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56901302: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ: ไทยบูชาร่วมสมัย 
             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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56901302: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
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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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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง 
การด ารงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางด้านวิชาการน้อย ความเชื่อจึงเกิดจากการ
เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากอ านาจของ
เทวดา พระเจ้า หรือภูตผีปีศาจ ดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ขึ้น เช่น ฝนตก ฟ้าร้ อง ฟ้าผ่า 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย และวาตภัย ต่างๆ ขึ้น ล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตหรือความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งยากที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่อ านวย
ประโยชน์ แต่บางเหตุการณ์ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ มนุษย์จึงพยายามที่จะ
คิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดี และเกิดความสุขให้กับตนเอง เพ่ือกระท าต่อสิ่งที่มีอ านาจ
เหนือธรรมชาติเหล่านั้น ท าให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรม หรือศาสนาเกิดข้ึน1 

ค าว่า “ความเชื่อ” มีความหมายอยู่หลายความหมาย นักวิชาการและผู้รู้ ได้ ให้
ความหมายของความเชื่อไว้ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้2 

ความเชื่อ คือ การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไว้ใจ ความจริง
หรือความไว้วางใจที่เป็นรูปของความเชื่อนั้น ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผล
หรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆ คนที่เชื่อในฤกษ์ยามก็จะถือว่า วันเวลาการโคจรของดวงดาวจะก่อให้เกิด
ผลต่อตัวมนุษย์ คนที่เชื่อเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดมั่นว่า เครื่องรางของขลังให้คุณให้โทษแก่
ตนได้จริง ตัวอย่างของความเชื่อ ได้แก่ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ โชคลาง ของขลัง ผีสาง นางไม้ ความ
เชื่ออ านาจลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เหล่านี้เป็นต้น  

ธวัช ปุณโณทก ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ใน
จิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้นๆ หรือสังคม
มนุษย์นั้นๆ แม้ว่าพลังอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่
มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้ เรียกว่าความเชื่อ ฉะนั้นความเชื่อจึง
มีขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณทั้งหลาย (belief in 

                                                           
1 กมลชนก  จันทร์แดงและคณะ, ความเชื่อ,  เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2558, เข้าถึงได้

จาก http://bcnlp56.weebly. com/. 
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spiritual beings) ภูตผี คาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทต่างๆ ยังรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์
ยอมรับนับถือ เช่น ต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ต้นไทร) ป่าเขา เป็นต้น3 
  ความเชื่อในรูปแบบของการบูชาเซ่นไหว้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางความเชื่อของคน
ไทย  การเซ่นไหว้ของต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
มองไม่เห็นในแต่ละแบบอย่างนั้น ย่อมใช้เครื่องเซ่นไหว้ที่แตกต่างกันเพ่ือให้เกิดผลที่ต่างกัน สิ่งที่น ามา
เซ่นไหว้ ตามความเชื่อต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สวยที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด เพราะ เชื่อว่าจะได้ผลกลับมา
ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน 
  จากความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้
ขึ้นมา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมุมมองส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้เห็นความงามจากความเชื่อ ความงามจาก
ข้าวของเครื่องเซ่นไหว้ ที่มีการจัดวางสิ่งของ  มีมโนคติในรูปแบบของความเชื่อ เป็นการแสดงถึงความ
หลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทย และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตามยุคสมัยผ่านเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบูชาเหล่านั้น  ผ่านผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีน้ ามันบน
ผ้าใบ  โดยใช้วิธีการเขียนแบบเสมือนจริง  ถ่ายทอดให้ผลงานชุดนี้ ได้แสดงมุมมองความงามส่วนตัว
ของข้าพเจ้าผ่านความเชื่อและความศรัทธา 
 
ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผ่านความเชื่อของคนไทยในปัจจุบัน ที่แสดงถึงความ
งาม ผ่านมุมมองส่วนตัว เป็นการแสดงถึงความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทย 
และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามยุคสมัยผ่านเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบูชา 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การบูชา เครื่องเซ่นไหว้ในคติความเชื่อของคนไทย 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการและเทคนิควิธีการทางด้านจิตรกรรม สีน้ ามันบนผ้าใบ 

 
สมมติฐานของการศึกษา 
  ผลงานที่สร้างสรรค์สามารถแสดงออกถึงเรื่องราวของเครื่องบูชาจากความเชื่อของผู้คนที่
ขาดความเชื่อม่ันในการด ารงชีวิต  วัตถุบูชาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการท าให้ชีวิตมีความมั่นใจพร้อมที่จะ
เดินหน้าต่อไป 
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ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ศึกษาวัตถุบูชาของคนไทยที่เป็นของร่วมสมัย 

2. ศึกษาเก่ียวกับ การบูชา การเซ่นไหว้ ของคนไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 
3. ศึกษารูปแบบจิตรกรรมลัทธิเรียลลิสติก 
4. ศึกษาเทคนิควิธีการด้านจิตรกรรม สีน้ ามัน 

 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษาและส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์-สังเคราะห ์
4. ท าแบบร่าง  
5. น าแบบร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา และแก้ไขตามค าแนะน า 
6. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
แหล่งข้อมูล 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลสื่อทางอินเตอร์เน็ต 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ 
  4. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  5. ศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพฯ, ศาลเจ้าพ่อปู่ขาว ถนนคลองสาม ปทุมธานี 
 6. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยุธยา, อนุสาวรีย์ยายหอม นครปฐม 
   7. วัดพระประโทณเจดีย์ นครปฐม 
 
วิธีการศึกษา 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมต่างๆ จากห้องสมุดและวิทยานิพนธ์จาก (online) 
เกี่ยวกับความเชื่อการบูชา เครื่องเซ่นไหว้ ของคนไทย 
  2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห ์และออกแบบภาพร่างตามวัตถุประสงค์ 
            3. น าแบบร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา และแก้ไขปรับปรุงแบบร่าง 
            4. สร้างงาน วิเคราะห์กระบวนการ เทคนิควิธีการ 
  5. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาชิ้นต่อไป 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
     อุปกรณ์  
       1. กล้องถ่ายรูป 
       2. สมุดร่างภาพ 
       3. คอมพิวเตอร์ 
       4. เครื่องปริ้น 
  วัสดุ  
  1. ผ้าใบ 
       2. สีอะคริลิค 
       3. สีน้ ามัน 
       4. ดินสอ 
       5. ยางลบ 
       6. กระดาษ 
       7. พู่กัน 
      8. ลีนซีด 
       9. เฟรมไม้ 
      10.น้ ามันล้างพู่กัน 
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บทที่ 2 

อิทธิพลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 
 

 ความเชื่อ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ผู้คนเกิดการยอมรับ เกิดความคิดที่แตกต่างและเกี่ยว
โยงไปถึงการด าเนินวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน นั่นเพราะความเชื่อมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต เช่นนั้ นแล้ว 
ความเชื่อก็เปรียบเสมือนหนทางหนึ่งที่จะชี้ถูกชี้ผิดแก่ชีวิตของมนุษย์ได้ โดยสังคมไทยที่ส่วนใหญ่แล้ว
ล้วนด ารงชีวิตไปพร้อมๆ กับความเชื่อมาจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงอยู่เป็นที่พ่ึงและที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและความสบายใจและไม่ว่าความเชื่อนั้นจะจริงหรือไม่จริง
ความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อการกระท าของมนุษย์ไปเสียแล้ว สิ่งเหล่านี้จึงมีผลให้เกิดแรงบันดาลใจต่อ
กระบวนการทางความคิด อารมณ์และความรู้สึกโดยแสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์  ซึ่งผลงานของ
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลดังต่อไปนี้ 
 1. ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 2. อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 
 3. อิทธิพลความเชื่อของสังคมไทย 
 4. อิทธิพลจากงานศิลปิน 
 
1. ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับต่างๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอ านาจที่จะบันดาลให้
เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง
ด้วยเหตุผล แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม คนไทยด ารงชีวิตด้วยความเชื่อมาเป็นเวลานาน 
และสามารถกระท าอะไรอย่างแข็งขันจริงจัง หรืออย่างบ้าคลั่งด้วยความเชื่อที่ผิดๆ ได้เท่ากับที่ท าด้วย
ความเชื่อที่ถูกต้อง ความเชื่อจึงมีอิทธิพลกับ คนไทยเป็นอย่างมาก และสภาพการบีบคั้นทางสังคมมี
ส่วนอย่างยิ่งต่อการพ่ึงพาที่พ่ึงทางใจ ไม่มีทางออกจึงต้องไปบนบานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ประสงค์  
 การขอ การบนบาน การเซ่นไหว้ จากสิ่งที่มองไม่เห็น ให้สมดั่งปราถนาเป็นสิ่งที่พบเห็น
กันบ่อยครั้งในบ้านเมืองของเรา ทั้งที่วัด ศาลเจ้า แม้กระทั่งต้นไม้ แล้วสิ่งที่น ามาแก้บน ก็จะแตกต่าง
กันออกไปอีก อาจจะเป็น ไก่ต้ม หัวหมู พวงมาลัย สิ่งของแก้บน ตั้งแต่ครั้นอดีตมาจนถึงปัจจุบันเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ มีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้น จากที่พบเห็นกันบ่อยๆ คือ ตุ๊กตาม้าลาย  ไก่ 
ช้าง ควาย แม้แต่ของเล่นต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนและเล่าเรื่องราวที่ถูกเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องจากยุคสมัย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือความเชื่อที่คนไทยยึดถือ และมีบทบาทที่ส าคัญต่อการ
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ด ารงชีวิตของคนไทยอย่างมากเลยทีเดียว สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันคือเสน่ห์ของคนไทย ที่จะอยู่คู่กัน
ไปตราบนานเท่านาน 
 
2. อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 
 ระบบความเชื่อ ย่อมรวมถึงศาสนา และความเชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา ในความหมาย
กว้าง ๆ คือการบวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ซึ่งมนุษย์เชื่อว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของ
มนุษย์ ศาสนาตามทัศนะทางมานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของ
มนุษย์ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ านาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและ
ความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสากลที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ศาสนาอาจจัด
ว่าเป็นวัฒนธรรมทางนามธรรมที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมทางรูปธรรม การท าความเข้าใจศาสนา
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แรกเริ่มทีเดียวศาสนาและความเชื่อถือก าเนิดจาก
ความกลัว ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจ และความสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
มนุษย์ ในสมัยโบราณ มนุษย์ด าเนินชีวิตในท่ามกลางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ ไม่สามารถ
เข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความมืด ความสว่าง ความร้อน ความหนาว พายุฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภาวะเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ ท าให้เกิดความกลัวและเชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจลี้ลับอยู่ เหนือ
ปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ ฉะนั้นมนุษย์จึงพยายามหาวิธีการ
อ้อนวอนเอาใจหรือต่อรองกับอ านาจลึกลับของธรรมชาติด้วยการบูชา บนบานหรือเซ่นไหว้1 

ศาสนาฮินดูมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา
เป็นผู้ประกาศศาสนา ชาวฮินดูเชื่อว่าศาสนาฮินดูสืบทอดมาจากคัมภีร์พระเวท ซึ่งเชื่อว่าฤาษีใน
สมัยก่อนได้รับโดยตรงจากพระเป็นเจ้า จึงมีชื่อเรียกรวม ๆ ว่า คัมภีร์ศรุติ (Sruti)  

จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่โมเหนโชฑะโร (Mohenjo Daro) ที่หะรัปปา (Harappa) 
ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานและที่โลถัล (Lothal) ในรัฐคุชราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย ท าให้
เราพบอารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ (ราว 2047-1357 ปีก่อน พ.ศ.) เป็นอารยธรรมที่มีอยู่ก่อนการเข้ามา
ของชาวอารยะจากยุโรป จากหลักฐานที่ขุดค้นพบท าให้เราตีความว่าชนชาติเจ้าของอารยธรรม มีการ
อาบน้ าตามพิธีทางศาสนาเพราะพบสระอาบน้ าขนาดใหญ่อยู่ภายในเมือง เคารพบูชาเทพเปลือยกายมี
เขาและมีสัตว์แวดล้อม กราบไหว้เทพที่สิงสถิตอยู่ท่ีต้นไม้ นับถือสัตว์มีเขาหนึ่งเขา 
 ยุคพระเวท ช่วงเวทสังหิตา ยึดคัมภีร์ฤคเวทสังหิตา สามเวท สังหิตา ยชุรเวทสังหิตา 
และอถรวเวทสังหิตา ศาสนาในช่วงนี้ เป็นศาสนาในยุคแรกที่สุดของชาวอารยะ เป็นศาสนาที่เน้นการ

                                                           
1
 กระทรวงวัฒนธรรม, (2556), ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 

2558, เข้าถึงได้จาก http://www.m-culture.go.th/ilovethaiculture/index.php/2013-07-01-
03-11-16/2013-08-07-06-46-24/item/      
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บวงสรวงสังเวยเทพหลายองค์ เทพในสมัยพระเวท ระยะแรก ๆ เป็นเทพที่เป็นพลังอ านาจอันอยู่
เบื้องหลังปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นเทพเพศชายเป็นส่วนใหญ่เทพเพศหญิงแทบจะไม่มี เทพที่ส าคัญ
คือ อินทระ (Indra) เทพแห่งสงครามและเทพแห่งฝน สูรยะ (Surya) อัคนิ (Agni) คือ ไฟ โสมะ 
(Soma) เครื่องดื่มที่คั้นจากพืชท าให้เกิดความมึนเมา วารุณะ (Varuna) ผู้รักษากฎ ฤตะ ซึ่งท าให้ทุก
สิ่งในธรรมชาติด าเนินไปตามกฎเกณฑ์ เช่น โลกและดวงดาวต่าง ๆ เดินไปตามเส้นทางที่ตายตัว
แน่นอน กลางวันจะปรากฏขึ้นตามหลังกลางคืน ฤดูกาลหนึ่งจะมีฤดูกาลใหม่ตามมา วารุณะเป็นเทพที่
มีศีลธรรมสูงสุดในบรรดาเทพทั้งหมดในช่วงเวลานี้ ยมะ (Yama) เป็นเทพที่คอยควบคุมผู้ที่ตายไปแล้ว 
อยู่ที่โลกของพ่อ ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของ้ตายดี คือ ผู้ที่ตายหลังจากได้ท าพิธีกรรมตามที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับชาวอารยะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสุข รุทระ (Rudra) เป็นเทพที่เกี่ยวกับพายุ อยู่ห่างไกลผู้คน 
คือ อยู่ตามภูเขาเป็นเทพที่คนกลัว คนจะบูชาก็เพ่ือไม่ต้องการให้เกิดโรคระบาด เช่น กาฬโลก แต่เทพ
องค์นี้ก็มีส่วนที่ดีอยู่ คือ เป็นเทพที่คอยดูแลรักษาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค ดังนั้นผู้ที่บูชาเทพองค์
นี้ก็จะเป็นผู้ไม่ป่วยไข้ สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวงเทพ คือ เนยใส นมข้าว ข้าวปั้นเป็นก้อน น้ าโสม เป็นต้น 
โดยเผาสิ่งเหล่านี้ในไฟซึ่งถือว่าเป็นเทพที่น าอาหารเครื่องสังเวยไปให้เทพอ่ืน ๆ การบวงสรวงสังเวย
เทพเจ้าก็เพ่ือให้เทพพึงพอใจจะได้ประทานความสมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การสู้รบ การมีลูกหลานที่
ดี เป็นการแลกเปลี่ยนแบบยื่นหมูยื่นแมวระหว่างมนุษย์และเทพ2 
 2.1 พิธีกรรมการบูชายัญ 

 บูชายัญ หมายถึง การบูชาเทพเจ้าในลัทธิพราหมณ์, ศาสนาพราหมณ์สอนว่ามีเทพ
เจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยดลบันดาลให้มนุษย์มีอันเป็นไปต่าง ๆ หากผู้ใดปรารถนาจะให้ท่านเพ่ิมพรให้หรืองด
การลงโทษ จะต้องท าการบูชายัญ ที่ท ากันมากคือ การฆ่าแพะ แกะ วัว ม้า และคน ตามจ านวนที่
พราหมณ์จะบอก3 
  ชาวอินเดีย ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล จนถึงครั้งพุทธกาลและหลังพุทธกาล มีคติความเชื่อ
สืบทอดกันมาว่า การบูชายัญเป็นกรณียกิจที่ส าคัญและจ าเป็นในชีวิต เพราะยัญเป็นของขลังของ
ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าท าถูกต้องตามหลักการจริง ๆ จะสามารถบังคับเทพเจ้าให้อ านวยผลที่ปรารถนาแก่ผู้บูชา
ได้จริง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงการประจบ ประแจง หรือการอ้อนวอนขอความเมตตาอย่างธรรมดาเท่านั้น 
และถ้าท าให้เคร่งครัด ยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงข้ันสูงสุดที่เรียกว่า มหายัญ  ที่มียัญสมบัติ 3 องค์ประกอบ 16  
ก็สามารถบันดาลให้ผู้บูชาก้าวขึ้นสู่ฐานะเป็นเทพได้ด้วย จึงนิยมท าพิธีบูชายัญกัน มากขึ้น และมี
รูปแบบวิธีปฏิบัติหลากหลายขึ้นตามล าดับ เช่น เครื่องบูชายัญต้องประกอบด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆ จึงต้อง
                                                           

 2 เรื่องเดียวกัน 
 

3 เปลื้อง  ณ นคร, บูชายัญ, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://dictionary. sanook.com/search/dict-th-th-pleang/%E0%B8%9A%E0%B8%B9% 
E0%B8%8A%E0 %B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8D 
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มีการฆ่าสัตว์จ านวนมาก ยิ่งมากและหลากหลาย ชนิดเท่าใดก็ยิ่งขลังและศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเท่านั้น 2 และมี
บัญญัติทางศาสนาว่า การฆ่าสัตว์บูชายัญไม่บาป โดยทั่วไป การบูชายัญมีส่วน ประกอบ 3 อย่างคือ  
(1)  ผู้เป็นเจ้าของยัญ ที่เรียกว่า ผู้บูชา (2)  ผู้ประกอบพิธีให้ ที่เรียกว่า ผู้ท าพิธี  (3)  เครื่องบูชายัญ 
ในการบูชามหายัญซึ่งต้องใช้เครื่องบูชามากและหลากหลายนั้น ผู้บูชาที่มีอ านาจทาง การเงินและ
การเมืองเท่านั้นจึงจะสามารถท าได้ ผู้ท าพิธีบูชายัญให้ถือว่ามีความ ส าคัญมาก ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจในพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง แม่นย า จริง ๆ มิฉะนั้น ยัญนั้น ๆ จะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ 
หน้าที่นี้จึงสงวนไว้ส าหรับพวกพราหมณ์เท่านั้น ผู้ท าพิธีกรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ พราหมณา
จารย์ ส่วน ผู้ท าพิธีกรรมให้แก่พระราชาหรือผู้ครองรัฐ ได้แก่ พราหมณ์ปุโรหิต ด้วยเหตุนี้ อ านาจของ
พราหมณ์จึงมากขึ้น ๆ จนกลายเป็นเทวดาบนดินไปด้วย เพราะเป็นผู้รู้ใจเทพเจ้า4 

การบูชายัญโดยการฆ่าสัตว์นี้ พวกพราหมณ์ถือว่าเป็นบุญยอดเยี่ยมและเป็นที่ถูกใจเทพ
เจ้าเป็นอย่างยิ่ง ผู้บูชาจะได้บุญและพ้นจากบาปทั้งหมด ซึ่งเคยท ามาแล้วตั้งร้อยชั่วคน อนึ่ง สิทธิใน
การบูชายัญชนิดนี้เป็นของพวกพราหมณ์โดยส่วนเดียว คนในวรรณะอ่ืนไม่มีโอกาสอยู่ในพิธี การบูชา
ยัญชนิดนี้เสียค่าใช้จ่ายมาก เพราะพราหมณ์เป็นอันมากที่ได้รับเชิญมาในพิธีนี้จะต้องได้รับของไทย
ธรรม (ของท าบุญ) จากผู้เป็นเจ้าของงานโดยทั่วถึงกัน ต่อไปเป็นรายละเอียดในพิธี  ผู้เป็นประธานใน
พิธีจะประกาศก าหนดวันประกอบพิธีทั่วเขตนั้น แล้วเชิญพราหมณ์ทั้งหมดมาร่วมพิธี เป็นการจ าเป็นที่
จะต้องเชิญพราหมณ์ผู้แตกฉานในแต่ละประเภทแห่งพระเวททั้ง 4 (ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท 
อถรรพเวท) มาร่วมด้วย ถ้าขาดผู้แทนแม้เพียงประเภทเดียว ยัญนั้นก็ใช้ไม่ได้ ในพิธีกรรมนี้ คนวรรณะ
ศูทรไม่ว่าต าแหน่งจะสูงสักเท่าไร พวกพราหมณ์ที่ไม่สมประกอบคือเป็นโรคหรือพิการ หรือแม้เป็น 
พ่อหม้ายก็เข้าพิธีไม่ได้ 

แกะที่จะใช้ในพิธีต้องได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะต้องขาวปลอด (หรือด า
ปลอด) มีอายุประมาณ 3 ปี และมีลักษณะสมบูรณ์ไม่บกพร่อง ปุโรหิตผู้หนึ่งจะประกาศว่า เป็นกาล
อันสมควรที่พิธีจะเริ่มแล้ว พวกพราหมณ์ประมาณกว่าสองพันคนซึ่งไปร่วมในพิธีนั้นจะรีบเข้านั่ง
ประจ าที่ เมื่อก่อไฟติดแล้วก็ใช้ขอนไม้ที่เป็นมงคลมาสุมไม่ให้ไฟดับ ทั้งเอาหญ้าคาโปรยลงไปด้วย ใน
บางครั้งขอนไม้และหญ้าเหล่านั้นชุ่มด้วยน้ ามันเนยท าให้ไฟติดมีเปลวพวยพุ่งขึ้นมา ขณะนั้นปุโรหิตจะ
ร่ายมนต์ด้วยเสียงอันดัง พราหมณ์ผู้ไปร่วมพิธีจะกล่าวซ้ าเป็นท านองลูกคู่รับในบางตอน ครั้นแล้วก็น า
แกะเข้าไปในที่ประชุม เอาน้ ามันทาให้ทั่วตัว เอาน้ าอาบให้ และเอาอักษตะ (ข้าวเปลือกทั้งเมล็ดล้าง
น้ าให้สะอาดใช้เป็นเครื่องบูชาในพิธีกรรม) มาโรยตามตัวและท่ีเขา สวมแกะด้วยพวงมาลัยดอกไม้ เอา
เชือกท าด้วยหญ้าคามัดรอบตัวสัตว์ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้  ปุโรหิตยังคงร่ายมนต์ต่อไป ต่อจากนั้นมี
                                                           

4
 อดิศักดิ์ ทองบุญ, บูชายัญ ของพราหมณ์,  เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้

จาก http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=212&arti clegroup 
_id=60  
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การอุดรูจมูกและปากของสัตว์ พราหมณ์หลายคนจะช่วยกันตี ลงท้ายด้วยพราหมณ์คนหนึ่งเอาเข่าทั้ง
สองของตนกดลงไปที่คอแกะ เพ่ือให้หายใจไม่ออกตาย ปุโรหิตพร้อม ด้วยสานุศิษย์จะเร่งเสียงสวด
มนต์ซ้ าๆ ให้ดังขึ้นด้วยเสียงอันดังเพ่ือช่วยให้แกะตายได้เร็วขึ้น โดยไม่เจ็บปวดทรมานมากนัก และจะ
ถือกันว่าเป็นเสนียดจัญไรอย่างร้ายแรง ถ้าแกะร้องออกมาได้แม้เพียงเล็กน้อย เพราะจะเป็น
เครื่องหมายแห่งความค่อยๆ ดับสูญไปของวงศ์สกุลนั้น 

เมื่อแกะตายแล้ว พราหมณ์ผู้เป็นประธานในพิธีจะผ่าท้องแกะเอาตับไตไส้พุง พร้อมทั้ง
เปลวมันออกย่างบนไฟให้เปลวมันหยดลงไปเป็นเครื่องสังเวย พร้อมทั้งเอาน้ ามันเนยเทลงไปในไฟเป็น
ครั้งคราว ต่อจากนั้นก็ถลกหนังแกะ ตัดเนื้อออกเป็นชิ้นๆ เอาลงผัดด้วยน้ ามันเนย บางส่วนก็โยนลงไป
ในไฟเป็นเครื่องสังเวย ส่วนที่เหลือก็แบ่งกันในระหว่างพราหมณ์ผู้ท าพิธีกับ เจ้าภาพ บางส่วนก็จะ
ให้แก่พวกพราหมณ์ที่มาร่วมพิธี โดยพวกพราหมณ์เหล่านั้นจะแย่งชิ้นส่วนกันอย่างโกลาหล เพราะถือ
ว่าเป็นของวิเศษอ านวยสวัสดิมงคล ตอนนี้เองเป็นที่น่าสังเกตว่า พวกพราหมณ์ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ ได้มี
โอกาสกินเนื้อสัตว์  ล าดับต่อไป มีการน าข้าวสุกและข้าวสารที่ล้างสะอาดแล้วมาสังเวยไฟอีก ของ
ต่างๆ ที่วางรอบกองไฟ เช่น หมากพลู เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็แจกแก่พราหมณ์ ในที่สุด เจ้าภาพจะแจกเงิน
และเสื้อผ้าแก่พราหมณ์ทุกคนที่มาร่วมพิธี ตามความเหมาะสมแก่ต าแหน่งและเกียรติของบุคคลนั้นๆ 
อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ในการบูชายัญนี้ พราหมณ์จะเลือกบูชาเทวดาองค์ใดก็ได้ที่เป็นใหญ่ตาม
ความเชื่อของเขา5 

2.2 พุทธศาสนากับการบูชายัญ 
  ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาของเหตุและผล เชื่อในผลของกรรม คือการกระท าของ

ตนเอง ไม่ใช่การสวดอ้อนวอน บวงสรวง บูชายัญเทพเจ้า เพ่ือให้ท่านบันดาลในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา ไม่
ว่าเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม ในทางพระพุทธศาสนาจะสอนให้ทุกคน ละชั่ว ท าดี ท าใจให้ผ่องใส มี
เป้าหมายสูงสุด คือ ขจัดกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้น แล้วไปนิพพาน ส่วนสวรรค์นั้นเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของภพ 3 และยังอยู่ในวัฏฏะไม่พ้นจากทุกข์ 

   การบูชายัญที่มีผลดีจริงตามหลักสัมมาทิฏฐิเป็น การเซ่นสรวงหรือการบูชาที่มีผล
จริงตามหลักพระพุทธศาสนา การน าสิ่งของที่สมควรไปสักการะ หรือมอบให้ผู้ที่ควรบูชา ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ได้ท าคุณงามความดีทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน จุดมุ่งหมายของการบูชา เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที ผู้มี
พระคุณต่อเรา เป็นการยอมรับนับถือ ประกาศเกียรติคุณของท่านเหล่านั้นให้โลกรู้ และยึดไว้เป็ น

                                                           
5 กลุ่มเผยแผ่หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาธรรมจักรดอทเน็ต, การบูชายัญ, เข้าถึง

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.dhammajak.net/book/sara/sara21 .php 
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แบบอย่าง เป็นการส่งเสริมให้เกิดก าลังใจในการท าความดียิ่งๆ ขึ้นไป และการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ถือ
เป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตอีกด้วย6 
      จงึเห็นได้ว่าการบูชายัญด้วยการเข่นฆ่า ท าร้ายผู้อ่ืนให้ถึงแก่ชีวิตนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ผิด
หลักมนุษยธรรม ผิดศีลข้อที่ 1 ซึ่งมีผลท าให้ผู้กระท าต้องตกนรก รับวิบากกรรมอย่างทุกข์ทรมาน 
และวนเวียนอยู่ในวงจรของการฆ่า ดังนั้นแล้ว เราควรยึดมั่นในหลักศีล 5 ให้ดี และบูชาต่อบุคคลที่
ควรบูชาอันได้แก่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า บูชาต่อผู้มีพระคุณได้แก่ บิดามารดาครูบาอาจารย์
ของเราเป็นต้น แผ่เมตตาอยู่เป็นนิตย์ เราก็จักถึงพร้อมด้วยความสวัสดีมีชัย ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน 
ประเพณีเซ่นไหว้หรือท าบุญอุทิศให้บรรพชนเป็นเรื่องดีงาม เพราะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่
มีต่อพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ แต่น่าเสียดายว่าประเพณีที่ดีงามนี้  มีจุดด่างพร้อย
เพราะมักมีการฆ่าสัตว์เพ่ือท าอาหารเซ่นไหว้ ท าให้ด้อยคุณค่าลง ไหนๆ จะท าบุญทั้งทีแล้ว ก็ขอให้
เป็นบุญที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดสาย อย่ามีบาปมาปนเลย  
       หากเราเป็นฝ่ายถูกฆ่าเพ่ือบูชายัญหรือถูกมนุษย์กินคนจับฆ่ากินจะรู้สึกอย่างไร นั่นแหละ
คือความรู้สึกของผู้ที่ถูกฆ่ากินหรือ บูชายัญ ทุกคนย่อมรักสุขเกลียดทุกข์ กลัวเจ็บกลัวตาย อยากมีชีวิต
อยู่ต่อไป ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบท (25/20) ว่า สัตว์ทั้งหมดย่อมหวาดหวั่นต่อ
อาชญา ย่อมกลัวต่อความตาย บุคคลท าตนให้เป็นอุปมาแล้ว ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า 
 การฆ่า การเบียดเบียนกัน เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ ดิรัจฉานซึ่งป่าเถื่อนไร้ความเจริญ 
มนุษย์ผู้เจริญแล้วหากกระท าเรื่องป่าเถื่อนเช่นนั้นบ้างก็เท่ากับประพฤติเยี่ยงสัตว์ เป็นการลดคุณค่า
แห่งความเป็นมนุษย์ให้ต่ าลงไปเท่ากับสัตว์7 
 
3. อิทธิพลความเชื่อของสังคมไทย  
 ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เปรียบเสมือนก าลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ของคนไทย เพราะคนไทยแต่โบราณมา จะมีการเข้าวัด หรือมี
เทศกาลอะไร ก็จะเข้าวัด ท าบุญ และเชื่อเรื่อง ผีสาง นางไม้ เทวดา มีการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ อยู่ตาม
ต้นไม้ที่มีอายุยืนยาว มีการสร้างศาลพระภูมิหน้าบ้าน เพ่ือให้ผีบ้านผีเรือน ช่วยปกปักรักษาบ้าน และ
ยังมีการเชื่อเรื่อง ผีในรูปแบบต่างๆ ท าให้คนรู้สึกกลัวไปต่างๆ นานา แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะ
เป็นที่จิตที่นึก จินตนาการไปเองในเรื่องเหล่านี้ แต่จะมีคนบางจ าพวกที่ หลงงมงายเชื่อเรื่องสิ่ง

                                                           
6
 อิทธิพลจากพิธีกรรมบูชายัญ, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 

www.dmc.tv/pages/ D.html 
7
 กลุ่มเผยแผ่หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาธรรมจักรดอทเน็ต, การบูชายัญ, เข้าถึง

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.dhammajak.net/book/sara /sara21.php 
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ศักดิ์สิทธิ์ เรื่องไสยศาสตร์ ดูได้อย่างในปัจจุบันที่มีผู้คนจ านวนหนึ่งเสียเงิน ทองมากมายให้กับหมอดู 
เพ่ือที่จะท านายอนาคตตัวเอง ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร มีงานการ เงินทอง เนื้อคู่ เป็นอย่างไร หรือ ใน
เรื่องไสยศาสตร์การท าเสน่ห์ ให้ผัวรัก ผัวหลง จนบางครั้งคนที่ไปท าอาจน าพาภัย เข้ามาสู่ตัวเอง กว่า
จะรู้ก็สายเกินไปแล้ว ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อเหล่านี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด แต่ควรจะพิจารณาถึงสิ่ง
ที่ก าลังกระท าอยู่ มองให้ลึกถึงความเป็นจริง ว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราด าเนินชีวิตไปอย่าง
ระมัดระวังก็จริงอยู่ แต่ควรตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งที่ถูกต้อง 
 8จากการวิจัยของพระครูสิริรัตนานุวัตร เรื่อง การบนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลักการ 
อิทธิพลต่อสังคมไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า “สังคมไทย
ปัจจุบันนี้นิยมเสริมชะตาชีวิตและอนาคตด้วยพิธีกรรมมีการบนบาน บวงสรวงฯ ด้วยความเชื่อว่า 
สรรพสิ่งมีเทพเจ้าครอบครองอยู่และคุ้มครองรักษา รับรู้การกระท าของมนุษย์ เช่น แม่น้ า ต้นไม้ ป่า 
สิงขร อาคารบ้านเรือน เป็นต้น ในเมื่อมนุษย์ได้รับผลจากการกระท าตามที่ตนปรารถนาแล้วก็คิดจะ
ตอบสนองคุณความดีของเทพเหล่านั้น อันเนื่องจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่สอนให้กตัญญูต่อ
บุคคลหรือสิ่งที่ให้คุณแก่ตน อันที่จริงแล้ว ความเชื่อแบบนี้ก่อนพระพุทธศาสนาก าเนิด  
                 ลักษณะการบนบาน บวงสรวง สังเวยนิยมเบียดสัตว์ ฆ่าสัตว์บูชายัญตามคติของความ
เชื่อของอินเดียโบราณ แต่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนแนวคิดใหม่เรียกว่า พลีกรรม 5 เป็นลักษณะการท า
หน้าที่ทางสังคมที่ดี สงเคราะห์ซึ่งกันและกันหนึ่งในนั้นคือ เทวตาพลี คือท าบุญอุทิศให้เทวดา ท านอง
เดียวกันนี้ เทศกาลสงกรานต์ ก็มีต านานเรื่องบนบาน บวงสรวงฯ แล้วได้ผล  นั่นคือ ธรรมบาลกุมารที่
รับท้าตอบปัญหา 3 ราศีกับกบิลพรหม ก็ถือก าเนิดเกิดจากการบนบานจากรุกขเทวดาประจ าต้นไทร
ของเศรษฐี 2 ผัวเมีย จึงเกิดอิทธิพลแก่คนไทยนิยมท าพิธีกรรมบนบาน บวงสรวงฯ เสริมชะตาชีวิต
และอนาคตตามความเชื่อของตนเกี่ยวกับการศึกษา การได้บุตร โชคลาภเป็นต้นต่อพระพุทธชิน
ราช  หลวงพ่อโสธรและองค์อ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
                 เกี่ยวกับการบนบาน บวงสรวงฯ ในฐานะสังคมไทยเป็นสั งคมพุทธ จะนับถือ
พระพุทธศาสนาใน 3 ระดับสถานะ เปรียบกับต้นไม้ คือ สะเก็ด ได้แก่สังคมพ้ืนบ้าน ถือศาสนาตามคติ
โบราณสืบกันมา ระดับกะพ้ี ได้แก่สังคมพ้ืนบ้านที่ได้รับการศึกษาพอสมควรมีเหตุผลประกอบความ
เชื่อนั้น และระดับแก่น ได้แก่สังคมที่มีการศึกษาสูงมองโลกเชิงวิทยาศาสตร์ มองโดยภาพรวมสังคม
ทุกระดับชั้นก็ยังนิยมประกอบพิธีบนบาน บวงสรวงในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ แต่สังคมไทย ในฐานะเป็น
สังคมท่ีนับถอืพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิต แม้จะนิยมบนบาน บวงสรวงฯ ก็ตาม แต่ก็ท าด้วยเมตตา กรุณา 

                                                           
8 พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ, การบนบาน บวงสรวง, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 

2558, เข้าถึงได้จาก http://korat.mcu.ac.th/site/researchcontent_desc.php?ct= 1&r 
_id=36. 
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มีสติ ตั้งบนฐานจริยธรรมเชิงพุทธ 3 ระดับ คือ ระดับต้นได้แก่ ศีล 5 ระดับกลาง ได้แก่กุศลกรรมบถ 
10 ประการ และระดับสูง ได้แก่มรรคมีองค์ 8 ประการ 
 พระพุทธศาสนานั้นถือกรรมเป็นก าเนิด เป็นทายาท ถือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นที่พ่ึง พึง
ตนเอง ไม่สอนให้เชื่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์  เพราะการบนบานฯ นี้เข้าข่ายหวังพ่ึงพาอ านาจศักดิ์สิทธิ์ แต่ใย
เล่าสังคมจึงถือและปฏิบัติกับพิธีกรรมอันนี้ นั่นเป็นเพราะว่าเป็นพระพุทธศาสนาแบบไทย ๆ กระมัง 
ที่ยังถือ ยังเชื่อ และปฏิบัติกับพิธีกรรมอันนี้อยู่  ซึ่งผู้วิจัยใคร่แจ้งว่า ก็การวิจัยเรื่องนี้เป็นเรื่องจ าที่ต้อง
ศึกษาเพ่ือหาทางออกให้สังคมไทย เพ่ือปลดพันธนาการอันนี้ออกไปให้พบแสงสว่างแห่งธรรมคือ
ปัญญา ซึ่งได้ดึงจริยธรรมเชิงพุทธเข้ามาเป็นสติ สร้างปัญญาให้เข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตและธรรมชาติ 

การบนบานศาลกล่าว9 
เมื่อกล่าวถึงการ “บนบานศาลกล่าว” คงคุ้นหูคนไทยกันดีอยู่แล้ว เพราะนี่เป็นอีกความ

เชื่อหนึ่งที่มีมานานแสนนานเหลือเกิน นับแต่เรามีการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบนบานต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามๆ กันมา เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อยอดนิยม ที่ไม่ฮือฮา แต่ทว่าซึมลึกอยู่
ในจิตใจคนไทยอีกเช่นกัน 

การบนบานศาลกล่าว คือ การขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองต้องการ
อยากจะได้  หรืออยากให้เป็นไป  ถ้าท่านช่วยให้ส าเร็จแล้วจะมาให้สิ่งตอบแทนตามที่เคยพูดไว้ คือ 
แก้บน เพ่ือให้ความน่าจะเป็นเพ่ิมมากข้ึนอีก หากถามว่าเพราะเหตุอะไรคนถึงต้องบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
นั่นก็อาจจะแล้วแต่เจตนา บางคนต้องบนเพราะสิ้นหวัง หมดหนทาง ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาตรงหน้าอย่า
ไรแล้ว สุดท้ายจึงต้องหันหน้ามาพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กราบไหว้บูชา ใครแนะน าไปบนที่ไหนก็ไป  กับอีก
ประเภทหนึ่งที่อาจจะบนเพราะความอยากรู้อยากเห็น อยากพิสูจน์ อยากทดสอบ เรียกว่าลองท าดูไม่
เสียหลาย  และอีกประเภทหนึ่งคือบนแล้วติดใจ เคยได้ดั่งใจหวัง ที่นี้เลยมุ่งม่ันหวังแต่บนอย่างเดียว     

การเซ่นไหว้ 
การเซ่นไหว้ของต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ความเชื่อกับสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นในแต่ละแบบอย่างนั้น ย่อมใช้เครื่องเซ่นไหว้ที่แตกต่างกันเพ่ือให้ผลต่างกัน 
เครื่องเซ่นไหว้ที่เซ่นไหว้นั้น จะไม่มีใครได้ลิ้มรสก่อนเซ่นไหว้ เพราะคนเซ่นไหว้ จะถือว่า น าสิ่งที่ดีที่สุด 
สวยและสมบูรณ์ที่สุดน ามาเซ่นไหว้ เครื่องเซ่นไหว้แต่ละอย่างก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้ 

 
 
 

                                                           
9 ปัญญวัชร์  วัชรกาฬ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับชีวิตคนไทย, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://punyawat63.blogspot.com/ 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความหมายของเครื่องเซ่นไหว้10 
ของเซ่นไหว้ ความหมาย 

หัวหมู การได้มาง่าย ๆ ไม่เหนื่อยหน่ายเกินไป ลูกหลานเลี้ยงง่าย ดูแลง่าย ไม่ดื้อรั้น ไม่
เกเร 

ไก่ เป็ด ตัวตนจะได้หากินง่าย หากินคล่อง ขยัน ท าอะไรได้หลาย ๆ อย่าง  
ปู จะได้มีไหวพริบปฏิภาณชาญฉลาด สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทัน

เหตุการณ์เสมอ รู้จักหลบหลีกแก้ไขสถานการณ์  
ปลาช่อน การมีปัญญา เพราะว่าปลาช่อนจะมีหัวโต  
กุ้ง ปลาหมึก ความส าเร็จที่ได้มาเนื้อ ๆ เพราะสัตว์ทะเลไม่มีกระดูก ได้เป็นกอบเป็นก า  
ทองหยิบ หยิบอะไรก็เป็นเงิน เป็นทอง ท ามาค้าขายก็คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด ขายดี มี

พรสวรรค์ในการค้า 
ทองหยอด หยอดหรือลงทุนอะไรลงไป มักจะมีผลส าเร็จดีมาก ๆ หรือ มีเงินทองให้สะสมอยู่

ตลอดเวลา 
ฝอยทอง เงินทองเข้ามาหลายทาง มีช่องทางท ามาหากินมากมาย ไม่พบทางตันในชีวิต 
ขนมช้ัน ต าแหน่ง ยศ สามารถไต่เต้าตามข้ันตอน ยิ่งเจริญ มีต าแหน่งที่สูง ๆ ขึ้น 

 
ขนมถ้วยฟู นับวันยิ่งเจริญขึ้น ฟูข้ึน มั่งค่ัง  
สับปะรด การบูชาท้าวสหายพันตา ที่มีวิชาอาคมมากมาย เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ทั้งปวง 
ส้ม ทรัพย์สินเงินทองออกดอกออกผล มีแต่ความโชคดี 
ขนุน เดินทางไปแห่งใด จะมีคนคอยสนับสนุนจุนเจือไม่ได้ขาด  
ดอกดาวเรือง ความเจริญในหน้าที่การงาน ประสบความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน 
กล้วย การได้อะไรมาง่าย ๆ ไม่มีอะไรมาคอยขัดขวางหรือติดขัด อีกนัยหนึ่งการตอบ

แทนผู้มีพระคุณ เพราะกล้วยเป็นอาหารชิ้นแรกที่มนุษย์แรกเกิดได้สัมผัสถัดจาก
นมแม่ 

น้้า ขอเรื่องการเงิน ให้เงินทองเข้ามาเต็มบ้านทุกวัน 
 

                                                           
10 ความหมายเครื่องเซ่นไหว้ , เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84
%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B
8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.html 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความหมายของเครื่องเซ่นไหว้ (ต่อ) 
ของเซ่นไหว้ ความหมาย 

ดอกบัว การแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่ออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ขอความมั่งคั่ง 
ความส าเร็จ 

ข้าวปากหม้อ ข้าวที่หุงมาใหม่และตักเอาเฉพาะส่วนบน เป็นการให้เกียรติ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดี
งาม 

ไข่ต้ม  ความเจริญ 
พวงมาลัย ความสดชื่น 
 
 ยิ่งความเจริญก้าวหน้า ย่างก้าวเข้ามาสู่สังคมหรือวัฒนธรรมของไทยมากเท่าไหร่ ก็ไม่ได้
ท าให้คติความเชื่อ ที่เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ลึกลับ สิ่งที่สัมผัสไม่ได้ด้วยตา แต่กลับแน่นแฟ้นและมีผล
ต่อจิตใจ ต่อการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถเสริมสร้างความมั่นใจได้อย่างน่าประหลาด
จึงกล่าวได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว 
 การนับถือเทพ นับถือผีสาง เทวดา ยังคงมีให้พบเห็นไม่ได้ลดน้องลงแต่อย่างใด และพิธีที่
คนไทยท ากันมากที่สุดคือการ บนบาน อธิบายง่ายๆ คือ การขอ ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีอะไรก็ได้มา
ถวายเมื่อได้สิ่งที่ต้องการไปแล้ว หรืออาจจะถวายของที่เทพองค์นั้นชอบโดยรับรู้จากต านานเล่าขาน
ต่างๆ หมอดูหรือร่างทรง เป็นต้น  

การบนบานศาลกล่าว คงเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เพราะการบนบานศาลกล่าวนับเป็น

ตัวช่วยสุดท้าย ที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบร่ าโบราณกันมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ด้านการเรียน ความรัก การงาน สุขภาพ สิ่งไหนที่ไม่ประสบความส าเร็จ ก็จะมาขอพรอธิฐานให้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลพรนั้นให้เกิดกับเรา 
 สิ่งของที่คนไทยในยุคปัจุบันนี้ น ามาเซ่นไหว้เริ่มมีความแปลกแตกต่าง จากอดีตโดยเกิด
จากวิวัฒนาการของความทันสมัย สะดวกสบาย ซื้อหาได้ง่าย อาทิเช่น ของเล่นที่ท าด้วยพลาสติก 
ตุ๊กตาปูนปั้นรูปม้าลาย รูปไก่ ช้าง ม้า วัวและควาย ฯลฯ ซึ่งมีความทันสมัย สีสันและลวดลายสวยงาม 
สะดุดตา จะพบเห็นกันเป็นประจ า ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศาลพระภูมิ ศาลกุมารทอง อนุสาวรีย์ ใต้
ต้นไม้ เป็นต้นและบางท่ี มีของที่น ามาแก้บนเป็นประจ านวนมากจนไม่สามารถนับได้ และจ านวนของ
เซ่นไหว้นั้นสามารถสะท้อนเรื่องราวหรือมุมมองให้ได้ฉุกคิด ว่าของเซ่นไหว้ที่มีจ านวนมากมายเหล่านี้ 
มาจากความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ ความขลัง แล้วบางสถานที่ที่มีของเซ่นไหว้น้อยคงเหมารวมไปว่า 
ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ขลังไปโดยปริยาย 
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยนั้นมีมากมายแทบจะทุกๆ พ้ืนที่เลยทีเดียว จะมีต่างกันในเรื่อง
ของการขอพร การบนบานสานกล่าวซึ่งนั่นก็แล้วแต่ประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันน ามาสู่
ของเซ่นไหว้ต่างๆ และเป็นการกราบไหว้การท าบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย โดยมีตัวอย่างสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทยนิยมขอพรกันอย่างเนืองแน่นดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การบนบานและการแก้บน11 
 

สิ่งศักดิ์สิทธิ ์
 

บนบานศาลกล่าว 
 

สิ่งสักการะ 
 

แก้บน 
 

สถานที่ต้ัง 
1. พระพรหมเอราวัณ 

 

เรื่องของการเรียน 
การงาน ค้าขาย 
พระพรหมเอราวณั
ยังเลื่องช่ือในด้าน
ของธุรกิจ 

ธูป 12 ดอก, เทียน 
1 เล่ม, พวงมาลัย
ดาวเรือง 4 พวง 
จะไหว้ท้ัง 4 ด้าน
เนื่องจากพระ
พรหมมี 4 หน้า 

ละครร า ใช้นางร า 4 
หรือ 8 คน หรือจะ
เป็นช้างไม้ เพราะมี
ความเชื่อว่าช้าง
เอราวัณเป็นช้างของ
ท่านท้าวมหาพรหม 

หน้า รร.แกรนด์ 
ไฮแอท เอราวณั สี่
แยกราชประสงค์ 
ถ.ราชด าริ ปทุมวัน 
กทม.  

2. หลวงพ่อโสธร 

 

การขอบุตร โชค
ลาภ โรคภัยไข้เจ็บ 
การเดินทาง 

ธูป 16 ดอก เทียน 
1 เล่ม และ
พวงมาลัย 

ไข่ต้ม ผลไม้ ละคร
ชาตรีหรือลิเก 

อยู่ริมแม่น้ าบางปะ
กง ถ.มรุพงษ์  
อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา  

3. ศาลพ่อปู่ขาว 

 

หวยหรือ 
ล็อตเตอรี ่

ธูป 5 ดอก เทียน 1 
เล่ม และพวงมาลยั 

รูปปั้นม้าลาย ต.คลองสาม  
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

4. อนุสาวรีย์ยายหอม  

 

การขอโชคลาภ 
และเรื่องทั่วไป 

ธูป 1 ดอก เทียน 1 
เล่ม และพวงมาลยั 

ตุ๊กตาหรือรูปปั้นรูป
เป็ด 

ถ.เพชรเกษม  
ต.พระประโทน  
อ. เมืองนครปฐม 
จ. นครปฐม 

5. อนุเสาวรียส์มเด็จพระ
นเรศวร 

 

การขอโชคลาภ 
เงินทอง ปราศจาก
ศัตร ู
และเรื่องทั่วไป 

ธูป 16 ดอก เทียน 
1 เล่ม และ
พวงมาลัย 

รูปปั้นไกเ่ป็นส่วน
ใหญ่และรูปปั้น ช้าง 
ม้าและดาบ 

ตั้งอยู่ริมถนนสาย
อยุธยา-อ่างทอง 
(สาย 309) อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

                                                           
11

 การบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการแก้บน, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://horoscope.sanook.com/44885/ 
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4. อิทธิพลจากงานศิลปิน 
 4.1 ชัยวุฒิ เทียมปาน กับผลงานจิตรกรรมเหมือนจริง สะท้อนวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย 
เรื่องราวของ ของที่สามัญและเรียบง่ายที่สุดในผลงานจิตรกรรมของชัยวุฒิ สะท้อนออกโดยตรงถึงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันเป็นเนื้อหาสาระที่ส าคัญ คุณค่าที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่แฝงตัวอยู่
เบื้องหลังรูปแบบที่เหมือนจริงแบบภาพถ่าย ก็คือความงามหรือสุนทรียภาพเฉพาะตัวนอกจากนี้ศิลปิน
ยังสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ลงพ้ืนผืนผ้าใบด้วยสีด า ตรงกันข้ามกับธรรมเนียมปฎิบัติที่ลงพ้ืน
ด้วยสีขาว ทั้งแนวคิดที่ดีมีความหมายเฉพาะ และมีเทคนิคเฉพาะตัว ผสานกับทักษะฝีมือในการ
สร้างสรรค์ จึงกลายเป็นความงามเฉพาะตัว “อัตลักษณ์” ของศิลปิน ด้วยเทคนิคและวิธีการที่มีทักษะ
ในการเขียนภาพเหมือนจริงสูง จึงศึกษาในเรื่องของวิธีการ กระบวนการในการเขียนภาพเหมือนจริง 
จากศิลปินคนนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน (รูปที่ 1) 
ที่มา: ชัยวุฒิ เทียมปาน, ชีวิตและวิถีชีวิตในจิตรกรรม [จิตรกรรม], 2556, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.nomsod.com/7417/The-Reality-of-Simple-Lifestyle 
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ภาพที่ 2 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน (รูปที่ 2) 
ที่มา: ชัยวุฒิ เทียมปาน, ชีวิตและวิถีชีวิตในจิตรกรรม [จิตรกรรม], 2556, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.nomsod.com/7417/The-Reality-of-Simple-Lifestyle. 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน (รูปที่ 3) 
ที่มา: ชัยวุฒิ เทียมปาน, ชีวิตและวิถีชีวิตในจิตรกรรม [จิตรกรรม], 2556, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.nomsod.com/7417/The-Reality-of-Simple-Lifestyle. 
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ภาพที่ 4 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน (รูปที่ 4) 
ที่มา: ชัยวุฒิ เทียมปาน, ชีวิตและวิถีชีวิตในจิตรกรรม [จิตรกรรม], 2556, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.nomsod.com/7417/The-Reality-of-Simple-Lifestyle. 

 
 4.2 นที อุตฤทธิ์ ผลงานของศิลปินอยู่ในรูปแบบของหุ่นนิ่ง เหมือนจริง  มีการเลือกใช้หุ่น
ที่มีลักษณะเฉพาะอยู่ในเชิงสัญลักษณ์ มีการจัดหุ่น จัดแสง และบรรยากาศ ให้เข้ากับแนวความคิด
ของงาน มีวิธีการในการเขียนภาพเหมือนจริงที่ไม่เหมือนใคร เขียนวัตถุที่มีพ้ืนผิวลักษณะที่เป็นยาง
หรือพลาสติกได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่องวิธีการเพ่ือน ามาใช้กับงานของตน พร้อมกับ
การจัดองค์ประกอบที่เรียบง่าย เหมือนการจัดหุ่นนิ่งทางจิตรกรรม มีการจัดแสง และฉากหลังที่เรียบ
ง่ายไม่กวนสายตา เป็นตัวอย่างที่สมควรอย่างยิ่งต่อการศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

 

19 
 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน นที อุตฤทธิ์ (รูปที่ 1) 
ที่มา: นที อุตฤทธิ์, มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ [จิตรกรรม], 2550, เข้าถึงเมื่อ 27 
พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.spamula .net/blog/2004/02/decalComania. 
Html. 
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน นที อุตฤทธิ์ (รูปที่ 2) 
ที่มา: นที อุตฤทธิ์, มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ [จิตรกรรม], 2550, เข้าถึงเมื่อ 27 
พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.spamula .net/blog/2004/02/decalComania. 
Html. 
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ภาพที่ 7 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน นที อุตฤทธิ์ (รูปที่ 3) 
ที่มา: นที อุตฤทธิ์, มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ [จิตรกรรม], 2550, เข้าถึงเมื่อ 27 
พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.spamula .net/blog/2004/02/decalComania. 
Html. 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน นที อุตฤทธิ์ (รูปที่ 4) 
ที่มา: นที อุตฤทธิ์, มหรสพแห่งความฝัน ความหวัง และอุดมคติ [จิตรกรรม], 2550, เข้าถึงเมื่อ 27 
พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.spamula .net/blog/2004/02/decalComania. 
Html. 
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 4.3 สันติ  ทองสุข ผลงานของศิลปินท่านนี้ เน้นการเดินทางของเส้น ภาพจะมีความ
เคลื่อนไหวพร้อมกับความน่ากลัว ซ่อนอยู่ สร้างความสะเทือนใจ ได้มาก จึงเล็งเห็นว่าควรศึกษาแล้ว
น ามาประกอบกับวิธีการเขียน เพ่ือให้ภาพเกิดการเคลื่อนไหวของอากาศ และยังท าให้ดูลึกลับได้ อีก
ด้วย 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน สันติ  ทองสุข (รูปที่ 1) 
ที่มา: สันติ  ทองสุข, พลังจิต [จิตรกรรม], 2550, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://mblog.manager.co.th/tumnieb/th-5626/ 
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ภาพที่ 10 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน สันติ  ทองสุข (รูปที่ 2) 
ที่มา: สันติ  ทองสุข,  Making Merit [จิตรกรรม], 2551, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้
จากhttp://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Santi  
%20Thongsuk 
 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน สันติ  ทองสุข (รูปที่ 3) 
ที่มา: สันติ  ทองสุข, Untitled [จิตรกรรม], 2556, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558,เข้าถึงได้จาก 

https://vk.com/wall-65772295?own=1 
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ภาพที่ 12 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน สันติ  ทองสุข (รูปที่ 4) 
ที่มา: สันติ  ทองสุข, My Mind [จิตรกรรม], 2543, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558,เข้าถึงได้จาก 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Santi%20T
hongsuk 

 
4.4 สุพจน์ สิงห์สาย ผลงานเป็นเชิงสัญลักษณ์เก่ียวกับศาสนา มีการใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตน บวกกับวิธีการแบบ อิมเพรสชั่นนิสม์  มีการก าหนดให้มีแสงสว่างโดยศึกษาการเขียนแสงที่
อยู่ในที่มืด และแสงที่สาดตกทอดมากับวัตถุดูมีความเป็นธรรมชาติและกลมกลืน เหมือนอยู่ใน
บรรยากาศแห่งความสงบเงียบและมีความสุข 
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน สุพจน์ สิงห์สาย (รูปที่ 1) 
ที่มา: สุพจน์ สิงห์สาย, Untitled [จิตรกรรม], 2550, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558,เข้าถึงได้จาก 

http://www.era.su.ac.th/artdb/tha/result_picture.asp?picture=%C7&offset=160 
 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน สุพจน์ สิงห์สาย (รูปที่ 2) 
ที่มา: สุพจน์ สิงห์สาย, Untitled [จิตรกรรม], 2551, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558,เข้าถึงได้จาก 

http://ww2.designinnovathai.com/. 
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ภาพที่ 15 ภาพผลงานศิลปินที่ได้รับอิทธิพลของศิลปิน สุพจน์ สิงห์สาย (รูปที่ 3) 
ที่มา: สุพจน์ สิงห์สาย, Result of Global Warming [จิตรกรรม], 2551, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://di.stainfilm.com/designer-pagein.html. 

 
 จากอิทธิพลดังกล่าวเป็นการเน้นย้ าให้ความส าคัญให้ กับการด าเนินงาน ด้วยการ
เชื่อมโยงความคิดในเรื่องของศาสนา สังคม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ เรื่องการบนบาน เซ่นไหว้ และ
ศึกษาความหลากหลายของเทคนิคทางจิตรกรรมจากศิลปินต้นแบบ เพ่ือให้ผลงานแสดงออกมาได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ทั้งรูปแบบและอารมณ์ความรู้สึก โดยพัฒนาจากการน ามาวิเคราะห์ จนไปถึงการ
สังเคราะห์จนตกผลึกกลายมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์อิทธิพลผลงานของศิลปินที่ได้จากรูปแบบการสร้างสรรค์และรูปแบบทางแนวคิด 

ชื่อศิลปนิ ผลงาน อิทธิพลทาง
แนวความคิด 

อิทธิพลทางด้าน
รูปแบบ 

ผลงาน
วิทยานิพนธ์ที่
สร้างสรรค์ 

1. ชัยวุฒิ 
เทียมปาน 

 

แนวความคิด
แสดงออกถึงวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย
บนโต๊ะอาหาร
ของคนไทย 

ศึกษารูปแบบ
ของการเขียน
ภาพแบบเหมือน
จริง 

การใช้สี และ
การสังเกต
เพื่อให้ภาพเกิด
ความสมจริง
และการผลัก
ระยะ 

2. นที  
อุตฤทธิ ์

 

แนวความคิด
แสดงออกโดย
การใช้
สัญลักษณ์ที่ท า
หน้าท่ีอธิบาย
อะไรบางอย่าง 
ต้องอาศัยการ
ตีความจากตัว
ผู้ชมเอง 

ศึกษารูปแบบ
ของการเขียน
ภาพแบบเหมือน
จริง 

สร้างพื้นผิวของ
วัตถุท่ีมีลักษณะ
มันวาว และการ
จัดแสงที่จัดจา้น 

3. สันติ  
ทองสุข 

 

แนวความคิด
แสดงออกถึงถึง
บรรยากาศ
ความลึกลับของ
ความเชื่อใน
ศาสนา  

ศึกษารูปแบบ
การสร้าง
บรรยากาศที่
ลึกลับ 

มีบรรยากาศ
ของความลึกลับ  

4.สุพจน์  
สิงห์สาย 

 

แนวความคิด
แสดงออกถึง
สัญลักษณ์ของ
ความตายของ 
ศาสนาพุทธ 

ศึกษารูปแบบใน
การเขียนแสงใน
ที่มืดและแสงที่
ตกกระทบวัตถ ุ

แสงท่ีตกกระทบ
บนวัตถุเพื่อให้
ผลงานดู
น่าสนใจมากขึ้น 
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บทที่ 3 

ก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 
 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า เริ่มจากความประทับใจในความเชื่อของ
การบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาช้านาน จนเกิดมีวิวัฒนาของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ของแก้บนที่มี
ความร่วมสมัยมากขึ้น ซึ่งจะให้ได้ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  การศึกษาวิเคราะห์ในข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์แนวคิด รูปแบบ เทคนิค การแสดงออกในแนวทางเฉพาะตน ให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด”ไทยบูชา ร่วมสมัย”กระบวนการศึกษามีการก าหนดรูปแบบและวิธีการ
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
 1. วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  1.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.2 การสร้างภาพร่าง 
  1.3 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 2. ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 2.1 เส้น (Line) 
 2.2 สี (Colour) 
 2.3 รูปทรง (Form)   
 2.4 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) 
 2.5 น้ าหนัก (Tone) 
 2.6 สัดส่วน (Proportion) 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ 
 4. ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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1. วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 1.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 
  ด้านเนื้อหา การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พ้ืนฐานของความเชื่อที่เป็นธรรมชาติที่เกิด
ขึ้นกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งต่อการด ารงชีวิต การบนบานศาลกล่าว คง
เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เพราะการบนบานศาลกล่าวนับเป็นตัวช่วยสุดท้าย ที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเรียน ความรัก การงาน สุขภาพ สิ่งไหน
ที่ไม่ประสบความส าเร็จ ก็จะมาขอพรอธิฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลพรนั้นให้เกิดกับเรา 
จากการที่ได้สัมผัสด้วยตนเองโดยการพบเห็นพิธีกรรมการเซ่นไหว้ การแก้บน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม 
ท าให้เกิดมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ กับตัวผู้สร้างสรรค์ จากอดีตจนถึง ณ เวลานี้ซึ่งเป็นยุคของความ
ร่วมสมัย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นเรื่องปกติแต่มันกลับส่งผลต่อของเซ่นไหว้
ต่างๆ ที่น ามาแก้บน จึงเกิดเครื่องเซ่นไหว้ที่มีความงดงามเกิดขึ้นตามมาด้วยและได้ถูกบันทึกด้วย
เทคนิค วิธีการทางศิลปกรรม เพ่ือเสนอมุมมองพิเศษที่อาจจะถูกละเลย เป็นมุมมองเฉพาะตนของ
ศิลปินที่อยากมองให้ลึกลงไป และให้ได้ฉุกคิด และได้วิเคาระห์ออกมาว่า สิ่งเหล่านี้ คือความเชื่อ 
ความศรัทธา หรือความงมงาย แต่อย่างไรก็ตาม ความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานของคนไทยโดยเฉพาะ 
การบนบานสานกล่าว มาจนถึงช่วงเวลานี้แน่นอนว่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปอีกยาวนาน และเชื่อว่าถ้าเกิด
ความเลวร้ายทางสังคม เศรษฐกิจหรืออะไรก็ตาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะมีบทบาทที่ส าคัญมากยิ่งขึ้น 
เป็นที่พ่ึงสุดท้าย ความหวังสุดท้ายที่เราสามารถยอมให้ได้ทุกอย่างเพ่ือให้สมปรารถนา 
  ด้านรูปแบบ ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิควิธีการที่แสดงออกถึงความ
งามผ่านความเชื่อจากข้าวของเครื่องเซ่นไหว้ที่มีความเป็นร่วมสมัย โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาทัศนคติ 
ความหมาย ตลอดจนความงามทางด้านทัศนธาตุ ทั้งพ้ืนผิวของวัตถุ สีสัน รูปร่าง รูปทรง ผ่านการ
สังเกตอย่างละเอียดรอบคอบซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบเสมือน
จริงให้สมบูรณ์ที่สุด ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเป็นภาพซูม (Zoom) ที่มีระยะความใกล้เข้ามาให้
ความรู้สึกแออัด แน่นไปหมด บ่งบอกถึงจ านวนที่มีมากมาย และเน้นที่แววตาของเครื่องเซ่นไหว้ 
เนื่องจากน าเสนอเป็นเครื่องเซ่นในรูปแบบตุ๊กตาต่างๆ ที่เป็นร่วมสมัย ให้ดูมีชีวิตและบ่งบอกถึงความ
ลึกลับบางอย่าง ให้อารมณ์ความรู้สึกตกอยู่ในภวังค์ ถูกจับจ้องหรือดวงตาเหล่านั้นจ้องมองกันเอง ราว
กับมีผีสิง และได้ศึกษาวิธีและรูปแบบจากศิลปินต่างๆ ดังนี้  1) ชัยวุฒิ เทียมปาน 2) นที อุตฤทธิ์ 3) 
สันติ  ทองสุข 4) สุพจน์ สิงห์สาย โดยศึกษาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างการ
แสดงออกด้วยบรรยากาศและพ้ืนผิวที่สอดคล้องกับผลงาน ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานอันน าไปสู่การ
สังเคราะห์เพ่ือพัฒนารูปแบบและเทคนิคต่างๆ ทางผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และลงตัวที่สุด 
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 ด้านเทคนิค แสดงออกผ่านเทคนิคทางจิตรกรรมโดยใช้สีน้ ามันบนผ้าใบ รูปแบบ 2 
มิติ โดยเริ่มจากการร่างภาพให้ชัดเจน จากนั้นรองพ้ืนเฟรมด้วยสีน้ ามันบางๆ ทั่วตลอดทั้งเฟรมเพ่ือลด
การดูดของเฟรม เมื่อเฟรมแห้งจากสีน้ ามันแล้ว จากนั้นจึงก าหนดแสงและเงาให้ชัดเจนก่อน โดยการ
ขึ้นสีที่เป็นเงาก่อนอันดับแรกให้ทั่วทั้งภาพ แล้วจึงลงสีน้ าหนักกลางและน้ าหนักแรกตามล าดับ แล้วจึง
เก็บรายละเอียดโดยใช้เทคนิควิธีการเกลี่ยเรียบ อาศัยการจัดองค์ประกอบถึงจุดเด่น จุดรอง และใส่สี
ที่เป็นน้ าหนักของแสงโดยจะไม่ใช้สีขาวที่สุดในตอนแรกจะผสมสีให้เป็นสีเหลืองอ่อน และส้มอ่อนก่อน 
สีขาวจะเป็นล าดับสุดท้าย และท้ายท่ีสุดคือดวงตา เขียนแววตาของตัววัตถุ ก าหนดทิศทางของดวงตา
และแต่งเติมความมีชีวิตชีวาลงไป เพ่ือให้ภาพมีความลึกลับ และเน้นการคลุมบรรยากาศด้วยสีเข้ม 
ได้แก่ น้ าเงิน และด า เพื่อตอกย้ าถึงความลึกลับได้มากข้ึน ในการสร้างสรรค์โดยเทคนิคสีน้ ามันจะผสม
น้ ามันลีนสีดค่อนข้างมากเพ่ือลดความฝืด และคลุมบรรยากาศได้ง่าย การสร้างสรรค์ผลงานจะมุ่งเน้น
ให้ผลงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการแสดงออกถึงความงามท่ีแฝงไปด้วยความลึกลับ 

1.2 การสร้างภาพร่าง 
 การสร้างภาพร่างเกิดจากท าข้อมูลทางความเชื่อของการบนบานสานกล่าวกับการ

เซ่นไหว้ ศึกษาสถานที่ท่ีมีการเซ่นไหว้และเป็นที่นิยมของคนไทยในแต่ละพ้ืนที่ และของเซ่นไหว้จะต้อง
เป็นข้าวของที่แปลกแตกต่างจากสมัยก่อน มีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้น แล้วจึงเก็บข้อมูลจากการ
ถ่ายภาพในระยะใกล้ซึ่งถ่ายจากสถานที่จริง และเลือกถ่ายจากมุมมองที่สนใจแล้วจึงคัดเลือกภาพที่
สมบูรณ์ทั้งองค์ประกอบ ทัศนธาตุ และตอบสนองกับวัตถุประสงค์ เพ่ือขยายเป็นผลงานจริงในล าดับ
ต่อไป 

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 น าแบบร่างที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาขยาย

สัดส่วนทั้งด้านกว้างและด้านยาว น ามาสร้างสรรค์โดยการใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ ออกมาใน
รูปแบบเสมือนจริง ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
   1.3.1 การเตรียววัสดุอุปกรณ์ เตรียมเฟรมพร้อมผืนผ้าใบน ามาขึงให้ตึงและขยาย
ขนาดให้ตรงตามภาพร่างในสัดส่วนที่ถูกต้องโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร 

 1.3.2 การขยายแบบร่าง น าแบบร่างที่ก าหนด ร่างลงไปในแผ่นพลาสติกใสอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อน าไปฉายกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ซึ่งมีความแม่นย ามากว่าการร่างด้วยมือและรวดเร็วกว่า
มาก 
 1.3.3 การสร้างภาพผลงาน เมื่อร่างภาพด้วยดินสอในตอนขยายแบบร่างมาแล้ว ให้
ร่างด้วยสีอะคริลิคอีกครั้งหนึ่งบางๆ เพ่ือให้เห็นลายเส้นชัดมากขึ้นเพราะจะต้องรองพ้ืนเฟรมด้วยสี
น้ ามันบางๆ เพ่ือลดการดูดสีของผ้าใบ แล้วจึงค่อยเขียนภาพด้วยเทคนิคสีน้ ามันแบเสมือนจริงเก็บ
รายละเอียดและเน้นจุดเด่นโดยเฉพาะบรรยากาศและดวงตาเป็นส าคัญ 
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 1.3.4 การวิเคราะห์ผลงาน การศึกษาและตรวจสอบการแสดงออกทางด้านเนื้อหา 
รูปแบบและเทคนิควิธีการเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานในขั้นต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
2. ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 จากรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบเสมือนจริง ต้องอาศัยความส าคัญทาง
ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์เพ่ือให้ผลงานสมบูรณ์ ทั้งรูปแบบทางองค์ประกอบและความงามซึ่ง
ประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆดังนี้ 
 2.1 เส้น (Line) เส้นที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้คือเส้นที่เกิดจากวัตถุเครื่องเซ่น
ไหว้ ทิศทางของเส้นค่อนข้างนิ่งไม่เคลื่อนไหวมากนัก เน้นความมั่นคงจากลักษณะการวางวัตถุบนพ้ืน
ราบ 
 2.2 สี (Colour) สีสันในผลงานเกิดจากสีของตัววัตถุนั้นๆตามความเป็นจริงแต่มีการ
สร้างบรรยากาศเพ่ิมเติมแต่งเข้าไป เพ่ือสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นในทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 2.3 รูปทรง (Form) รูปทรงที่ใช้ในผลงานสร้างสรรค์เป็นรูปทรงของตุ๊กตาปูนปั้น จาก
ม้าลาย ไก่ชน และตุ๊กตานางร าซึ่งเป็นรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น ถ่ายทอดจากมุมมองที่รูปทรงต่างๆ 
รวมตัวกันมากๆ เพ่ือแสดงออกถึงการเบียดเสียด และความแออัดของเครื่องเซ่นไหว้ ให้ความรู้สึกถึง
จ านวนที่มากมายมหาศาล 
 2.4 น้ าหนัก (Tone) เป็นค่าความอ่อนแก่ของแสงและเงาหรือความอ่อนแก่เมื่อแสงตก
กระทบกับวัตถซุึ่งท าให้ภาพดูมีมิติพร้อมกับมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานใน
รูปแบบเหมือนจริงผู้สร้างสรรค์จะต้องค านึงถึงเรื่องของน้ าหนักมากท่ีสุด 
 2.5 พื้นผิว (Texture) ลักษณะพ้ืนผิวในผลงานของผู้สร้างสรรค์เป็นลักษณะผิวมัน 
และเรียบ ใช้วธีการสร้างพื้นผิวโดยการใช้พู่กันในการเกลี่ยเรียบ 
 2.6 สัดส่วน (Proportoin) สัดส่วนของผลงานถูกจัดตามองค์ประกอบค านึงถึงความลง
ตัวและกลมกลืนในผลงานเน้นการเขียนจ านวนเครื่องเซ่นที่มีจ านวนมาก จึงต้องมีการผลักระยะ ด้วย
ขนาดที่เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แสดงถึงจ านวนเครื่องเซ่นที่มาจากความศรัทธาอย่างมหาศาล 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

31 
 

3. ขั้นตอนด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์  
  การสร้างสรรค์ผลงานก่อน การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษาค้นคว้าและ
ทดลองสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาทางแนวความคิด โดยแสดงออกด้วยเทคนิคทางจิตรกรรม 2 มิติ 
เป็นเรื่องราวของความประทับใจในความงามของเครื่องเซ่นไหว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกติดกับคนไทยมาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งเครื่องเซ่นไหว้นั้นสามารถแสดงออกถึงความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมของ
คนไทยได้ และเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามยุคสมัยผ่านเครื่องเซ่นไหว้ เครื่อง
บูชาเหล่านั้น  ผ่านผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ  โดยใช้วิธีการเขียนแบบเสมือนจริง  
ถ่ายทอดให้ผลงานชุดนี้ ได้แสดงมุมมองความงามส่วนตัวของข้าพเจ้าผ่านความเชื่อและความศรัทธา 
โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขตามล าดับและได้น ามาปรับใช้ในผลงาน
วิทยานิพนธ์ต่อไป 
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ภาพที่ 16  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  100x120 ซม. 
  ปี  2558 
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ภาพที่ 17  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  120x150 ซม. 
  ปี  2558 
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ภาพที่ 18  ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  120x150 ซม. 
  ปี  2558 
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4. ข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ในขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนใน

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
4.1 การท าภาพร่าง   ขั้นตอนการท าภาพต้นแบบเกิดจากการหาข้อมูลภาคสนามเป็น

หลัก ค้นหาสถานที่มีการแก้บนด้วยของเซ่นไหว้ที่มีความร่วมสมัยเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น ศาล วัด 
และอนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นที่ๆ คนไทยศรัทธาเป็นจ านวนมาก สามารถอธิบายได้จากจ านวนของเครื่องเซ่น
ที่ปรากฏ จึงเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพในหลายๆมุมมอง จากนั้นเลือกภาพที่แสดงมุมมองที่ลงตัว
ที่สุดน ามาปรับซูม (Zoom) อีกครั้งแล้วจึงตัดรูปแล้วปรับสีให้เข้มขึ้นตามความต้องการเพ่ือให้ตรง
กับเนื่อหามากขึ้น จากนั้นพิมพ์ใส่กระดาษแล้วน ามาแต่งเติมสีของบรรยากาศและดวงตาไปในทิศทาง
ที่ต้องการ ภาพร่างจึงจะสมบูรณ์และขยายผลงานได้ในข้ันต่อไป 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 19  ภาพถ่ายในการสร้างภาพต้นแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 20  ภาพถ่ายในการสร้างภาพต้นแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 21 ภาพถ่ายในการสร้างภาพต้นแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 22 ภาพถ่ายในการสร้างภาพต้นแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ภาพที่ 23 ภาพต้นแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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 4.2 การปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มจากการตัดเฟรมให้ได้ตามขนาดที่ต้องการโดย
ขยายตามสัดส่วนของภาพต้นแบบ จากนั้นรองพ้ืนเฟรมด้วยสีน้ ามันบางๆ ทั่วตลอดทั้งเฟรมเพ่ือลด
การดูดของสีรองพ้ืน เมื่อเฟรมแห้งจากสีน้ ามันแล้ว จึงก าหนดแสงและเงาให้ชัดเจนก่อน โดยการขึ้นสี
ที่เป็นเงาเป็นอันดับแรกให้ทั่วทั้งภาพ แล้วจึงลงสีน้ าหนักกลางและน้ าหนักแรกตามล าดับ แล้วจึงเก็บ
รายละเอียดโดยใช้เทคนิควิธีการเกลี่ยเรียบ และท้ายที่สุดคือดวงตา เขียนแววตาของตัววัตถุ ก าหนด
ทิศทางของดวงตาและแต่งเติมความมีชีวิตชีวาลงไป เพ่ือให้ภาพมีความลึกลับ และเน้นการคลุม
บรรยากาศด้วยสีเข้ม ได้แก่ น้ าเงิน และด า เพ่ือตอกย้ าถึงความลึกลับได้มากขึ้น ผลงานจึงจะสมบูรณ์
และตอบสนองกับเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น 

 
 

 
 

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการรองพ้ืนเฟรมและขยายภาพตามภาพต้นแบบ 
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ภาพที่ 25 ขั้นตอนการก าหนด แสงและเงา 
 
 

 
 

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการลงน้ าหนักใน 3 ระดับ อ่อน กลาง เข้ม 
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ภาพที่ 27 การเก็บรายละเอียดของภาพและก าหนดทิศทางของดวงตา 
 

 
 
ภาพที่ 28 ผลงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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ภาพที่ 29  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  140x177 ซม. 
  ปี  2558 
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ภาพที่ 30  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  140x200 ซม. 
  ปี  2558 
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ภาพที่ 31  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  126x187 ซม. 
  ปี  2558 
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ภาพที่ 32  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  136x160 ซม. 
  ปี  2558 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

 การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ไทยบูชาร่วมสมัย” แบ่งการ
วิเคราะห์ผลงานเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานก่อนผลงานวิทยานิพนธ์และช่วง
การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ดังนี้   
 
1.วิเคราะห์ผลงานช่วงการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
            การสร้างสรรค์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษาค้นคว้าและ
ทดลองสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาทางแนวความคิด แสดงออกด้วยเทคนิคทางจิตรกรรม 2 มิติแล้ว
น าไปปฏิบัติเป็นผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ จ านวน 4 ชิ้น  เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ และน าไป
ปรับปรุงเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป 
  แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นเรื่องราวของความประทับใจในความงาม
ของเครื่องเซ่นไหว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกติดกับคนไทยมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจ และช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจได้อย่างน่าประหลาด ซึ่งเครื่องเซ่นไหว้นั้นสามารถแสดงออกถึงความ
หลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทยได้ และเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตามยุคสมัยผ่านเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาเหล่านั้น   
  รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน  กระบวนการสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นผลงาน 
จิตรกรรมรูปแบบเสมือนจริง ได้จากการศึกษาข้อมูลภาคสนามถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และค้นพบ
กับพฤติกรรมของคนไทยต่อการบูชา การเซ่นไหว้ ที่ถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่คนไทยท ากันบ่อยครั้ง 
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จึงเกิดเป็นความประทับใจและสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงออกถึง
ความเชื่อที่ยากจะลบเลือนออกจากชีวิตรวมถึงของเซ่นไหว้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งมีความ
เป็นร่วมสมัยมากขึ้นด้วย จึงถ่ายทอดออกมาเพ่ือแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงความงามจาก ความเชื่อ
และความศรัทธา จนได้ผลงานก่อนหัวข้อวิทยานิพนธ์จ านวน 4 ชิ้น 
 
2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  
  การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการวิเคราะห์การสร้างสรรค์
แบบต่อเนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ข้อสรุปต่อข้อดีและข้อเสียต่างๆ และ
ปัญหาในการสร้างสรรค์เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ไทยบูชาร่วมสมัย” ซึ่ง
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แสดงออกถึงความงามทางความเชื่อ จากของเซ่นไหว้ที่เป็นร่วมสมัย และสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับ
ความเชื่อพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
ผลงาน โดยอาศัยการสื่อสารผ่านแววตาของวัตถุเพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงชีวิตที่แฝงไปกับหุ่นที่เป็น
เครื่องเซ่นไหว้ ท าให้ผลงานเกิดความลึกลับ สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมแนวเสมือนจริง ด้วย
เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ อันมีรูปแบบที่เป็นมุมมองเฉพาะตน มีผลงานทั้งสิ้นจ านวน 3 ชิ้น ซึ่งได้
วิเคราะห์ผลงานตามล าดับดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1  
  แสดงการวิเคราะห์ผลงานด้านลักษณะการจัดองค์ประกอบของภาพชิ้นที่ 1 โดยเน้น
จุดเด่นอยู่ตรงกลางของภาพ ภาพแออัดไปด้วยตุ๊กตารูปเป็ดซึ่งเป็นเครื่องเซ่นไหว้ จึงใช้น้ าหนักในการ
ผลักระยะความลึกตื้นของผลงาน คลุมบรรยากาศด้วยโทนสีเข้มดูลึกลับ ลักษณะทิศทางวางอยู่บนพ้ืน
มั่นคงไม่เคลื่อนไหว แสดงอารมณ์ด้วยแววตาที่จ้องมองกันไปมา สร้างสรรค์โดยเทคนิคสีน้ ามันบน
ผ้าใบ ในรูปแบบเสมือนจริง  
 

 
 
ภาพที่ 33  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1  
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  140x177 ซม. 
  ปี  2558  
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ภาพที่ 34 แสดงการวิเคราะห์ทิศทางของเส้นผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 35 แสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 36 แสดงการวิเคราะห์น้ าหนักผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 37 แสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ที่ 1 
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  2.2 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  
  ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2 เนื้อหาแสดงออกชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเซ่น
ไหว้ โดยสัญลักษณ์รูปปั้นม้าลายซึ่งเป็นที่พบเห็นได้บ่อยครั้งกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จากความคุ้น
ชินจึงถูกน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ โดยให้จุดเด่นอยู่ทางขวาและกระจายทิศทางไป
ทางซ้าย เสนอมุมมองที่เบียดเสียดกันของรูปปั้นที่แสดงถึงจ านวนมากมายและแออัด สะท้อนความ
ศรัทธาให้น้ าหนักในการผลักระยะลึกและตื้น และแสงที่ตกกระทบเพ่ือเน้นจุดเด่นและเพ่ิมความ
น่าสนใจ และแววตาที่ชัดเจนมากกว่าวิทยานิพนธ์ชิ้นแรก 
 

 

ภาพที่ 38  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2  
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  140x200 ซม. 
  ปี  2558 
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ภาพที่ 39 แสดงการวิเคราะห์ทิศทางของเส้นผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
 

 

ภาพที่ 40 แสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 41 แสดงการวิเคราะห์น้ าหนักผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
 

 

ภาพที่ 42 แสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ที่ 1 
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2.3 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เลือกใช้สัญลักษณ์เครื่องเซ่นไหว้ที่มี
ความคุ้นชินต่อการพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง จุดเด่นถูกจัดวางให้อยู่ตรงกลางของภาพและถูกซ้อนด้วยตุ๊กตา
นางร าเพ่ือเป็นการผลักระยะ บรรยากาศและน้ าหนักไม่มืดเข้มเหมือนผลงาน 2 ชิ้นที่ผ่านมา สีสัน
สดใสมากขึ้น  ท่วงท่าถอดมาจากท่าทางการร าของคน แต่ก็คงความเป็นตุ๊กตาที่ดูนิ่งแข็ง แสดง
อารมณ์ด้วยดวงตาที่ผิดปกติ ซึ่ งผลงานชิ้นนี้ที่แสดงออกเพ่ือตอบสนองกับเนื้อหาได้น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์ 2 ชิ้นแรก 

 
 

 

ภาพที่ 43  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3  
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  126x187 ซม. 
  ปี  2558 
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ภาพที่ 44 แสดงการวิเคราะห์ทิศทางของเส้นผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
 

 

ภาพที่ 45 แสดงการวิเคราะห์รูปทรงผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 46 แสดงการวิเคราะห์น้ าหนักผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
 

 

ภาพที่ 47 แสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ที่ 3 
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 2.4 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 น าเสนอรูปปั้นไก่ชน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่นิยมใช้ในการแก้บน
กับศาลหรืออนุสาวรีย์ต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมาหราช เป็นต้น ซึ่งมีความเชื่อมโยงมาจากความชอบส่วนตัวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ่ายทอดถึงความ
ศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์จากจ านวนที่มากมายและแน่นแออัด และความงามของสีสันในตัวของรูป
ปั้นไก่ที่สลับกันระหว่างสีแดง เหลือง เขียวและด า พร้อมกับแสงเงาที่สาดส่องลงมากระทบท าให้เกิด
มิต ิและยังคงแฝงความรู้สึกในดวงตาซึ่งมีอารมณ์ที่หลากหลาย ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 นี้สามารถ
ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ได้มากท่ีสุด 
 

 

ภาพที่ 48  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
  เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
  ขนาด  136x160 ซม. 
  ปี  2558 
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ภาพที่ 49 แสดงการวิเคราะห์ทิศทางของเส้นผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
 

 

ภาพที่ 50 แสดงการวิเคราะห์รูปทรงของเส้นผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
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ภาพที่ 51 แสดงการวิเคราะห์น้ าหนักผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
 

 

ภาพที่ 52 แสดงการวิเคราะห์สัดส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ที่ 4 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   60 
 

60 
 
 

ตารางที่ 4 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1-4 
 

ชิ้นที่ 
 

ผลงาน 
 

แนวคิด 
 

การพัฒนาผลงาน 
1  จากพื้นฐานความเชื่อของคนไทยร ื่

องการบนบานสานกล่าว การเซ่น
ไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งของที่
เป็นร่วมสมัยเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึงความคิด
และอารมณ์ความรู้สึกและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ชมงานได้คิด
ตระหนักถึงความจริงของความ
เช่ือกับความงมงาย 

ผลงานชิ้นที่ 1 แสดงออกถึงของเซ่นไหว้
ที่มีความแปลกตาภาพแออัดไปด้วย
ตุ๊กตารูปเป็ดซ่ึงเป็นเครื่องเซ่นไหว้จึงใช้
น้ าหนักในการผลักระยะความลึกตื้นของ
ผลงาน คลุมบรรยากาศด้วยโทนสีเข้มดู
ลึกลับ ลักษณะทิศทางวางอยู่บนพื้น
มั่นคงไม่เคลื่อนไหว แสดงอารมณ์ด้วย
แววตาที่จ้องมองกันไปมา 

2  จากพื้นฐานความเชื่อของคนไทยร ื่
องการบนบานสานกล่าว การเซ่น
ไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งของที่
เป็นร่วมสมัยเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึงความคิด
และอารมณ์ความรู้สึกและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ชมงานได้คิด
ตระหนักถึงความจริงของความ
เช่ือกับความงมงาย 

ผลงานชิ้นที่ 2 เลือกใช้สัญลักษณ์รูปปั้น
ม้าลาย โดยให้จุดเด่นอยู่ทางขวาและ
กระจายทิศทางไปทางซ้าย เสนอมุมมอง
ที่ เบียดเสียดกันของรูปปั้นแสดงถึ ง
จ านวนที่มากมายแออัด สะท้อนความ
ศรัทธาให้น้ าหนักในการผลักระยะลึก
และตื้น และแสงที่ตกกระทบเพื่อเน้น
จุดเด่นและเพิ่มความน่าสนใจ และแวว
ตาที่ชัดเจนมากกว่าวิทยานิพนธ์ชิ้นแรก 
 

3  จากพื้นฐานความเชื่อของคนไทยร ื่
องการบนบานสานกล่าว การเซ่น
ไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งของที่
เป็นร่วมสมัยเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึงความคิด
และอารมณ์ความรู้สึกและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ชมงานได้คิด
ตระหนักถึงความจริงของความ
เช่ือกับความงมงาย 

ผลงานชิ้นที่ 3 จุดเด่นถูกจัดวางให้อยู่
ตรงกลางของภาพและถูกซ้อนด้วยตุ๊กตา
น า ง ร า เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ผ ลั ก ร ะ ย ะ 
บรรยากาศและน้ าหนักไม่มืดเข้มเหมือน
ผลงาน 2 ชิ้นที่ผ่านมา สีสันสดใสมากขึ้น  
ท่วงท่าถอดมาจากท่าทางการร าของคน 
แต่ก็คงความเป็นตุ๊กตาที่ดูนิ่งแข็ง แสดง
อารมณ์ด้วยดวงตาที่ผิดปกติ ซ่ึงผลงาน
ชิ้นนี้ที่ แสดงออกเพื่อตอบสนองกับ
เนื้อหาได้น้อยกว่าวิทยานิพนธ์ 2 ชิ้น
แรก 

4 

 

จากพื้นฐานความเชื่อของคนไทยร ื่
องการบนบานสานกล่าว การเซ่น
ไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งของที่
เป็นร่วมสมัยเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้สร้างสรรค์แสดงออกถึงความคิด
และอารมณ์ความรู้สึกและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ชมงานได้คิด
ตระหนักถึงความจริงของความ
เช่ือกับความงมงาย 

ผลงานชิ้นที่ 4 ถ่ายทอดถึงความศรัทธา
และคว าม ศักดิ์ สิ ท ธิ์ จ า กจ า นวนที่
มากมายและแน่นแออัด และความงาม
ของสีสันในตัวของรูปปั้นไก่ที่สลับกัน
ระหว่างสีแดง เหลือง เขียวและด า 
พร้อมกับแสงเงาที่สาดส่องลงมากระทบ
ท าให้เกิดมิติ และยังคงแฝงความรู้สึกใน
ดวงตาซึ่งมีอารมณ์ที่หลากหลาย ผลงาน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 นี้สามารถตอบสนอง
กับวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ได้มาก
ที่สุด 
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 

1. สรุปในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ไทยบูชาร่วมสมัย” มีแนวความคิดจากประสบการณ์พ้ืนฐาน
ที่เกิดกับการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทยในเรื่องของความเชื่อ การบนบานสานกล่าว แสดงให้เห็น
ถึงความต่อเนื่องในการเซ่นไหว้ที่ยังมีอยู่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องเซ่นไหว้ สะท้อนมุมองเรื่อง
ความกตัญญู การตอบแทนพระคุณ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และแรงแห่งความศรัทธาอันมหาศาล 
  การศึกษาได้ทดลองถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมโดยการเข้าไปศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆ 
จนเกิดความประทับใจและตระหนักถึงการด ารงอยู่ของคนไทย โดยอาศัยที่พ่ึงทางใจที่ไร้ตัวตนเป็นข้อ
ที่ท าให้ได้คิดและวิเคาระห์ถึงความส าคัญ และพฤติกรรมที่คนไทยปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือการบน
บานสานกล่าวโดยแสดงเนื้อหาผ่านเครื่องเซ่นไหว้เหล่านี้  โดยใช้รูปแบบการสร้างสรรค์แนวเสมือน
จริง ซึ่งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน ซึ่งผลที่ได้รับจากการศึกษา 
ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ สรุปได้ดังนี้ 
  ผลงานเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แนวเหมือนจริง (Realistic) สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค 
สีน้ ามันบนผ้าใบ จ านวนทั้งสิ้น 3 ชิ้น เกิดจากสร้างสรรค์ในมุมมองส่วนตัว โดยอาศัยความงามจาก
การจัดองค์ประกอบ แสงและเงา ความประสานกลมกลืน เพ่ือถ่ายทอดผลงานได้อย่างตรงไปตรงมา
และสมบูรณ์แบบ  
 
2. อภิปรายในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
  การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ไทยบูชาร่วมสมัย” สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้  
  2.1 ความเชื่อเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้ง
บรรพบุรุษ การบนบานสานกล่าวเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่คนไทยยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึง
คราที่ผู้สร้างสรรค์ได้พบเห็นและได้สัมผัสกับความเชื่อเหล่านี้  ซึ่งตรงกับยุคสมัยที่ก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เรื่องของวิทยาศาสตร์มากมาย ความก้าวหน้าทั้งหลายไม่ได้มีส่วนให้ความเชื่อเหล่านี้ลบ
เลือนออกจากชีวิตไปได้ เป็นสิ่งที่ส่งผลทางด้านจิตใจโดยตรง สร้างความเชื่อมั่นแก่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินชีวิตให้มีความสุขแม้จะเป็นที่พ่ึงสุดท้ายแล้วก็ตาม ความเชื่ออันแรงกล้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ผู้สร้างสรรค์ได้คิด วิเคราะห์ถึงความส าคัญ คุณค่า ตลอดจนการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่
สะท้อนให้เห็นมุมมองเล็กๆ ที่ต้องการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกและสร้าง
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ปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ชมงานได้คิดตระหนักถึงความจริง ความเชื่อกับความงมงาย ผู้ชมผลงานเป็นผู้
ตัดสินเอง 
  2.2 รูปแบบศิลปะแบบเสมือนจริง (Realistic) เป็นรูปแบบที่สามารถน ามาถ่ายทอดให้
ผู้ชมงานหรือผู้สร้างสรรค์ได้แสดงออกในผลงานศิลปะได้ชัดเจนตรงต่อเนื้อหาและเจตนา  เพราะ
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ต้องการสร้างความงามที่ปกคลุมไปด้วยความเชื่อ ชวนให้ผู้คนสนใจและได้
ตระหนักถึงความจริงที่เป็นอยู่ของคนไทยในเรื่องของความเชื่อการบนบานสานกล่าว ผ่านมุมมองของ
ผู้สร้างสรรค์ โดยแต่งเติมสีสันที่เกินความจริง แววตาที่ผิดปกติ ท าให้ภาพแฝงไปพร้อมกับความงาม
และความลึกลับในคราเดียวกัน 
  2.3 เทคนิคและวิธีการทางด้านจิตรกรรม ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สีน้ ามันในการสร้างสรรค์
ผลงานเป็นหลัก ซึ่งคุณสมบัติสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ออกตามความต้องการ ทั้งการสร้างพ้ืนผิว
ของวัตถุ อารมณ์ของบรรยากาศ ความคมชัด และความเบลอ ซึ่งตอบสนองทุกโจทย์ที่ต้องการได้ 
  ผลที่ได้คือ การสร้างสรรค์ผลงานมีความน่าสนใจ มีการน าเสนอของเซ่นไหว้ที่มีความร่วม
สมัยแตกต่างจากเครือ่งเซ่นไหว้ในอดีต ซึ่งเป็นมุมมองเล็กๆ ที่ใกล้ตัวกับผู้สร้างสรรค์รวมถึงผู้คนทั่วไป
ด้วย ผลงานแสดงออกในรูปแบบเหมือนจริง เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบโดยวิธีเกลี่ยเรียบเนียน ผลงาน
สามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย ผลงานมุ่งเน้นแสดงออกถึงความงามที่มาพร้อมกับความลึกลับ สิ่งที่
มองไม่เห็น และสะท้อนความศรัทธาที่มีไม่เสื่อมคลายและจะมากขึ้นทุกวันๆ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับความกตัญญูของคนไทยที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่าน
เครื่องเซ่นไหว้เหล่านี้ 
 
3. ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
  3.1 การท างานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ในเรื่องของความเชื่อ จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาหา
ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และต้องอาศัยประสบการณ์การได้เข้าไปสัมผัสกับสถานที่จริง 
ซึมซับถึงอารมณ์ความรู้สึกและบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความเชื่อให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาผลงาน
และเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่น่าสนมากข้ึน   
  3.2 อิทธิพลด้านศิลปกรรม ควรจะศึกษาผลงานศิลปะทั้งรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
วิธีการคิด เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตน และศึกษาจากศิลปินหลายๆ 
ท่าน ที่ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจซึ่งไม่จ าเป็นว่าผลงานของศิลปินจะมีแนวโน้มเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน
หรือไม่ อยู่ที่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรเป็นส าคัญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลงานได้อย่างดี  
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 3.3 เทคนิควิธีการ ควรศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาใช้อย่างละเอียดและมี
ความพร้อม โดยการสร้างสรรค์ใช้น ามันลีนสีดที่มีความแห้งเร็วเกินไป ท าให้พ้ืนผิวของผลงานมีความ
หนืดอย่างรวดเร็วจึงสร้างสรรค์ผลงานไม่ต่อเนื่อง ท าให้สีลอกติดมากับพู่กัน แก้ไขโดยการใช้น ามันลีน
สีดธรรมดา พ้ืนผิวของผลงานจะหมาดก าลังพอดีจึงเขียนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด บรรยากาศมีความ
มืดด าซึ่งเข้มมากเกินไปท าให้ขาดรายละเอียดของผลงาน และท าให้ผลงานดูทึบตัน ไม่แสดงระยะ
ความตื้นลึก 
  3.4 นอกจากเทคนิคสีน้ ามันแล้ว ในการสร้างสรรค์ผลงานในชิ้นต่อไป อาจใช้เทคนิค
สื่อผสมอ่ืนๆ เข้ามาร่วมด้วยจะยิ่งท าให้ผลงานที่ได้มีความน่าสนใจ หลากหลายและทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
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