งนัก  ดังภาพตู้พระไตรปิฎก  วัดศาลา
ปูนอยุธยา  ฝีมือช่างสมัยพระนารายณ์  ด้านหนึ่งของตู้พระไตรปิฎกเขียนเป็นรูปบรรณศาลา  แต่ก่อ
เป็นตึก 8 เหลี่ยมแบบฝร่ังผสมจีน  ด้วยยอดรูปทรงน  าเต้า  ฤาษีก าลังหยอกล้อเล่นกับเสือ  โค และ
สิงห์  อยู่หน้าบรรณศาลา  อาจจะเป็นเร่ืองคาวีหลวิชัย ก็ได้  ถัดมาเป็นโขลงช้าง  เบื องหลังคือโขด
เขามีถ  า  ประกอบด้วยถ  า  ประกอบด้วยสัตว์หิมพานต์  คือ ราชสีห์  คชสีห์ และสิงโตแบบจีน กับ
ต้นไม้ช่อกนก ซึ่งล าต้นเหมือนต้นไผ่  มีกิ่งแยกออกจากกาบเป็นตัวลายช่อกนก และดอกไม้
หลากหลายพันธุ์   นกยูง กระรอก  กระแต กับนกกระจิบกระจาบพากันเกาะไต่เต้นตามกิ่งก้านสาขา  
ซึ่งประดิษฐ์เป็นช่อหางโต  กนกหางไหล  ลายใบเทศ  นอกจากนี ยังมีหงส์เกาะสลับกันไป  และยังมี
รูปนักสิทธิ์วิทยาธรโอบอุ้มนางมักกะรีผล ต่างก็ยื อแย่งเหาะกันมาในอากาศ  นับว่าประดิษฐ์ตกแต่ง
กันอย่างงามเลิศ  เป็นศิลปะชิ นเอกของศิลปะอยุธยาตอนปลาย  เมื่อเทียบกับลายตู้พระไตรปิฎก วัด
เซิงหวายซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  เขียนรูปป่ามีกนกเปลวลุกฟูฟ่อง ส่วนภาพนี เขียนรูป
ต้นไผ่ล าต้นตรงวางในแนวห่างระยะเท่าๆกัน  แล้วมีลายออกตามกิ่งก้านสอดสลับ  แสดงถึงการ
ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยศิลปะอันเป็นเลิศชนิดหนึ่งไม่มีสอง  จัดเป็นแบบฉบับชั นครูยังไม่มีตู้
พระไตรปิฎกแห่งใดเทียบเท่าได้ 

ลายแบบอยุธยาตอนปลายนี   ส่วนใหญ่เขียนอย่างละเอียดและอิสระมักจะมีรูปดอกไม้  
ใบไม้ระคนกันไปกับตัวลายที่กล่าวมาแล้วนั น  แม้ลายปูนปั้นซุ้มประตูวัดธรรมาราม  ก็ปั้นเป็นรูป
หน้าขบดอกไม้และลายก้านขดช่อกนกผสมปนเปกันเหมือนลายเขียน (ภาพประกอบที่ 27 – 28  ) 

ลายทองจากตู้พระไตรปิฎกวัดศาลาปูนอีกตู้หนึ่ง  เขียนรูปเถื่อนถ  า และโขดเขา เหล่าเนื อ
ทราย กระต่ายและสิงโต ต่างก็เริงร่าเล็มใบหญ้า  ดอกไม้  และแอบแฝงอยู่ตามซอกมุม   เสือโคร่ง
คอยจ้องตะครุบเหยื่อบนหลืบผาอันสูง  มีลายต้นหญ้าดอกอ้อ  ผลุดพุ่งขึ นเบื องหลังเหมือนไฟ 
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พะเนียง  นกวายุภักตร์  สัตว์หิมพานต์  ยืนเยื องกรายอยู่สองตัว  นับว่าเป็นแบบฉบับของลายตกแต่ง
อันงามแบบหนึ่งของลายอยุธยา 

หีบใส่เสื อผ้าและคัมภีร์ต่างๆ ของชาวอยุธยาที่วัดบางขุนเทียนนอก  เขียนรูปคชสีห์สองตัว
ยืนอยู่หน้าถ  าประกอบด้วยกนกเปลวอันงดงาม  เป็นที่น่าสังเกตว่าในลายกนกนั นมีภาพสัตว์จตุบาท
และทวิบาท คือ กระรอก กระแต  กับนกเกาะและเดินไต่บนก้านลายเป็นการแก้ความเลี่ยนของตัว
ลาย  เข้าใจว่าลายประเภทนี จะอยู่ในสมัยหลังจากพระนารายณ์เล็กน้อย เพราะความคิดยังคล้ายคลึง
กันอยู่  กล่าวคือ วางลายอย่างอิสระผสมปนเปกับธรรมชาติอย่างสนิทสนม 

ต่อมาลายไทยเร่ิมวิวัฒนาการเข้าสู่ระเบียบแบบแผนมากขึ นทุกที  จนอยู่ในกรอบของ
กฎเกณฑ์ ดังเช่น  ลายปูนปั้นหน้าพระอุโบสถ  วัดเขาบันไดอิฐเพชรบุรี  ซึ่งเข้าใจว่าจะอยู่ในสมัย
พระบรมโกศ  หน้าบันลายสองข้างเหมือนกันตรงกลางอันเป็นแกนจากฐานยันอกไก่  ท ารูปพุ่มข้าว
บิณฑ์  ซ้อนเป็นชั นๆ ซึ่งก็เป็นการเลียนแบบลายโบราณ  ดังเช่นลายประตูวิหารน้อยวัดพระเมรุ  
และลายประตูพระวิหาร  วัดพนัญเชิง  ข้างล่างช่อพุ่มข้าวบิณฑ์ คือครุฑยืนกางปีกสองแขน จับช่อ
กนก ตัวกนกเป็นต้น  ไหลขึ นจากพื นเรียวไปสุดยอด  ส่วนปลายจะมีพุ่มข้าวบิณฑ์สลับไปกับช่อ
กนกเปลว  จัดว่าเป็นปูนปั้นที่งามยอดเยี่ยมชิ นหนึ่ง 

หน้าบันปีกนกของพระอุโบสถแห่งเดียวกันนี ประดิษฐ์ตัวลายคล้ายกับหน้าบันกลาง  แต่ตัว
ลายจะรกไปไม่สู้จับใจเท่าอันกลาง 

 
สมัยอยุธยาตอนปลายนับตั งแต่สมัยพระบรมโกศเป็นต้นมา  ตัวลายยิ่งอยู่ในกรอบข้อบังคับ

ของครูที่วางกฎเกณฑ์ไว้และก็ยิ่งละเอียดยิบยับมากขึ นทุกที  ดังลายประตูฝังมุก  วัดพุทธาราม 
อยุธยา  ซึ่งปัจจุบันน ามาติดเป็นประตูหอมณเฑียรธรรมในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม   กรุงเทพฯ 
และก่อนหน้าสมัยพระบรมโกศหนึ่งรัชกาลคือในสมัยพระเจ้าท้ายสระ  ตัวลายก็เร่ิมละเอียดและ
ปลายกนกกับกระจังเรียวแหลมคม  ดังบันจ าหลักไม้พระอุโบสถ  และพระวิหารพระนอน  ของวัด
ป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

 
สมัยอยุธยาตอนปลาย  ไม่ว่าจะเป็นการปั้นปูนประดับอาคาร  หรือลายจ าหลักไม้ประกอบ

บ้านเรือนและธรรมาสน์  มักจะท าลวดลายละเอียด  แหลมคมดังลายปูนปั้นซุ้มประตูพระวิหาร
หลวง  วัดราชบูรณะ  อยุธยา  และลายจ าหลักไม้หน้าต่างต าหนักกษัตริย์อยุธยาที่วัดไทร  ธนบุรีกับ 
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ลายกระจังธรรมาสน์  วัดบางขุนเทียนนอก ธนบุรี  ลายกระแหนะรักปิดทอง  ของซุ้มแผง
ส าหรับติดพระพิมพ์ที่วัดในสมุทรปราการ  ลายตู้พระไตรปิฎก วัดพระเชตุพล  กรุงเทพฯ เป็นต้น 

ตู้พระไตรปิฎก  วัดพระเชตุพนนี  เข้าใจว่าจะเป็นภาพลายทองหรือที่เรียกกันว่าลายรดน  า  
ฝีมือช่างสมัยพระนารายณ์  ด้วยลายเชิงของตู้เป็นลายแบบฝร่ัง  ซึ่ งคงจะเป็นของเดิมมีมาพร้อมวัด  
เพราะวัดเหล่านี เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั งแต่สมัยอยุธยาฝีมือรุ่นราวคราวเดียวกับตู้พระไตรปิฎกในหอ
ไตรวัดระฆัง  อันเป็นวัดเดิมมีมาตั งแต่สมัยอยุธยาแล้ว   เทวดา  ทวารบาล  พระหัตถ์ถือศรและลูก  
องค์หนึ่งแบบพระขรรค์  ซึ่งเป็นแบบแผนเก่าของกรุงศรีอยุธยา  ลักษณะเข้มแข็งยังไม่อ่อนพลิ วเป็น
เปลวเหมือนสมัยปลายสุด  ดังลายรดน  าบนผนังต าหนังกษัตริย์อยุธยา  วัดไทร  ซึ่งลายลูกฟูเหมือน
เปลวไฟ  การผูกลายก็เข้าสู่ระเบียบแบบแผนมากขึ น  ก้านลายสานกันเป็นรูปตาข่าย  จังหวะเท่ากัน  
แต่ยังคงรักษาแบบแผนเดิม  เพื่อป้องกันความเลี่ยนของลายอันเต็มผนังจนดูน่าเบื่อด้วยการแทรกรูป
สัตว์  เช่น  กระรอกและนกลงไปด้วย  เบื องล่างของลายเขียนรูปนางกินรีร า  และกินนรตัวผู้เด็ด
ดอกไม้ยื่นให้  ซึ่งท่าทีเยื องกรายงามสง่ามาก  

สมัยอยุธยาตอนปลายจัดว่าเป็นยุคอันฟูเฟื่องของมัณฑนศิลป์ (decorative art) ซึ่งวางลาย
ดอกไม้ใบไม้ปนเปกับนก  และกระรอก  สังเกตว่าใบไม้กับดอกลอยออกจากกิ่งก้าน  ซึ่งเน้นหนัก
ไปทางด้านการตกแต่งมากกว่า  จะให้เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนหน้านี ที่ได้รับการยก
ย่องอย่างสูง  ก็คือตู้พระไตรปิฎกฝีมือวัดเซิงหวายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  อันแสดงถึงการ
ผสานกันระหว่างตัวลายกับต้นไม้ธรรมชาติอย่างสนิทแนบเนียน  ตู้พระไตรปิฎกวัดศาลาปูนก็
เช่นกัน  ออกแบบและจัดภาพเหมือนกับวัดเซิงหวายทุกอย่าง  เข้าใจว่าเป็นศิษย์ของวัดเซิงหวาย  
ฝีไม้ลายมือเกือบเทียบเท่าครู  เพียงแต่ว่าตู้ใบนี ฝีมือช่างรุ่นหลังกว่ากัน  โดยสังเกตลายดอกไม้  
ใบไม้ และนกกับกระรอก  ลอยเล่นพ้นจากก้านของลายเป็นแบบมัณฑนศิลป์ผิดกับแบบวัดเซิง
หวายซึ่งยังดูใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่านี  

หน้าบันธรรมาสน์  วัดบางขุนเทียนนอก  คือลักษณะศิลปะอยุธยายุคปลายสุดด้วยออกแบบ
ตัวลายอยู่ในกรอบ  เช่นลายช่อหางโต  พุ่มเทพพนม  ถูกล้อมกรอบเสียจนแข็งมีชีวิตชีวาเท่าไรนัก  
หากเทียบกับหน้าบันวัดเขาบันไดอิฐแล้ว คุณค่าทางศิลปะจะแตกต่างกันมาก  ลายปูนปั้นของวัดเขา
บันไดอิฐ  แม้ว่าจะปั้นลายฟู่ฟ่าจนเต็มหน้าบัน  แต่จังหวะของตัวลายและช่องไฟกับความอ่อนพริ ว
ของลายคงอิสระเสรีกว่าและยังคงแสดงอารมณ์ของความงามและความละเอียดอ่อนของจิตใจคน 
 
 
ในสมัยนั นเตือนใจให้เรานึกย้อนหลังกลับไปยังอดีตอันไกล  สมัยที่กรุงศรีอยุธยายังรุ่งโรจน์  เป็น
นครเอกในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งไม่มีนครแห่งใดในแถบนี เทียบบารมีได้ 
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ภาพเขียนบนฝาผนังพระอุโบสถวัดเกาะ  เพชรบุรีเขียนโดยช่างสมัยพระบรมโกศ  ซึ่งใน
สมัยนี นักประวัติศาสตร์ยกย่องกันว่าเป็นยุคอันสงบสุขและแจ่มใส  ปราศจากศึกสงครามจนชาว
อยุธยายกเว้นจากการฝึกอบรมเพลงอาวุธและฝึกทแกล้วทหารให้เข้มแข็ง  แม้ว่าจะท ามาค้าขายได้
เงินทองเข้าท้องพระคลังมากจนสามารถสร้างวัดวาอารามได้ใหญ่โตหรูหรา  แต่ก็ท าให้ฟุ้งเฟ้อจน
อ่อนแอขาดพลัง  โปรดสังเกตจากภาพเจดีย์อันมีทรวดทรงแบบบาง  อ่อนระหงยอดเรียวแหลม  
ดอกบัวเจดีย์ด้านซ้ายมือปลายอ่อนพลิ ว  และใส่ลายจุกจิกจนเต็มทั งองค์  แข้งสิงห์ยืดสูง กนกที่แข้ง
สิงห์เป็นเปลวราวกับว่าเจดีย์องค์นี จะเป็นเปลวฟูลุกเป็นไฟ  ลักษณะนี คือความรุ่งโรจน์อย่างสุดขีด
ของศิลปะอยุธยา  ตรงกับวิวัฒนาการของศิลปะชาติอ่ืนๆ ทั่วไป  เป็นลางส่องให้เห็นถึงความสิ นสุด
ของศิลปะไทย   ด้วยหลังจากรัชกาลนี ไม่นานนัก  อยุธยาก็ถูกท าลายโดยกองทัพพม่าจากประจิมทิศ  
ซึ่งฉวยโอกาสเข้ามารุกรานในขณะที่คนไทยก าลังเผลอตัว  ไม่ได้เตรียมตัวไว้รับการศึกเลย  
บ้านเมืองจึงย่อยยับและปราสาทราชวังอันวิจิตรบรรจง  วัดวาอารามอันตกแต่งอย่างอลังการ 

ซึ่งหรูหราด้วยความมั่งคั่งของชาวเมืองก็ถูกข้าศึกเผาวอดวายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่อดีตอัน
อัปยศติดอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ปี พ.ศ.2310 อันเป็นปีที่อาณาจักรล่มจม  ควรถือว่าเป็นปีอัน
สิ นสุดของศิลปอยุธยาที่รุ่งโรจน์ด้วย  ขอให้พิจารณาดูที่ใบเสมา  สมัยอยุธยาปลายสุดจากวัดพรหม
นิวาส  ซึ่งจ าหลักศิลาอย่างละเอียดลออแทบทุกจุด  ภาพนี จะเป็นพยานให้ทราบว่าชาวอยุธยาสมัย
นั นได้ทุ่มเทก าลังฝีมือและความคิดประดิดประดอยลวดลายลงบนใบเสมาเสียละเอียดราวกับงาน
ของช่างทองทั งๆ  ที่เป็นการสลักศิลาและนี่เอง คือสัญลักษณ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาแห่งชาว
สยาม 
5. สมัยรัตนโกสินทร์  ศิลปะของเมืองหลวงปัจจุบัน 
 หลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกเผาผลาญโดยกองทัพพม่า  พระเจ้าตากสินได้กู้อิสรภาพขึ นใหม่
ในท่ามกลางบ้านเรือนวิบัติบ้านแตกสาแหรกขาด  เกิดทุพภิกภัยอดอยากไปทั่วหน้า  ไร่นาสาโทที่
เคยอุดมสมบูรณ์ก็เกิดวิปริตมีเพลี ยแมลงบ่อนท าลายจนปลูกพืชผลไม่ได้  ชาวสยามในยุคบ้านเมือง
ปั่นป่วนนี ต้องเที่ยวขุดค้นสมบัติที่ฝังซ่อนไว้ใต้ดินเมื่อคราวหลบภัยพม่ากันเป็นจ้าละหวั่นครั น
สมบัติหมดก็หันเข้าวัดกรุรื อเอาสมบัติภายในกรุมาหล่อหลอมรวมไปกับพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ส่ง 
 
 
 
บรรทุกส าเภาไปขายเมืองจีนโดยท ากันอย่างเป็นล่ าเป็นสันตลอดมา  จนฝร่ังนักสอนศาสนาสมัยนั น
บันทึกไว้ว่า  ตามถนนหนทางเต็มไปด้วยถ่าน  เจดียสถานถูกขุดคุ้ยจนพรุน  เหล่ามิจฉาชีพจะงัดเอา
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ประตูอุโบสถ  คันทวย  หน้าบันอันแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจง  มาสับเป็นฟืนหลอมโลหะจน
ควันโขมงไปทั่วทุกหนทุกแห่ง 
 
 สมเด็จพระเจ้าตากสินผู้กู้ชาติต้องย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยาลงมาอยู่ใกล้ปากแม่น  า
เจ้าพระยาที่เมืองบางกอก  ตั งพระราชวังอยู่ติดกับป้อมวิไชเยนทร์  อันเป็นหน้าด่านของกรุงศรี
อยุธยา  ด้วยเมืองหลวงเก่าถูกพม่าเผาจนไม่มีชิ นดี พระองค์ต้องเสด็จไปปราบอริราชศรัตรูตามที่
ต่างๆ เป็นโอกาสให้ประชาชนที่หากินโดยมิจฉาชีพ  ซึ่งบางพวกก็เป็นบุคคลนับถือศาสนาอ่ืนมิใช่
พุทธ  ถือโอกาสไปตั งหลักแหล่งยังเมืองเก่าอยุธยา ขุดค้นพบสมบัติเป็นอาชีพ โดยที่ทางบ้านเมืองมิ
อาจป้องกันแก้ไขได้  เพราะติดราชการสงคราม 
 
 พระราชวังของกษัตริย์ผู้รักชาติพระองค์นี   ก็ปลูกสร้างขึ นอย่างง่ายๆ เป็นอาคารชั นเดียวไม่
ประดับประดาอะไรเลย เพราะบ้านเมืองยังไม่สงบสุข บรรดาช่างฝีมือแขนงต่างๆ ถูกพม่ากวาดต้อน
ไปจนหมดสิ น  ต ารับต าราก็ถูกเผาผลาญ  ศิลปะในสมัยกรุงธนบุรีจึงไม่มีปรากฏ  นอกจากสมุดภาพ
ไตรภูมิ ซึ่งเขียนคัดลอกจากสมุดโบราณซึ่งต้นฉบับนั น บัดนี ได้หายไปเสียแล้ว  ไตรภูมิฉบับธนบุรี
ปัจจุบันยังคงรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ยังมีสมุดภาพไตรภูมิอีกเล่มหนึ่ง  ขณะนี อยู่ที่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  นครเบอร์ลิน  เยอรมันนี เขียนคัดลอกขึ นในสมัยกรุงธนบุรี เช่นกัน   สมุดภาพ
ไตรภูมิส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธ  นรก และสวรรค์  เขียนระบายสีเหมือน
ภาพเขียนบนผนังอุโบสถ  จึงไม่สู้จะมีลวดลายปรากฏมากนัก 
 
 เมื่อกษัตริย์องค์ที่สองต่อจากพระเจ้าตากสิน  ให้ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งตะวันตกของแม่น  า
เจ้าพระยาไปยังฝั่งตรงข้ามคือ ทิศตะวันออก  พระองค์ให้สถาปนาปราสาทราชวังพระราชมณเฑียร
ขึ นใหม่ โดยพยายามเลียนแบบเดิมของอยุธยา  ดังเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สร้างขึ น
เลียนแบบพระที่นั่ งจตุรมุขสุ ริยาสน์อมรินทร์ในกรุง เก่ าซึ่ ง รัชการนี พยายามจะรื อฟื้น
ขนบธรรมเนียมเก่าขึ นมาใช้เป็นแบบฉบับของประเทศชาติ มีการสร้างวัดวาอารามขึ นในเมือง
บางกอกหลายแห่งด้วยกัน เช่น วัดพระเชตุพนฯ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เป็นต้น   พระองค์
ปราบดาภิเษกตนเองเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  กรุงรัตนโกสินทร์ 
 
 
 เน่ืองจากรัชกาลนี พยายามรวบรวมช่างฝีมือเก่าของกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงหลงเหลืออยู่  และ
ท านุบ ารุงการช่างขึ นเพื่อสร้างพระนครให้งดงามเหมือนเดิม  ศิลปกรรมจึงมีรูปแบบเหมือนกับสมัย
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อยุธยาตอนปลายสุดทุกอย่าง  ดังเช่นพระอุโบสถวัดเขียน  จังหวัดอ่างทอง  มีรูปเทพพนมอยู่กลาง 
และมีช่อหางโต ตรงปลายขมวดลาย  อันเป็นศิลปะอยุธยาก่อนกรุงแตก  ศิลปะแบบนี เมื่อน าไป
เทียบกับลายหน้าบันสมัยรัชกาลที่ 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ เช่นหน้าบันพระระเบียงวัดพระเชตุพน
ฯ วัดสุทัศน์ฯ จะดูคล้ายคลึงกันมาก 
 
 ภาพเขียนสมัยรัชกาลที่ 1 บนผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์   ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็น
ฝีมืออันงดงามเลิศของช่างอยุธยาที่ยังหลงเหลือตกทอดอยู่  จึงดูแล้วไม่แตกต่างอะไรกับฝีมือช่าง
อยุธยาตอนปลาย 
 ตู้พระไตรปิฎกวัดพระเชตุพนฯ  อีกใบหนึ่ง ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 1 ประจุลายไทยมี
กระรอก  ลิงกับนก ไต่เต้น บินว่อน  

กระแหนะรักปิดทอง  ของซุ้มแผงส าหรับติดพระพิมพ์ที่วัดในสมุทรปราการ  ลายตู้
พระไตรปิฎก วัดพระเชตุพล  กรุงเทพฯ เป็นต้น 

สลับไปกับตัวลาย  เส้นของลายยังคงอ่อนหวานเหมือนสมัยอยุธยาตอนปลายไม่ผิดเพี ยน  
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบช่องไฟของสมัยรัชกาลที่ 1 นี ไม่สู้ดีนัก  กล่าวคือตัวลายเบียดกันแน่น  
และค่อนข้างจะเป็นระเบียบแบบแผนมากเกินไป 

 
สมัยรัชกาลที่ 2 ชาวสยามเร่ิมว่างเว้นจากการศึกสงคราม  กษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงสน

พระทัยในการกวีนิพนธ์  โปรดให้แต่งส าเภาไปขายสินค้ายังเมื องจีน  ได้พระราชทรัพย์เข้า
ท้องพระคลังมากขึ น  สมัยนี อิทธิพลของศิลปะจีนและวรรณคดีจีนได้เข้ามาแพร่หลายนิยมในหมู่
ชนชั นสูง  แม้พระเจ้าแผ่นดินเองก็มีพระราชนิยมแบบอย่างกษัตริย์จีนดังเช่น  ทรงแต่งเพลงพระ
สุบินทรงกล่าวว่าพระองค์เสด็จไปสู่สวรรค์ฟังเพลงนี จากพระจันทร์  ไม่ผิดอะไรกับกษัตริย์จีนสมัย
ราชวงศ์ถังพระองค์หนึ่ง  เคยเสด็จไปฟังเพลงมาจากพระจันทร์แล้วจ าท านองมาบรรเลงใน
พระราชส านัก  นอกจากนี กษัตริย์รัชกาลที่ 2  ยังทรงมีฝีพระหัตถ์แกะสลักเป็นเลิศ  ทรงแกะสลัก
บานประตูพระวิหารกลาง  วัดสุทัศน์ด้วยพระองค์เองร่วมกับช่าง  ถ  าเหนือก้อนหินใหญ่แมลงมุม
เกาะนิ่งอยู่ที่โพรงหินใต้หลืบผาข้างล่างเห็นงูเลื อยฉกคาบนกไว้ได้ทันท่วงที  ขณะเดียวกันนกฮูก 
 
 
ยังคงเกาะนิ่งอยู่ในซอกโพรงอย่างสงบ  ลักษณะของดอกไม้  โขดหิน  กับใบไม้เป็นแบบอย่างที่
เลียนมาจากศิลปจีนซึ่งแสดงว่าในรัชกาลนี มีความนิยมในศิลปะจีนกันอย่างแพร่หลาย 
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ตู้พระไตรปิฎกวัดพระเชตุพนฯ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3  เขียนภาพกนกใบเทศเครือเถา
ใหญ่ใบไม้ดอกไม้เสียละเอียดแน่น เต็มไปทั งตู้  ลายใบเทศนี เลียนมาจากลายของจีน 

 
ปลายสมัยรัชกาลที่ 2  ความนิยมศิลปะจีนเร่ิมทวีตัวรุนแรง  พระราชโอรสองค์ใหญ่ของ

พระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีอ านาจในราชการงานเมือง ทรงสถาปนาวัดจอมทองของเก่า โดยปฏิสังขรณ์
ใหม่ให้เป็นศิลปะแบบจีน  ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ  หอระฆัง  เจดีย์ ล้วน
เลียนแบบศิลปะจีนทั งนั น นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นในการปฏิรูปงานสถาปัตยกรรมไทยให้เปลี่ยนโฉม
หน้าโดยสิ นเชิง  สถาปัตยกรรมแบบใหม่นี ก่อเสาสี่เหลี่ยม  ไม่มีบัวหัวเสา  ไม่มีคันทวยสลักไม้  แต่
ใช้ระบบเสาพาไลโดยรอบจึงท าให้พระอุโบสถ  พระวิหารมีขนาดสูงสง่าขึ นกว่าเดิม  ดังเช่นพระ
อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม  พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ และพระอุโบสถวัดประยูรวงศ์ เป็นต้น  
วัดที่พระโอรสองค์ใหญ่ของรัชกาลที่สองทรงสร้างนี  คือ วัดราชโอรสแบบศิลปะจีนล้วนๆ  นับว่า
เป็นแบบอันแปลกตาอย่างหนึ่ง 

 
เนื่องจากสมัยนี นิยมศิลปะจีนมาก  ไม่ว่าลวดลายหรืออะไรต่ออะไรมักจะลอกเลียนศิลปะ

จีน  ดังภาพเขียนลายก ามะลอจากบานประตูพระต าหนักพระราชาคณะวัดโมลีโลกยาราม  เขียนรูป
ต้นไม้  ซึ่งก็เนรมิตได้คล้ายคลึงกับศิลปะจีนมาก 

 
หน้าบันพระอุโบสถในรัชกาลที่สาม  รัชกาลนี คือราชโอรสองค์โตของรัชกาลก่อน  ได้

เสด็จขึ นครองราชย์หลังจากสร้างวัดจอมทอง ( ซึ่งต่อมาพระราชบิดาได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัด
ราชโอรส ) โดยสร้างตามแบบศิลปะจีนเป็นผลส าเร็จ  อย่างงดงามจนราชทูตอังกฤษซึ่งเข้ามาใน
ปลายพระราชบิดาได้กล่าวยกย่องชมเชยวัดราชโอรสว่า  เป็นวัดอันงามสง่าที่สุดในเมืองบางกอก 
ใครต่อใครต่างก็ยกย่องสรรเสริญ  ครั นพระองค์เสด็จขึ นครองราชย์  จึงทรงมีพระราชนิยมสร้างวัด
ต่างๆ เลียนแบบวัดราชโอรส  ดังเช่นพระอุโบสถ  วัดเศวตฉัตร  ใช้เสาสี่เหลี่ยมแบบจีนมีพาไลรอบ  
หน้าบันขยักเป็นสองตอนปั้นปูนประดับหน้าบันมีลวดลายและโขดเขาแบบจีนประดับด้วย
กระเบื องเคลือบจีนสีสดใสงดงามมาก  ลายแบบจีนนี ให้สังเกตว่าต่อไปข้างหน้าได้กลายเป็นแบบ
แผนของศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมกับแบบลายไทยที่สืบช่วงมาจากสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นศิลปะลูกผสม 

 
 
อันงดงามชนิดหนึ่ง ดังบานประตูลายฝังมุกพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ  ลายเส้นเป็นเร่ือง
รามเกียรติ์  ลวดลายแบบไทยเดิม  แต่ลายกรอบของภาพเป็นลายดอกพุดตาน ลวดลายแบบจีน 
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ในรัชกาลนี ถือว่าเป็นยุคศิลปะไทยเจริญรุ่งเรืองโรจน์ขึ นอีก  ด้วยพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระ
ราชศรัทธาสร้างวัดวาอารามจ านวนมาก  พระราชทรัพย์ที่หามาได้จากการติดต่อค้าขายกับเมืองจีน
จะน ามาสร้างวัดจนหมดสิ น  จึงจ าเป็นจะต้องท านุบ ารุงการช่างและชุบเลี ยงนายช่างศิลปินทั งปวง
เป็นอย่างดี  ดังมีเร่ืองปรากฏว่า  จิตรกรอีกผู้หนึ่งนามว่าคงแป๊ะเป็นคนโมโหร้าย  เกิดทะเลาะวิวาท
กับเพื่อน  บันดาลโทสะฆ่าคู่วิวาทจนตาย ตุลาการตัดสินให้ประหารชีวิตเพื่อตายตกไปตามกัน  แต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตา  ตรัสว่าช่างฝีมือเยี่ยมอย่างคงแป๊ะนั นหายาก  โปรด
พระราชทานชีวิตไว้เพื่อสร้างวัดวาอารามต่อไป 

บานประตูพระอุโบสถ  วัดพระเชตุพนฯ  เร่ืองรามเกียรติ์  ลักษณะเส้นของไทยยังคง
เข้มแข็งและงดงาม จัดว่าเป็นงาน 

อันมีคุณค่าส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่งนับจากรัชกาลนี ไปแล้ว  ศิลปไทยก็เร่ิมเสื่อมโทรม
ไปตามล าดับ 

ช่างสมัยรัชกาลที่ 3  สามารถวางจังหวะช่องไฟของภาพอย่างดีเยี่ยมดังดังภาพ  พระราม
แผลงศร  เหล่าไพร่พลวานรรออยู่ในท่าเยื องกายอันงดงาม  การประดับมุก  รูปก้อนหินพุ่มพฤกษ์  
และต้นไม้หลายหลากพันธุ์งามยิ่งนัก  บานประตูพระอุโบสถแห่งนี อีกบานหนึ่ง  รูปบรรดาพญา
ยักษ์ทั งหลายที่ฟื้นคืนชีพขึ นล้วนประดิษฐ์ภาพในท่าแตกต่างกันออกไป  ลักษณะของเส้นมีความ
งามเป็นเลิศไม่แพ้ศิลปะอยุธยาเลยแม้แต่น้อย 

 
รูปราชรถของทศกัณฐ์  ซึ่งทศกัณฐ์ถูกศรของพระรามจนกระเด็นตกจากราชรถ  แสดงการ

เคลื่อนไหวอันมีชีวิตชีวา  การจัดภาพเน้นให้เห็นถึงความยุ่งเหยิง  ปั่นป่วน  การกระจัดกระจาย
แสดงสัญลักษณ์ของความปราชัยโดยแท้ 

 
บานหนึ่งรูปพลับพลาพระรามมีพระยาสุครีพกับหนุมานและบรรดาวานรก าลังเข้าเฝ้า  เส้น

อันอ่อนหวานของต้นไม้ต้นหญ้าและบรรดาพญาวานรอยู่ข้างบน  ล้วนเป็นเส้นที่งามชนิดหนึ่งไม่
เป็นสอง  แสดงแววอัจฉริยะของช่างสมัยรัชกาลที่ 3 โดยตรงแม้บานประตูอ่ืนของพระอุโบสถแห่ง
นี ก็เช่นกัน  รวมทั งภาพประดับมุกที่พระบาทพระนอนวัดพระเชตุพนฯ  ล้วนเป็นงานอันน่าสนใจ
แทบทุกชิ น  ตู้พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 3 ของวัดพระเชตุพนฯ มีลักษณะเหมือนลายมุก  ณ บาน 
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ประตูดังกล่าวแล้วกนกเปลวอันอ่อนหวาน  ท่วงทีจังหวะจะโคนของลายอันงดงาม  ได้
เปล่งคุณค่าของศิลปะสมัยรัชกาลที่ 3 ให้แจ่มจรัสเป็นยุคทองของสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งแสดงแวว
เกียรติยศของศิลปะอยุธยาให้เห็นเป็นครั งสุดท้าย  หลังจากรัชกาลนี   ศิลปะได้เปลี่ยนโฉมหน้าผัน
แปรไปตามอิทธิพลของวัฒนธรรมภายนอก  ความนิยมในระเบียบแบบแผนของไทยเดิม ก็ค่อยๆ
เสื่อมลงไป 

ในสมัยรัชกาลที่ 4 เกิดความผันแปรไปอย่างลวดเร็วกะทันหัน  จนศิลปะตั งตัวไม่ติด  ด้วย
พระราชวังและอาคารร้านค้าได้เปลี่ยนแบบแผนไปเป็นสร้างตึกแบบยุโรปแทบทุกหนทุกแห่ง  เช่น
พระราชวังบนยอดเขาวัง  เพชรบุรี  ซึ่งสร้างขึ นตามแบบยุโรปบนเนินเขาสลับซับซ้อน  ราวกับผลุด
ออกมาจากภาพเขียนของขรัวอินโข่ง ฉะนั น 

ภาพปูนปั้นซุ้มพระวิหารเล็กหน้าวัดพระเมรุ  ได้ปั้นเป็นลายแบบฝร่ังล้วนๆ เตือนใจให้นึก
ถึงศิลปะในสมัยพระนารายณ์ซึ่งเคยนิยมมาอย่างคลั่งไคล้ระยะหนึ่ง  เพียงแต่ว่าลวดลายฝร่ังในสมัย
พระนารายณ์กับรัชกาลที่ 4นั นแตกต่างกันไปคนละแบบเท่านั น 

อย่างไรก็ดี  ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 4 นี จะผันแปรเป็นแบบยุโรปก็เฉพาะสถาปัตยกรรม
และลายปูนปั้น  ส่วนภาพลายรดน  าในตู้พระไตรปิฎก  ยังคงนิยมแบบไทยอยู่  เพียงแต่ว่าสมัยนี ลาย
ไทยขาดความเข้มแข็ง  แม้ภาพคนก็ขาดความทะมัดทะแมงไม่สง่าเหมือนกับภาพคนสมัยรัชกาลที่ 3  
ดังภาพตู้พระไตรปิฎก  วัดหงส์รัตนาราม  เป็นต้น  ลายปูนปั้นบนประตูพระอุโบสถวัดเครือวัลย์
วรวิหาร  ธนบุรี  เป็นลายเครือเถาแบบฝร่ังผสมจีน   จึงแสดงอารมณ์ความงามอย่างแปลกๆ ภาพ
ลายรดน  าสมัยรัชกาลที่ 4 จากตู้พระไตรปิฎกสมัยพระนารายณ์  ที่วัดพระเชตุพนฯ  แห่งเดียวกันนี ก็
เป็นลายฝร่ังซึ่งเป็นลายโรโคโคสมัยพระเจ้าหลุยส์  ส่วนลายตู้พระไตรปิฎกใบนี เป็นลายรุ่นหลังกว่า
นั นมาก  ยังมีตู้พระไตรปิฎกอีกใบหนึ่งจากวัดพระเชตุพนฯ สมัยรัชกาลที่ 4  ผูกลายไทยและลาย
เครือเถา แต่ลายเชิงตรงฐานเป็นแผ่นหนา  และหยักเท้าสิงห์  ก็เป็นที่น่าสังเกตส าหรับแบบแผนตู้ใน
ยุคนี  

ลายแบบยุโรปในสมัยเดียวกับรัชกาลที่ 4 มักนิยมลายแบบเครือเถารูปดอกไม้  ใบไม้แบบ
ธรรมชาติ ได้สลัดแบบแผนของลายบารอก(Baroque) และลายโรโคโค(Rococo) โดยสิ นเชิง  ดัง
ปรากฏอิทธิพลลงบนเสาภายในพระอุโบสถ  วัดชุมพลนิกายราม  บางประอิน  ซึ่งเป็นลายแบบฝร่ัง
ล้วนๆ  

 
 
สมัยรัชกาลที่ 4 นี มักนิยมภาพศิลปะอุปมาอุปมัยและสิ่งเปรียบเทียบ  ดังประตูสลักไม้พระ

อุโบสถวัดบวรนิเวศ  รูปเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ของกษัตริย์อีกบานหนึ่งเป็นเคร่ืองบริขารของ
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พระภิกษุสงฆ์ แสดงข้อเปรียบเทียบให้เห็นสมบัติทางโลกและทางธรรมส่วนเบื องหลังคงเป็นลาย
เครือเถาแบบฝรั่งอันเป็นสมัยนิยมของยุคนั น 

ตู้พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 ใบหนึ่งจากพิพิธภัณฑ์ตู้พระไตรปิฎกวัดพระเชตุพนฯ  
จ าหลักลวดลายฝร่ังล้วนๆ ไม่มีศิลปะไทยแปลกปลอมเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเลย 

เพราะว่าสมัยรัชกาลที่ 4 นี   หันไปส่งความเจริญตามแบบแผนของยุโรปเสียส่วนใหญ่  งาน
จิตรกรรมแบบแผนเดิมของไทยเราจึงขาดความสนับสนุนไปโดยปริยาย  ดังนี เมื่อศิลปินหันไป
เขียนภาพตามคติเก่าจึงท าสักแต่พอให้เป็นรูปร่าง ขาดอารมณ์ ทะมัดทะแมง  ดังตู้พระไตรปิฎกวัด
พระเชตุพนฯ  สมัยอยุธยานั น  การใช้เส้นสง่าผ่าเผยและเข้มแข็งทะมัดทะแมง  ดุดัน  ส่วนสมัย
รัชกาลที่ 4  เทวดาคล้ายกับอมโรค  เห็นแล้วไม่จับใจ  และที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือ  ลายประกอบ
เบื องหลัง  เป็นลายดอกไม้  ใบไม้แบบฝรั่ง 

ศิลปะลวดลายในสมัยรัชกาลที่ 4 จากตู้พระไตรปิฎก  วัดหงส์รัตนาราม  แม้ว่าจะจัดภาพ
งดงาม  แต่ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นข้อบกพร่องมาก  เช่นลายที่กนกที่สานสอดสลับ
เบื องหลังเป็นลายที่ละเอียดยิบยับและกระด้าง  ต้นไม้เบื องหลังปราสาทราชวัง ก็เขียนใบไม้เป็นเส้น
ฝอยบ่งถึงความเปราะบางอย่างถึงขนาด  ส่วนลายดอกไม้  ใบไม้แบบฝร่ังยังคงมีแทรกอยู่ทั่วไป  
เช่น ลายในห้องปราสาทเบื องหลังเหล่ากษัตริย์ที่ก าลังท าพิธีสมโภชอยู่นั น 

สมัยรัชการที่ 5 ลายไทยยังคงเป็นแบบรัชกาลที่ 4  ตัวลายเขียนเสียละเอียดเป็นฝอย  ดังภาพ
ลายประตูฝังมุกวัดราชบพิธ  ให้สังเกตตัวลายเล็กละเอียดยิ่งกว่าสมัยรัชกาลที่ 4 ขาดพลังและความ
เข้มแข็งอย่างสิ นเชิง  แม้ตัวกนกเองก็ยังคงเป็นเส้นคดโค้งอย่างเป็นระเบียบ  แต่แข็งเหมือนขดลวด  
ไม่อ่อนพลิ วแบบธรรมชาติอย่างลายไทยสมัยรัชกาลที่ 3  และสมัยอยุธยา  ซึ่งแสดงว่าสมัยอัน
รุ่งโรจน์ของลายไทยได้สิ นสุดแล้ว  ภาพลายกระเบื องเคลือบประดับเสา และก าแพงแก้วอุโบสถ
เป็นลายใบเทศ  แต่การจัดภาพอยู่ในกรอบเป็นแบบยุโรปซึ่งผสมกันอย่างสนิทสนม 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 นี ได้เกิดอัจฉริยะศิลปินท่านหนึ่งแห่งราชวงศ์จักรี  ทรงพระนามว่า  
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์  พระองค์เป็นเอกศิลปินคู่พระทัย  ได้ปฏิรูปศิลปะไทยขึ น
ใหม่  โดยเอาแบบแผนจากตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับศิลปะโบราณหลายสมัย  ดังใบเสมาหิน 
 
 
 
อ่อนพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์  ซึ่งออกออกแบบรูปเท้าจตุโลกบาลอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว  ได้
ผสมผสานศิลปะลายไทยเข้าด้วยกัน  กล่าวคือ เสาซุ้มทรงเลียนแบบจากสุโขทัย  แบบซุ้มพระร่วงโร
จนฤทธิ์  ส่วนลายกนกที่ซุ้มเป็นแบบอโยธยา  ซึ่งนับว่าได้ทรงออกแบบอย่างฉลาด  แทนที่จะเอาตัว
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กนกงอนออกข้างนอก  กลับหลบไว้ในซุ้ม  ส่วนฐานเสมาคล้ายกับจะเลียนแบบศิลปะทวารวดี   ผ้า
ทิพย์ห้อยที่ฐานสิงห์ ก็เป็นรอยย่นแบบยุโรป  องค์เท้าจตุโลกบาลทรงออกแบบส่วนสัดเหมือนคน
จริงมีกล้ามเนื อและกระดูกตามทฤษฎีสมัยใหม่  แต่ใช้เส้นโครงร่างอ่อนหวานแบบไทย  นับว่าเป็น
การปฏิรูปศิลปะไทยยุคสมัยใหม่ครั งส าคัญ  อันเหมาะสมกับสถาปัตยกรรมแบบใหม่ด้วย  เพราะ
อาคารอุโบสถทรงออกแบบเป็นผนังเรียบตามคติสมัยใหม่  จึงต้องออกแบบตัวลายให้เป็นลาย  
เรียบๆ ง่ายๆ  ไม่เน้นส่วนละเอียดจุกจิกเลย 

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์  ทรงเป็นอัจฉริยะแต่ผู้เดียว ที่แหวกวงล้อมของ
ศิลปะไทย ที่ก าลังจะดิ่งจมหายลงไปในมหาสมุทรของอารยธรรมตะวันตก  ทรงเปลี่ยนโฉมหน้า
สถาปัตยกรรมไทยแบบเก่า เข้าสู่ยุคการก่อสร้างด้วยเฟโรคอนกรีต  อย่างอาจหาญและประสบ
ความส าเร็จอย่างดีเยี่ยมดังผลงานของพระองค์ที่พระอุโบสถวัดราชาธิวาส   สะพานข้ามคลองหน้า
พระปฐมเจดีย์  และอาคารหอสมุทรแห่งชาติเก่าที่ข้างสนามหลวง  พระองค์มีความสามารถเป็นเลิศ
ในการออกแบบลวดลายโดยเอาแบบอย่างของยุโรปผสมกับไทยและยังดัดแปลงให้ถูกกาลเทศะ 
ของสิ่งนั นๆ จนศิษย์ของพระองค์หลายคนได้ประสบความส าเร็จมีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น  พระพรหม
วิจิตร  ผู้ประสบความส าเร็จในการออกแบบหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งงามสง่ายืนยง
คงอยู่จนปัจจุบันนี  

หลังจากสมัยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์มาไม่นาน  ศิลปะแบบไทยยุค
ใหม่ก็เร่ิมอับเฉาลงอีกครั งหนึ่งด้วยศิลปะส่วนใหญ่หันไปนิยมศิลปะยุโรปมากยิ่งขึ น  เช่นภาพเขียน
แบบสมัยใหม่หรือเขียนภาพมีแสงเงาเป็นภาพพอทเทรท(Portrait) รูปคนอันเป็นจริงเป็นจัง  จนพา
กันละทิ งศิลปะไทยซึ่งเป็นแบบแผนแบนๆ อย่างสิ นเชิง 

ศิลปินบางกลุ่มยังคงรับจ้างท างานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  เช่นสลักช่อฟ้า  ใบระกา  หน้า
บัน  บานประตู  ได้สืบอาชีพต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  จึงยังคงท างานศิลปะแบบเดิมอยู่  แต่ผลงาน
ปรากฏออกมาเป็นภาพที่ลอกเลียนของโบราณ  อันขาดชีวิตและวิญญาณ  คงเป็นเพียงแต่ว่ารักษา
แบบแผนของเดิมไว้  แต่ที่จะให้มีพลังความรู้สึกอันจับใจเหมือนเดิมนั น  อันเป็นว่าพ้นสมัยไปเสีย
แล้ว  19 

 
 
 
 

                                           

                19 ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 1-22 
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ภาพที่ 23  ลายปูนปั้นประดับสิงห์ วัดธรรมิกราช
ปฏิสังขรณ์ สมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งตัวลายยังคง
เป็นลายดอกไม้ผสม แต่กนกสามตัวก็เร่ิมจะ
เกิดขึ นแล้ว  
ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือ
วิวัฒนาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 82. 
 

ภาพที่ 24  ลายปูนปั้นประดับช่องลมหน้าต่าง
วิหารน้อยทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชรญ  เป็น
ลายสมัยอยุธยาตอนต้น  สังเกตว่ายังไม่เป็นลาย
กนกอย่างชัดแจ้งนัก 
 ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือ
วิวัฒนาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 82. 
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ภาพที่ 25   อาคารอุโบสถ หรือวิหารวัดตะเว็ด สร้างขึ นใน
สมัยพระนารายณ์ ปั้นลมเป็นลายใหญ่หนักๆ แบบฝรั่ง มีรูป
หัวคนอยู่ตรงจงอยของปลายลาย ส่วนลายปูนปั้นหน้าบัน
เป็นรูปเรือนแก้ว และลายเครือเถา ประดิษฐ์ด้วยลายใบอะ
แคนตัส บางตอนมีนกคาบแบบลายไทยด้วย เช่น ลายเหนือ
เรือนแก้วซีกซ้ายมือ แสดงว่าผู้ปั้นเป็นคนไทยชาวพื นเมือง 
แต่ท าตามแบบอย่างยุโรปจึงได้มีลายไทยปนลงไปด้วย 
ที่มา : ประยูร  อุลชุาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการลายไทย 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 110. 
 

 ภาพที่ 26  ตู้พระไตรปิฎกสมัยอยุธยา รุ่นหลังพระนารายณ์ 
ที่พิพิธภัณฑ์  ตู้พระไตรปิฎกวัดพระเชตุพน ลายสลักไม้ปรุที่
เชิงตู้เป็นลายเครือเถาแบบฝร่ัง ข้างล่างประดิษฐ์เป็นลายหน้า
ขบหรือตวัเกียรติมุข แต่ก็แปลงเป็นลายฝร่ังไปแล้ว 
 ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการลายไทย 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 111. 
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 ภาพที่ 27  ลายตู้พระไตรปิฎกวัดศาลาปูน สมัย
อยุธยาตอนปลาย ฝีมือรองจากวัดเซิงหวายเล็กน้อย 
ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการ
ลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 124. 
 

 

ภาพที่ 28  ลายตู้พระไตรปิฎกวัด
ศาลาปูน รูปดอกไม้ ใบไม้ เป็น
ไฟพะเนียง สมัยอยุธยาตอนปลาย 
 ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ 
ปากน  า],หนังสือวิวฒันาการลายไทย 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 125. 
 



73 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 ภาพจากใบเสมาสมัยทวารวดี เมืองฟ้าแดนสูงยาง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-13 ลายที่ประกอบเบื องหลังเป็น
ลายทวารวดี อันมีอิทธิพลจากศิลปะ ลักษณะเป็นลายผักกูด 
และเหมือนกันกับพบที่นครปฐม และบ้านคูบัวราชบุรี ซึ่ง
ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย เช่นเดียวกัน 
ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า], หนังสือวิวัฒนาการลายไทย 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 23. 

 
 

ภาพที่ 30 รูปนรสิงห์ ศิลา จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ 
              ลวดลายเป็นลายผักกูดขมวดแน่น เป็นลายแบบคุปตะรุ่นแรก 
 ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2524), 24. 
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ภาพที่ 31  ลายปูนปั้นบนขอบพระรัศมี  พระนอนสมัยทวารวดี  ใน
ถ  าฝาโถ ที่ราชบุรี เป็นลายขมวดผักกูด 
ที่มา :  ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการลายไทย 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 24. 
 

ภาพที่ 32  ลายทับหลังของขอมที่ปราสาทพนมรุ้ง รูปเทวดานั่งแท่น
เหนือตัว     เกียรติ มุข ลายประกอบเป็นลายขอมแท้ กล่าวคือ คงใช้ลาย
ผักกูดแบบทวารวดี 
ที่มา :  ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการลายไทย (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2524), 29. 
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ภาพที่ 33  ลายทับหลังของขอมที่ปราสาทพนมรุ้ง รูปเทวดานั่งแท่น
เหนือตัวเกียรติมุข ลายประกอบเป็นลายขอมแท้ กล่าวคือ คงใช้ลายผัก
กูดแบบทวารวดี 
ที่มา :  ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการลายไทย (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2524), 29. 
 

ภาพที่ 34 ลายบนตู้พระไตรปิฎก วัดเซิงหวาย  ฝีมือช่างอยุธยาตอนปลาย 
ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการลายไทย (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2524), 86. 
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4. อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา (ป่าหิมพานต์จากไตรภูมิ) 
 

หิมพานต์ เป็นดินแดนที่แฝงตัวอยู่ใน คัมภีร์พระกถาไตรภูมิ  อันเป็นพระคัมภีร์ของ
พระพุทธศาสนาที่ใช้ในการศึกษาโลกและจักรวาลมาแต่โบราณ ครั งกรุงสุโขทัย และมีอรรถกถา
จารย์ ในยุคต่อมาได้รจนาขยายความให้แตกต่างกันออกไป  แต่ทั งนี ทั งนั นไม่ได้ไกลไปจาก
แนวทางที่ต้องการให้คนอ่านได้ส านึกในบาปบุญคุณโทษ และตระหนักในเร่ืองของกรรม  การ
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสังสารอยู่เป็นอสงไขตราบเท่าที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลศที่เป็นความโลภ  
โกรธ หลง  

 
 
 

ภาพที่ 35  ลายบนตู้พระไตรปิฎก วัดศาลาปูน  
เข้าใจว่าเป็นศิลปะสมัยพระเพทราชา 
ที่มา : ประยูร  อุลุชาฏะ [น.ณ ปากน  า],หนังสือวิวัฒนาการ
ลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524),  87. 
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จิตรกรในยุคหลายสมัยได้ใช้ความพยายามในการศึกษาไตรภูมิเพื่อแปลหรือตีความออกมา

เป็นภาพ เพื่อให้คนทั่วไปที่อ่านได้ไม่ครบถ้วนหรืออ่านหนังสือไม่เป็น ได้ดูเพียงรูปภาพก็จะเข้าใจ
ได้ถึงภูมิในระดับชั นต่างๆ ที่ศาสนาก าหนดไว้ 

เร่ืองราวไตรภูมิยังได้แตกไปสู่ความรู้อ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ไปสู่วรรณคดีชั นสูง  เป็นชาดก
ไปสู่งานจิตรกรรม ประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรม  เช่น การสร้างปราสาท การสร้างพระเมรุ
มาศ และการสร้างเรือพระที่นั่ง 

หิมพานต์เป็นส่วนหน่ึงที่อยู่ในโลกจักรวาล เป็นดินแดนบนชมพูทวีปที่เชื่อมต่อแดนมนุษย์
กับเขาพระสุเมรุที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ มีลักษณะเป็นแกนโลกจักรวาลแดนหิมพานต์  แท้จริงคือภูเขา
หิมาลัยที่สูงที่สุดของแผ่นดินเอเชีย  ในการรับรู้ของผู้คนสมัยโบราณ หิมพานต์จึงเป็นดินแดนที่
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ ด้วยเหตุที่หนาวเย็นและอยู่บนภูเขาสูงผู้ที่อาศัยอยู่
ได้ในหิมพานต์จงึมักจะเป็นนักบวช นักพรต นักสิทธิ์ วิทยาธรผู้วิเศษที่มีวิชาแก่กล้า  รวมไปถึงสัตว์
ต่างๆ ที่เป็นสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า สัตว์หิมพานต์ 

แดนหิมพานต์จึงเป็นความลี ลับและเต็มไปด้วยจินตนาการ และได้กลายเป็นดินแดนที่กวี
จิตรกรได้ใช้เป็นเร่ืองราวในการสร้างสรรค์ศิลปะ เนื่องจากเป็นดินแดนที่ไม่ไกลไปจากความคิดฝัน
จนถึงแดนสวรรค์  หากแต่เป็นดินแดนเดียวกับโลกมนุษย์ เพียงแต่ว่าอยู่บนพื นที่ที่สูงกว่าจนมนุษย์
ไม่กล้าเข้าไปอยู่อาศัย 

แต่สิ่งที่ผู้คนตลอดเวลาอันยาวนานได้รับรู้เกี่ยวกับ  “ป่าหิมพานต์” ก็คือดินแดนนี เป็นป่าที่
อุดมสมบูรณ์  มีน  าจากสระอโนดาตอันศักดิ์สิทธิ์หล่อเลี ยงผืนป่า มีพืชพรรณทั งไม้ใหญ่ไม้เล็ก
มากมายอีกทั งสิงสาราสัตว์  ช้าง  ม้า หงส์  ราชสีห์  ครุฑ  เร่ือยไปจนถึงนก 

ป่าหิมพานต์ในไตรภูมิกถา อันค าว่า “หิมพานต์”  หรือ  ป่าหิมพานต์” ตามความรับรู้ของ
คนไทยทั่วไปนั นอาจเคยสัมผัสคุ้นหูกันอยู่แล้วพอสมควร  แต่ถ้าหากได้ซักไซ้ให้ลึกลงไปใน
รายละเอียดของความหมายใน  “หิมพานต์” แล้ว อาจได้รับค าตอบที่เป็นความว่างเปล่า  ท าให้รู้ว่า
เราไม่รู้และไม่เข้าใจถึงสภาวะของหิมพานต์ที่แท้จริงเลย  ทั งๆ ที่ดูเสมือนว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวคุ้นเคย
กันแล้วเป็นอย่างด ี

“หิมพานต์” ที่คนไทยเสมือนรู้จักคุ้นหูเป็นอย่างดี น่าจะมาจากต้นแบบของพระคัมภีร์ใน
พระพุทธศาสนา  ซึ่งแฝงมาในรูปแบบของวรรณคดีชั นสูงที่รู้จักกันมาจากไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิ
พระร่วง  นับเป็นพระคัมภีร์หรือวรรณคดีชั นสูงเล่มแรกที่ใช้กันในหมู่ชาวสยามสมัยสุโขทัยตกทอด
ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน  ไตรภูมิพระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของพญาลิไทย  หรือ  
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พระมหาธรรมราชาที่ 1 พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์พระร่วงอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. 1890 
- 1919) หากแต่ทรงพระนิพนธ์ขึ นในช่วงขณะด ารงต าแหน่งพระมหาอุปราช  ครองเมืองศรีสัชนา
ลัย ราวปี พ.ศ. 1888 20     

หิมพานต์ในโลกของความจริง ค าว่าหิมพานต์ หรือ หิมวันต์ เป็นค าเดียวกัน  ปรากฏอยู่ใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระราชวรมุนี ความว่า 

“มีหิมะ ปกคลุมด้วยหิมะ ชื่อภูเขาใหญ่ที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศอินเดีย  บัดนี เรียก
ภูเขาหิมาลัย  ป่าที่อยู่รอบบริเวณภูเขานี เรียกว่าป่าหิมพานต์ หิมวันต์ก็เรียก”  

แม้ว่า “หิมพานต์” ที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมพุทธสาสตร์จะไม่ได้ให้รายละเอียดที่
เชื่อมโยงไปสู่พระคัมภีร์ไตรภูมิกถาเลยก็ตาม แต่ข้อความในพจนานุกรมกลับบอกถึงความเป็นจริง
ทางภูมิศาสตร์ของภูเขาหิมาลัยเทือกเขาส าคัญที่เป็นแกนกลางของทวีปเอเชียอันมียอดเขาที่สูงที่สุด
ของโลกตั งอยู่และเป็นที่อันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณไม้  สัตว์ป่ารวมไปถึงเป็นถิ่นก าเนิดของมหา
นทีแผ่กระจายกระแสน  าลงสู่ผืนแผ่นดินใหญ่รอบบริเวณให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

หิมพานต์ เป็นชื่อป่าที่มักกล่าวไว้ในชาดก  หรือนิยายเก่าๆ หลายเร่ือง เช่น เร่ืองพระสุธน
มโนราห์ และ จันทกินรี เป็นต้น แม้ในหนังสือไตรภูมิวินิจฉัยยังได้กล่าวถึงป่าหิมพานต์ว่า  เป็นป่า
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของชมพูทวีป ซึ่งเป็นดินแดนที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้  ทั งยัง
ได้พรรณนาถึงลักษณะของภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ตลอดจนชื่อของสัตว์ต่างๆ  ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่ง
นี ด้วย แต่เฉพาะเร่ืองของสิงสาราสัตว์เหล่านี มิได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างไว้เท่าไรนัก  
กระนั นก็ดี จากความวิจิตรพิสดารอย่างน่าพิศวง ที่ปรากฏในต านานชาดก หรือหนังสือโบราณต่างๆ 
ก็ได้ถูกถ่ายทอดสู่ความคิดคาดคะเนของคนไทย จนเกิดเป็นสิ่งบันดาลใจแก่ช่างไทยโบราณ ทั งช่าง
เขียน ช่างหล่อ ช่างปั้น ฯ ให้ประดิษฐ์คิดค้นผูกลวดลายเป็นภาพเขียนบ้าง  รูปหล่อบ้าง  รูปปั้นบ้าง  
เป็นรูปสัตว์ต่างๆ ในป่าหิมพานต์นี  

ในชั นแรกนั น  ช่างโบราณก็ได้เพียงประดิษฐ์ขึ นจากจินตนาการเพื่อให้สวยงามผิดแผก
แตกต่างกว่าสัตว์ธรรมดา เพื่อให้สมกับเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ซึ่งพิสดาร ลี ลับซับซ้อนเท่านั น เช่น
หงส์  พญาครุฑ  พญานาค  แต่ต่อมาได้มีการประดิษฐ์ พลิกแพลง ให้มีรูปร่างแปลกประหลาดยิ่งขึ น  
มีการแยกเอาหัวและตัวของสัตว์ต่างๆ  แต่ละตัวมาสับเปลี่ยนกัน  เอาสัตว์น  ามาปนกับสัตว์บกบ้าง  

                                           

               20 พิษณุ ศุภนิมิตร [ พิษณุ ศุภ ], หนังสือป่าหิมพานตต์ามพระราชเสาวนีย์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ นติ ง, 

2548), 6. 
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เช่น สินธพนัทธี  หรือ ม้าน  า เอาสัตว์อากาศปนกับสัตว์บกบ้าง เช่น  กรินทปักษา หรือ ช้างนก  เป็น
ต้น  การพลิกแพลงหลังๆ นี ท าให้สัตว์เพิ่มชนิด  มีรูปร่างแปลกประหลาดมากขึ น สัตว์เหล่านี จึงได้
ค านิยามว่า “สัตว์หิมพานต์” 

การประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบสัตว์หิมพานต์ของช่างไทยโบราณนี  มีปรากฏทั งรูปหล่อส าริด 
เช่น ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ภาพเขียนเป็นภาพลายเส้นรดน  าตามตู้พระธรรม  ตู้พระไตรปิฎก 
รูปไม้แกะสลักปิดทองตามฐานธรรมาสน์ และรูปปั้นตามฐานเจดีย์ต่างๆ ทั่วไป จึงเข้าใจว่าส่วน
ใหญ่แล้วสรรค์สร้างขึ นเพื่อเป็นเคร่ืองสักการบูชาพระศาสนา  ประดับไว้บริเวณปูชนียสถาน  หรือ
วัดวาอารามต่างๆ ภาพสัตว์หิมพานเหล่านี เมื่อพิจารณาศึกษาแล้ว  ก็จะเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ผู้รักศิลปะ
ไทยควรที่จะศึกษา และถือเป็นแบบอย่างในความพยายามประดิษฐ์คิดค้นของครูช่างไทยโบราณ  
จนนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยอย่างหนึ่ง   

กล่าวกันว่าป่าหิมพานต์ เป็นดินแดนลึกลับที่อยู่ไกลแสนไกล เป็นป่าใหญ่ที่เกินกว่าที่คน
ทั่วไปจะเดินทางเข้าไปถึง จนถึงกับมีค าพูดที่ว่า  “นอกฟ้าป่าหิมพานต์”  หรืออาจแปลได้ว่าเป็น
ดินแดนที่ไกลมากนั่นเอง21 
 ในเร่ืองของป่าหิมพานต์เราอาจเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง จากนิทานพื นบ้าน จากวรรณคดี  
จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง จากชาดกต่างๆ และในเร่ืองเหล่านี เองที่มีเร่ืองของรายละเอียดภายในป่า
หิมพานต์นี   ทั งความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย  ต้นไม้ใบหญ้าที่แตกต่าง
จากที่เราพบเห็นบนพื นโลกทั่วไป และที่ส าคัญคือ เร่ืองราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่มีรูปร่าง
ลักษณะแปลกประหลาด พิสดาร อย่างน่าพิศวง หรือที่เรียกว่า สัตว์หิมพานต์ 
 ใช่ว่าเร่ืองของสัตว์แปลกประหลาดเหล่านี จะมีเฉพาะของไทยเท่านั น ในต่างประเทศ  เช่น 
อียิปต์  ก็มีเร่ืองพิสดารของสัตว์เหล่านี อยู่เช่นกัน  จนไม่อาจสรุปได้ว่าแนวคิดในการสร้างภาพของ
สัตว์พิสดารเหล่านี  มีต้นก าเนิดมาจากที่ใด 

ด้วยความมหัศจรรย์ของป่าหิมพานต์นี เอง  ท าให้ช่างศิลป์ไทยโบราณได้สร้างสรรค์
รูปแบบของสัตว์ประหลาดเหล่านี ให้มีรูปร่างงดงามได้อย่างน่าพิศวง  

 
 
 

                                           
21 พระราชวรมุนี (ประยทุธ์  ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลศัพท(์กรุงเทพฯ: มหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2528), 56  
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นอกจากนี ยังได้แบ่งประเภทของสัตว์หิมพานต์ไว้ 4 จ าพวก ดังนี  
1. จตุบาท หมายถึง สัตว์ที่มี 4 เท้า เช่น พญาราชสีห์  พญาคชสีห์ โต กิเลนไทย ไกรสร 

นาคา บัณฑุราชสีห์ เป็นต้น 
2. ทวิบาท หมายถึง สัตว์ที่มี 2 เท้า เช่น พญาหงส์ พญาครุฑ สินธุปักษ ี นกหัสดี มังกร 

สกุณี นกเทศ สกุลเหรา เป็นต้น 
3. ชลบาท หมายถึง สัตว์ทางน  า เช่น มัชฉวาฬ ปลาเสือ เหรา  และสัตว์ที่เกิดจาก 

จินตนาการผสมผสานกันระหว่างสัตว์น  า กับสัตว์ต่างๆ อาจมีหัวเป็นนกมีตัวเป็นปลา มีหัวเป็นม้า มี
ตัวเป็นปลา เป็นต้น22 

4. สัตว์จ าพวกผสม หมายถึง สัตว์ที่เกิดจากการผสมกันของสัตว์ต่างชนิดกัน เช่น อสูร 
ปักษา อสูรวายุภักษ์ เทพนรสิงห์ กินราหรือกินนร อสูรวิหค พานรมฤค เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

                      22  ช่วง สเลลานนท์, หนังสือสิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์ (กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2548), 35. 
 

ภาพที่ 36 ไกรสรนาคา เป็นสัตว์ประเภท จตุ
บาท มีรูปร่างคล้ายสิงห์ มีเกล็ดตามตัว มีหาง
และมีส่วนหัวเหมือนกับพญานาค 
ที่มา : ช่วง สเลลานนท์, หนังสือสิงสาราสัตว์ใน

ป่าหิมพานต์ (กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2548), 35. 

ภาพที่ 37 มังกรสกุณี  เป็นสัตว์ประเภท 
ทวิบาท มีหัวเป็นมังกรส่วนล าตัวเป็นนก มี
ปีกและมีหางเหมือนนกทั่วไป 
ที่มา : ช่วง สเลลานนท์, หนังสือสิงสาราสัตว์ใน

ป่าหิมพานต์ (กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2548), 23. 
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ที่ตั งชื่อว่าสัตว์หิมพานต์นั น หมายถึงสัตว์ที่ท าประกอบด้วยกระหนกทกทวยไม่ได้หมายว่า 

เป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ อันสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์นั น ก็เป็นสัตว์อย่างตรงๆ ดื อๆ  เช่น 
พรรณนาถึงสระอโนดาตก็ว่ามีทางน  าไหลออกสี่ทิศ ทางน  าไหลออกนั นเป็นหน้าม้า  หน้าช้าง  หน้า
โค หน้าสิงห์ แล้วก็ตกไปเป็นล าน  าไหลไปสู่ที่สัตว์เหล่านั นอยู่ ไม่ปรากฏว่ามีสัตว์อะไร ซึ่งไม่มีอยู่
ที่อื่น23 

 
ศาสนาพราหมณ์สู่ศาสนาพุทธ 

        ต้นก าเนิดของศาสนาพราหมณ์อยู่ที่อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฏาณ ฯลฯ ดินแดนหลังคาโลกที่
มี ภูเขาหิมาลัย (Himalaya) หรือ เขาเอเวอร์เรส (Everest) ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก"  

                                           

        23 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, หนังสือสาส์นสมเด็จ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2548), 9. 

ภาพที่ 38  สัตว์ทางน  า  เป็นสัตว์ประเภท  
ชลบาท  
ที่มา : ช่วง สเลลานนท์, หนังสือสิงสาราสัตว์ใน

ป่าหิมพานต์ (กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2548), 41. 

ภาพที่ 39  อสุรปักษา เป็นสัตว์ประเภท สัตว์
ผสม มีรูปร่างล าตัวเป็นไก่ ขามีเดือย มีปีก 
ส่วนบนตั งแต่ล าตัวถึงส่วนหัวเป็นอสูร 
ที่มา : ช่วง สเลลานนท์, หนังสือสิงสาราสัตว์ใน

ป่าหิมพานต์ (กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2548), 47. 
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ตั งอยู่ในสายตาของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอินเดียและประเทศใกล้เคียง ภูเขาหิมาลัยที่ตั ง
ตระหง่าน ทั งยังมีเทือกเขาอันสลับซับซ้อนรายรอบนั น ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามมาก มากขนาดที่
กลายเป็นความเชื่อว่า ที่แห่งนั นคือ ที่สถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และขนานนามว่า  เขาพระ
สุเมรุ  (Phra Sumen)ป่าเขาที่กว้างใหญ่ไพศาล ลึกลับและสลับซับซ้อน ที่กั นกลางระหว่างที่อยู่ของ
มนุษย์ กับที่สถิตของเทพเจ้า จึงเป็นเหมือนดินแดนต้องห้ามที่เป็นแหล่งก่อเกิดจินตนาการต่างๆ ได้
เป็นอย่งดีมีศาสนาอีกศาสนาหนึ่ง ถือก าเนิดขึ นภายหลังศาสนาพราหมณ์ ในแผ่นดินเดียวกัน ที่ชื่อ
ว่าศาสนาพุทธ  (Buddhism)ความเชื่อเร่ืองแกนกลางจักรวาลอย่าง เขาพระสุเมรุ กับผืนป่าที่กั นกลาง
ระหว่างแดนมนุษย์กับเขาพระสุเมรุ ที่ชื่อว่า ป่าหิมพานต์ (Himmpan) จึงตกทอดสืบต่อมายังศาสนา
พุทธด้วยในเร่ืองเล่าเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า  ชาดก (Chadok) นั น ก็มักมีป่าหิม
พานต์และเขาพระสุเมรุเป็นฉากด าเนินเร่ืองอยู่เสมอ  คัมภีร์ที่รวบรวมเร่ืองราวของ "จักรวาล" ชาดก 
นิทาน ค าสอนต่างๆ ของศาสนาพุทธที่เกี่ยวข้องกับเขาพระสุเมรุ ป่าหิมพานต์นั น แต่เดิมได้บันทึก
กระจัดกระจายไปตามคัมภีร์ต่างๆ      

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (Phra Maha Dhammaraja 1st) หรือ พระยาลิไท (Phraya LiThai) 
กษัตริย์สมัยสุโขทัย (Sukothai) จึงได้ทรงศึกษารวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พวกนั น แล้วพระราช
นิพนธ์ใหม่เป็น ไตรภูพระร่วง (Traiphoom Praruang) หรือ ไตรภูมิกถา(Traipoom Mikatha) ขึ น ซึ่ง
ไตรภูมิพระร่วงที่กลายมาเป็นต้นฉบับที่ครอบคลุมที่สุดของเร่ืองเล่าเกี่ยวกับป่าหิมพานต์ จากนี ไป
จะเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับป่าหิมพานต์ที่อิงจากไตรภูมิพระร่วง หรือเรียกย่อๆ ว่า ไตรภูมิ 

       หิมพานต์อยู่ตรงไหนในไตรภูมิ  ไตรภูมิ แปลว่า "๓ โลก"  
ไตรภูมิ จึงพูดถึงโลกทั งสาม คือ สวรรค์ มนุษย์ นรก (๓โลก = ๑จักรวาล) 
ป่าหิมพานต์ก็อยู่ในโลกมนุษย์  

       หิมพานต์อยู่ตรงไหนในโลกมนุษย์ ก่อนอ่ืนต้องบอกก่อนว่า "จักรวาล" ในไตรภูมิ เป็นเหมือน
จักรวาลที่ซ้อนกับจักรวาลที่เราอยู่ ลองนึกถึงนิยาย-การ์ตูน แฟนตาซี ที่ตัวเอกหลุดไปโลกอีกโลก
หนึ่ง 24 

                                           

         24  พิษณุ ศุภนิมิตร [ พิษณุ ศุภ ], หนังสือปริศนาแห่งหิมพานต์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2552), 24.  
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จักรวานนี มีรูปทรงเหมือนถ้วย มีเทือกเขาก าแพงจักรวาลเป็นปากถ้วย มีทะเลสีทันดร(Sithandorn) 
เป็นน  าในถ้วย  กึ่งกลางจักรวาล คือ เขาพระสุเมรุ ตั งอยู่กลางทะเลสีทันดรรอบเขาพระสุเมรุ มี
เทือกเขาล้อมรอบอยู่ ๗ ชั น เรียกว่าเขาบริวารทั ง ๗ หรือ เขาสัตตบริภัณฑ์ (Sattaboripan)จักรวาลนี 
มี ๕ ทวีป คือทวีปรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปไข่ แล้วก็รูปเสี ยว  ป่าหิมพานต์ตั งอยู่ในทวีปทางทิศใต้
ค่ะ ทวีปรูปไข่ที่ชื่อ ชมพูทวีป (Chompoo Continent) 

 

  
 

  
  
  

 
 
 
 

ภาพที่ 40   แผนที่จากด้านบนของ "จักรวาล" ในไตรภูมิในส่วนของโลกมนุษย ์
ที่มา : พิษณุ ศุภนิมิตร [ พิษณุ ศุภ ], หนังสือปริศนาแห่งหมิพานต์ (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์, 2552), 54 
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ภาพที่ 41 ภาพชมพูทวีปแบ่งเปน็สองส่วน บน-ล่าง  
                 ด้านบนคือป่าหิมพานต์ ด้านล่างคือแดนมนุษย ์
 ที่มา :      พิษณุ ศุภนิมิตร [ พิษณุ ศุภ ], หนังสือปริศนาแห่งหมิพานต์ 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2552), 56 
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      ป่าหิมพานต์ มีสระน  าใหญ่ๆ อยู่ ๗ สระ ซึ่งสระที่ส าคัญมากๆ คือสระอโนดาต (Anodat) ทีอยู่
กึ่งกลางป่าหิมพานต์ สระอโนดาตคือต้นน  าของแม่น  า ๔ สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลทั ง ๔ ทิศแม่น  าทั ง ๔ 
สาย แบ่งป่าหิมพานต์ออกเป็น ๔ ส่วน ๔ แดน ตามภาพ  เร่ืองทั งหมดด าเนินอยู่ในดินแดนทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของป่า 

 

 

ภาพที่ 42  ภาพ ป่าหิมพานต์  
ที่มา :   พิษณุ ศุภนิมิตร [ พิษณุ ศภุ ], หนังสือปริศนาแห่งหิม

พานต์ (กรุงเทพฯ: อมรนิทร,์ 2552), 57 
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                 ๑ บ้านพายล | ๒ ทางลงบ้านภูมิและอ้อยควั่น | ๓ บ้านปั้นเหน่ง | ๔ บ้านโต | ๕ บ้าน 

                  เอ่เอ๊  | ๖ บ้านมะม่วง | ๗ บ้านแฟง | ๘ บ้านครูไพลิน | ๙ สระเด็ก | ๑๐ อาศรมฤๅษ ี|  
                 ๑๑ โรงเรียน | ๑๒ ป่านารีผล 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 43  ภาพ แสดงต าแหน่งป่าหิมพานต์ ดูตามหมายเลข 

ที่มา : พิษณุ ศุภนิมิตร [ พิษณุ ศุภ ], หนังสือปริศนาแห่งหมิพานต์ 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2552), 58 

 

               กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2552  

 

http://firodendon.exteen.com/20100304/entry
http://firodendon.exteen.com/20091105/entry
http://firodendon.exteen.com/20091112/entry
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ภาพที่ 44  ลายเส้นต้นแบบภาพป่าหิมพานต์ โดยปรีชา เถาทอง 

 ที่มา : พิษณุ  ศุภนิมิตร[พิษณุ ศุภ]. หนังสือป่าหิมพานต์ตามพระ
ราชเสาวนีย์ (กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ นติ ง, 2548), 71. 
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ภาพที่ 45  พรานบุญก าลังใช้บ่วงจับนางกินรีในป่าหิมพานต ์
 ที่มา : พิษณุ  ศุภนิมิตร[พิษณุ ศุภ]. หนังสือป่าหิมพานต์ตามพระ
ราชเสาวนีย์ (กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ นติ ง, 2548), 81. 
 

ภาพที่ 46 ภาพป่าหิมพานต์ เมื่อพระพุทธเจ้าเสดจ็ชุมนุมท าพระอุโบสถ    
ศีลในหุบเขาคนัทมาทน ์
ที่มา : พิษณุ  ศุภนิมิตร[พิษณุ ศุภ]. หนังสือป่าหิมพานต์ตามพระราช
เสาวนีย ์(กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ นติ ง, 2548), 59. 
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ภาพที่ 47 บรรดากินนร กินรีในป่าหิมพานต์ จากจิตรกรรมฝาผนัง  
ในพระวิหารพระพุทธศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม 
ราชวรมหาวิหาร 
 ที่มา : พิษณุ  ศุภนิมิตร[พิษณุ ศุภ]. หนังสือป่าหิมพานต์ตามพระ
ราชเสาวนีย ์(กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ นติ ง, 2548), 66. 

ภาพที่ 48 นารีผล  คือทีห่มายปองของหนุ่ม นักสิทธิ์ วิทยาธร ต่างพา 
 กันมาเด็ด เอาไปเชยชม เปน็จนิตนาการที่ยอดเยี่ยมใน ยุคต่อๆ มา 
 ที่มา : พิษณุ  ศุภนิมิตร[พิษณุ ศุภ]. หนังสือป่าหิมพานต์ตามพระราช
เสาวนีย ์(กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ นติ ง, 2548), 64. 
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ภาพที่ 49 เหล่ากินนร กินรี ร่ายร าอยู่ในป่าหิมพานต์ ดินแดนมหศัจรรย์ 
ที่มา : พิษณุ  ศุภนิมิตร[พิษณุ ศุภ]. หนังสือป่าหิมพานต์ตามพระราชเสาวนีย ์
(กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ นติ ง, 2548), 26. 

 

ภาพที่ 50 เหล่าเทวดา นางฟ้า ร่ายร าอยู่ในป่าหิมพานต ์
 ที่มา : พิษณุ  ศุภนิมิตร[พิษณุ ศุภ]. หนังสือป่าหิมพานต์ตามพระราชเสาวนีย ์
(กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ นติ ง, 2548), 87. 
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5. งานวิจัยสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 4 ของสุวรรณ ละม่อม  ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย จาก

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “ความเคลื่อนไหวในจิตรกรรมไทย” เป็นการสร้างสรรค์งาน

จิตรกรรมที่มีแนวคิดจากคติธรรมของไทย เร่ืองราว  เนื อหา รูปแบบ ของจิตรกรรมไทยที่มีลักษณะ
พิเศษในการการแสดงความเคลื่อนไหวในภาพ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก พลังอ านาจของกิเลสตัณหาที่กัดกร่อนกลืนกินจิตใจมนุษย์ สะท้อนให้
เห็นถึงคนในสังคมปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความรุนแรง และการท าลายล้างต่อกัน 
สร้างสรรค์ผลงานในเชิงสัญลักษณ์ โดยแสดงออกมาเป็นงานจิตรกรรมที่มีลักษณะไทย 

 
 
 

ภาพที่ 51 กาลเวลาก าลังกลืนกินทุกสรรพสิ่ง 4 
ที่มา:  สุวรรณ ละม่อม,  “กาลเวลาก าลังกลืนกินทุกสรรพส่ิง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552 ), 37. 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ของทศพล เขมวัฒนกุล ศิลปบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม จาก

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “จินตนาการของรูปทรงกับพื นที่ (Imagined Forms in Space) เป็น

การถ่ายทอดมโนภาพที่เกิดขึ นจากแรงกดดันของโลกความเป็นจริง ผสมผสานกับจินตนาการแสดง
ความต้องการและความรู้สึกอีกด้านหนึ่ง ในพื นที่สมมติขึ นเพื่อเป็นที่รองรับ บรรเทา พักผ่อน คลาย
ภาวะความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ น โดยใช้เทคนิคจิตรกรรม ในการสร้างบรรยากาศและถ่ายทอด
ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา  ตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้มีการค้นคว้าทดลอง 
ปรับเปลี่ยนจนเป็นผลงานที่สมบูรณ์ และสามารถถ่ายทอดมโนภาพกับความรู้สึกออกมาได้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการ ศิลปนิพนธ์ชุดนี จึงสามารถกระตุ้นจินตนาการของผู้ชมให้มองเห็นถึง
สุนทรียภาพของความสุข ความดีงามในชีวิตประจ าวัน อันเกิดจากจินตนาการที่ไร้ความรู้สึก จาก
โลกความเป็นจริง 

 

ภาพที่ 52  จินตนาการของรูปทรงกับพื นที่ 
ที่มา: ทศพล เขมวัฒนกุล,  “กาลเวลาก าลังกลืนกินทุกสรรพส่ิง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2552 ), 50. 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 4 ของสุรพงษ์  สิทธิจินดา ศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย จาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “สัตว์หิมพานต์”  หิมพานต์เป็นป่าในอุดมคติอยู่ในชายเขตชมพู
ทวีปที่ถูกกล่าวถึงและสอดแทรกไว้ในคติความเชื่อเร่ืองของไตรภูมิ  หิมพานต์ในความนึกคิดของ
ผู้คนโดยทั่วไปมักจะนึกถึงดินแดนที่เร้นลับ เป็นป่ากว้างใหญ่ที่มีสิ่งประหลาดมากมายมีทั ง มักกะรี
ผล เทวดา ฤาษี นักสิทธิ์ วิทยาธร สัตว์รูปร่างหน้าตาแปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์รวมถึงสัตว์ที่มีอยู่
จริงในโลกมนุษย์เข้าไปปะปนด้วย ภาพของป่าหิมพานต์จึงตราตรึงในความรู้สึกของผู้คนไปโดย
ปริยาย และยังมีผู้คนอีกมากมายที่มักตั งค าถามจากแนวคิดดังกล่าว ว่าหิมพานต์ที่แท้จริงแล้วมีอยู่
หรือไม่ ผลงานมีความมุ่งหมายที่จะน าเสนอแนวคิดผ่านคติความเชื่อเร่ืองไตรภูมิในงานศิลปไทย
ร่วมสมัย อันมีส่วนแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบของคติโบราณและการ
น าเสนอวัสดุใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความน่าสนใจและเกิดแนวคิดที่แปลกใหม่ คือสัตว์หิมพานต์
ชนิดต่างๆ ที่สร้างการทับซ้อนระหว่างมิติของวัสดุสมัยใหม่ในแนวคิดคติโบราณ

ภาพที่ 53  สัตว์หิมพานต์ 4 
ที่มา:  สุรพงษ์  สิทธิจินดา,  “สัตว์หิมพานต”์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552 ), 48. 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

      ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ เส้นกับจินตนาการจากป่าหิม
พานต์ ” 

ได้น าเสนอเร่ืองราวตามจินตนาการที่มี เ ร่ืองป่าหิมพานต์เป็นสื่อบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานแสดงออกทัศนธาตุโดยใช้ เทคนิควาดเส้นบนผ้าใบ  จากการได้ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง จึงน าภูมิปัญญาดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบผลงานจิตรกรรม  เพื่อสื่อให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่แห่งป่า สภาพแวดล้อม ชีวิต ความเป็นอยู่  ของพืชพรรณ แหล่งน  า  โขดหิน  และสัตว์ ที่มี
ความวิจิตรพิสดาร ด้วยท่าทาง อากัปกิริยาต่างๆโดยใช้รูปแบบผสมของจิตรกรรมไทยกับลายเส้น
ตามจินตนาการส่วนตนของข้าพเจ้าโดยอาศัยสื่อจากภูมิปัญญาของครูช่าง “ ป่าหิมพานต์ ”   น ามา
แสดงออกด้วยทัศนธาตุ เร่ืองเส้น ในแนวงานศิลปะไทยและพัฒนาคลี่คลายสู่อีกโลกหนึ่งตามอุดม
คติ  โดยใช้เทคนิควาดเส้น การเคลื่อนไหวอย่างอิสระของเส้นและเน้นบรรยากาศที่ชวนฝันตาม
จินตนาการ   

 
1. วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์   
     การพัฒนาผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์  แบ่งได้เป็นสี่ระยะ 
1.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2554 ) 
      จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์  เพื่อต้องการถ่ายทอด  เร่ืองราวแห่งป่าหิมพานต์ด้วยลายเส้น
จากจินตนาการ แสดงออกถึงความเคลื่อนไหวของเส้นที่ไม่หยุดนิ่ง 
 ผลงานระยะที่ 1 เป็นการน าทัศนธาตุมาใช้  กล่าวคือ “เส้น”  เพื่อสร้างสรรค์ตาม
องค์ประกอบที่ก าหนดขึ นตามเร่ืองราวที่สนใจจากป่าหิมพานต์  โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ผลงานของครูช่างโบราณ 
 
 
 
                                                                        94
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องค์ประกอบ การจัดวางโครงสร้างของภาพนั นเป็นลักษณะมุมมองปกติ มิได้มีความ
ซับซ้อนมากนัก โดยใช้เทคนิควาดเส้นด้วยปากกาด า บนกระดาษ โดยใช้จินตนาการและเร่ืองราวที่
เป็นแรงบันดาลใจจากป่าหิมพานต์ 
1. เส้น  ใช้เส้นเป็นทัศนธาตุหลักของผลงานโดยรวมในส่วนของพื นหลังและรายละเอียดต่างๆ 
2. โครงสร้าง  เป็นการสร้างจุดสนใจอยู่ทางโครงสร้างด้านขวาของภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพที่ 54 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1  วาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษ  
                        สร้างสรรค์ เดือนสิงหาคม 2554 
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1.2  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ( พ.ศ. 2554 ) 
ผลงานระยะนี  เป็นผลงานต่อจากระยะที่ 1 โดยโครงสร้าง เนื อหา และเทคนิค ยังคงเหมือนเดิม แต่มี
การปรับในส่วนรายละเอียด เช่น ความหนาบางของเส้น และการจัดการกับพื นที่ว่างให้เหมาะสม 
 จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์  เพื่อต้องการถ่ายทอด จินตนาการออกมาในรูปแบบ
ลายเส้นที่มีแรงบันดาลใจมาจากป่าหิมพานต์ 
 องค์ประกอบ ได้มีการปรับในส่วนของความหนา บาง ของเส้น และจัดการเร่ืองพื นที่ว่าง
ให้มีเพียงพอ เพื่อมิให้โครงสร้างโดยรวมดูอึดอัด และสร้างลายเส้นโดยรวมให้รู้สึกอิสระและมี
ความลื่นไหล 
 
 

1. เส้น  มีการเพิ่มความหนา บาง ของเส้น และจัดการกับพื นที่ว่างให้เหมาะสม 

 2.โครงสร้าง  ในส่วนของโครงสร้างเป็นในลักษณะซ้ายขวาเท่ากัน ควรปรับตัวสัตว์ต่างๆ 
อาจวาดให้หลบซ่อนบ้าง เพื่อให้ดูลึกลับ น่าค้นหา 
 
 

       ภาพที่ 55 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1  วาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษ  
        สร้างสรรค์ เดือนสิงหาคม 2554 
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  ภาพที่ 56 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  วาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษ  
   สร้างสรรค์ เดือนสิงหาคม 2554 
 

       ภาพที่ 57  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  วาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษ  
       สร้างสรรค์ เดือนสิงหาคม 2554 
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 จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์  เพื่อตอ้งการถ่ายทอด จินตนาการออกมาในรูปแบบ
ลายเส้นที่มีแรงบันดาลใจมาจากป่าหิมพานต์  โดยแสดงท่าทางของสิงสาราสัตว์ ต่างๆในป่าหิม
พานต์ รวมทั งสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ขึ นตามจินตนาการ ต่อเน่ืองจากผลงานระยะที่ 2 
 องค์ประกอบ ได้มีการจัดการในส่วนของสภาพแวดล้อมโดยรวมให้สอดคล้องกับรูปทรง
อ่ืนๆ เช่น ต้นไม้ ใบหญ้าและสัตว์หิมพานต์ ต่างๆ  โดยจัดการเร่ืองพื นที่ว่างให้มีเพียงพอเหมาะสม  
สร้างลายเส้นโดยรวมให้รู้สึกอิสระและมีความลื่นไหล 
 1. เส้น  การใช้เส้นสร้างของผลงานโดยรวมมีความเป็นเอกภาพมากขึ น 
 2.โครงสร้าง   ควรก าหนดโครงสร้างหลักแล้วใส่รายละเอียดหรือทัศนธาตุ  หรืออาจเพิ่ม
ความกว้างของงานเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       ภาพที่ 58  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3  วาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษ  
        สร้างสรรค์ เดือนสิงหาคม 2554 
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              1.4  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 4 ( พ.ศ. 2554 ) 
 จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์  เพื่อต้องการถ่ายทอด จินตนาการออกมาในรูปแบบ
ลายเส้นที่มีแรงบันดาลใจมาจากป่าหิมพานต์   
 องค์ประกอบ ได้มีการก าหนดโครงสร้างหลักแล้วใส่รายละเอียดลงไป โดยจัดการเรื่อง
พื นที่ว่างให้มีเพียงพอเหมาะสม  สร้างลายเส้นโดยรวมให้รู้สึกอิสระและมีความลื่นไหลมีความเป็น
เอกภาพ 
  1.เส้น  ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ นในส่วนของรายละเอียดของเส้น 
  2.โครงสร้าง โครงสร้างโดยรวมนั นไปด้วยกันได้กับรายละเอียดของเส้นที่สร้างขึ น 
 
การใช้เทคนิควาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษอาจมีปัญหาเร่ืองการเก็บรักษาไม่คงทนถาวร 
 
 
 
 

       ภาพที่ 59  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3  วาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษ  
        สร้างสรรค์ เดือนสิงหาคม 2554 
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       ภาพที่ 60  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 4  วาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษ  
        สร้างสรรค์ เดือนสิงหาคม 2554 
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ตารางที่ 1 การพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 
               ระยะ  
รูปภาพ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

ภาพผลงาน 

   

 

แนวคิด เนื อหาเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 
(มารผจญ) 

แรงบันดาลใจจาก
สัตว์หิมพานต ์

แรงบันดาลใจจาก 
ป่าหิมพานต ์

แรงบันดาลใจจากป่า
หิมพานต ์
(สระอโนดาต) 

เทคนิค ปากกาเคมีบน
กระดานกกระจอก 

ปากกาเคมีบน
กระดาษนกกระจอก 

ปากกาเคมีบน
กระดาษนกกระจอก 

ปากกาเคมีบน
กระดาษนกกระจอก 

จุดเด่น องค์ประกอบ
โดยรวมมีเอกภาพ 

มีการใช้เส้นเป็นตัว
สร้างเอกภาพในงาน 

เป็นการใช้
บรรยากาศเข้าช่วย 

องค์ประกอบมจีุด
สนใจ 

จุดด้อย เป็นรปูแบบช่าง
โบราณมากไป 

องค์ประกอบซ้าย
ขวาเท่ากันเกินไป 

น  าหนักเท่ากัน
เกินไปในบางจุด 

ตัวสัตว์น  าหนักเข้ม
เกินไปควรใส่
น  าหนักอ่อนผสม 

การพัฒนา องค์ประกอบแคบ 
บังคบัมุมมอง 

องค์ประกอบเริ่มมี
เริ่มกว้างขึ น 

องค์ประกอบมีพื นที่
ว่างมากขึ น 

องค์ประกอบกว้าง
และมีรายละเอียด
มากขึ น 
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2. การด าเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  
2.1 ส ารวจหาข้อมูล 
แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร 

1. ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 

2. หนังสือ จากหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม 

3. วารสาร จากหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม 

4. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลด้านเอกสารเป็นข้อมูลในส่วนของ เนื อหาเพื่อการก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยเป็นข้อมูลในด้านเนื อหานั น เช่น ความเป็นมาของป่าหิมพานต์ สัตว์หิมพานต์ เป็นต้น ประกอบ
กับภาพต่างๆ ที่เป็นหลักฐาน เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดต่างๆ ที่มีเป็นเร่ืองราวจาก
ป่าหิมพานต์ในส่วนของไตรภูมิที่อยู่ด้านหลังพระประธาน เป็นต้น โดยข้อมูลต่างๆ ข้าพเจ้าได้
รวบรวมเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  
แหล่งข้อมูลภาคสนาม 

1.  สภาพแวดล้อม ในส่วนของพื นผิวพืชพรรณต่างๆ  เช่น ต้นไม้ ใบไม้ ที่มีเส้นเป็นตัว

ประกอบ ต าบลวังเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

2. วัดสุทัศน์ 
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ตารางที่ 2  ภาพแหล่งข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนามการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ภาพแหล่งข้อมูลภาคเอกสาร ภาพแหล่งข้อมูลภาคสนาม 

 
 
 
 

                  

 
 
 
 

 

 

 

จากหนังสือป่า
หิมพานต์ตาม
พระราชเสาวนีย์ 

หนังสือวิวัฒนาการ
ลายไทย 
 

หนังสือ
วิวัฒนาการลาย
ไทย 
 

หนังสือวิวัฒนาการ
ลายไทย 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
วัดสุทัศน ์

ภาพเส้นใบตะไคร ้
ที่ต าบลวังเยน็ 

ภาพเส้นใบมะพร้าว 
ที่ต าบลวังเยน็ 

ภาพเส้นล าต้นตาล 
ที่ต าบลวังเยน็ 

ภาพเส้นโครงสร้าง
ต้นขนนุ 
ที่ต าบลวังเยน็ 

จากหนังสือ
วิวัฒนาการลายไทย 
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2.2  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
      การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี   มีทั งหมดสี่ชิ น โดยได้ปรับในส่วนของวัสดุรอง
พื นจากกระดาษเป็นผ้าใบ และในด้านอุปกรณ์ เปลี่ยนจาก ปากกาด าเป็นพู่กัน ส่วนเนื อหา
และทัศนธาตุที่ใช้นั นคงเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี  
รูปแบบ  เป็นงานจิตรกรรมลายเส้น 
เนื้อหา  เป็นจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากป่าหิมพานต์ 
เทคนิค วาดเส้นด้วยพู่กันบนผ้าใบ 
2.2.1 ขั้นตอนการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ 
2.2.1.1 การสร้างภาพร่าง 

 เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จึงน ามารวบรวมเพื่อจะได้วิเคราะห์ตามแนวทางที่จะแสดงออกได้อย่าง
ตรงจุด และสังเคราะห์ออกมาโดยการก าหนดรูปทรงและโครงสร้างของภาพ และแสดงออกด้วย
ทัศนธาตุเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ 

2.2.1.2 การสร้างสรรค์ผลงาน 
 น าภาพร่างลายเส้นที่สมบูรณ์และเหมาะสม มาขยายจริงพร้อมกับแก้ปัญหา

โครงสร้างและองค์ประกอบ เพื่อให้ผลงานแสดงออกตรงตามความคิด จินตนาการ อารมณ์และ
ความรู้สึกได้มากที่สุด 

2.2.1.3  การวิเคราะห์ผลงาน  
 เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างและความประสานสัมพันธ์ของโครงสร้าง ทัศนธาตุและ
จินตนาการ โดยการพัฒนาผลงานจากแนวคิดเดียวกัน ซึ่งการวิเคราะห์ผลงานนั นมีความส าคัญที่ผู้
สร้างสรรค์ผลงานต้องปฏิบัติ เพื่อทราบถึงปัญหาและด าเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ผลงานในขั นต่อไป 
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ทัศนธาตุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
 ทัศนธาตุเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะน าประกอบกันเป็นโครงสร้างเป็นรูปทรง 
เพื่อสื่อความหมายตามจุดมุ่งหมายนั น การประกอบหรือประสานกันของทัศนธาตุนั นจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นปัญหาที่ศิลปินต้องแก้ไขให้องค์ประกอบต่างๆ รวมตัวเข้าด้วยกัน
อย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความหมายในตัวเองโดยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนี คือ
กฎเกณฑ์ของเอกภาพ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั นอาศัยการประสานกันของทัศนธาตุ
ต่างๆ  ดังนี  

1. เส้น   เป็นทัศธาตุที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า  

ซึ่งมีลักษณะเทคนิควาดเส้นผสม งานจิตรกรรมไทยโบราณประสานกับเส้นที่เป็นลวดลาย

ในจินตนาการ ท าให้รูปทรงดูขลัง มีอิสระและดูกลมกลืน โดยเส้นที่น ามาประกอบกันมี 3 

ลักษณะ คือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 เส้นรอบนอก  ใช้ก าหนดขอบเขตของรูปทรงให้ชัดเจน 
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1.2 เส้นสภาพแวดล้อม เป็นเส้นที่อยู่ล้อมรอบรูปทรงหลักแสดงถึงบรรยากาศ

โดยรอบ ใช้ลักษณะลายเส้นที่ใช้มีน  าหนักบางเบา หมุนวนไร้ทิศทาง 

 

 

 

 

 

 
1.3 เส้นลายละเอียด เป็นเส้นที่มีขนาดต่างกัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง ขึ นอยู่กับการ

จับพู่กัน มีทั งเส้นโค้ง เส้นเฉียง เส้นซิกแซก วาดเรียงราย ซ  าไปซ  ามา มี

น  าหนักอ่อนแก่ของเส้น 

 
 
 
 
 

2. รูปทรง   เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญสื่อความหมายในตัวของมันเอง ซึ่งเกิด

จากเส้นย่อยๆหลายๆเส้นมาประสานกันเกิดเป็นรูปทรงหรือโครงสร้างหลัก 

โดยสัมพันธ์กับบรรยากาศรอบข้าง  โดยก าหนดให้มีทิศทางกระจายออกให้

ความรู้สึกลื่นไหล 
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3. โครงสร้างภาพ เป็นโครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 

 
 
 
 
 
 

4. ท่ีว่าง  ข้าพเจ้าใช้ที่ว่างให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลต่อเน่ืองกับรูปทรง 

 
 
 
 
 

5. สีและน้ าหนัก  ได้ก าหนดให้ผลงานมีวรรณะเป็นเอกรงค์ โดยใช้น  าหนักสี 

ขาว เทา และด า มีการฉาบน  าหนักสีลงบนรูปทรงบางส่วน การตัดเส้นด้วย

พู่กันด้วยขนาดที่ต่างกันมีการเว้นพื นที่ขาวบ้าง  ดังนั นภาพที่มองเห็นจึงมี

ลักษณะเป็นโทนสีขาว เทา ด า เน้นรายละเอียดด้วยเส้นขนาดต่างๆ ที่วาดซ  า

กันไปมา ช่วยให้เกิดมิติของความเคลื่อนไหว ขลัง และอ่อนโยนผสาน

กลมกลืนกัน 
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6. พื้นผิว  เกิดจากการสร้างพื นผิวบนผ้าใบขึ นมาโดยวัสดุผสมที่สร้างขึ น วาด

เป็นลายเส้นสีขาว มีลักษณะเป็นนูนต่ าเล็กน้อย เพื่อให้เกิดมิติขึ นมา เป็นการ

สร้างพื นผิวที่ส่งผลทางสายตา 

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เทคนิคการสร้างสรรค์
นั นถือว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนอ่ืนในการสร้างผลงานศิลปะเพราะ
เป็นการน าทัศนธาตุมาประกอบกันขึ นเป็นรูปทรงที่มีความสมบูรณ์ทั งเร่ืองราว
และเนื อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษส่วนตน  อันเกิดจาก
บุคลิกลักษณะนิสัยทางศลิปะ ซึ่งสามารถล าดับขั นตอนดังนี  

1. ขั นตอนการเตรียมแผ่นภาพโครงสร้างของเฟรมภาพ  คือ สร้าง

โครงไม้ขึงด้วยผ้าใบให้ตึง ลงพื นด้วยวัสดุผสมท าให้เกิดมิตินูนต่ าเล็กน้อย  

2. เมื่อแห้งแล้วทาสีขาวผสมกาวทาลงพื น เมื่อแห้งแล้วขัดด้วย

กระดาษทรายพ่นเคลือบเงา 

3. ขั นตอนการขยายผลงาน น าภาพลายเส้นที่สมบูรณ์มาขยายบน

พื นงาน ตามอัตราส่วนที่ร่างไว้ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความ

สมบูรณ์ของผลงาน 

4. ขั นตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีน  าอะครีลิค สีด า 

4.1 ฉาบน  าสีลงไปบนต าแหน่งของรูปทรงที่ต้องการเพื่อเตรียมใส่

รายละเอียดในส่วนของลายเส้นขนาดต่างๆ แทนค่าด้วยความเข้มอ่อนของสี 

4.2 ลักษณะการแต้มพู่กันจะเป็นไปตามทิศทางของรูปทรงและเว้น

พื นที่ขาวไว้ตามความเหมาะสม จนน  าหนักทางทัศนธาตุของภาพรวมสมบูรณ์ตาม

ความต้องการสอดคล้องกับความรู้สึกที่แสดงออกได้ 
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2.3 ภาพร่างแนวคิดสู่ผลงานส าเร็จ 

1. แนวความคิดภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 1  ชื่อผลงาน  “ สระอโนดาต 1” 

1.1  เนื้อหา   ป่าหิมพานต์ มีสระน  าใหญ่ๆ อยู่ 7 สระ ซึ่งสระที่ส าคัญมากๆ คือ 
สระอโนดาต (Anodat) ทีอยู่กึ่งกลางป่าหิมพานต์ สระอโนดาตคือต้นน  าของแม่น  า 4 สาย ที่ไหลลง
สู่ทะเลทั ง 4 ทิศแม่น  าทั ง 4 สาย แบ่งป่าหิมพานต์ออกเป็น 4 ส่วน 4 แดน   เร่ืองทั งหมดด าเนินอยู่ใน
ดินแดนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของป่า       น  าในสระอโนดาตสะอาดใสบริสุทธิ์ดังสีแก้วมณี 
ภายในสระโอบล้อมเป็นชั นๆ  บัว 7 ชั น ชั น 1 โยชน์  ได้แก่ บัวจงกลนี, อุบลเขียว, อุบลแดง, อุบล
ขาว, และ 3         มุทรอบริมสระอโนดาต มีท่าน  าอยู่ 4 ท่า อยู่ตามทิศทั ง 4 เรียกเป็นท่าสิงห์(สีหมุข) 
ท่าช้าง(หัตถีมุข) ท่าม้า(อัสสมุข) และท่าวัว(อุสภมุข) แบ่งสัดส่วนส าหรับผู้ที่จะลงอาบในสระ
อโนดาตได้ คือ  เหล่าเทพยาดาผู้ชาย 1 เหล่าเทวดาผู้หญิง 1 พระปัจเจกโพธิ 1 และเหล่านักสิทธิ
วิทยาธรฤาษีนักบวช 1  สายน  าเหล่านี ไหลออกจากปากที่เป็นสัญลักษณ์ของ สัตว์มงคลต่างๆ ทั ง 4 
แล้วไหลเวียนขวาทักษิณาวรรต 3 รอบแล้วไหลออกจากสระเป็นสายน  าผ่านแผ่นดินหิมพานต์แยก
เป็น 4 ทิศ ลงมหาสมุทร 

1.2 องค์ประกอบของภาพ     ในภาพผลงานจะมีโครงสร้างหลักและ
โครงสร้างรอง บรรยากาศโดยรวมใช้เส้นเป็นตัวเชื่อม สร้างภาพผลงานยังคงมีกลิ่นอายในอุดมคติ
ครูช่างโบราณ น ามาปรับในส่วนของรายละเอียดและทัศนธาตุที่เลือกใช้ คือเส้นหนาบาง  เป็นงาน
สีเอกรงค์ มีสามน  าหนักคือ ขาว เทา และด า เน้นสระอโนดาตที่เป็นจุดสนใจของผลงาน บนพื น
ผ้าใบนูนต่ าที่ท าขึ นงานโดยรวมมีความสมบูรณ์ 
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   1.3  ภาพร่างลายเส้นแสดงองค์ประกอบของสีและน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           ภาพที่ 61  ภาพร่างลายเส้น ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ นที่ 1 ภาพแสดงลายเส้น 
           โครงสร้างและองค์ประกอบ 
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   1.4  ภาพผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 62  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 1 ชื่อผลงาน  “ สระอโนดาต 1 ” 
เทคนิค   สีอลิริคบนผ้าใบ 
 ขนาด     124 x 150  ซ.ม. 
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ภาพที่ 63   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 1 
 

ภาพที่ 64   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 1 
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2. แนวความคิดภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 2  ชื่อผลงาน  “ แดนคชสาร ” 

 

2.1  เนื้อหา   ช้าง เป็นตัวภาพในศิลปะซึ่งมีรูปร่างเป็นแบบธรรมชาติ  ไม่มีการต่อ
เติมรูปแบบออกไปให้แปลกมากนัก จะมีบ้างก็มีการต่อเติมจ านวนศรีษะตามเร่ืองราวที่
ปรากฏในปุราณะ หรือคัมภีร์ต่างๆ  ในต าราคชศาสสตร์  นอกจากนี ในไตรภูมิได้บรรยาย
ถึงบริเวณป่าหิมพานต์ ฉัททันตสระ เป็นที่อาศัยของฝูงช้าง ซึ่งมีพระยาช้าง อันเป็นช้างแก้ว
ส าคัญเชือกหนึ่ง คือ ฉัททันต์ 

 
 2.2  องค์ประกอบของภาพ    ในภาพผลงานจะมีโครงสร้างหลักและโครงสร้าง

รอง บรรยากาศโดยรวมใช้เส้นเป็นตัวเชื่อม สร้างภาพผลงานยังคงมีกลิ่นอายในอุดมคติครู
ช่างโบราณ น ามาปรับในส่วนของรายละเอียดและทัศนธาตุที่เลือกใช้ คือเส้นหนาบาง  เป็น
งานสีเอกรงค์ มีสามน  าหนักคือ ขาว เทา และด า  โดยในส่วนนี จะเน้นในส่วนของตัวสัตว์
หิมพานต์เป็นหลัก จนท าให้โครงสร้างโดยรวมเป็นเหมือนการขยายรายละเอียดของผลงาน
ทีจ ากัดมุมมองจนเกินไป ส่วนการลงพื นแบบปกติมิได้ท าเทคนิคนูนต่ านั น ดูไม่น่าสนใจ
และขาดมิติ  
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   2.3  ภาพร่างลายเส้นแสดงองค์ประกอบของสีและน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

ภาพที่ 65  ภาพร่างลายเส้น ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ นที่ 2 ภาพแสดงลายเส้น 
โครงสร้างและองค์ประกอบ 
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   1.4  ภาพผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภ 
               
              ภาพที่ 66  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 2 ชื่อผลงาน  “ แดนคชสาร ” 
               เทคนิค   สีอคลิริคบนผ้าใบ 
  ขนาด     150  x 174   ซ.ม. 
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ภาพที่ 67   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ภาพที่ 68   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 2 
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                   3.  แนวความคิดภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3  ชื่อผลงาน  “สระอโนดาต 2” 

3.1  เนื้อหา   ป่าหิมพานต์ มีสระน  าใหญ่ๆ อยู่ 7 สระ ซึ่งสระที่ส าคัญมากๆ คือสระ
อโนดาต (Anodat) ทีอยู่กึ่งกลางป่าหิมพานต์ สระอโนดาตคือต้นน  าของแม่น  า 4 สาย ที่ไหล
ลงสู่ทะเลทั ง 4 ทิศแม่น  าทั ง 4 สาย แบ่งป่าหิมพานต์ออกเป็น 4 ส่วน 4 แดน   เร่ืองทั งหมด
ด าเนินอยู่ในดินแดนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของป่า       น  าในสระอโนดาตสะอาดใส
บริสุทธิ์ดังสีแก้วมณี ภายในสระโอบล้อมเป็นชั นๆ  บัว 7 ชั น ชั น 1 โยชน์  ได้แก่ บัว
จงกลนี, อุบลเขียว, อุบลแดง, อุบลขาว, และ 3         มุทรอบริมสระอโนดาต มีท่าน  าอยู่ 4 
ท่า อยู่ตามทิศทั ง 4 เรียกเป็นท่าสิงห์(สีหมุข) ท่าช้าง(หัตถีมุข) ท่าม้า(อัสสมุข) และท่าวัว
(อุสภมุข) แบ่งสัดส่วนส าหรับผู้ที่จะลงอาบในสระอโนดาตได้ คือ  เหล่าเทพยาดาผู้ชาย 1 
เหล่าเทวดาผู้หญิง 1 พระปัจเจกโพธิ 1 และเหล่านักสิทธิวิทยาธรฤาษีนักบวช 1  สายน  า
เหล่านี ไหลออกจากปากที่เป็นสัญลักษณ์ของ สัตว์มงคลต่างๆ ทั ง 4 แล้วไหลเวียนขวา
ทักษิณาวรรต 3 รอบแล้วไหลออกจากสระเป็นสายน  าผ่านแผ่นดินหิมพานต์แยกเป็น 4 ทิศ 
ลงมหาสมุทร 

 3.2  องค์ประกอบของภาพ    ในผลงานชิ นนี  ได้มีการปรับจากผลงานชิ นแรก 
สระอโนดาต 1 และผสมผสานกับรูปแบบของผลงานชิ นที่ผ่านมา ในส่วนของเนื อหา 
ออกแบบสระอโนดาตเพิ่มเติมตามจินตนาการ มีการใส่รายละเอียดลงไปในส่วนของ
รูปทรงของสัตว์ เช่นลูกสัตว์หิมพานต์ที่มีลักษณะอาการคล้ายมนุษย์ คร่ึงคนคร่ึงสัตว์ ที่
ออกมาเริงเล่นอย่างสนุกสนาน ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ป่าหิมพานต์ในจินตนาการของ
ข้าพเจ้าดูแล้วไม่เงียบเหงา และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ น 
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   3.3  ภาพร่างลายเส้นแสดงองค์ประกอบของสีและน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 69  ภาพร่างลายเส้น ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ นที่ 3 ภาพแสดงลายเส้น 
        โครงสร้างและองค์ประกอบ 
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   3.4  ภาพผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 3 
 

 
               
     ภาพที่ 70  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 3 ชื่อผลงาน  “ สระอโนดาต 2 ” 
      เทคนิค   สีอคลิริคบนผ้าใบ 
      ขนาด     147 x 200  ซ.ม. 
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ภาพที่ 71   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 72   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 3 
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                   4.  แนวความคิดภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4  ชื่อผลงาน  “ นารีผล ” 
4.1  เนื้อหา   นารีผล เป็นส่วนหนึ่งในป่าหิมพานต์ โดยมีวิทยาธร  คือ เป็นผู้มี

ความรู้หรือทรงไว้ซึ่งวิทยา เป็นผู้มาจากหลายเชื อชาติมากมายถึง 12 ภาษา มีทั งที่เป็นแขก 
จีน ฝร่ัง มนุษย์ ทุกชาติ แม้แต่ยักษ์ก็เป็นวิทยาธรได้เราจึงเห็นวิทยาธรแต่งกายคล้ายเทวดา 
แต่สวมชฎาเป็นดอกล าโพงหรือโพกผ้าแบบฤาษี ถือพระขรรค์บ้าง ดอกไม้บ้าง และหน้าตา
มักเป็นต่างชาติ แขก ฝร่ัง จีน  วิทยาธรมีความสัมพันธ์กับต้นไม้วิเศษในป่าหิมพานต์นี  คือ 
ต้นมักกลีผล หรือ นารีผล ต้นไม้ชนิดนี ขึ นอยู่ทางป่าหิมพานต์ซีกตะวันออกที่เหล่าวิทยาธร
อาศัยอยู่ ต้นมักกลีผลออกลูกมาเป็นสาวสวยวัยสิบหกเป็นที่ปรารถนาของเหล่านักสิทธิ์
วิทยาธร นารีผลนี มีอายุเพียงเจ็ดวันก็จะเน่าเสียไป นับเป็นความสนุกสนานส่วนหนึ่งของ
ป่าหิมพานต์  

 4.2  องค์ประกอบของภาพ    ในผลงาน ได้สร้างสรรค์ผลงานตามเทคนิควิธีการ
และแนวคิดที่ผ่านมา โดยใช้เทคนิคลงพื นนูนต่ าบนผ้าใบเหมือนเดิม มีการคลี่คลายรูปทรง
ให้ดูแปลกใหม่ น่าสนใจยิ่งขึ นใส่รายละเอียดด้วยเส้นที่หลากหลาย ส่งผลให้งานโดยรวมมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ นผสมผสานกับจินตนาการส่วนตน ท าให้งานดูอิสระเคลื่อนไหว 
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   4.3  ภาพร่างลายเส้นแสดงองค์ประกอบของสีและน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
                     ภาพที่ 73   ภาพร่างลายเส้น ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ นที่ 4 ภาพแสดงลายเส้น 
                     โครงสร้างและองค์ประกอบ 
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   4.4  ภาพผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 4 
 

     
       ภาพที่ 74  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 4 ชื่อผลงาน  “ นารีผล ” 
       เทคนิค   สีอคลิริคบนผ้าใบ 
       ขนาด     139 x 210  ซ.ม. 
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ภาพที่ 75   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

                                     ภาพที่ 76   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 4 
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                   5.  แนวความคิดภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5  ชื่อผลงาน  “ มัจฉาในวารี ” 

4.1  เนื้อหา   มัจฉาหรือปลา เป็นสัตว์จ าพวกชลบาท หมายถึง สัตว์ทางน  า เช่น 
มัชฉวาฬ ปลาเสือ เหรา  และสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการผสมผสานกันระหว่างสัตว์น  า กับ
สัตว์ต่างๆ อาจมีหัวเป็นนกมีตัวเป็นปลา มีหัวเป็นม้า มีตัวเป็นปลา เป็นต้น 

 4.2  องค์ประกอบของภาพ    ในผลงาน ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานตามเทคนิค
วิธีการและแนวคิดที่ผ่านมา โดยใช้เทคนิคลงพื นนูนต่ าบนผ้าใบเหมือนเดิม มีการคลี่คลาย
รูปทรงให้ดูแปลกใหม่ น่าสนใจยิ่งขึ นใส่รายละเอียด  โดยมีเนื อหาเร่ืองราวผสมผสานกับ
จินตนาการส่วนตนว่า เด็กๆที่เริงร่าอยู่นั นเป็นลูกๆของสัตว์หิมพานต์ที่เนรมิตตนเป็น
มนุษย์แหวกว่ายไปในวังวารี โดยมีเจ้าฝูงมัจฉาเป็นพาหนะพาท่องเที่ยว 
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   4.3  ภาพร่างลายเส้นแสดงองค์ประกอบของสีและน้ าหนัก 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพที่ 77  ภาพร่างลายเส้น  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ นที่ 5 ภาพแสดงลายเส้นโครงสร้าง 
                 และองค์ประกอบ 
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   4.4  ภาพผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 4 
 

 
             
            ภาพที่ 78  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 5 ชื่อผลงาน  “ มัจฉาในวารี” 
            เทคนิค   สีอคลิริคบนผ้าใบ 
            ขนาด     114 x 200  ซ.ม. 
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                                             ภาพที่ 80   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 5 

ภาพที่ 79   ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานชิ นที่ 5 
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ตารางที่ 3 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ในส่วนของเทคนิค วิธีการและการจัดองค์ประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 

     ภาพที่
รูปภาพ 

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่  4 ภาพที่ 5 

ภาพผลงาน      

ขนาด 124 x 150 ซ.ม. 150 x174 ซ.ม. 147 x 200 ซ.ม. 139 x 210 ซ.ม. 114 x 200 ซ.ม. 

แนวคิด สระอโนดาต1
ในจนิตนาการ 

ดินแดนคช
สารใน
จินตนาการ 

สระอโนดาต 2 
ในจนิตนาการ 

นารีผล ใน
จินตนาการ 

มัจฉาในวารีใน
จินตนาการ 

เทคนิค วาดเส้นด้วยสีด าอะคริลิคบนผ้าใบ 

จุดเด่น การไล่น  าหนัก
มีความ
เหมาะสม 

มีการไล่
น  าหนักได้
เหมาะสม 

องค์ประกอบ
โดยรวมแปลก
ใหม ่

องค์ประกอบมี
ความอิสระ 

เส้นและ
องค์ประกอบมี
ความเป็นเอกภาพ 

จุดด้อย องค์ประกอบ
บางส่วนที่มี
มากเกินไป 

เป็นภาพ
มุมมองแคบ 

โครงสร้างยังดู
แข็งๆ  

ควรไล่น  าหนักสีให้
มีเอกภาพ 

ควรเพิ่มน  าหนักบาง
จุด 

การพัฒนา ใช้เทคนิควาด
เส้นบนผ้าใบ
ผสม 

ควรใช้เทคนคิ
เดิม 

องค์ประกอบมี
ความแปลกใหม่
ยิ่งขึ น 

องค์ประกอบเริ่ม
คลี่คลาย 

องค์ประกอบ
ลายเส้นมีความเป็น
อิสระ 
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บทท่ี 4 
วิเคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์” เป็นการศึกษาค้นพบ
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตนและมุ่งเน้นการค้นคว้าหา
รูปทรง รูปร่างในความคิดและจินตนาการบวกกับความรู้สึก เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ด้านเนื อหา 
และสื่อความหมายให้ตรงประเด็นในด้านความคิดให้มากที่สุด 

การพัฒนารูปแบบทางการสร้างสรรค์ ช่วงการศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์  เป็นการค้นคว้าหา
แนวทางอย่างจริงจัง โดยข้าพเจ้ามีความคิดในการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัว  โดยการ
ใช้สื่อจากป่าหิมพานต์ในจิตรกรรมไทย ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดต่างๆ  โดยภาพ
ป่าหิมพานต์นี เป็นส่วนหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในไตรภูมิ อยู่ด้านหลังพระประธาน จากหนังสือ  
วารสาร ภาพถ่าย เป็นต้น โดยจิตรกรหรือครูช่างไทยโบราณได้ใช้จิตนาการตามความเชื่อในอุดมคติ 
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบจิตรกรรมไทย เช่น สัตว์หิมพานต์ มนุษย์  เทวดา ตามเร่ืองราว  ข้าพเจ้า
ได้แสดงออกโดยใช้สื่อเร่ืองราวจากป่าหิมพานต์เป็นแรงบันดาลใจในเบื องต้น ก าหนดรูปแบบ ใน
เบื องต้นยังคงติดอยู่กับความเหมือนจริง  การเขียนภาพดังกล่าวยังไม่สนองกับความรู้สึกนึกฝัน เมื่อ
พิจารณาแล้วเป็นได้เพียงภาพประกอบให้เห็นอยู่เท่านั น ส่วนความรู้สึกภายในจิตใจหรือทัศนธาตุที่
ต้องการ ยังไม่ปรากฏเด่นชัด   

ปัญหานั นเกิดจากการน าเสนอเป็นส่วนใหญ่ คือ เขียนภาพเน้นรูปทรงเหมือนจริงแบบครู
ช่างมากเกินไป หรือเหมือนภาพถ่าย กล่าวคือ ท าให้ภาพดูแข็งขาดชีวิตชีวา อันเกิดจาก
ประสบการณ์เดิมที่ได้ฝึกฝนมาท าให้เกิดอาการเกร็งในความรู้สึก  การแสดงออกในเชิงคิดฝัน หรือ
จินตนาการในการใช้ทัศนธาตุนั น  ดูไม่เป็นอิสระ อันเนื่องมาจากรูปทรงที่แข็งกระด้าง จ ากัด
ขอบเขต เนื อหา เร่ืองราว เมื่อลองสังเกตดูให้ละเอียดลึกซึ งแล้วจะพบว่ายังมีความบกพร่องในการ
ใช้ทัศนธาตุ เทคนิค วิธีการและเร่ืองราว ยังไม่สอดคล้องสมเหตุสมผล ดังที่กล่าวมา 
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จากปัญหาดังกล่าวจึงได้น ามาปรับและแก้ไขในส่วนของเทคนิควิธีการรองพื น การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์  รวมทั งกระบวนการทางทัศนศิลป์ เพื่อจัดการในเร่ืองขององค์ประกอบโดยรวมของ
ผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้า 
การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ  “เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์”  เป็น
การรวบรวมความคิด  เทคนิค วิธีการ และการใช้ทัศนธาตุ มาแสดงออกให้ตรงความมุ่งหมาย 
ชัดเจน ซึ่งเป็นการสรุปความคิด  และการแสดงออกทางศิลปะของข้าพเจ้าที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่
ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี  คือการแสดงออกด้วยโครงสร้างโดยรวมที่เคลื่อนไหวอย่าง
นุ่มนวล ประกอบกับความคิดที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ ที่เน้นทัศนธาตุเร่ืองเส้น 
เป็นหัวใจหลัก 
 ความรู้สึกส่วนตนที่แสดงออกนั น เกิดจากแรงบันดาลใจจากป่าหิมพานต์การหลอมรวม
รูปทรงจากธรรมชาติ เกิดเป็นรูปทรงอิสระ สร้างบรรยากาศด้วยทัศนธาตุเร่ืองเส้น ที่วาด วนไปทุก
ทิศทาง ดูมีอิสระลื่นไหล มีความขัดแย้งในโครงสร้างบ้างเล็กน้อย แต่ก็มีความเป็นเอกภาพประสาน
กลมกลืนกันโดยใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง   
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       การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นท่ี  1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 การสร้างสรรค์ผลงานก็ยังคงใช้เทคนิควาดเส้นแต่เปลี่ยนวัสดุที่รองรับจากกระดาษเป็น
ผ้าใบที่สร้างขึ นให้มีพื นผิวนูนต่ า  เมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จ ปรากฏว่า เส้นและพื นผิวนูนต่ า นั น
ให้ผลทางสายตาโดยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมนั นภาพทั งภาพยัง
ดูนิ่งเพราะโครงสร้างใหญ่นั นคุมอยู่ เมื่อพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบภาพ นั นเป็นในลักษณะ
ซ้ายขวาเท่ากัน   ผลงานจะมีโครงสร้างหลักและโครงสร้างรอง บรรยากาศโดยรวมใช้เส้นเป็ น
ตัวเชื่อม สร้างภาพผลงานยังคงมีกลิ่นอายในอุดมคติครูช่างโบราณ น ามาปรับในส่วนของ
รายละเอียดและทัศนธาตุที่เลือกใช้ คือเส้นหนาบาง  เป็นงานสีเอกรงค์ มีสามน  าหนักคือ ขาว เทา 
และด า เน้นสระอโนดาตที่เป็นจุดสนใจของผลงาน บนพื นผ้าใบนูนต่ าที่ท าขึ นงานโดยรวมมีความ
สมบูรณ์ 
 

ภาพที่ 81 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 1 ชื่อผลงาน  “ สระอโนดาต 1 ” 
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    การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นท่ี  2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
    
 
 
 
 

       ภาพที่ 82  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 2 ชื่อผลงาน  “ แดนคชสาร ” 
 
 ผลงานชิ นที่ 2 นี  ได้ใช้เทคนิควาดเส้นลงบนผ้าใบธรรมดา มิได้ลงพื นนูนต่ า ผลปรากฏว่า
ภาพผลงานดูธรรมดาไม่โดดเด่น ประกอบกับ การสร้างภาพที่มีมุมมองแคบดูอึดอัด ไม่น่าสนใจ
เท่าไร  ส่วนข้อดีนั น ในภาพผลงานจะมีโครงสร้างหลักและโครงสร้างรอง บรรยากาศโดยรวมใช้
เส้นเป็นตัวเชื่อม สร้างภาพผลงานยังคงมีกลิ่นอายในอุดมคติครูช่างโบราณ น ามาปรับในส่วนของ
รายละเอียดและทัศนธาตุที่เลือกใช้ คือเส้นหนาบาง  เป็นงานสีเอกรงค์ มีสามน  าหนักคือ ขาว เทา 
และด า  โดยในส่วนนี จะเน้นในส่วนของตัวสัตว์หิมพานต์เป็นหลัก  
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  การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นท่ี  3   

 
     ภาพที่ 83  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 3 ชื่อผลงาน  “ สระอโนดาต 2 ” 
 
 เนื อหา รูปทรง รูปแบบ ต่อเนื่องมาจากภาพผลงานที่ผ่านมา และสร้างพื นผิวให้มีลักษณะ
นูนต่ าเหมือนผลงานชิ นแรก ผลงานชิ นนี  ได้มีการปรับจากผลงานชิ นแรก สระอโนดาต 1 และ
ผสมผสานกับรูปแบบของผลงานชิ นที่ผ่านมา ในส่วนของเนื อหา ออกแบบสระอโนดาตเพิ่มเติม
ตามจินตนาการมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ น มีการใส่รายละเอียดลงไปในส่วนของรูปทรงของสัตว์ 
เช่นลูกสัตว์หิมพานต์ที่มีลักษณะอาการคล้ายมนุษย์ คร่ึงคนคร่ึงสัตว์ ที่ออกมาเริงเล่นอย่าง
สนุกสนาน ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ป่าหิมพานต์ในจินตนาการของข้าพเจ้าดูแล้วไม่เงียบเหงา 
และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ น แต่โครงสร้างโดยรวมยังดูนิ่งอยู่ 
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การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นท่ี  4   
 

 
ภาพที่ 84  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 4 ชื่อผลงาน  “ นารีผล ” 
 
   เนื อหา รูปทรง รูปแบบ ในผลงาน ได้สร้างสรรค์ผลงานตามเทคนิควิธีการและแนวคิดที่
ผ่านมา โดยใช้เทคนิคลงพื นนูนต่ าบนผ้าใบเหมือนเดิม มีการคลี่คลายรูปทรงให้ดูแปลกใหม่ 
น่าสนใจยิ่งขึ นใส่รายละเอียดด้วยเส้นที่หลากหลาย ส่งผลให้งานโดยรวมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น
ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตน ท าให้งานดูอิสระเคลื่อนไหว โดยการกระจายรูปทรงให้ดูมีอิสระ
มากยิ่งขึ นท าให้โครงสร้างผลงานเร่ิมมีชีวิตชีวา และมีเอกภาพมากขึ น 
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การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นท่ี  5  

 
 

  ภาพที่ 85  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ นที่ 5 ชื่อผลงาน  “ มัจฉาในวาร”ี 
 
 
             วิเคราะห์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานชิ นนี   ได้สร้างสรรค์ขึ นตามเทคนิควิธีการและแนวคิดที่ผ่านมา โดย
ใช้เทคนิคลงพื นนูนต่ าบนผ้าใบเหมือนเดิม มีการคลี่คลายรูปทรงให้ดูแปลกใหม่ น่าสนใจยิ่งขึ นใส่
รายละเอียด โดยมีเนื อหาเร่ืองราวผสมผสานกับจินตนาการส่วนตนว่า เด็กๆที่เริงร่าอยู่นั นเป็นลูกๆ
ของสัตว์หิมพานต์ที่เนรมิตตนเป็นมนุษย์แหวกว่ายไปในวังวารี โดยมี เจ้าฝูงมัจฉาเป็นพาหนะพา
ท่องเที่ยวด้วยความสนุกสนานร่าเริง ภาพมีระยะมากขึ น   โครงสร้างและลายเส้นดูมีอิสระ
เคลื่อนไหวล้อกันไปมาได้อย่างมีเอกภาพ 
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สรุปการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 
            1.ลักษณะลายเส้นของข้าพเจ้าที่ต่างไปจากช่างไทยโบราณ 
 งานจิตรกรรมไทยของช่างไทยโบราณเป็นการใช้เทคนิคระบายสีบนรูปร่าง หรือพื นที่ว่างที่
ก าหนดภายใต้ข้อก าหนดเนื อหาของเร่ืองราวแล้วใช้วิธีการตัดเส้นด้วยพู่กัน หรือวัสดุอ่ืน ส่วน
ฝีไม้ลายมือ การใช้สีและตัดเส้นก็ต่างกันไปตามแต่ยุคสมัยและสกุลช่างต่างๆ ตัวอย่าง ภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดต่างๆ ที่มีภาพจิตรกรรมภายใน เช่น ส่วนของทศชาติชาดก
อยู่บนฝาผนังบริเวณช่องว่างของบานหน้าต่างทั งสองข้างของพระอุโบสถและถัดจากภาพทศชาติ
ชาดกขึ นไปบางวัดก็อาจจะมีภาพอดีพุทธหรือภาพเทวดาต่างๆ  เป็นต้น  ภาพมารผจญที่อยู่ด้านหน้า
ของพระประธาน หรือ ภาพไตรภูมิ(มีภาพป่าหิมพานต์แทรกอยู่ด้วย) ที่อยู่ด้านหลังพระประธาน 
ส่วนทวารบาลหรือประตูของพระอุโบสถจะมีภาพเทพพนมอยู่ทั งสองบาน โดยเมื่อสังเกตแล้วใน
ส่วนของงานจิตรกรรมนั นล้วนแล้วแต่ลงสีและตัดเส้น โดยเฉพาะการตัดเส้นก็เป็นส่วนที่ส าคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนอ่ืน ลองจินตนาการดูว่าถ้างานจิตรกรรมไทยนั นมีเพียงสีสันที่ฉาบลงไปบน
รูปร่างหรือพื นที่ว่างเพียงอย่างเดียวก็เปรียบราวกับกับเพลงที่มีแต่เสียงคนร้องไม่มีเสียงดนตรีที่จะ
ช่วยส่งให้เพลงนั นไพเราะจับใจได้ฉันใด ก็เช่นเดียวกันเมื่อภาพไทยมีแต่สีเพียงอย่างเดียวไม่มีเส้ น
สายช่วยเสริมส่งก็คงหาความงามที่สมบูรณ์มิได้ จากการได้เห็น ศึกษาและค้นคว้า จึงท าให้ข้าพเจ้า
นั นได้พิจารณาและเห็นความส าคัญของเส้นได้ว่า เส้นบ่งบอกถึง โครงสร้าง , เส้นแสดงค่าน  าหนัก , 
เส้นสามารถก าหนดจิตและสมาธิ , เส้นถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก , เส้นถ่ายทอดจินตนาการ
จากภายใน(นามธรรม)ตัวเราสู่ภายนอก(รูปธรรม) จากการศึกษาลักษณะลายเส้นของช่างไทย
โบราณนั น ได้วิวัฒนาการตัวเองตั งแต่สมัย สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ จนมีแบบแผนตายตัว 
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีกฎเกณฑ์  เช่น กนก 3 ตัว ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายกนกหางหงส์  ลายประจ า
ยาม ลายกระจัง ฯลฯ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนลายของข้าพเจ้าที่ใช้สร้างสรรค์นั น มิได้มีชื่อ
เรียก หรือแบบแผนตายตัวเป็นลายเส้นอิสระ ที่เขียนต่อเนื่องกันไปบนพื นที่ว่างโดยจะใช้เส้นโค้ง
เสียส่วนใหญ่ผสมผสานกับรูปร่างรูปทรงต่างๆ โดยข้าพเจ้าได้สังเกตและสนใจในจุดเล็กๆใน
เบื องต้น  ที่เป็นลายเส้นในจิตรกรรมไทยคือ ในส่วนของลายเส้นคลื่นน  าที่อยู่ในบึงหรือสระต่างๆ 
ในภาพจิตรกรรมไทยที่เป็นฉากธรรมชาติ  เมื่อพิจารณาแล้วส่งผลต่อความรู้สึกว่าน่าสนใจดูแล้วมี
ความเป็นอิสระรู้สึกเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทดลอง และ
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พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานขึ นเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี  ต่างจากของช่างไทยที่มีการผูกลายและ
เขียนลายลงไปบนพื นที่ว่างโดยส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกหรือลายอ่ืนๆเป็นส่วนประกอบ 
2.ลักษณะที่เป็นตัวเองเป็นอย่างไร 

จากการได้ศึกษาและทดลองในส่วนของการเขียนลายเส้นนั น  ได้พัฒนาต่อยอดการเขียน
ลายเส้นน  า แบบต่อเนื่องไปเลื่อยๆ ไม่มีที่สิ นสุด ได้คลี่คลายและพัฒนาต่อ  โดยรูปแบบของเส้นที่
ใช้นั น เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง นั่นคือ ส่วนใหญ่จะใช้เส้นโค้ง เป็นเส้นหลัก
ล้อกันไปมามีความถี่ ห่าง ของเส้นในบางแห่งเพื่อสร้างค่าน  าหนักเมื่อทดลองเขียนเส้นซ  าๆ ต่อๆ 
กัน หลายๆเส้น เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่าท าให้เรามองเห็นความเป็นระเบียบและมวลของเส้นอัน
เกิดจากเส้นที่สร้างขึ นนั่นเอง  เมื่อพิจารณาแล้วส่งผลต่อความรู้สึก ดูลึกลับ  ขลัง ดูแล้วชวนพิศวง  
และเมื่อข้าพเจ้าต้องการลดมวลลงมีความถี่ห่างๆกันหรือปล่อยพื นที่ว่างบ้าง  มีการใช้เส้นหนาเส้น
บาง เพื่อสร้างขอบเขตที่ชัดเจน ผสมผสานกับรูปร่างต่างๆ ตามเนื อหา สานต่อกันไปบนรูปร่างหรือ
พื นที่ว่างที่ก าหนด เป็นการใช้จินตนาการผสมกับการเขียนลายต่อเนื่องกันไป โดยเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในเบื องต้นนั นข้าพเจ้าได้ใช้ปากกาทดลองเขียนบนกระดาษในช่วง
ก่อนวิทยานิพนธ์ และพัฒนาต่อโดยใช้พู่กันเขียนบนผ้าใบ ข้อดี ข้อแตกต่างระหว่าง การใช้ปากกา
เคมี คือ ได้ลายเส้นที่มีความละเอียดสูง ข้อเสียก็คือ ได้ลายเส้นน  าหนักเดียวคือ ด า และกระดาษเป็น
วัสดุที่ไม่คงทนต่อการเก็บรักษา เช่น กรณี เขียนด้วยปากกาเคมีบนกระดาษ ผลที่ปรากฏ คือ เมื่อ
กระดาษเปียกน  าท าให้ลายเส้นที่เขียนด้วยหมึกปากกาเคมีซึมเลอะกระดาษลายเส้นไม่ชัดเจนและ
ง่ายต่อการฉีกขาด กรณี เขียนด้วยพู่กันด้วยสีน  าสีอะคริลิคบนผ้าใบ ผลที่ปรากฏ คือ ได้ลายเส้นที่
ละเอียด สามารถสร้างน  าหนักลายเส้นได้มากกว่าด า เช่น เทา เทาอ่อน โดยการผสมน  า ผลงานไม่
เสียหายเมื่อเปียกน  า 
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ภาพที่  86  หีบลายรดน  า ลงรักปิดทอง  
เมื่อสังเกตและพิจารณาลายของช่างไทย
โบราณในส่วนของพื นหลังปรากฏว่าจิตร
กรได้ เขียนลายและมีการผูกลาย เข้ า
ด้วยกัน มีการเว้นช่องไฟ และจะเป็นลาย
กนก  3 ตัวอยู่ร่วมด้วย 

ภาพที่ 87  ตัวอย่าง ลายรดน  า ภาพลายเส้นคลื่นน  าทีข่้าพเจ้าสนใจและน ามาปรับใช ้
ในการ สร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 88   ภาพตัวอย่างผลงานของข้าพเจ้าที่ออกแบบลายเส้นและพัฒนาต่อ  
 จากลายคลื่นน  าของช่างไทยโบราณ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

สรุป 
                “ หิมพานต์ ” เป็นป่าในอุดมคติอยู่ในชายเขตชมพูทวีปที่ถูกกล่าวถึงและสอดแทรกไว้ใน
คติความเชื่อเร่ืองของไตรภูมิ  หิมพานต์ในความนึกคิดของผู้คนโดยทั่วไปมักจะนึกถึงดินแดนที่เร้น
ลับ เป็นป่ากว้างใหญ่ที่มีสิ่งประหลาดมากมายมีทั ง มักกะรีผล เทวดา ฤาษี นักสิทธิ์ วิทยาธร สัตว์
รูปร่างหน้าตาแปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์รวมถึงสัตว์ที่มีอยู่จริงในโลกมนุษย์เข้าไปปะปนด้วย 
ภาพของป่าหิมพานต์จึงตราตรึงในความรู้สึกของผู้คนไปโดยปริยาย และยังมีผู้คนอีกมากมายที่มั ก
ตั งค าถามจากแนวคิดดังกล่าว ว่าหิมพานต์ที่แท้จริงแล้วมีอยู่หรือไม่   ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์นี   เพื่อต้องการถ่ายทอด ความประทับใจ ประสบการณ์ จินตนาการจากการที่ได้ศึกษา 
ค้นคว้าหาข้อมูล ในส่วนของป่าหิมพานต์ จนเกิดเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี  
 ด้วยความประทับใจ และสนใจในเร่ืองของป่าหิมพานต์ ที่เป็นสื่อในการแสดงออกในส่วน
ของการสร้างสรรค์ผลงานในการก าหนดรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของ
จิตรกรรมไทย จากประสบการณ์และจินตนาการส่วนตน เพื่อตอบสนองความคิดฝัน และความรู้สึก
ส่วนตน แล้วยังมุ่งหวังให้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นและยกระดับจิตใจของเพื่อนมนุษย์ ให้มี
จิตส านึกที่ดี ในการหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ 
 สิ่งส าคัญที่สุดในงานของข้าพเจ้า คือ “ทัศนธาตุ” เป็นส่วนที่ประสานโครงสร้างของ
รูปทรง เล็ก กลาง ใหญ่ ให้มีความสมบูรณ์  เน้นจุดส าคัญ มีการลดตัดทอนและสร้างรูปทรงขึ นมา
ใหม่ โดยเป็นการศึกษาและพัฒนาต่อยอดจากจิตรกรรมไทย ส่งผลให้ผลงานของข้าพเจ้าได้
แสดงออกทางศิลปะที่มีค่าต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 
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อภิปราย 
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เร่ือง “เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์”  ข้าพเจ้า

ค้นพบว่า การเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้าจะอาศัยเพียงแค่อารมณ์
ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวนั น ยังไม่ เพียงพอ ยังต้องท าความเข้าใจในพื นฐานเดิม ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงและต้องมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก การเข้าถึงและเข้าใจ แนวความคิด และโครงสร้าง
ภาพของช่างโบราณ ในส่วนของป่าหิมพานต์ โดยเฉพาะในส่วนของสระอโนดาตซึ่งต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าเป็นพิเศษและถือว่าว่าเป็นศูนย์รวมหรือหัวใจส าคัญของป่าหิมพานต์  เพื่อให้เข้าใจถึงสาระของ
รูปแบบและแนวความคิดที่ซ่อนอยู่ ในภาพปริศนานั น ในส่วนของไตรภูมิที่ เป็นความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถสร้างแรงกระตุ้นภายใน เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์ โดยมีรูปแบบ สี เทคนิค 
การสร้างสรรค์ แล้วน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรค์เฉพาะตนของ
ข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  โดยเร่ิมจากการศึกษาแนวคิด เปรียบเทียบรูปแบบ
ผลงานศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ศึกษาจากผลงาน
จิตรกรรมของช่างโบราณ ศิลปินที่ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ น ามาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
จากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้า สู่การร่างภาพจากแนวความคิด ด้วยเทคนิคปากกาเคมี สีด าบน
กระดาษ ต่อมาได้มีการศึกษา ทดลองถึงกระบวนการทางเทคนิคทางจิตรกรรมที่มีความเหมาะสมต่อ
รูปแบบผลงานของตน เช่น การทดลองสร้างพื นผิวให้มีลักษณะนูนต่ า  การใช้สีอะคริลิคสีด า วาดเส้น
ลงบนผ้าใบพื นนูนต่ าที่สร้างขึ น ผลที่ได้รับสามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกน าไปสู่เร่ืองราวจากป่า
หิมพานต์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ อันเกิดจากรูปร่างและรูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ น ประกอบกับการ
ใช้เส้นผนวกกับการจัดองค์ประกอบที่สร้างพลังความเคลื่อนไหว โดยในการสร้างสรรค์ผลงานมีการ
ปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนาผลงาน โดยเรียนรู้จากการสร้างสรรค์ด้านเทคนิคของพื นผิวและการวาดเส้น 
มีการแก้ไขในส่วนวัสดุรองเขียนจากกระดาษเป็นผ้าใบและอุปกรณ์การเขียนจากปากกาเคมีสีด าเป็น
พู่กันเขียนด้วยสีอะคริลิคบนผ้าใบนูนต่ าที่สร้างขึ น สามารถตอบสนองการสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
เป็นผลที่เกิดจากการทดลองและน ามาปรับปรุงสร้างสรรค์ให้ผลงานมีความเหมาะสมกับผลงาน การ
สร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในส่วนของรายละเอียดบางส่วนที่มากเกินไป ท าให้พื นที่
ว่างดูน้อย ท าให้ผลงานมีความอึดอัด ส่งผลให้ผลงานขาดความสมดุล แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคือ 
ปล่อยพื นที่บางส่วนให้เป็นพื นที่ว่างให้พื นผิวท างานแทนลายเส้นบ้างในบางส่วน ละเว้นการคัด
รายละเอียดในทุกพื นที่ให้มีความคมชัดมากเกินไป โดยการแทนค่าน  าหนักด้วยสีที่อ่อนกว่าเป็นชั นๆ 
ไล่ระดับกันไป ซึ่งท าให้ผลงานไม่ดูแข็ง ไม่อึดอัด และมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ น 
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 จากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยใช้เทคนิควาดเส้นด้วยพู่กันบนผ้าใบนูนต่ า จะต้อง
อาศัยประสบการณ์จากการได้สัมผัสกับธรรมชาติ จากการที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ในพื นที่ ที่เป็นท้องทุ่งใน
หน้าแล้งพื นที่ที่ปรากฏนั นเป็นทุ่งนา ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือเรียกว่า
การเจริญเติบโต ของชีวิตได้เร่ิมต้นขึ นแล้ว  เมื่อพื นที่ว่างที่เต็มไปด้วยโคลนสีด า ได้ถูกย้อมสีเป็นสี
เหลืองด้วยเมล็ดข้าวเปลือกที่หว่านลงไป ในไม่ช้าได้เปลี่ยนเป็นสีเขียว จากต้นกล้าเขียวขจีต้นสั นๆ 
ขึ นอยู่เต็มพื นที่ครั นเมื่อลมพัดยอดข้าวได้เอนอ่อนเป็นกลุ่มก้อนไปตามสายลมอย่างพลิ วไหวสวยงาม
อย่างน่าอัศจรรย์และในไม่ช้าก็เป็นสีเหลืองทองอีกครั งด้วยต้นข้าว รวงข้าวและเมล็ดข้าว เต็มทั่วพื นที่สี
เหลี่ยมบ้าง รูปร่างอิสระบ้างตามเนื อที่โดยมีเส้นคันนาที่ใช้เป็นทางเดินตัดเส้นเห็นอยู่เด่นตามีต้นตาล
ขึ นอยู่บนคันนา บ้างก็มีต้นข่อย ก่อหญ้าขึ นอยู่สลับไปมาเป็นระยะๆ  
พอถึงหน้าฝนพื นที่ของท้องทุ่งได้เต็มเปี่ยมไปด้วยพื นน  า มองเห็นเพียงแค่ยอดไม้ ฤดูกาลแห่งการท่อง
เทียวไปสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์บนท้องทุ่ง ได้มาถึงแล้วโดยมีเรืออีโปงเป็นพาหนะพร้อมอุปกรณ์จับ
ปลาคู่ใจอยู่กลางท้องเรือคนนั่งหัวเรือคือข้าพเจ้าและท้ายเรือคือพ่อ พ่อเป็นคนทอเรือ เรือได้แหวกผ่าน
พื นน  าและพงหญ้าผ่านบึงน  าที่เป็นกอบัว มีทั งบัวที่เป็นสีเขียว สีชมพูขึ นสลับกัน ดอกเล็กใหญ่ขึ นอยู่
เรียงราย บ้างก็มีปูนาคอยแอบมองเรา หลบอยู่ข้างใบบัว พ่อได้ทอเรือข้ามผ่านดงต้นธูปฤาษีหรือต้นปรือ 
ที่โคนต้นนั นเป็นสีชมพูสดใส ก็เพราะว่าเจ้าหอยเชอร่ีไข่ไว้นั นเอง ทะลุผ่านดงปรือ กลายเป็นพื นที่ของ
อาณาจักรผักบุ้งที่ครองพื นที่เป็นบริเวณกว้าง มียอดอ่อนๆ เลื อยเลี ยวพันเกี่ยวกันไปมาราวกับมีชีวิต พ่อ
ไม้รอช้ารีบลงเรือแหวกช่องเพื่อวางตาข่ายดังปลาข้าพเจ้านั่งอยู่บนเรือคอยส่งตาข่ายให้ ข้าพเจ้า
สังเกตเห็นเงาตัวอย่างในน  าแล้วมองผ่านเงาลงไป น  าใสมากจนท าให้มองเห็นพื นดินใต้น  า ท าให้
มองเห็นชีวิตใต้น  า ฝูงปลาซิว ฝูงปลาสร้อยหางสีส้มว่ายไปเป็นฝูงอย่างมีความสุขปูน้อยก าลังเดินไป
หลบซ่อนอยู่ใต้กอบัว มีปลานิลตัวใหญ่ว่ายผ่านใต้ท้องเรือ  น  าได้กระเพื่อมท าให้ทุกอย่างเคลื่อนไหว ดู
มีชีวิตชีวา สาหร่ายหางกระรอกก็เต้นระบ า ไปตามจังหวะของคลื่นน  าที่เคลื่อนไหว มีเสียงนกกระจิบ
และนกแต้วแร้วท้องด าคอยร้องกล่อมอยู่เป็นระยะ แสดงให้เห็นถึงดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งมีชีวิต 
ทั งพื นและสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพอย่างน่าอัศจรรย์ พรุ่งนี เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ปลากี่
ตัว และเป็นปลาอะไรบ้าง และเป็นวัฏจักรแบบนี อยู่ล่ าไป 
 จากประสบการณ์ดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจในเบื องต้นของข้าพเจ้าโดยมีธรรมชาติเป็นตัวหล่อ
หลอมให้เราได้ซึมซับและสัมผัสกับชีวิตจริงได้อย่างลึกซึ ง ต่อมาได้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
โดยเลือกเรียนในสาขาศิลปะไทยประยุกต์ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์งานในส่วนของจิตรกรรมไทย 
ในส่วนของป่าหิมพานต์เช่นกัน แต่รูปแบบและเทคนิคยังเป็นแบบเดิมไม่มีการคลี่คลายมากนัก ต่อมา
ในระดับปริญญาโทได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการสร้างสรรค์อย่างจริงจังทั งทางด้านเนื อหา และ
รูปแบบการสร้างสรรค์ และกลับไปทบทวนแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในอดีตจากที่กล่าวไว้เบื องต้น 
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โดยคัดสรรเทคนิคให้เหลือสาระส าคัญที่ข้าพเจ้าสนใจคือ “เส้น” อันเกิดจากเทคนิคและความทรงจ าที่
สัมผัสจากความเคลื่อนไหวของผิวน  า ใบหญ้า รูปทรง รูปร่าง ต่างๆของสิ่งที่มีชีวิต จึงท าให้เส้นของ
ข้าพเจ้าดูมีชีวิต มีอิสระและเคลื่อนไหว อันเกิดจากการถ่ายทอดความทรงจ านั นออกมาเป็นผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดนี  ภายใต้เนื อหาป่าหิมพานต์ที่ข้าพเจ้าสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมในส่วนของปรัชญาหรือนัยส าคัญที่แฝงอยู่ในเส้น

ลักษณะต่างๆ ในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออก 

2. ควรศึกษาในส่วนของภาคสนามให้ครอบคลุมในส่วนของลายเส้นในธรรมชาติ ทั งบนบก ใต้

ดิน ในน  า ผิวน  า หรือในอากาศเพื่อเป็นข้อมูลและแรงบันดาลให้ให้บรรลุผลอย่างสูงสุด 

3. การใช้เส้นลักษณะต่างๆ ให้สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้ชมนั นให้สามารถสื่อสาร

กันได้ ต้องอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานในทุกๆ ชิ นและพัฒนาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

ต่อไป 

4. องค์ประกอบของภาพนั นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จากผลงานที่ผ่านมาการจัดองค์ประกอบยัง

ต้องพัฒนาต่อ  ควรปรับปรุงและออกแบบองค์ประกอบให้มีความน่าสนใจและมีเอกภาพยิ่งขึ น 

5. ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “เส้นกับจินตนาการจากป่าหิมพานต์” อาจเป็นมุมมองหนึ่งในส่วนของ

ข้าพเจ้า และสามารถเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อการศึกษากับผู้สนใจแนวทางนี  ทั งในด้านข้อมูลและเทคนิค

วิธีการ ที่จะน าไปวิเคราะห์และพัฒนาผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป 
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