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             กฤติยา โพธิ์ทอง: ไทยบูชาร่วมสมัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน์ 
และ อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร. 66 หน้า. 
  
              วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ไทยบูชาร่วมสมัย” ผลงานที่สร้างสรรค์แสดงออกถึงเรื่องราวของ
เครื่องบูชาจากความเชื่อของผู้คนที่ขาดความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิต  วัตถุบูชาจึงมีส่วนส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมาก ความเชื่ออันแรงกล้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้คิด วิเคราะห์ถึงความส าคัญ 
คุณค่า ตลอดจนการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นมุมมองเล็กๆ ที่ต้องการแสดงออก
ทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกและสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ชมงานได้คิดตระหนักถึงความจริงของ
ความเชื่อกับความงมงาย ขอบเขตของการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษา
ความเชื่อเรื่องการบนบานสานกล่าวซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของ
มนุษย์อย่างหนึ่งต่อการด ารงชีวิต ที่ส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกโดยตรง 2) ขอบเขตด้าน
รูปแบบ เป็นการศึกษาผลงานของศิลปินในรูปแบบเหมือนจริง ซึ่งเป็นรูปแบบและแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ 3) ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นการศึกษาผลงานของศิลปินที่เป็นแรงบันดาล
ใจในด้านการใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผืนผ้าใบเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ไทยบูชาร่วมสมัย” การสร้างสรรค์ผลงานมุ่งเน้นเพ่ือน าเสนอของ
เซ่นไหว้ที่มีความร่วมสมัยแตกต่างจากเครื่องเซ่นไหว้ในอดีต โดยผ่านมุมมองที่เฉพาะตนของผู้
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง  เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ 
จ านวน 4 ชิ้น ซึ่งผลงานทั้ง 4 ชิ้น สามารถแสดงออกในเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย ผลงานมุ่งเน้นแสดงออก
ถึงความงามที่มาพร้อมกับความลึกลับ สะท้อนความศรัทธาที่มี ไม่เสื่อมคลายในความกตัญญูของคน
ไทยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านเครื่องเซ่นไหว้เหล่านี้ 
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 KITTIYA POTHONG: CONTEMPORARY THAI OFFERING. THESIS ADVSORS:  
ASST.PROF. WIRANYA DUANGRAT AND APINAPUS CHITRAKORN, Ph.D. 66 pp. 
  
 The thesis entitled “ Contemporary Thai Offering ” aims to express the 
idea about objects of worship in the belief of people lacking of confidence in life till 
the sacrifice becomes an important subject in their daily life. The researcher 
examines the essence of sacrifice to create the art works reflecting some aspects 
which express the ideas, feelings, and emotion through an interaction with viewers 
stmulating them to distinguish between the true belief and the blind faith. 
 The scope of the study is devided into 3 aspects as follow: 1) the scope 
of content is to study about nature of human on their belief and sacrifice which 
become their culture effecting directly on human’s mind and emotion. 2) the scope 
of format is to explore realistic artists’ works which are the inspiration of this series of 
creation. 3) the scope of technique is to examine art works of the inspiring artist to 
be the guideline to create the work. 
 The thesis entitled “ Contemporary Thai Offering ” purposes to present 
the idea about the contemporary thai sacrifice differing from offerings in the past. 
The researcher expresses her opinion about the contemporary offering through 4 
pieces of 2-dimensional in realistic style by using oil on canvas technique. The work 
reveals it’s beauty as well as the mysterious characteristic demonstrating faith and 
gratitude feeling of thai people toward holy objects. It also reflects the change of 
society through these sacrifices. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

        การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ไทยบูชาร่วมสมัย”ให้ส าเร็จลงได้นั้น ต้องขอกราบ
ขอบคุณ ความช่วยเหลือ แนะน า ทั้งการให้ความรู้ มุมมองทางความคิดค าติชม และ แนวทางการ
แก้ปัญหา เพ่ือการน ามาใช้สร้างสรรค์ในผลงานวิทยานิพนธ์ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ 
และ อาจารย์ ดร. อภินภัศ  จิตรกร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ จนวิทยานิพนธ์ชุดนี้ส าเร็จ
ลงได้ด้วยดี 
    ขอกราบขอพระคุณอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่ค่อยช่วยเหลือ ชี้แนะ และให้ค าสอนต่าง ๆ ในการเรียนและการสร้างสรรค์
ผลงาน ขอกราบขอบพระคุณ 
   ขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ที่เลี้ยงดู ให้การอบรมสั่งสอน แนะน า ตักเตือน ให้
ก าลังใจ และสนับสนุนการศึกษา ทั้งการเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนและเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้
ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงปัจจุบัน 
   ขอบคุณ เพ่ือน ทัศนศิลปศึกษารุ่น 5 ทั้งพ่ีๆ เพ่ือนๆ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยให้การ
ช่วยเหลือ ขอบคุณที่คอยเป็นเพ่ือน คอยให้ก าลังใจ ให้ความสนุกสนาน ทั้งเรื่องราวในการเรียน เรื่อง
งาน และเรื่องการใช้ชีวิต จนข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาแบบสมบูรณ์ สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์
ชุดนี้ ขอให้เกิดข้ึนกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะสืบไป 
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