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54901332: สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา 

คาํสาํคญั:  บรรยากาศความศรัทธา / พระเจา้ตนหลวง 

 สิทธิโชค  เตม็สวสัดิ: บรรยากาศความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  

ศ.เกียรติคุณ ปรีชา  เถาทอง และ อ.ดร.วิสูตร โพธิเงิน. 120 หนา้. 

 

 พระเจา้ตนหลวงเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองพะเยา เป็นพระประธานอยูใ่นพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ 

จังหวดัพะเยาเดิมชือ พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอียงเมืองพะเยา เนืองจากสร้างขึนบริเวณริมหนองเอียง ซึงภายหลัง

เรียกว่า กว๊านพะเยา เป็น สร้างขึนในปี พ.ศ. 2034 พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปันปิดทอง ปางมารวิชยั 

ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในดินแดนลา้นนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยาและชาวภาคเหนือ 

  ผลงานวิทยานิพนธ์ หวัขอ้เรือง "บรรยากาศความศรัทธา พระเจ้าตนหลวง" ไดรั้บความบนัดาลใจ

มาจากองคพ์ระเจา้ตนหลวง  พระประธานในวิหารวดัศรีโคมคาํ จังหวดัพะเยา อนัเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง

พะเยา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวภาคเหนือ อีกทงัความเชือของพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ทีมีต่อองคพ์ระเจา้ตน

หลวง ซึงก่อใหเ้กิดเป็นวิถีวฒันธรรมประเพณีทีดีงาม สะทอ้นภาพแห่งศรัทธาสาธุชนทีผูกพนักบัพระพุทธศาสนา

มาตงัแต่ครังอดีตจนถึงปัจจุบนั 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี มีวตัถุประสงค์เพือสืบทอดวิถีวฒันธรรม ประเพณี ความ

เชือและความศรัทธาทีพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา และอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาว

พะเยา มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากสถานทีจริง เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางดา้นสถาปัตยกรรมภายในพระวิหาร พุทธ

ลกัษณะ ขององคพ์ระเจา้ตนหลวง บรรยากาศภายในพระวิหารและบริเวณโดยรอบ สาํรวจการแต่งกายของผูค้นใน

ปัจจุบนัทีเขา้มากราบสักการะ ในวัดศรีโคมคาํรวมทงัวดัในชุมชน นาํวิเคราะห์องค์ประกอบ รูปแบบวิธีการ 

พฒันาเป็นแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานแสดงบรรยากาศของความศรัทธาภายในพระวิหารพระเจา้ตนหลวง เพือ

ตอ้งการแสดงออกถึงความประทบัใจ ในคุณค่าของศาสนาสะทอ้นความเชือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ

ชาวพะเยาและสังคมไทย สือความหมายเชือมโยงถึงวิถีการปฏิบติับูชาของพุทธศาสนิกชน รวมทงัสะทอ้นคุณค่า

ทางสุนทรียภาพทีเปียมด้วยความสงบสุข วฒันธรรมประเพณีทีดีงาม ทีมีรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

เพิมเติมและพัฒนาในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั (Thai Contempolary Painting) ดว้ยเทคนิคสีอะคริลิค 

จาํนวน 2 ภาพ ขนาด 145 X 180 เซนติเมตร 
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54901332: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 

KEY WORD: ATMOSPHERE OF FAITH / PRACHAOWTONLOUNG 

  SITTICHOK  TEMSAWAT: ATMOSPHERE OF FAITH: PRACHAOWTONLOUNG. THESIS 

ADVISORS: PROF.EMERITUS PREECHA THAOTHONG AND WISUD PO-NGERN, Ph.D. 120 pp. 

 

 Pra chao ton laung is the respectable image of Buddha of Phayao, the principle Buddha image in 

Sri Khom Kham temple, which formerly name is Pra Chao Ton Laung Tung iang of Phayao, as be constructed 

at Nong-iang waterside which, which later called Kwan Phayao. Pra chao ton laung, which is Pang Man Wichai, 

Chiang Saen Buddha image genera, gilded stucco which was constructed in 2034 B.E. It is the largest Buddha 

image in Lanna, or Northern Territory and being the center of the mind of the Buddhist people of phayao and 

Northern residents. 

 Thesis entitled " Faith atmosphere toward Pra chao ton laung "get  inspiration from Pra chao ton 

laung, the principle Buddha image in Sri Khom Kham temple, Phayao province which is the respectable image 

of Buddha of Phayao province, including being the center of the mind of the Buddhist people of phayao and 

Northern residents.  Moreover, the faith of Buddhists in Phayao toward Pra chao ton laung, this caused the good 

traditions that reflect a commitment to the principles of faith toward Buddhism from the past to the present. 

 The creation of this art thesis aims to inherit the culture, tradition, belief and faith of Buddhists in 

Phayao, Moreover, to conserve and disseminate Buddhism culture of Phayao people.  Data related the internal 

architecture of the temple from the actual location is collected, including, Pra chao ton laung Buddha image 

characteristics, the atmosphere in the temple and the surrounding area. Moreover, exploring the dresses of 

people who come to respect the Buddha image in Sri Khom Kam temple and another temple surrounded, are 

performed. Then, apply analysis of elements, patterns and approaches to develop the guidelines in faith of 

atmosphere creation. As to demonstrate to impressions on the virtues of religion reflects the faith toward 

Buddhism of people as well as reflections on aesthetics filled with peace. The nice culture and tradition which is 

Thai traditional painting and are developed in Thai contemporary painting techniques, with acrylic paint of 2 

images size 145 X 180 cm. 
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 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ หัวขอ้ "บรรยากาศความศรัทธา พระเจ้าตนหลวง" ได้

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความตงัใจ มีจิตทีตงัมนัน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระเจา้ตน

หลวง ทุ่งเอียงเมืองพะเยา บูรพมหากษตัริยผ์ูค้รองเมืองพะเยาแต่ครังอดีต ขอน้อมระลึกถึงคุณพระ
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ภาคการศึกษา ขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณปรีชา เถาทอง และ อาจารย ์ดร.วิสูตร โพธิเงิน 

อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร รองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติ

สุข รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้ รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวิชาทศันศิลปศึกษาทุกท่านที

ผลกัดันและเอาใจใส่ลูกศิษยทุ์กคนเท่าเทียมกัน ทีให้โอกาส กาํลงัใจ ให้คาํชีแนะหนทาง เป็น

กาํลงัใจในการ สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธชุ์ดนีอยา่งเต็มที และเพือนๆพีๆ ทศันศิลปศึกษา รุ่นที 

3 ทุกท่านทีคอยใหก้าํลงัใจเสมอมา 

 ขออาํนาจพุทธานุภาพแห่งองคพ์ระเจา้ตนหลวง ทุ่งเอียงเมืองพะเยา บารมีแห่งกษตัริยผ์ู ้

ครองเมืองพะเยา จงปกปักรักษาทุกท่านให้แคลว้คลาดปลอดภัย พบเจอแต่สิงทีดีงามตลอดไป 

ขอขอบพระคุณ 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

ทีมาความสําคญัของเรืองทีศึกษา 

 ดินแดนลา้นนาอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และตงัอยู่ในภาคพืนทวีปเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา มีพืนทีราบระหว่างหุบเขา 

เทือกเขาสูงเหล่านีจะต่อเนืองมาจากเทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาในแควน้ยนูานของจีน จึงทาํให้

ลกัษณะทิวเขาในภาคเหนือเป็นแนวยาวขนานกนัจากแนวทิศเหนือ – ใต ้การตงัถินฐานในภาคเหนือ

จะมีลกัษณะเด่นคือ กลุ่มเมืองจะกระจายตวัตามแอ่งหรือทีราบลุ่มแม่นาํ ลกัษณะการตงัถินฐานจะ

ยาวตามลาํนาํ ตามทีราบจะมีชุมชนหนาแน่น ส่วนบนพืนทีสูงจะมีประชากรเบาบางและเป็นทีอยู่

ของชาวลวัะและยาง ซึงดาํรงชีวิตดว้ยการปลกูขา้วไร่และพืชไร่ต่างๆ ดงันันวิถีชีวิตของคนพืนราบ

กบัคนบนพืนทีสูงจึงต่างกนั อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากการกระจายตวัไปตามแอ่งต่างๆทีมีภูเขาขวาง

กนันนัเอง จึงทาํใหแ้ต่ละเมืองติดต่อกนัลาํบาก ดงันนัแต่ละเมืองจึงมีลกัษณะเฉพาะถินของตน เช่น 

ภาษาทอ้งถิน จะพบว่ามีสาํเนียง คาํศพัทเ์ฉพาะถินต่างกนัไป แต่ถึงกระนันก็ยงัมีความเขา้ใจและอยู่

ร่วมกนัอยา่งสงบสุข  

 เนืองจากการมีพืนฐานทางประวติัศาสตร์ร่วมกนัมาอย่างยาวนาน จึงทาํให้มีความเชือ 

ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทีคลา้ยคลึงกนั แต่จะแตกต่างกนัไปบา้งก็ขึนอยูก่บัปัจจยัดา้นความเป็นอยู่

ทีต่างกนัของแต่ละทอ้งถินเป็นตวักาํหนดสาํคญั ในปัจจุบนัคาํว่า “ ลา้นนา ” เป็นทีรู้จกักนัทวัไปว่า

หมายถึง 8 จงัหวดัของภาคเหนือ คือ เชียงใหม่, ลาํพูน, ลาํปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, และ

แม่ฮ่องสอน โดยมีศนูยก์ลางสาํคญัของดินแดนลา้นนานับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั คือ เมืองเชียง-

ใหม่ ซึงมีอายคุรบ 700 ปี นบัตงัแต่ก่อตงัอาณาจกัรโดยพญามงัรายจนกระทงัถึง พ.ศ. 25391 

 พุทธศาสนาในดินแดนลา้นนา นบัแต่ศาสนาพุทธเขา้มามีอิทธิพลกบัชาวลา้นนา เจา้ผู ้

ครองนครในดินแดนแห่งนีลว้นเอาใจใส่ทาํนุบาํรุงศาสนา ยงัผลให้ดินแดนลา้นนามีศาสนวตัถุ

และศาสนสถานสาํคญัใหศ้าสนิกชนไดป้ฏิบติัธรรมเป็นจาํนวนมาก อาณาจกัรลา้นนาในอดีตเป็นที

                                                             

 
1 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวตัศิาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พรินติง, 2554), 50-51. 
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อยู่ของกลุ่มชนพืนเมืองทีเรียกว่า ลวะ มาก่อน ชนกลุ่มนียงัมีผูเ้รียกว่า “ลวัะ,ละวา้” อีกดว้ย ซึงผู ้

สืบคน้ประวติัลา้นนาไดก้ล่าวถึงความเกียวพนัระหว่างการปกครอง อาณาจกัรลา้นนากบัศาสนา

พุทธจากตาํนานต่างๆ ดงัเช่น ในตาํนานเชียงแสน กล่าวถึงการทีเจา้ชายสิงหนวติัอพยพคนจากทาง

เหนือลงมาตงัถินฐานอยู ่อาศยัและเรียกชือเมืองดงักล่าวว่า “สิงหนวติันาคพนัธุนคร” ซึงตาํนานระบุ

ว่าอยูใ่นสมยัพุทธศตวรรษที 5 หลงัจากนนั ลาํพนูก็ไดเ้จริญขึนตามลาํดบั โดยเฉพาะความเจริญทาง

พุทธศาสนา ต่อมา ก็ไดข้ยายไปตังเขลางคนคร คือเมืองลาํปางเพิมขึนเมือประมาณ พ.ศ.1400 

กษตัริยใ์นเมืองลาํพนูต่อจากพระนางจามเทวีก็ไดอุ้ปถมัภพุ์ทธศาสนา โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.1700-

1835 ทีกล่าวถึงพระญาอาทิตตราชสร้างพระเจดียห์ริภุญชยักลางเวียงลาํพูน เมือพญามงัรายยึดเมือง

ลาํพนูไดแ้ลว้ จึงไดเ้ริมตน้ราชวงศม์งัรายและเริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา อาณาเขตของอาณาจกัร

ลา้นนาในสมยันนั ครอบคลุมถึง 8 จงัหวดัในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน ลาํปาง พะเยา 

แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอนปัจจุบนั  

 จงัหวดัพะเยามีศาสนสถานทีสาํคญัทีเป็นแหล่งโบราณสถานหลายแห่ง โดยเฉพาะ

อย่างยิง วดัศรีโคมคาํ อ.เมือง จ.พะเยา ตงัอยู่ริมกว๊านพะเยา เป็นวดัคู่บ้านคู่ เมืองพะเยา เป็นที

ประดิษฐานองคพ์ระเจา้ตนหลวง พระประธานอยูใ่นวิหาร สร้างขึนในปี พ.ศ. 2034 ตรงกบัรัชสมยั

ของพญายอดเชียงราย กษตัริยล์า้นนาแห่งราชวงศม์งัราย และสมเด็จพระรามาธิบดีที 2 แห่งราชวงศ์

สุพรรณ-ภูมิ พระมหากษัตริยข์องกรุงศรีอยุธยา พระเจา้ตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปันปิดทอง 

ปางมารวิชยั ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในดินแดนลา้นนา "วดัศรี

โคม-คาํ"เป็นชือทีใช ้ทางราชการแต่ชาวบา้นโดยทวัไปยงัคงเรียกตามชือเดิมว่า วดัพระเจา้ตนหลวง 

หรือวดัทุ่งเอียงเนืองจาก มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นประธานของวดั และมีประวติัความเป็น

ปรากฏ ตามตาํนานเกียวขอ้งกบัการเสด็จมาของพระพุทธเจา้รวมถึงการแสดง พุทธทาํนายเกียวกบั

การสร้างพระเจา้ตนหลวง ในบริเวณทีเป็นหนองเอียง ในสมยัพระยาอุปราชเจา้บุรียรั์ตน์ไดท้าํการ

ก่อสร้างพระวิหาร,เสนาสนะต่างๆ และลาํดบัต่อมาก็ไดต้งัเป็น วดัขึนในสมยัของพระยาตู ้ครอง

เมืองพะเยา ชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปศกัดิสิทธิคู่บา้นคู่เมือง เดือนหกของทุกปีจะมีงานนมสัการ

พระเจา้ตนหลวง2 วดัศรีโคมคาํ เป็นวดัทีมีความแปลก ต่างจากวดัอืน เนืองจากมีตาํนานความเชือ

เรืองการเริมสร้างวิหารหลงัแรก ภายหลงัการขึนโครง ก่ออิฐ เพือก่อสร้างองค์พระเจา้ตนหลวง ซึง

แลว้เสร็จในวนัเพญ็เดือนแปด (ปฏิทินจนัทรคติแบบลา้นนา) ตรงกบัวนัขึน 15 คาํ เดือนหกของไทย 

มีการฉลององค์พระครังแรก เรียกว่า เทศกาลแปดเป็ง เทศกาลแปดเป็ง จดัขึนทุกปี ในช่วงเดือน

                                                             

 
2 เกรียงศกัดิ ชยัดรุณ, ผูร้วบรวม, ศรีโคมคาํ (พะเยา: นครนิวส์การพิมพ,์ 2553), 56. 
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พฤษภาคม ช่วงสปัดาห์วนัวิสาขบูชา ในงาน มีการทาํบุญฉลององค์พระ การสวดมนต์ตนั3 การปิด

ทององคจ์าํลองพระเจา้ตนหลวง บูชาดว้ยดอกไมธู้ปเทียนในคืนวนัวิสาขะ 

 ชาวพะเยามีความเชือ ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและองค์พระเจ้าตนหลวง 

พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่ เมือง อนัเป็นศูนยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพะเยาทังมวล ที

ก่อใหเ้กิดวิถีทางวฒันธรรมทีดีงามนี ไม่เป็นเพียงจะเกิดประเพณีทีจดัเพือการนมสัการพระเจา้ตน

หลวงเพียงทุกปีเท่านัน แต่ประเพณีได้สอนให้ พุทธศาสนิกชนตังมั นอยู่ในศีลธรรมทีดีงาม 

เช่นเดียวกบัประเพณีทีบรรพบุรุษไดส้งัสมไว ้ใหล้กูหลานไดสื้บสานและรู้จกัวิถีวฒันธรรมทีงดงาม 

ขา้พเจ้าเห็นความสาํคญัของวฒันธรรมทีดีงามนี จึงไดน้าํเสนอดว้ยบรรยากาศของความศรัทธา 

ความสงบ ตงัมนัตงัจิตถวายเป็นพุทธบูชา นมสัการพระเจา้ตนหลวง เมืองพะเยา นาํเสนอผ่านพิธี

กรรมการบูชา ทีมีพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา แสดงถึงวิถีวฒันธรรมทีงดงาม มาถ่ายทอดเป็นรูปแบบ

กระบวนการทางดา้นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยั (Thai Contempolary Painting) ในความรู้สึกของ

ตนเอง เป็นการเผยแพร่และอนุรักษไ์วซึ้งวิถีวฒันธรรม ยดึมนัในหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้ และ

ดาํรงไวซึ้งบวรพระพุทธศาสนา ใหค้งอยูคู่่กบัผนืแผน่ดินลา้นนาสืบไป 
 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 1. เพือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จากองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรม องคพ์ระเจา้ตนหลวง ภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา แสดงบรรยากาศ

ความศรัทธา ความสงบร่มเยน็ สะทอ้นผา่นวิถีวฒันธรรม ประเพณี ของชาวพะเยาทีมีต่อองคพ์ระเจา้

ตนหลวง 

 2. อนุรักษ์วิถีวฒันธรรม ประเพณีของชาวพะเยา ด้วยการบันทึกข้อมูลเป็นงาน

จิตรกรรมไทยร่วมสมยั 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

  1. ขอบเขตดา้นเนือหา ถ่ายทอดเรืองราวความเชือ ความศรัทธา วิถีวฒันธรรม ประเพณี 

ทีมีต่อองคพ์ระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูปคู่บา้น คู่เมืองพะเยา และสะทอ้นภาพวถีิชีวิตของชาวพะเยา

ในปัจจุบนั ในบรรยากาศของความศรัทธา ความสงบ ภายในพระวิหารวดัศรีโคมคาํ  

 2. ขอบเขตดา้นรูปแบบ สร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีร่วมสมยั  2 

มิติ ผสมสานการสร้างสรรคบ์รรยากาศแบบจิตรกรรมร่วมสมยั ดว้ยค่าสีนาํหนัก การใชค่้าต่างแสง 

(Chiaroscuro) สร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความสงบ ทีสือในเรืองราวของหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไดดี้ยงิขึน 

                                                             

 3 การสวดมนต ์ตลอดทงัคืนวนัวิสาขบูชาจนถึงรุ่งเชา้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

  พระเจ้าตนหลวง หมายถึง ชือเรียกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของชาวลา้นนา ตน หมายถึง 

องค ์หลวง หมายถึงใหญ่ นิยมเรียกเฉพาะพระเจา้ตนหลวง ทีวดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

 จติรกรรมไทยแบบประเพณ ีหมายถึง เป็นงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติมีองคป์ระกอบแบบ

ตานกมอง (bird's eye view) รูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน นิยมเขียนและพบไดต้ามผนังวิหาร 

หรืออุโบสถ ตามวดัต่างๆ 

 กกกกกกกกค่าต่างแสง (Chiaroscuro) หมายถึง ความตดักนัของความมืดกบัความสว่าง ซึงเป็นคาํที

มกัจะใช้สําหรับภาพเขียนทีใช้การตัดกันอย่างรุนแรงทีมีผลต่อองค์ประกอบของภาพทังภาพ 

ลกัษณะของภาพก็คลา้ยกบัการใชส้ปอตไลทบ์นเวที แต่ศิลปินและนักประวติัศาสตร์ศิลป์ก็ใชค้าํนี

ในการกล่าวถึงเทคนิคการใชค่้าแตกต่างของแสงซึงไม่จาํเป็นต้องรุนแรง เพือให้เกิดความรู้สึกว่า

เป็นมวลในการเขียนสิงทีเป็นสามมิติ เช่นร่างกายของมนุษย ์ในปัจจุบนัคาํนีก็ใช้ในการบรรยาย

ภาพถ่ายหรือภาพยนตร์ทีปรากฏออกมาในลกัษณะนี 
 

วธิีการดําเนินงาน 

กกกกกกกกศึกษาสาํรวจรวบรวมขอ้มลูทางดา้นเอกสารและภาคสนามทีเกียวขอ้งกบัองคพ์ระเจา้ตน

หลวง วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา วิถีวฒันธรรม ประเพณีของชาวพะเยา ทงัในอดีตและปัจจุบนั ที

จดัขึนเพือถวายเป็นพุทธบูชาแด่องคพ์ระเจา้ตนหลวง แบ่งไดด้งันี 

กกกกกกกก1. สาํรวจศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ เอกสารวิชาการ หนังสือ ความเป็นมาพุทธ

ลกัษณะขององคพ์ระเจา้ตนหลวง 

กกกกกกกก2. สาํรวจขอ้มลูทางสถาปัตยกรรม องคป์ระกอบภายในพระวิหาร ประดิษฐานองค์พระ

เจา้ตนหลวง 

กกกกกกกก3. สํารวจข้อมูลด้วยการบนัทึกภาพและภาพร่าง กลุ่มคนการแต่งกายของผูค้นใน

ปัจจุบนั 

กกกกกกกก4. วิเคราะห์ผลงานก่อนทาํวิทยานิพนธ ์นาํมาพฒันาเป็นผลงานวิทยานิพนธ ์

กกกกกกกก5. รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มลู นาํมาเป็นแนวทางในการจดัองคป์ระกอบของผลงาน  

กกกกกกกก6. ทาํแบบร่างแนวความคิด-ลายเสน้และร่างขยายแบบละเอียดขนาดจริง 

กกกกกกกก7. ปฏิบติังานการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ ์บนเฟรมผา้ใบ 2 ภาพ ใหไ้ดต้ามวตัถุประสงค์

ทีตอ้งการ 

กกกกกกกก8. เรียบเรียงขอ้มลูในการจดัทาํรูปเล่มวิทยานิพนธ ์

กกกกกกกก9. เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธสู่์สาธารณชน 

   ส
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เครืองมอืในการทําวทิยานิพนธ์ 

กกกกกกกกในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์เป็นผลงานจิตรกรรมบนผา้ใบ จึงมีอุปกรณ์และ

วสัดุทีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ดงันี 

กกกกกกกกอุปกรณ์ 

กกกกกกกก1. กระดาษร่างภาพ ขนาด A4 และ A1 

กกกกกกกก2. พู่กนั  พู่กนัแบน ขนาด 10-14 

กกกกกกกก3. พู่กนัพิเศษ เบอร์ 0,1,2,3 และ เบอร์ 5 

กกกกกกกก4. แปรงทาสีขนาด 4 -5 นิว 

กกกกกกกก5. แอร์บรัช ขนาด 0.3 มิลลิเมตร 

กกกกกกกก6. ปัมลม 

กกกกกกกกวสัดุ 

กกกกกกกก1. เฟรมผา้ใบ จาํนวน 2 ชิน ขนาด 145X180 เซนติเมตร 

กกกกกกกก2. สีอะคริลิค ยหีอ้ SINCLAIR และ Gen-Toneไดแ้ก่ 

           2.1 สีแดงสม้ (Loco Orange) 

           2.2 สีแดงเขม้ (Toluidine Red) 

           2.3 สีนาํตาลแดง (Venetian Red) 

           2.4 สีนาํตาล (Burnt Sienna) 

           2.5 สีเหลือง (Hansan Yellow) 

           2.6 สีเหลืองสด (Permanent Yellow) 

           2.7 สีเหลืองดิน (Raw Sienna) 

           2.8 สีดาํ (Black) 

           2.9 สีขาว (White) 

           2.10 สีทอง (Gold) 

กกกกกกกก3. ดินสอ 2B 

กกกกกกกก4. ยางลบ 
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ประโยชน์ทไีด้รับ 

 1. พฒันาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีให้มีความร่วม

สมยัมากขึน 

กกกกกกกก2. เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทีตรงกบัแนวความคิด ดว้ยการใชอุ้ปกรณ์และ

เครืองมือแอร์บรัช(Airbrush) ซึงเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการสร้างบรรยากาศ 

กกกกกกกก3. ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีร่วมสมยัทีเกิดจากแนวความคิด ความผกูพนักบั

ทอ้งถินบา้นเกิด วิถีทางวฒันธรรมและความศรัทธาทีมีต่อพระพุทธศาสนา 
 

   ส
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บทที 2 

 

พนืฐานความคดิและอทิธพิลในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 ในการทาํงานศิลปะขึนมานัน มกัจะมีแรงบนัดาลใจมาจากสิงทีได้ใกลชิ้ด หรืออยู่

รอบๆตวัเรา  มิฉะนนัก็เกิดจากสิงทีสนใจจะศึกษาคน้ควา้ขึน สิงทงัหลายอาจไดจ้ากประสบการณ์ 

จากการไดรั้บรู้พบเห็นมาในชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะกบัการไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตแบบชาวบา้น

ชนบทห่างไกล อีกทงัความผกูพนัทีมีกบัธรรมชาติ ป่าเขา ตน้นาํลาํธารและการไดพึ้งพาอาศยักนั 

ความสามคัคีทีช่วยเหลือกนั และอีกประการหนึงคือความศรัทธาทีมีต่อพระพุทธศาสนา ทีมีมาอย่าง

ยาวนานถือเป็นสิงทียดึเหนียวจิตใจถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ความศรัทธาเหล่านนัส่งผลใหต้งัมนัทีจะ

ปฏิบติัตามพระธรรมคาํสงัสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระผูท้รงชีทางแห่งการหลุดพน้ ความ

ศรัทธาเหล่านันทําให้ เกิดว ัฒนธรรมประเพณี  มากมาย แต่ละครัง เ มือถึงว ันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาขึน โดยเฉพาะงานสาํคญัประจาํปีของจงัหวดัพะเยา คืองานบุญหรือทีชาวลา้นนา

เรียกกนัว่า "ปอยหลวง"1 ขึนทีวดัศรีโคมคาํ หรือวดัพระเจา้ตนหลวง คืองานนมสัการพระเจา้ตน

หลวง ก็จะเห็นชาวบา้นร่วมแรงร่วมใจกนัจดังานขึน บรรยากาศของเหล่าพุทธศาสนิกชนมากมาย 

จากทวัทุกสารทิศ ทีหลงัไหลเขา้มาร่วมงานประเพณีทียงิใหญ่ประจาํปี เพือนมสัการองค์พระเจา้ตน

หลวง องคใ์หญ่ทีสุดในดินแดนลา้นนา เฉกเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ทีมีความศรัทธาในองค์พระเจา้ตน

หลวง ภาพทีไดเ้ห็นพุทธศาสนิกชนมากมายมากราบขอพรพระเจา้ตนหลวง เสมือนการไดเ้ขา้เฝ้า

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นภาพบรรยากาศแห่งพลงัศรัทธา ภาพผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ นุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์

ปฏิบติัธรรม ถวายขา้วตอก ดอกไมธู้ปเทียน เบืองหน้าองค์พระเจา้ตนหลวง  เป็นภาพทีประทบัใจ 

เปรียบไดเ้หมือนพลงัอนัศกัดิสิทธิ ทีปฏิบติัสืบต่อกนัมาชา้นาน ข้าพเจ้าเป็นคนหนึงทีได้สัมผสั

บรรยากาศนนัมาตงัแต่เด็ก และเกิดความศรัทธาในพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองพะเยาองคนี์  

 จากเรืองราวทีไดเ้ห็นมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบนั ไดป้รากฏให้เห็นถึงความศรัทธา มุ่งใน

การปฏิบติัดี ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา อนัเป็นวีถีวฒันธรรมเฉพาะถิน ทาํให้เกิดการ ซึมทราบให้

ไดรั้บในสิงทีดีงามเหล่านันไว ้เป็นแรงบนัดาลใจในการยึดมนัในวฒันธรรมและประเพณีทีดีงาม

                                                             

กกกกกกกก1
 งานฉลองทียงิใหญ่ หรือ งานฉลองทีใหญ่โตมากซึงจะเป็นการฉลองถาวรวตัถุของวดั

หรือสิงก่อสร้างทีประชาชนช่วยกนัทาํขึนเพือประโยชน์แก่สาธารณะ 
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และเป็นข้อมูล ประกอบกับมุมมองแนวคิดในการนําเสนอสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ ์

รวมถึงการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลภาคเอกสารทางวิชาการ ภาคประวติัศาสตร์และลงสาํรวจพืนทีจาก

สถานทีจริง จึงได้สรุปข้อมูลทีเป็นพืนฐานทางความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ ได้  3 

ประเภท ดงันี 

กกกกกกกก1. อิทธิพลจากตาํนานพระเจา้ตนหลวง 

กกกกกกกก2. อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาและความเชือ 

กกกกกกกก3. อิทธิพลทางศิลปกรรม 
 

1. อทิธิพลจากตาํนานพระเจ้าตนหลวงและวดัศรีโคมคาํ 

กกกกกกกกพระเจา้ตนหลวง เป็นพระพุทธรูปศกัดิสิทธิ คู่บา้นคู่เมืองพะเยา  ในการทาํวิทยานิพนธ์

นีไดรั้บแรงบนัดาลใจ มากจากองค์พระเจา้ตนหลวงถือไดว้่าเป็นพืนฐานทางความคิดริเริม จึงได้

รวบรวมขอ้มลูในประเด็นการศึกษาเกียวกบัตาํนานพระเจา้ตนหลวงและวดัศรีโคมคาํ ไวโ้ดยสรุป

เพือใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของศาสนวตัถุ ซึงจะมีผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 

กกกกกกกกวดัศรีโคมคาํ เป็นวดัพระอารามหลวงชนัตรี สงักดัมหานิกาย อยูใ่นเขตการปกครองของ

คณะสงฆภ์าค 6 หนเหนือ ตงัอยู ่ ณ เลขที 692 หมู่ที 1 ถนนพหลโยธิน ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัพะเยา 

กกกกกกกกชือวดัและความหมาย  

กกกกกกกกวดัศรีโคมคาํ เป็นวดัทีน่าสนใจเพราะมีชือเป็นทีรู้จกักนัโดยทวัไปอยู่ถึง 4 ชือ คือวดัศรี

โคมคาํ, วดัพระเจา้ตนหลวง, วดัหนองเอียง และวดัหลวงนอก ซึงจะขอประมวลมาดงันี 

กกกกกกกกชือที 1 วดัศรีโคมคาํ ทีไดชื้อนีมาเพราะเป็นชือทางการทีใชเ้รียกกนั เป็นชือทีใชส้าํหรับ

การทาํนิติกรรมสัญญาต่างๆ ได ้หรือเป็นนิติบุคคล เท่าทีทราบชือนีมีสองทศันะคือ อยู่ ๆ ก็โพล่

ออกมาเป็นวดัศรีโคมคาํ อีกทศันะหนึงปรากฏในตาํนานของพระเจา้ตนหลวง2 

กกกกกกกกชือที 2  วดัพระเจ้าตนหลวง เหตุองค์พระทีได้ประดิษฐานอยู่ในอารามซึงเป็น

พระพุทธรูปขนาดทีใหญ่ทีสุดในเมืองลา้นนา ทีสาํคญัมีมาก่อนการสร้างวดัแห่งนีเสียอีก และเป็น

ชือทีติดปากชาวบา้นมากทีสุด 

กกกกกกกกชือที 3 วดัหนองเอียง เหตุเพราะบริเวณทีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นันเคยเป็น

หนองนาํชือว่าหนองเอียงมาก่อน สาํหรับคาํว่าหนองเอียงนันมีอยู่สองทศันะคือ ทศันะทีหนึงนก

                                                             

กกกกกกกก2
 พระครูโสภณปริยติัสุธี, นิทานพนืบ้านเมอืงพะเยา (พะเยา: กอบคาํการพิมพ,์ 2547), 

46-47. 
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เอียงโพธิสตัวถ์กูเหยียวจิกตีตายแลว้ตกลง ณ หนองนาํแห่งนี อีกทศันะหนึงพระยาร่วงจาํแลงกาย

เป็นนกเอียงบินหนีพระยางาํเมืองมาตก ณ หนองนาํนี  

กกกกกกกกชือที 4 วดัหลวงนอก เหตุเพราะในตวัเมืองพะเยา (เขตในกาํแพงเมืองเก่า) มีวดัหลวง

ราชสณัฐาน อนัเป็นวดัของพระสงัฆราชหวัเมือง ชาวพะเยาจึงเรียกวดัแห่งนีว่าวดัหลวงใน ส่วนวดั

ศรีโคมคาํเรียกว่าวดัหลวงนอก เพือใหรู้้กนั 

กกกกกกกกหลกัฐานการตงัวดั  

กกกกกกกกหลกัฐานที 1 ในปี 2067 ในยคุของพญาเมืองตูเ้จา้เมืองพะเยา และพญาเมืองแกว้เจา้เมือง

เชียงใหม่ โปรดใหมี้พระบรมราชานุญาตใหเ้ป็นวดั 

กกกกกกกกหลกัฐานที 2 ทางวดัไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ ในวนัที 4 กรกฎาคม 2529  

กกกกกกกกในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้ศึกษาข้อมูลทางประวติัศาสตร์ประกอบ 

โดยเฉพาะตาํนานพระเจา้ตนหลวง ซึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือตาํนานฉบบัเดิมซึงเป็นการปริวรรต

มาจากธรรมเมือง หรือคมัภีร์พืนเมือง โดยผูเ้ขียนใช้อกัษรลา้นนาในการเขียนตาํนานพระเจา้ตน

หลวง ไม่ระบุผูเ้ขียนเพียงแต่เป็นการคดัลอกสืบต่อกนัมา ในการนีพระธรรมวิมลโมลี เจา้อาวาสวดั

ศรีโคมคาํ ไดป้ริวรรตเอาไวแ้ละถูกตีพิมพล์งในหนังสือประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมเมือง

พะเยา จดัทาํโดยสาํนกัพิมพม์ติชน ปี 2538 หนา้ 405-410 ซึงเป็นสาํนวนภาษาทีเขา้ใจยาก จึงไดส้รุป

ความอีกสาํนวนหนึงเป็นการแต่งเติมอธิบายความใหเ้ขา้ใจง่ายตามยคุตามสมยั  
 

กกกกกกกกตาํนานพระเจ้าตนหลวง 

กกกกกกกกพระเจา้ตนหลวง หรือทีมีคนนิยมเรียกว่า พระเจา้ตนหลวงทุ่งเอียงเมืองพะเยา นนัมีทีมา

ดงันี คาํว่าพระเจา้ตนหลวง หมายความว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก คาํว่าทุ่งเอียง หมายความ

ว่าสถานทีประดิษฐานนันเป็นหนองนาํชือหนองเอียง คาํว่าทุ่ง หมายความว่าบริเวณดังกล่าว

โดยเฉพาะทิศตะวนัตกของวดั หรือกวา้นพะเยาในปัจจุบนัเคยเป็นทุ่งนามาก่อน คาํว่าเมืองพะเยา 

หมายถึงตงัอยูใ่นจงัหวดัพะเยา 

กกกกกกกกพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า 

กกกกกกกกเมือครังทีองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดต้รัสรู้อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณแลว้ และ

ทรงประทบัจาํพรรษาที 25 ณ พระเชตะวนัมหาวิหารในขณะทีทรงมีพระชนมายุได้ 60 พระชนัษา

อยูน่นั พระองคท์รงรําพึงในราชหฤทยัว่า“ เราจกัตงัมนัพระพุทธศาสนาไวใ้นโลก ” ดว้ยพระทยัที

เปรียมลน้ไปดว้ยพระเมตตามหากรุณาธิคุณว่า “ บดันีเรามีอายุพอสมควรแลว้ และเมือเราอายุครบ 

80 พรรษาก็จกัปรินิพพานจึงเป็นเวลาสมควรทีเราตถาคตจะเสด็จไปโปรดเทศนาสงัสอนเทวดาและ

มนุษยท์งัหลายในโลก ”ครันเมือออกพรรษาแลว้ พระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกพระมหาเถระซึง

ประกอบไปด้วยพระโสณเถระ พระอุตตรเถระ พระรัตนเถระ และพระอานนทเถระ เพือจะ
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ใหร่้วมเสด็จไปโปรดสรรพสตัวแ์ละประดิษฐานพระศาสนาในมณฑลน้อยใหญ่ทวัโลก ทรงเสด็จ

จารึก ณ เมืองลา้นนาการเสด็จครังนนั (ในเมืองลา้นนา) เริมตงัแต่เมืองเชียงใหม่ ลาํพนู เชียงดาว ตบั

เตา ฝาง แสนหวี เมืองลือ เมืองสิงห์ เมืองยอง พะยาก เชียงแสน ดอยตุง เมืองพะเยา ส่วนในเขตเมือง

พะเยา เริมตงัแต่ดอยนอ้ย แจ่โหว ้ม่อนจาํศีล ปูขวาง จอมไคร้ จอมแจง้ ขิงแกง สบแวน ในเขตเมือง

อืน ๆ เช่น น่านและแพร่ เป็นตน้ตงัแต่แจ่แห้ง ช่อแฮ ขวยปู ปูตบั แหลมลี ร่องออ้ เสด็จปลาํหมอ้ 

(ลาํปาง) เชียงใหม่ก็มี จอมทอง ฮอด ดอยเกิ ง เมืองงมั แม่ตืน เมืองเมย เมืองยวม เมืองทะล่าง เมือง

สะโตง เมืองสะแลง เมืองตะโกง้ เมืองกุสินารา และวดัพระเชตวนั (อินเดีย)  

กกกกกกกกทรงทรมารพญานาคราช ณ หนองเอยีงกว๊านพะเยา 

กกกกกกกกครันเสด็จมาถึงดอยแห่งหนึงอนัตงัอยู่ใจกลางเมืองพะเยาแห่งนี นายช่างทองเห็นพระ

พุทธลกัษณะก็บงัเกิดความเลือมใสจึงกราบอาราธนา เพือทีจะถวายภตัตาหารในวนัรุ่งขึน พระพุทธ

องค์ทรงรับโดยดุษฎียภาพเมือวนัรุ่งขึนมาถึงนายช่างทองไดต้ระเตรียมของขบเคียวและไดถ้วาย

จงัหนั หรือภตัตาหารเชา้ แต่ดว้ยความปีติยนิดีจนตืนเตน้จึงลืมทีจะถวายนาํดืมนาํฉัน เมือพระพุทธ

องคท์รงทาํภตักิจเรียบร้อยแลว้จึงปรารภให้พระอานนทเถระไปตกันาํ ณ หนองนาํใกลด้อยทีนาย

ช่างทองอาศยัอยูน่นัซึงปรากฏต่อมาเรียกหนองนาํแห่งนีว่า “ หนองเอียง ” เมือพระมหาเถระไปถึง 

พญานาคราชนามว่า “ธุมะสิกขี” ผูเ้ป็นใหญ่แห่งหนองนาํนีมาชา้นานเกิดความหึงหวงนาํและไม่

พอใจพระมหาเถระทีเขา้มารบกวนเป็นอย่างมาก จึงได้แสดงอิทธิฤทธิเพือข่มพระเถระโดยการ

ปล่อยกลุ่มควนัออกปกคลุมทวับริเวณหนองนาํนันให้มืดมิดราวกับเป็นเวลาแห่งคาํคืนเดือนมืด

พร้อมกบัทาํใหน้าํทีใสสะอาดและเยน็กลายเป็นนาํขุ่นมวั จนพระมหาเถระไม่สามารถทีจะตกันาํไป

ถวายองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ได ้จึงไดก้ลบัขึนสู่ดอยอนัเป็นทีประทบัเพือกราบทูลความ

ทงัหมดใหพ้ระพุทธองคท์รงทราบ 

กกกกกกกกทรงเห็นอุปนิสัยพญานาคธุมะสิกข ี

กกกกกกกกพระพุทธองค ์ขณะทรงนงัประทบัอยูบ่นพุทธอาสน์เพือพกัผอ่นพระอิริยบทอยู่ทรงเพ่ง

ทิพยจ์กัษุใคร่ครวญว่าเวลาเช้าตรู่เราได้มองเห็นอุปนิสัยของพญานาคราชธุมะสิกขีว่าเป็นสัตว์ที

พอทีจะทรงแนะนาํไดแ้ละอีกประการหนึงพญานาคราชนีไดบ้าํเพญ็บารมีมาพอสมควรแลว้ จึงทรง

เสด็จลงมาจากดอยอนัเป็นทีประทบัเพือทรงโปรดพญานาคราช เมือพญานาคราชเห็นพระพุทธองค์

เสด็จมามีรัศมีเปล่งปลงัน่าเลือมใส ท่วงท่ามีพลงัอาํนาจเหนือมนุษยก์็มีใจพรั นพึงอยู่มาก แต่

เนืองจากไม่ทราบว่าผูที้เสด็จมานนัเป็นใครจึงไดแ้สดงอิทธิฤทธิโดยประการต่าง ๆ เพือข่มพระพุทธ

องค์ ลาํดบันันพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตพระวรกายให้สูงใหญ่ 32 ศอก เท่าพระพุทธเจา้ในอดีต

พระนามว่า กกุสนัธะ  
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กกกกกกกกพญานาคยอมแพ้ต่อพุทธคุณ  

กกกกกกกกพญานาคราชเลง็เห็นดงันนัจึงคิดจะต่อสู้โดยการแปลงกายให้ใหญ่ขึน ๆ แต่แปลงกาย

เท่าไหร่ก็ไม่ใหญ่ไปกว่าพระพุทธองค ์จึงแสดงความเกียวกราดดว้ยการพ่นพิษควนัไฟใส่พระพุทธ

องค ์แต่ดว้ยพุทธบารมีอาวุธต่าง ๆ ของพญานาคราชหาทาํอนัตรายต่อพระพุทธองคไ์ดไ้ม่ พระพุทธ

องคจึ์งทรงยกพระบาทเหยียบหัวพญานาคราชเอาไว ้พญานาคราชต่อสู้ดิ นรนส่วนหางกวดักวาด

แกว่งไปมาจนเป็นหนองนาํขนาดใหญ่ขึนมาเป็นกวา้นพะเยา (ผูเ้ขียนเพิมเขา้มาเพือเพิมอรรถรส

เท่านนั) พญานาคต่อสูไ้ม่ไหวตกใจกลวัตวัสั นในพุทธปาฏิหาริยแ์ละยอมสวามิภกัดิต่อองค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ในทีสุด พระพุทธองค์เมือเห็นว่าพญานาคราช ถอนมานะละความพยศหมด

ความถือตวัและยอมรับพระองคแ์ลว้จึงตรัสว่า “ ท่านพญานาคราช เธอจงดูนาํในหนองใหญ่แห่งนี

ซึงมีความสาํคญัมากเพราะพระพุทธเจา้ในอดีตทุกพระองคเ์สด็จมาเสวย ตงัแต่พระพุทธเจา้พระนาม

ว่ากกุสนัธะเป็นตน้มา แมแ้ต่เราครังเสวยชาติเป็นนกเอียงโพธิสัตวถ์ูกเหยียวจิกตาย ณ หนองนาํนี 

ฉะนันท่านจงให้นาํแก่เรา ” พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรืองอนุปุพพีกถา คือทรงตรัสเรืองทีทาํ

ความเขา้ใจง่าย ๆ แลว้ยกสู่ธรรมทียากขึน ๆ จากลกัษณะทีเป็นรูปธรรมสามารถจบัตอ้งสัมผสัได้

ไปสู่นามธรรมอนัเป็นเรืองคุณธรรมจริยธรรมระดบัทีสูงขึนไป เริมตงัแต่เรืองของทาน, เรืองของศีล

, เรืองของสวรรค,์ เรืองของโทษ - ความตาํทราม - ความเศร้าหมองแห่งกาม และอานิสงส์ในการ

ออกบวช เป็นลาํดบั พญานาคราชนอ้มรับคาํดว้ยดีพร้อมประกาศความเลือมใสในพระผูมี้พระภาค

เจา้ ลาํดบันนัพระองคจึ์งทรงแสดงอดีตชาติว่าพระองค์ในอดีตชาติทรงเป็นพญานกเอียงทรงนาํฝงู

นกบินอาศยัหนองนาํแห่งนีบาํเพญ็บารมีอยู่วนัหนึงพญานกเอียงไดห้ลีกออกจากฝงูบินหากินแต่ผู ้

เดียว ลงมาดืมนาํ ณ หนองนาํแห่งนี ไดมี้เหยยีวตวัหนึงบินโฉบมาจิกตีกินและตาย ณ หนองนาํแห่ง

นี จึงปรากฏชือว่าหนองเอียงเป็นตน้มา 

กกกกกกกกดงันนั สถานทีแห่งนีจึงมีความผกูพนักบัพระตถาคตเจา้เป็นอย่างมากและทรงแสดงให้

เห็นว่าในอนาคต สถานทีแห่งนีจะเป็นทีทีจะเจริญรุ่งเรืองจนเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาทีสาํคญัแห่งหนึง 

กกกกกกกกเมือกาลเวลาล่วงไป พระพุทธเจา้ทรงเสด็จดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ถึงสองพนักว่าปี ลุ

ถึงปีพุทธศกัราช 2034 ในรัตติกาลหนึงพญานาคราชมาหวนคิดถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนไดว้่า “ ในครัง

กระโน้น เราไดมี้ความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฎฐิเพราะพระพุทธองค์ ทรงช่วยแนะนาํสั งสอนและ

พระองค์ยงัมีพระเมตตากรุณาต่อเราอย่างยิ ง อีกประการหนึงพระองค์ทรงดําริทีจะตังมั น

พระพุทธศาสนา ณ บริเวณหนองนาํแห่งนีใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานแห่งความดีงามและเป็นทียึดเหนียว

จิตใจของประชาชน ” 
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กกกกกกกกพญานาคดําริสร้างพระเจ้าตนหลวง 

กกกกกกกก“ บดันีวนัเวลาไดล่้วงเลยมาแลว้ถึงสมยักึงพุทธกาล จาํเราจะตอ้งทาํตามพระประสงค์

ของพระองคท่์าน ” และคิดว่า “ เราเคารพเลือมในในพระพุทธองคเ์พราะพระพุทธองคป์รากฏแก่เรา

ดว้ยพระวรกายทีสูงใหญ่ถึง 32 ศอก จาํเราจะถือเอานิมิตทีเราเห็นพระพุทธองคแ์ลว้เลือมใสครังแรก

นีแล มาสร้างเป็นอนุสรณ์เพือเป็นพุทธานุสติใหก้บัผูค้นโดยทวัไป ”  

กกกกกกกกตายายสหายแห่งธรรมพญานาคราช 

กกกกกกกกพญานาคราชเมือคิดไดด้งันัน ก็รําพึงถึงภาวะของตนทีไม่สามารถก่อสร้างดว้ยตวัเอง

อยา่งสะดวกไดจึ้งคิดจะหาคนทีดีมีคุณธรรมทีจะกระทาํได ้เมือเป็นเช่นนันจึงคิดว่าใครกนัหนอจะ

กระทาํไดเ้พราะผูท้าํตอ้งมีศรัทธาความเชือทีมนัคง ความเพียรทีสมาํเสมอ มีสติทุกเมือ มีปัญญาดี 

และทีสาํคญัตอ้งซือสตัยสุ์จริตใจ จึงนึกถึงสองตายายทีมีอาชีพเลียงเป็ดและห่านอยูใ่กลห้นองนาํนัน

เมือคิดไดด้งันันแลว้ จึงไดน้าํเอาทองคาํจากนาคพิภพจาํนวนถึงสีแสนกบัห้าร้อยบาทขึนมายงัฝัง

สระหนองนาํแลว้เดินไปหาสองตายายดว้ยการจาํแลงกายเป็นชีปะขาว เมือขึนไปบนเรือนแลว้เจรจา

ความกบัสองตายายและในทีสุดก็ไดก้ล่าวคาํว่า “ ดว้ยความประสงคแ์ห่งเรา และพระดาํรัสขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เมือครังทีพระองคไ์ดท้รงเสด็จมา ณ เมืองพะเยาแห่งนีว่า “ เราตถาคต

จะประดิษฐานพระศาสนาไว ้และทีแห่งนีต่อไปจะเป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น

การศึกษาพระศาสนาแห่งหนึง ” ขอใหส้องตายยายช่วยเป็นธุรภาระในครังนีดว้ยจะเป็นมหากุศลต่อ

ตวัเองและผูค้นอยา่งมากมายมหาศาลไปในภายภาคหนา้พญานาคราชจึงไดเ้ล่าความเป็นมาทงัหมด

ใหท้ราบพร้อมทงัไดบ้อกเจตนาของตน พร้อมกบับอกเล่าพุทธลกัษณะรูปร่าง บริเวณ สถานทีทีจะ

สร้างองคพ์ระพุทธรูปโดยกาํหนดว่าจะตอ้งให้เท่ากบัพระพุทธลกัษณะใหญ่โตเท่าพระพุทธสรีระ

ของพระพุทธเจา้พระนามว่ากกุสนัธะ โดยมีหนา้ตกักวา้ง 7 วา สูง 8 วา เป็นตน้หรือหนา้ตกักวา้ง 28 

ศอก สูง 32 ศอก หรือมีความกวา้ง 14 เมตร มีความสูง 16 เมตร 

กกกกกกกกสองตายายกบักลวธิีการสร้างสิงมหัศจรรย์แห่งเมอืงล้านนาไทย 

กกกกกกกกสองตายาย เมือตกปากรับคาํจากพญานาคราชแลว้ จึงมานั งคิดปรึกษากนัว่า “ โอหนอ

หนองเอียงแห่งนี เป็นหนองนาํขนาดใหญ่การทีเราจะพากนัมาสร้าง เป็นสิงทีเกินกาํลงัของเราผูช้รา

ภาพอยา่งนี ” สิงทีสองตายายเป็นกงัวลเพราะเหตุ 3 ประการคือ 

กกกกกกกก1. จะเอาอะไรมาถมหนองนาํเพือจะเป็นฐานสร้างพระพุทธรูป 

กกกกกกกก2. ความมนัคงแข็งแรงถาวรของพระพุทธปฏิมาจะอยูไ่ดน้านแค่ไหน 

กกกกกกกก3. สองตายายพละกาํลงัอ่อนแรงเพราะชรา 
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กกกกกกกกอุปสรรค์ไม่มบีารมไีม่เกดิ 

กกกกกกกกแต่เมือการทีไม่สร้างในทีสูง เช่น ดอยจอมทองก็ดี บนบกทีไม่ใช่หนองนาํก็ดีตอ้งมี

ปริศนาธรรมเป็นแน่เมือทงัสองนงัใคร่ควรกนัแลว้ก็หวนนึกถึงคาํของพญานาคราชทีมาในร่างของ

ชีปะขาวและการสร้างพลานิสงฆอ์นัยิงใหญ่ สองตายายจึงเขา้ใจว่าการสร้างมิใช่เรืองง่าย ๆ เลย

ทาํไมชีปะขาวจึงมากาํหนดสถานทีและพุทธลกัษณะดงักล่าว 

กกกกกกกก1. อาจเป็นเพราะเป็นสถานทีทีนกเอียงโพธิสตัวถ์กูเหยยีวจิกตีตาย ณ ทีแห่งนี 

กกกกกกกก2. ชะลอยจะเป็นการลองใจเราสองตายาย 

กกกกกกกก3. หรืออาจเป็นการทดสอบบารมีธรรมแห่งสองเรา 

คาถา 5 บทกบัการสร้างพละกาํลงัของสองตายาย จะดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม เราจะลองทาํดว้ย

ความพยายามแห่งบุรุษของเราเพือเป็นพุทธบูชาดีกว่า ดว้ยความมุ่งมนัและศรัทธาสองตายายจึง

ตดัสินใจวางแผนในการดาํเนินการก่อสร้างดว้ยธรรมอนัเป็นกาํลงั หรือพละ 5 ประการซึงสร้าง

ความมหศัจรรยเ์ป็นอยา่งยงิ 

กกกกกกกก1. สทัธาพละ  

กกกกกกกก    เพราะศรัทธา ความเชือมนัต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงทาํให้สองตายายแมไ้ม่

แข็งแรงนกัประกอบกบัวยัชราการสร้างองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดนีดว้ยความ

ศรัทธาเชือมนัอยา่งแรงกลา้สูงส่งนีเองจึงเป็นกาํลงัและสร้างความสาํเร็จประการทีหนึง 

กกกกกกกก2. วิริยพละ  

กกกกกกกก    เพราะวิริยะ ความเพียรพยายามครังแลว้ครังเล่า แมจ้ะลม้เหลวสักลา้นครังก็ตามดว้ย

การลงมือกระทาํดว้ยตวัเองบา้ง ชกัชวนผูอื้นให้ร่วมสร้างดว้ย ไม่มีความย่อทอ้ มีใจขวนขวาย

ปรับปรุงตลอดเวลา ทุ่มเททงัแรงกายแรงใจ เห็นความลาํบากเป็นการสร้างบารมีเห็นหยาดเหงือเป็น

รางวลั เห็นความสาํเร็จเป็นเครืองบูชาพุทธคุณ การโยนหินทีละกอ้นๆ สองตายายเห็นเหมือนการ

โปรยดอกไมบู้ชาพระรัตนตรัย ดงันนัจึงเป็นกาํลงัและความสาํเร็จประการทีสอง 

กกกกกกกก3. สติพละ  

กกกกกกกก    เพราะสติ ความรู้ตวัตลอดเวลาว่า ขณะนีเรากาํลงัทาํอะไร สร้างเพือใครการทาํงาน

เพือประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าจะเห็นความเหนือยยากของตนจะเป็นพลานิสงส์ทียิงใหญ่เพือ

มวลมนุษยชาติ เพือดาํรงคงไวซึ้งพระพุทธศาสนา เพือเป็นการปฏิบติับูชา โดยถือว่าการทาํงานคือ

การปฏิบติัธรรม หนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย คือคมัภีร์ชีวิต โดยมีเป้าหมายทีไม่เปลียนแปลงนีเองเป็น

กาํลงัและความสาํเร็จประการทีสาม 
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กกกกกกกก4. สมาธิพละ 

กกกกกกกก    เพราะสมาธิ ความตังใจมนัทาํดว้ยความเพลิดเพลินไม่เศร้าสร้อย ไม่น้อยใจไม่

หวนัไหว แมจ้ะประสบอุปสรรคปั์ญหามากมายขนาดไหนก็ตาม จิตจึงไม่หวนัไหวต่อโลกธรรม 8 

ไม่ตืนเตน้ในลาภเกินพอดี ไม่เสียใจในการเสือมลาภเกินพองาม ไม่ดีใจในยศจนหลงระเริง ไม่ฟูม

ฟายในการเสือมยศจนเกินไป ไม่ทอ้แทต่้อคาํนินทา ไม่ลุ่มหลงกบัคาํสรรเสริญเยินยอ ไม่มองเห็น

สุขและทุกขแ์ตกต่างกนั วางตนเป็นคนเสมอตน้เสมอปลาย วางชีวิตในหลกัมชัฌิมาปฏิปทา นีเป็น

กาํลงัและความสาํเร็จประการทีสี 

กกกกกกกก5. ปัญญาพละ  

กกกกกกกก    เพราะปัญญา ความรอบรู้ถึงขนาดปัญหาอุปสรรค์ดา้นความชราภาพก็ไม่ใช่สาเหตุ

สาํคญั และทีสาํคญัสองตายายมีไหวพริบปฏิภาณ หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินการมาตงัแต่ตน้ เมือ

ตวัเองทาํไม่ไหวเพราะเรียวแรงมีนอ้ยคิดว่าถา้ลาํพงัสองเราตายายทาํเอง หนองนาํคงเต็มไดช้า้ จึงได้

ใชท้รัพยคื์อทองคาํทีพญานาคราชมอบให้ไปผกูติดไวป้ลายไมไ้ผ่แลว้ทา้ให้คนทงัหลายมาปาเอา

ทองคาํไป ดว้ยกลยทุธนี์เองจึงทาํใหผู้ค้นมากมายหลงัไหลกนัมาไม่ขาดสาย เมือผูไ้ม่เขา้ใจปริศนา

ธรรมและมุ่งหวงัทรัพยอ์ย่างเดียวต่างก็มาปาเอาทองคาํ บา้งก็ปาเอาอย่างสนุกสนาน บา้งก็ทาํเพือ

พุทธบูชา นานวนัเขา้จากคืนเป็นวนั จากวนัเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จากการขวา้งปาของชาวบา้น

หนองเอียงทีกวา้งใหญ่ก็ค่อย ๆ เต็มไปดว้ยอิฐหินดินทราย นีเป็นกาํลงัและความสาํเร็จประการทีห้า 

เมือเวลาล่วงเลยไป 31 เดือน หรือ 2 ปี 7 เดือน ภารกิจในการถมหนองนาํก็เสร็จสินสมบูรณ์ และ

เวลาผา่นไปถึงฤดูฝนที 3 แลว้วสัดุทีถมแน่นจนเป็นเนินดีแลว้ทีพอจะสร้างองคพ์ระปฏิมากรได ้

กกกกกกกกวางแผนการก่อสร้าง 

กกกกกกกกภารกิจต่อไปคือการเตรียมการปันองคพ์ระโดยเริมแรกไดเ้ร่งปันอิฐสาํหรับสองตายาย

ไดช่้วยกนัปันเองแลว้ไดป้ริมาณมากพอสมควร เมือรู้สึกเหนือยเมือยลา้เต็มทนจึงไดจ้า้งให้คนอืน

ปันต่อไปอีกเป็นจาํนวนมาก เมือรวมกนัแลว้ไดม้ากถึง 400,000 กอ้นแลว้จึงจดัหาวสัดุอุปกรณ์ของ

จาํเป็นทีจะตอ้งใชอื้นๆอีก เช่น ปูนขาว,นาํออ้ย, นาํไก๋, นาํรัก เป็นตน้เพือเตรียมความพร้อมก่อนลง

มือทาํ เมือหาฤกษ์งามยามทีดีแลว้ ก็ทาํพิธีการก่อรูปองค์พระในวนัพุธ ขึน 15 คาํ เดือน 8 (เหนือ) 

ยามกองงายไดฤ้กษช์ยัแลว้ สองตายายเริมดว้ยการตงัเสาเพือใหเ้ป็นทียึดสาํหรับโครงรูปพระเจา้ตน

หลวง จากวนันันถึงว ันทีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนับรวมเวลาในการก่อสร้างทังหมดเป็น

ระยะเวลา 33 ปี องคพ์ระจึงสาํเร็จสมบูรณ์แบบ3 

                                                             

กกกกกกกก3 พระครูโสภณปริยติัสุทธี, แปดเป็ง ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยา, 

พิมพค์รังที 2  (พะเยา: นครนิวส์การพิมพ,์ 2551), 27-37. 
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กกกกกกกกจากการศึกษาขอ้มลูทางประวติัศาสตร์ สรุปความเกียวกบัตาํนานพระเจา้ตนหลวงนีผูท้าํ

วิทยานิพนธไ์ดน้าํมาเป็นแรงบนัดาลใจ กล่าวคือใหซึ้มซบัใหต้ระหนึกระลึกถึงความสาํคญัขององค์

พระเจา้ตนหลวง แลว้นาํไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 
 

2. อทิธิพลทางพระพุทธศาสนาและความเชือ 

กกกกกกกกลกัษณะของสังคมไทยเป็นสังคมทีมีความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย ประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นหลกั โดยยึดหลกัปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตอยู่บนหลกัคาํสอน

ของพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้างความเป็นเอกภาพให้กับสังคมไทยมาอย่าง

ยาวนาน ซึงหากยอ้นไปในอดีต พุทธศาสนามีความเกียวขอ้งกบัสงัคมชาวไทยตงัแต่สมยัก่อนทีชน

ชาติไทยมีประวติัศาสตร์อนัชดัเจน ชาวไทยก็ไดน้ับถือพระพุทธศาสนาต่อเนืองมาโดยตลอดจาก

ประวติัความเป็นมาทียาวนานและความเชือในหลกัปฏิบติัของพุทธศาสนา จึงทาํใหศ้าสนาพุทธเป็น

ศาสนาประจาํชาติของคนไทย และเป็นสถาบนัทีสาํคญัทีสุดอยา่งหนึงในการใหค้วามช่วยเหลือและ

มอบสิงทีดีงามต่อสังคมไทยมาตลอด โดยเฉพาะสังคมชนบททีจดัว่าเป็นโครงสร้างทีสาํคญัทีสุด

ของสงัคมไทย เพราะมีค่านิยมในเรืองความดีงามทางศาสนาเป็นตวัควบคุมความประพฤติทางสงัคม 

โดยพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจและสร้างอธัยาศยัของคนไทยให้เป็นคนที

เอือเฟือเผอืแผ ่ซึงอาศยัคา สอนทีเกียวกบัการทาํบุญทาํทาน รวมถึงความเชือในกฎแห่งกรรมทีว่าทาํ

ดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั หากทาํผลบุญไวม้าก ตายไปก็จะไดรั้บผลบุญนนัตามมา นอกจากนนัพุทธศาสนา

ยงัทาํให้คนไทยมีนิสัยช่วยเหลือกนัและกนัอนัเป็นสังคมของญาติมิตรโดยแท้ เช่น ในการทาํ

พิธีกรรมต่าง ๆ อยา่งพิธีบวชนาค หรือการขึนบา้นใหม่ ชาวบา้นในละแวกนันจะมาช่วยเหลือในสิง

ทีตนเองสามารถทาํได ้ อีกทังพุทธศาสนา ยงัสอนให้คนไทยเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมต่อผู ้

อาวุโส เห็นไดจ้ากขนบธรรมเนียมประเพณีทีปฏิบติักนัมา ผูอ่้อนอาวุโสตอ้งเคารพนบัถือและแสดง

กริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูมี้อาวุโสมากกว่า จากทีกล่าวมานีย่อมแสดงให้เห็นชดัเจนว่า

พุทธศาสนามีความสาํคญัอย่างยิงต่อสังคมไทย เพราะทาํให้เกิดแบบแผนทีปฏิบติัทางศาสนา ที

เรียกว่าพิธีกรรม หรือ ศาสนพิธี ซึงกิจกรรมทางสงัคมทงัหมดของประชาชนโดยทวัไปจะมีพิธีกรรม

ทางพุทธศาสนาเกียวขอ้งอยูเ่สมอ เช่น การเกิด การตาย การบวช การทาํบุญในวนัสาํคญัต่าง ๆ พุทธ

ศาสนาและพิธีกรรมจึงเป็นสิงทีตอ้งดาํเนินควบคู่กนัมาโดยตลอด ดงัทีทองดี สุรเตโช ไดก้ล่าวว่า ถา้

เปรียบศาสนาเหมือนกบัตน้ไม ้ศาสนพิธีเปรียบไดก้บัเปลือกนอกของตน้ไม ้ตวัสัจธรรมคือคาํสอน

ทีเป็นหลกัปฏิบติัทางศาสนาเปรียบไดก้บัแก่นไม ้ทงัเปลือกทงัแก่นไมย้อ่มมีประโยชน์ต่อตน้ไมเ้ท่า 

ๆ กนั หากมีแก่นไม่มีเปลือกห่อหุม้ ตน้ไมน้นัก็จะอยูไ่ม่ได ้หรือมีแต่เปลือกอยา่งเดียว แก่นไม่มีหรือ

แก่นมีแต่เลก็เรียวเกินไปเพราะเปลือกหนามาก ตน้ไมน้นัก็ใหป้ระโยชน์นอ้ย ดงันัน ตน้ไมจึ้งตอ้งมี
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ทงั แก่นและเปลือกเพืออาศยัซึงกนัและกนั หากถึงคราวจะใชท้าํประโยชน์จริง ๆ ค่อยกะเทาะ

เปลือกนอกออก นาํเฉพาะแก่นเท่านนัไปใช ้จึงจะไดรั้บประโยชน์จากตน้ไมน้นัทีแทจ้ริง4  

กกกกกกกกพิธีกรรมจึงเป็นองคป์ระกอบภายนอกทีห่อหุม้แก่นของศาสนา ทีเรียกว่า สจัธรรมไว ้ซึง

หากนาํแก่นแทข้องศาสนามาใชใ้นการสอนอาจจะเป็นเรืองยาก จึงควรเริมต้นจากเปลือกนอก

เสียก่อน เพราะเป็นเรืองทีเขา้ใจไดง่้าย ดงันนัพิธีกรรมจึงเปรียบเสมือนทางผา่นเพือใหเ้ขา้ถึงแก่นแท้

ของหลกัธรรม โดยแฝงไวด้ว้ยปรัชญาชีวิต ปรัชญาธรรมคุณธรรม ทาํให้ผูป้ฏิบติัเกิดความสบายใจ 

เบิกบานใจ และทาํให้สังคมมีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั พิธีกรรมทางพุทธศาสนาทีพบเห็นได้

โดยทวัไป สามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ  

กกกกกกกก1. กุศลพิธี เป็นการบาํเพญ็กุศลเกียวกบัการบาํเพญ็สร้างความดีงาม เพือสร้างประโยชน์

ใหแ้ก่ตน ไดแ้ก่ พิธีเวียนเทียนในวนัสาํคญัทางศาสนา พิธีทาํวตัรสวดมนต ์เป็นตน้  

กกกกกกกก2. บุญพิธี เป็นพิธีการทาํบุญทีเกียวเนืองในครอบครัว เป็นประเพณีทีเกียวกบัชีวิตคน

ทวัไป แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ทาํบุญงานมงคล และทาํบุญงานอวมงคล เช่น พิธีทาํบุญเลียง

พระ พิธีทาํบุญวนัเกิด พิธีมงคลสมรส พิธีเผาศพ เป็นตน้  

กกกกกกกก3. ทานพิธี คือพิธีถวายทานต่างๆ เป็นการถวายวตัถุทีควรใหเ้ป็นทานแด่พระภิกษุ ไดแ้ก่ 

พิธีตกับาตร พิธีตกับาตรเทโว พิธีถวายสังฆทาน พิธีทอดผา้ป่า พิธีทอดกฐิน เป็นตน้ ซึงพิธีกรรม

ต่างๆเหล่านี ลว้นแต่มีสารัตถะอยูที่การเสริมสร้างความดีงามและความบริสุทธิของผูร่้วมพิธีกรรม

เป็นพืนฐาน 

กกกกกกกกภาคเหนือของไทยทีคนทวัไปมกัเรียก “ลา้นนา”นัน นับเป็นดินแดนอีกแห่งหนึงทีมี

มนตเ์สน่ห์ดึงดูดใจให้คนอยากไปเยือนอยู่เสมอ ทงันี เพราะวิถีชีวิตทีปรากฏเป็นรูปธรรมอนัโดด

เด่นไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์ทีต่างไปจากภูมิภาคอืนๆ จากหนา้บนัทึกประวติัศาสตร์ในอดีต “ลา้นนา” 

เป็นอาณาจักรหนึงทีมีความสําคัญยิงทางภาคเหนือตอนบนก่อนทีจะมาหลอมรวมกับกรุง

รัตนโกสินทร์เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ซึงแมจ้ะผ่านช่วงพฒันาการทียาวนานทังการเป็น

อาณาจกัรทีเป็นอิสระปกครองโดยราชวงศม์งัราย มีความเจริญรุ่งเรืองและเสือม จนต่อมาตอ้งตกอยู่

ภายใตก้ารปกครองของพม่าและสยามนนั อาณาจกัรลา้นนาก็ยงัคงมีวิถีชีวิตทีเรียบง่าย มีเอกลกัษณ์

เฉพาะกลุ่มชน ภายใตร้ะบบความเชือแบบผสมผสานทงัศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และการนับ

ถือผี โดยสะท้อนให้เห็นจากมรดกวฒันธรรม อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวตัถุ และ

เอกสารโบราณต่างๆ เช่น คมัภีร์ใบลาน พบัสา สมุดไทย และจารึกลา้นนาทีมีเป็นจาํนวนมาก 

                                                             

 4 พระธรรมกิตติวงศ,์ แนวปฏิบัตศิาสนพธิี (กรุงเทพฯ: เลียงเชียงเพียรเพือพุทธศาสน์, 

2551), 22. 
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กกกกกกกกจากการศึกษาวิเคราะห์คติความเชือทางศาสนาของชาวลา้นนา พบว่า ชาวลา้นนามีความ

เชือในคาํสอนทางพุทธศาสนาเป็นสาํคญั โดยมีความเชือในสิงเหนือธรรมชาติ และความเชือทาง

โหราศาสตร์ผสมผสานอยูด่ว้ย กล่าวคือ 

กกกกกกกก1. ความเชือในคาํสอนของศาสนาพุทธ ไดแ้ก่ ความเชือในกฎแห่งกรรม ชาวลา้นนาเชือ

ว่าการทาํดียอ่มไดรั้บผลดีตอบแทน เช่น การทาํบุญทาํนุบาํรุงพุทธศาสนา ก็จะทาํให้ผูท้าํบุญพบแต่

สิงทีดีงาม คิดสิงใดก็สมปรารถนา เชือในเรืองนิพพาน เชือว่าหากตนไดบ้รรลุนิพพานก็จะหลุดพน้

จากการเวียนว่ายตายเกิด ดงันนั จึงมุ่งทาํบุญใหต้นเองหลุดพน้จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เชือว่าพุทธ

ศาสนายุคพระสมณโคดมจะสินสุดเมือมีอายุ 5,000 ปี ชาวลา้นนาจึงมุ่งทาํบุญเพือต่ออายุพุทธ

ศาสนา ในขณะเดียวกนัก็เชือว่าจะมียคุพระศรีอาริยะเมตไตรยต่อเนืองจากนัน จึงทาํบุญเพือขอให้

ตนไดไ้ปเกิดเป็นพระหรือพระอรหันต์ในยุคนัน นอกจากนีชาวลา้นนายงัเชือและศรัทธาในเรือง

พระธาตุ เป็นอยา่งมาก ดงัปรากฏว่าสถานทีสาํคญัๆทุกเมืองจะกล่าวถึงทีประดิษฐานของพระบรม

สารีริกธาตุ และเชือว่าผูที้ไดส้กัการะพระธาตุอนัเป็นกระดูกของพระพุทธเจา้จะเกิดสิริมงคลแก่ตน 

ความเชือเรืองเทวดาพุทธ ชาวลา้นนาเชือว่าเทวดาทีปรากฏในคาํเทศนาของพระพุทธองค์ เช่น พระ

อินทร์ พระพรหม ท้าวจตุัโลกบาลเป็นสัญลกัษณ์แห่งคุณงามความดี และอยู่ในภพภูมิทีสูงกว่า

มนุษย ์และจะคอยปกป้องคุม้ครองผูที้กระทาํความดี จึงให้ความเคารพสักการะเทวดาเหล่านีดว้ย 

ความเชือในเรืองการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ชาวลา้นนาเชือว่าผลบุญทีทาํจะสามารถอุทิศให้แก่

บุคคลทีล่วงลบัไปแลว้ได ้และยงัสามารถอุทิศใหแ้ก่บุคคลทีมีชีวิตอยูใ่หมี้ความสุข ความสมหวงัได้

ดว้ยเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํอธิษฐานทีปรากฏในจารึกทีต่างๆ 

 2. ความเชือในสิงเหนือธรรมชาติ นอกจากจะนับถือพระพุทธศาสนาแลว้ ชาวลา้นนา

ยงัเชือในสิงทีเหนือธรรมชาติ นับถือในสิงศกัดิสิทธิ และวิญญาณต่างๆในธรรมชาติทีช่วยปกป้อง

คุม้ครองให้ผูค้นในสังคมอยู่เยน็เป็นสุข ดงัทีปรากฏอยู่ในจารึก 2 เรืองคือ ความเชือในเรืองเรือน

ยนัต ์อนัเป็นคาถาทีขอใหเ้กิดความเป็นสิริมงคลในการทาํกุศลกิจกรรม หรือเป็นคาถาขบัไล่สิงชวั

ร้าย มิใหเ้กิดขึน ความเชือเรืองเสือบา้น เสือเมืองและเสือวดั เสือบา้นจะหมายถึง วิญญาณทีคอยให้

ความอนุเคราะห์แก่คนในหมู่บา้น ส่วนเสือเมือง หมายถึง วิญญาณของเจา้เมืององค์ก่อนๆหรือ

วีรบุรุษทีคอยให้ความคุ้มครองและอนุเคราะห์ดูแลคนทังเมือง และเสือวดั คือ วิญญาณทีคอย

ปกป้องดูแลวดั ซึงในปัจจุบนัชาวลา้นนาก็ยงัมีความเชือในเรืองนีอยู ่ดงัจะไดเ้ห็นบางบา้นมีหิงบูชา

บรรพบุรุษหรือหรือหิงผปู่ียา่ หรือในหมู่บา้นก็จะมีสถานทีตงัของเสือบา้นหรือผีหมู่บา้นอยู่ โดยทุก

ปีชาวบา้นจะมีการจดัของไปเซ่นไหว ้จากนนัก็นาํมาแจกจ่ายกนักิน 

กกกกกกกก3. ความเชือในเรืองโหราศาสตร์ ในเรืองฤกษง์ามยามดี ชาวลา้นนาเมือจะประกอบการ

ทาํบุญทาํกุศลซึงถือว่าเป็นสิงทีดีงาม ก็จะดูฤกษ์ยามทีเป็นมงคลควบคู่กนัไปดว้ย ซึงความเชือนีจะ
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ปรากฏใหเ้ห็นในวงดวงหรือดวงฤกษที์จารึกในตอนบนสุด และจารึกทีเป็นการบอกปี เดือน วนั ดิถี 

นาทีฤกษข์องการทาํกิจกรรมนนัๆ รวมถึงวงดวงชะตาของโบสถ ์วหิารหรือวดัดว้ย อนัแสดงใหเ้ห็น

ว่าความเชือทางโหราศาสตร์สามารถผสมผสานกบัความเชือทางพุทธศาสนาอยา่งลงตวั5 

กกกกกกกกกล่าวโดยสรุปชาวลา้นนามีความเชือในคาํสอนของพุทธศาสนาเป็นหลกัสาํคญั และใช้

เป็นแนวทางการดาํเนินชีวิต อีกทงัใชเ้ป็นเครืองยึดเหนียวจิตใจ จึงส่งผลใหช้าวลา้นนามุ่งเน้นทีจะ

ประกอบการบุญการกุศล นอกจากนีก็ยงัมีความเชือในสิงเหนือธรรมชาติ เช่น เรือนยนัต ์ทีเป็นเวทย์

มนต์คาถาทีคอยปัดเป่าสิงชั วร้ายให้ออกไป และยงัมีความเคารพต่อเสือบา้น เสือเมือง ซึงก็คือ

วิญญาณของบรรพบุรุษหรือวีรบุรุษ ทีเชือว่ายงัคงอยู่และคอยคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่

ลกูหลาน โดยจะมีพิธีกรรมทีแสดงออกถึงความเชือดว้ยการเซ่นไหวเ้ป็นประจาํทุกปี นอกเหนือจาก

นีชาวลา้นนายงัเชือเรืองการดูฤกษง์ามยามดีอนัเป็นเวลามงคลในการประกอบกุศลกรรมต่างๆดว้ย 

กกกกกกกกนอกจากนีขา้พเจา้ยงัไดส้าํรวจขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัวตัถุสิงของทีใชใ้นศาสนพิธีของชาว

ลา้นนา ทีมีความสาํคญัมาตงัแต่ครังอดีตตามความเชือของแต่ละทอ้งที สรุปไดด้งันี 

กกกกกกกกเครืองสักการะบูชาล้านนา 

กกกกกกกกจากความเชือในพระพุทธศาสนาของชาวลา้นนาทีมีมาแต่โบราณ ไดเ้ป็นจุดกาํเนิดแห่ง

พุทธศิลปกรรมทีรังสรรคขึ์นเป็นพุทธบูชา และมีความเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ทีงดงามเฉพาะพืน

ถินแฝงไปดว้ยความหมายแห่งการบูชา  อนัเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนลา้นนา ดงันี 

 สัตตภัณฑ์ล้านนา 

 สตัตภณัฑใ์นบริบททางวฒันธรรมลา้นนา หมายถึง เชิงเทียนมีทีสาํหรับปักเทียนอยู่เจ็ด

ที ตงัอยูบ่ริเวณหน้าพระประธานในวิหารหรือโบสถ ์ชาวลา้นนาสร้างสัตตภณัฑ์ขึนเพือถวายเป็น

พุทธบูชาให้แก่วดั โดยมีแนวคิดและความเชือทีสาํคญั 2 ประการ คือ 1. แนวคิดเกียวกบัจกัรวาล

วิทยา สตัตภณัฑส์ร้างขึนโดยแฝงดว้ยสัญลกัษณ์ทีสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหว่าง

จกัรวาลกบัโลก โดยจาํลองสณัฐานของจกัรวาลในแนวตงั ซึงมีระเบียบเช่นเดียวกบัภาพจิตรกรรม

เขาพระสุเมรุ ซึงทางลา้นนาเรียกว่า สิเนรุ ทีลอ้มรอบดว้ยเขาบริวารทงั 7 เป็นวงกลมลดหลนักนัลง

มาประกอบดว้ย ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทสันะ เนมินธร วินันตกะ และอสัสกัณณ์ 2. แนวคิด

เกียวกบัพระพุทธศาสนาสัตตภัณฑ์สร้างขึนโดยสอดแทรกหลกัธรรมหรือหลกัปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนาทีเกียวขอ้งกบัเลข 7 ไดแ้ก่ หลกัโพชฌงค ์7 สทัธมัมะ 7 สปัปุริสธมัมะ 7  เป็นตน้ เพือให้ชาว

                                                             

กกกกกกกก5 ธนพร แตงขาว, การศึกษาวิถีชีวิตและความเชือของชาวล้านนาจากจารึกล้านนา,  

เขา้ถึงเมือ 2 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.culture.go.th/research/north/48_7.html 
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พุทธลา้นนานาํไปเป็นแนวปฏิบติัในชีวิต สัตตภณัฑ์จึงเป็นการช่างที สอดประสานกนัระหว่างภูมิ

ปัญญาดา้นงานช่างกบัความเชือและศรัทธาในพุทธศาสนา6 

 สตัตภณัฑที์คน้พบในปัจจุบนัมีอยูท่งัหมด 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1. สตัตภณัฑรู์ปสามเหลียม 

มีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มียอดเสา 7 เสาสูงลดหลนักันลงมา ทาํด้วยไม้

แกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆ อยา่งหนาแน่นเต็มพืนที ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพรรณพฤกษา ส่วนกรอบ

ดา้นนอกนิยมทาํเป็นลวดลายนาคทอดตวัยาวลงมา ตกแต่งดว้ยการเขียนสีหรือประดบักระจก สัตต

ภณัฑใ์นรูปแบบนีเป็นเอกลกัษณ์และลกัษณะเด่นของจงัหวดัเชียงใหม่ 2. สัตตภณัฑ์รูปวงโคง้ (รูป

ครึงวงกลม) มีลกัษณะคลา้ยสตัตภณัฑรู์ปสามเหลียม แต่จะเป็นวงโคง้คลา้ยกบัหัวเตียง ซึงเป็นรูป

ครึงวงกลม มียอดเสา 7 ยอดอยูใ่นกรอบดา้นขา้งไม่นิยมประดบัลวดลายนาค แต่นิยมบรรจุลวดลาย

นาคไวภ้ายในเป็นลกัษณะนาคเกียวหรือนาคขนดพนักนัแน่น สัตตภณัฑ์ ในรูปแบบนี พบมากใน

จงัหวดัลาํพนูและลาํปาง 3. สตัตภณัฑแ์บบขนับนัได หรือเรียกว่า บนัไดแกว้ มีขนาดกวา้งประมาณ

หนึงเมตรและมีเสา 7 เสาประดบัอยูริ่มบนัไดทงัสองขา้งๆ ละ 3 เสา และทีกลางบนัไดดา้นหลงัอีก

หนึงเสา ไม่มีการแกะสลกัมากนัก แต่จะตกแต่งดว้ยการปิดทองหรือทาสีโดยใชก้ระดาษฉลุ สัตต

ภณัฑรู์ปแบบนีเป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลือในจงัหวดัแพร่และน่าน ปัจจุบนัพบได้

ในวดัของชาวไทลือ แต่มีจาํนวนไม่มากนกั คงเหลือแต่ทีเป็นของเก่าเท่านนั  

 ในความเชือทวัไป ลกัษณะของสัตตภณัฑ์สะท้อนให้เห็นคติความเชือดา้นจักรวาล

วิทยาในพุทธศาสนา นั นคือ จักรวาลอนักวา้งใหญ่มีเขาพระสุเมรเป็นศูนยก์ลาง ลอ้มรอบด้วย

มหาสมุทร ลา้นนาเรียกพระสุเมรว่า "สิเนรุ" หรือ "สิเนโร" และมีทิวเขา 7 ทิวลอ้มรอบเขาพระสุเม

รเป็นวงกลม สูงลดหลนักนัลงมาจากศูนยก์ลาง มีชือดงันี ยุคนัธร อิสินธร กรวิก สุทสัน์ เนมินธร 

วินนัตกะ และอสัสกณัณ์ เมือทีปักเทียนทงั 7 หมายถึงทิวเขาทงั 7 พระพุทธรูปในวิหารทีอยู่เหนือ

สตัตภณัฑก์็คือเขาพระสุเมรอนัเป็นศนูยก์ลางของจกัรวาล ดงันนัสตัตภณัฑที์ตงัอยูอ่งคพ์ระประธาน

ในวิหารของแต่ละวดัในลา้นนา แต่ละชินมีอายหุลายร้อยปี ไมที้นาํมาใชส้ร้างสัตตภณัฑ์ไดรั้บการ

คดัเลือกอยา่งดี และแกะสลกัเป็นรูปเรืองราวในศาสนา ทีโดดเด่นเป็นพิเศษคือนาค ซึงปรากฏให้

เห็นทวัไปในวดัต่างๆ ของลา้นนา ในฐานะผูที้เทิดทูนและคาํจุนพุทธศาสนามายาวนาน เมือองค์

พระประธานนงัหรือยนืเด่นอยูใ่นวิหาร และขา้งหลงัวิหารคือตวัพระธาตุ (พระธาตุเป็นภาษาลา้นนา 

ไทยภาคกลางเรียกว่าพระเจดีย)์ ซึงอยูสู่งสุดเปรียบเป็นเขาพระสุเมรุและรายลอ้มดว้ยทิวเขาทงั 7 นนั

คือ สัตตภณัฑ์ทีอยู่เบืองหน้าพระประธานและองค์พระธาตุ พุทธศาสนิกชนทีไดเ้ดินเขา้ไปในวดั 

ผา่นพืนทรายในวดัอนัเป็นเสมือนมหาสมุทรทีรายลอ้มทิวเขาทงั 7 เขา้ไปนั งในวิหารเบืองหน้าพระ

                                                             

 6 เบ็ญจรัตม ์มาประณีต, สัตตภัณฑ์ล้านนา, เขา้ถึงเมือ10 September 2014. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.culture.go.th/subculture4 
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เจา้ (ภาษาลา้นนาหมายถึงพระพุทธรูป) นนัหมายถึงพวกเขาไดเ้ดินทางผา่น (กระทงัฝ่าฟันอุปสรรค 

เอาชนะทงัทางกายและใจ) เพือเขา้ไปใกลต้วัแทนขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้อยา่งทีสุดแลว้  

 สาํหรับคนลา้นนา สัตตภณัฑ์ ของพวกเขาจึงไม่เพียงแต่สะทอ้นให้เห็นทีมาและทีไป

ของพวกเขา จากบา้นสู่วดั จากประตูวดัสู่วิหาร เขา้ไปหาพระเจา้ บดันัน พวกเขาไดน้ั งเบืองหน้า 

พระเจ้า ถัดไปทางซ้ายเป็น ธรรมาสน์ อันเป็นสถานทีแสดงธรรม และถัดไปเป็น แต้นสังฆ ์

(แท่นสงัฆ)์ บางแห่งเรียกว่า จ๋องสงัฆ ์หรือทีนงัของพระสงฆซึ์งยกสูงกว่าพืนวิหารราว 1 ศอก เป็น

แถวยาวดา้นซา้ยสุดของวิหาร จะเห็นว่าในวิหารมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์สามเสาหลกั

ของพระพุทธศาสนา พระธรรมและพระสงฆอ์ยูท่างดา้นขวามือของพระพุทธตามลาํดบั ค่านิยมทาง

วฒันธรรมในการเขา้วดัทาํบุญของชาวลา้นนา นิยมวางดอกไมแ้ละธูปที ขนัดอก (พานดอกไมข้อง

ลา้นนาทีอยูข่า้งสตัตภณัฑ)์ ทีมกัมี 3 มุมเพือวางดอกไมแ้ละธูปเป็นการคารวะ 3 เสาหลกั บางวดัทีมี

การจุดธูปก็ปักธูปไวที้กระถางธูป จากนัน จึงจุดเทียนให้ส่องสว่างพร้อมกบัปักเทียนบนยอดเขา

หนึงในสตัตภณัฑ ์เพือบูชาพระสมัมาสมัพุทธเจา้และปรารถนาจะให้แสงสว่างนันช่วยปัญญาสว่าง

ไสว 

 สตัตภณัฑจึ์งเป็นสิงหนึงทีเชือมร้อยพุทธศาสนิกชนกบัพระพุทธองค์ทีอยู่สูงสุด บดันี 

พวกเขาไดม้าอยูเ่บืองหนา้ท่านแลว้ พวกเขาขอจุดเทียนน้อมบูชาและจะให้แสงไฟนันส่องสว่างอยู่

บนยอดเขาหนึงใน 7 ยอดสาํหรับคนลา้นนา จะจุดเทียนบูชาพระพุทธองค์ไดที้ไหนถึงจะอิมอกอิม

ใจเทียบเท่ากบัจุดเทียนทีสตัตภณัฑใ์นวิหารหลวง 

 สตัตภณัฑข์องลา้นนาจึงแตกต่างจากโต๊ะหมู่บูชาของสยาม เพราะสัตตภณัฑ์เป็นของ

พุทธศาสนิกชนทุกคนทีตอ้งการจุดเทียนสักการะพระประธานในวิหาร ทียอดใดก็ได ้ขณะทีพุทธ

ศาสนาในบางสงัคมมีลกัษณะชนชนั มีการเมืองการปกครองเขา้แทรกแซง กาํหนดใหผู้ที้สามารถจุด

ธูปเทียนทีโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธานได้นันจะต้องเป็นประธานในพิธีหรือผูใ้หญ่ของชุมชน

เท่านนั สตัตภณัฑล์า้นนาจึงเป็นงานช่างผีมือดงัเดิมทีงดงาม สร้างขึนเพือมุ่งหมายเป็นไทยธรรมที

ประณีตถวายไวใ้นพระพุทธศาสนา ซึงควรค่าแก่การฟืนฟู อนุรักษ์และสืบสานทงัเรืองความเชือ 

และฝีมือเชิงช่างใหค้งอยูต่่อไป 

 ขันแก้วทังสาม 

 ขนัแกว้ทงัสาม หมายถึง พานทีใชใ้ส่ดอกไม่ธูปเทียนบูชาสกัการะพระรัตนตรัยซึงทาง

ลา้นนาเรียกว่า ขนัแก้วทงัสาม อนัหมายเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆก์ารทาํขนัแกว้ทังสาม

ขึนมาสาํหรับวดัต่างๆ นัน ทางชุมชนสมยัโบราณตอ้งการให้ประชาชนนาํเอาดอกไมธู้ปเทียนมา

รวมกนัเป็นจุด เดียวเป็นเครืองเตือนใจให้เห็นว่าเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั ตรงกบัคาํว่า เอกฉันท ์

พร้อมใจเป็นหนึง เอกสามคัคี หรือ เอกสามคัคี พร้อมกนัเป็นหนึงเดียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 
 

 ขนัแกว้ทงัสามบางแห่งทาํเป็นพานกลมทรงสูง มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 18-

20 นิว สูงจากพืนประมาณ 30 นิว นิยมทาดว้ยรักและชาด ปิดทอง และจะเขียนลวดลายรดนาํ อย่าง

สวยงามวิธีการประเคนนนั เมือถึงเวลาประกอบวิธีไหวพ้ระรับศีลหรือสวดมนต์ถวายไทยทานนัน 

ผูแ้ทนของทายกิาคนใดคนหนึง จะยกเอาขนัแกว้ทงัสาม ไปไว ้ณ หนา้พระพุทธรูปประธานโดยการ

ประเคนคือ เอาขนัแกว้แตะกบัฐานชุกชีหรือแท่นแกว้เบาๆ ถือว่าเป็นการประเคนและวางไวต้รงนัน 

กราบ 3 หน เป็นเสร็จพิธีประเคนขนัแกว้ทงัสาม 

 วิถีความเชือของชาวลา้นนาเหล่านี อาจคิดว่าก็ไม่ต่างอะไรกบัคนปัจจุบนัทีเชือทังใน

เรืองพุทธศาสนา โหราศาสตร์ และสิงเหนือธรรมชาติ แต่โดยความเป็นจริงแลว้ความเชือของชาว

ลา้นนาดงักล่าวเป็นความเชือสงัสม ทีผา่นการสงัสอน และปลกูฝังจากคนรุ่นหนึงสู่อีกรุ่นหนึงทีสืบ

ทอดต่อเนืองกันมาด้วยระยะเวลาอันยาวนาน จึงปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็นเด่นชัดทังใน

โบราณสถาน โบราณวตัถุและจารึกต่างๆตามทีกล่าวข้างต้น และเป็นความเชือทีมุ่งเน้นให้คน

ประกอบคุณงามความดีโดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ตน ครอบครัว ชุมชนและ

บา้นเมือง มิใช่สอนใหค้นงมงาย เห็นแก่ตวั หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัและพรรคพวกเป็นทีตงั

โดยใชศ้าสนาบงัหนา้ หรือชกัจูงไปสู่ความเป็น “วตัถุนิยม” ดงัทีเห็นในสมยันี ทีบางแห่งยงัมีความ

เชือทางไสยาศาสตร์อนัถือเป็นมนต์ดาํมาเกียวขอ้งดว้ย อย่างไรก็ดีในยุคโลกาภิวฒัน์ทีโลกมีความ

เปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วเช่นนี ความเชือบางอย่างก็ไดสู้ญหายไปกบักาลเวลาและขอ้เท็จจริงทาง

วิทยาศาสตร์ แต่ความเชือหลายอยา่งก็ยงัอยูเ่พือทา้ทายใหพิ้สูจน์ถึงสจัธรรมความเป็นจริงแห่งชีวิตที

คนทงัหลายไม่อาจหลีกเลียงได ้ดงัเช่น เรือง “กฎแห่งกรรม”ของพระพุทธองค์ ทีหลายๆคนพูดว่า 

“ยุคนี เป็นยุคกรรมติดจรวด” เห็นผลทันตาทันใจ มีความเชือในหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนา เชือว่า "ทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั" ความเชือเหล่านีคือ "ศรัทธา" ขา้พเจา้จึงมีความเชือ

ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและมองเห็นคุณค่าของค่านิยมและพลังศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชน อันบังเ กิดผลสิ งทีดีตามมา ดังปรากฏให้ เห็นเ ด่นชัดในศิลปกรรมทาง

พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน วิหาร พระอุโบสถ และจากความเชือความศรัทธานีเอง 

องคพ์ระเจา้ตนหลวง จึงเป็นแรงบนัดาลใจทีส่งผลต่ออิทธิพลของความเชือ พลงัความศรัทธาและ

แสดงออกในผลงานจิตรกรรม 

 การศึกษาขอ้มลูในเบืองตน้จะเห็นไดว้่าเบืองตน้วิถีการปฏิบติัทีเป็นเอกลกัษณ์ประเพณี

การปฏิบติัของชาวลา้นา ไดเ้กิดจากความเชือความศรัทธาทีมีต่อบวรพระพุทธศาสนา เกียวเนือง

ไปสู่แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ทีมีแนวความคิดทีจะสืบสานไวซึ้งวฒันธรรม

ประเพณีของชาวลา้นนาและโดยเฉพาะชาวพะเยา ทีปฏิบติัสืบต่อกนัมา ขอ้มลูทีศึกษาดงักล่าวจะได้
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นาํมาขอ้มลูพืนฐานทางความคิด นาํไปสู่การพฒันาการทาํงานให้ไดผ้ลงานทีตรงตามวตัถุประสงค์

ต่อไป 
 

3. อทิธิพลทางศิลปกรรม 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ได้แนวทางการสร้างสรรค์ซึงพัฒนามาจากงาน

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ซึงรูปแบบผลงานผสมผสานความร่วมสมัยเข้าไปในผลงานเพือ

ตอบสนองแนวความคิดทีไดก้าํหนดไว ้งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีถือว่าเป็นตน้กาํเนิดทาง

รูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงาน กล่าวไดว้่าผูท้าํวิจยัสร้างสรรค์ไดมี้พืนฐานทางจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณีจึงไดน้ํามาผสมผสานให้เกิดความน่าสนใจขึน และมีความตระหนึกถึงคุณค่าในความ

เป็นอตัลกัษณ์ทีงดงามของงานจิตรกรรมไทย จึงไดท้บทวนและรวบรวมขอ้มูลขึนเพือเป็นพืนทาง

ในการกาํหนดและสร้างรูปแบบในการสร้างสรรค์ วิวฒันาการของจิตรกรรมไทย (Thai painting 

evolution) สามารถแบ่งออกตามลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมทีปรากฏในปัจจุบนัได ้2 แบบ ดงันี 

 3.1 จติรกรรมไทยแบบประเพณ ี(Thai Traditional Painting) 

        จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จดัเป็นงานวิจิตรแขนงหนึงทีมีคุณค่าในฐานะทีเป็น

ส่วนหนึงของวฒันธรรม ศิลปะประจาํชาติสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นชาติทีเจริญรุ่งเรืองประเทศ

ไทยมีศาสนาประจาํชาติ มีอารยธรรมทีถ่ายทอดสืบต่อกันมา เนือหาจิตรกรรมไทยส่วนใหญ่

เกียวพนักบัพระพุทธศาสนา นิยมเขียนบนฝาผนงัภายในอาคารศาสนสถานในพระพุทธศาสนาและ

อาคารทีเกียวเนืองกบับุคคลชนัสูง คือ พระอุโบสถ วิหาร พระทีนั ง บนแผ่นผา้ (ภาพพระบฏ) บน

กระดาษ (สมุดไทย) โดยเขียนดว้ยสีฝุ่ น ตามวิธีการของช่างเขียนไทยแต่โบราณ นิยมเขียนเรือง

เกียวกบัอดีตพุทธ พุทธประวติั ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีและชีวิตไทย ส่วนใหญ่นิยมเขียน

ประดบัผนงัพระอุโบสถ วิหาร  

            ลกัษณะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นศิลปะแบบอุดมคติ (Idealistic Art) ผนวก

เขา้กบัเรืองราวทีกึงลึกลบัมหัศจรรย ์(Mythology) เป็นภาพจิตรกรรมทีระบายสีแบนเรียบดว้ยสีที

ค่อนขา้งสดใส แลว้ตดัเส้นเป็นภาพ 2 มิติ จิตรกรรมไทยแบบประเพณีมีลกัษณะพิเศษในการวาง

ภาพแบบเล่าเรืองเป็นตอนๆ ตามผนงัช่องหนา้ต่างโดยรอบพระอุโบสถและวิหาร ผนงัดา้นหน้าพระ

ประธาน ส่วนใหญ่นิยมเขียนภาพพุทธประวติัตอนมารผจญ และผนังดา้นหลงัพระประธาน เขียน

ภาพพุทธประวติัตอนเสด็จจากสวรรค์ชนัดาวดึงส์ และบางแห่งเขียนภาพไตรภูมิ ทงันีเพือช่วยให้

พระประธานดูเด่นสง่า ดว้ยความสัมพนัธ์ของการจดัองค์ประกอบจากเรือง ทีมีความสมดุลกนัทงั

ทางดา้นซา้ยและดา้นขวาของภาพ ส่วนผนงัดา้นซา้ยดา้นขวาตอนบนเหนือขอบหนา้ต่างขึนไป ส่วน

ใหญ่จะนิยมเขียนรูปเรืองเทพชุมนุม หรืออดีตพุทธนงัอนัดบัเรียงเป็นแถว 
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ลกัษณะและรูปแบบของจติรกรรมไทยแบบประเพณ ี

กกกกกกกกจติรกรรมไทย (Thai Painting)  

 คาํว่า “จิตรกรรมไทย” หมายถึง วิจิตรศิลป์ ทีแสดงเรืองราวเกียวกับศาสนา 

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต วฒันธรรม การแต่งกาย การละเล่นพืนเมืองของแต่ละยุคสมยัให้

ปรากฏ ซึงส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ คุณค่าทางศิลปะทีช่วยสร้าง

สุนทรียภาพขึนในจิตใจมนุษยเ์ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้เรืองราวต่างๆ7 จากการศึกษาพบวา่ 

มีผูก้ล่าวถึงจิตรกรรมไทยไวด้งันี 

 สนัติ เลก็สุขุม ไดก้ล่าวไวว้่า จิตรกรรมไทยเป็นภาพเขียนทีมีลกัษณะเป็นแบบอยา่งของ

ไทยซึงแตกต่างจากศิลปะของชนชาติอืน แมจ้ะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอืนอยู่ แต่สามารถดดัแปลง 

คลีคลาย ตดัทอนหรือเพิมเติมจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเองไดอ้ย่างสวยงาม มีวิวฒันาการ

ทางดา้นรูปแบบและวิธีการมาตลอดจนถึงปัจจุบนั และสามารถพฒันาต่อไปในอนาคต8 

 เขียน ยมิศิริ ไดก้ล่าวไวว้่า จิตรกรรมไทยจดัเขา้ในประเภทศิลปะของความเป็นปึกแผ่น 

(plastic arts) คือ ใหค้วามรู้สึกในปริมาตรเช่นกนั เพราะมีสี มีระยะ มีเนือทีทีกาํหนดไดว้่าเป็นสาม

มิติ มีความนิงคงตวั (static) ดงันนัการจะเขา้ถึงในผลงานจึงจาํตอ้งอาศยัเวลาและการพินิจพิเคราะห์

จึงจะเกิดอารมณ์สะเทือนใจได ้ผูที้จะเขา้ใจไดลึ้กซึงและเกิดความซาบซึง จาํเป็นตอ้งศึกษาทีมาของ

อิทธิพลต่าง ๆ ซึงเป็นสาเหตุใหศิ้ลปินเนรมิตคิดสร้างงานศิลปะขึน9 

 วรรณิภา ณ สงขลา ไดก้ล่าวไวว้่า จิตรกรรมไทยเป็นศิลปกรรมทีมีลกัษณะแบบ อุดม

คติ คุณค่าอยู่ทีรูปแบบทีได้สัดส่วนสวยงาม อาภรณ์วิจิตร ตัดเส้นได้ละเอียดประณีต การจัด

องคป์ระกอบภาพมีระเบียบแบบแผนเป็นศิลปกรรมทีช่างเขียนสร้างสรรค์ขึนโดยการถ่ายทอดให้

เกิดความเขา้ใจในเรืองทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา วรรณกรรม และเหตุการณ์ต่างๆรวมทัง

สภาพแวดลอ้มทีเกิดขึนในความคิดหรือมโนภาพอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปวิจยัเพือยกระดบั

คุณภาพชีวิตจิตใจ พฒันาทางดา้นสงัคม และเศรษฐกิจ10 

                                                             

กกกกกกกก7ประเสริฐ ศีลรัตนา, สุนทรียะทางทัศนศิลป์ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2552), 119. 

กกกกกกกก8สนัติ เลก็สุขุม, จติรกรรมไทยแบบประเพณี เขา้ถึงเมือ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงได้

จาก http://guru.sanook.com/encyclopedia 

กกกกกกกก9วิบูลย ์ ลีสุวรรณ, ศิลปะวิชาการ 2 ศิลปะคืออะไร (กรุงเทพฯ: ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์

มลูนิธิ) 41-42. 

กกกกกกกก10กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, จิตรกรรมไทยประเพณี, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2533), 1. 
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 ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีในระยะแรก ๆ มีอิทธิพลของจิตรกรรมอินเดียผสมอยู่

แลว้ จึงวิวฒันาการเรือยมา จนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ของจิตรกรรมไทยขึนมาภายหลงั และจิตรกรรม

ไทยแบบประเพณีมีลกัษณะทางทศันศิลป์ โดยไดว้ิเคราะห์เป็นประเภทดงันี 

 1.  เป็นภาพแบบเล่าเรือง  

      ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จะแสดงเรืองราวติดต่อกนัไปเป็นสาํคญั โดยมี

ภาพธรรมชาติ เช่น ภูเขา และต้นไมเ้ป็นตวัเชือม ทาํให้ภาพแต่ละช่วงต่อเนืองมีบรรยากาศน่าดู 

นับเป็นเรืองน่าพิศวงทีศิลปินไทยสามารถคดัเลือกภาพจดัภาพแต่เพียงส่วนน้อย แต่ผูดู้ดูแลว้ได้

ทราบเรืองราวโดยสมบูรณ์ คลา้ยกบัไดอ่้านชาดกหรือวรรณคดีเรืองนนัทงัหมด 

กกกกกกกก2. เป็นภาพเขียนแบบสองมิติ  

      จิตรกรรมไทยแบบประเพณีคาํนึงถึงเรือง เส้นและสีเป็นสาํคญั ไม่มีแสง-เงาและ

ระยะใกล-้ไกลจึงเป็นภาพสีแบน ๆ ตดัเสน้ตลอดทงัภาพการตดัเสน้ในภาพไทยแสดงถึงทกัษะ และ

ความชาํนาญซึงช่วยให้ภาพนันมีชีวิตขึนได้โดยไม่ตอ้งใช้แสงเงา และระยะใกลไ้กลแบบภาพ

จิตรกรรมตะวนัตก ดังนันเส้นจึงนับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณี 

กกกกกกกก3. แสดงความรู้สึกของภาพดว้ยเสน้ และท่าทาง  

     เนืองจากจิตรกรรมไทยเป็นภาพสีแบน ๆ ตดัเส้น จึงไม่อาจแสดงความรู้สึกของตวั

บุคคลในภาพดว้ยสีหน้าหรือแววตา ดงันัน การแสดงความรู้สึกดีใจ เสียใจ โกรธ หรือกลวั จึงใช้

ท่าทางเป็นสือแทน เช่น รูปเทวดา นางฟ้า กษตัริย ์นางพญา นางรํา จะมีลกัษณะเด่นงามสง่าดว้ยลีลา

อนัชดชอ้ยแสดงอารมณ์ ความปีติยินดี หรือโศกเศร้า เสียใจดว้ยอากปักิริยา และท่าทาง ถา้เป็นรูป

ยกัษ ์รูปมารก็แสดงออกดว้ยใบหนา้ และท่าทางทีดุดนัแข็งขนั ส่วนพญาวานร และเหล่าวานรก็จะ

แสดงความลิงโลดคล่องแคล่วว่องไว ดว้ยลีลาท่วงท่า และหนา้ตา พวกชาวบา้นธรรมดาสามญัก็จะ

เนน้ความรู้สึกตลก ขบขนั สนุกสนาน ร่าเริง หรือเศร้าเสียใจ โดยแสดงออกทางใบหน้า ส่วนเหล่า

สตัวท์งัหลาย ไดแ้ก่ ชา้ง มา้ ก็มีรูปแบบแสดงชีวิตเป็นธรรมชาติ และใชส่้วนรวมของเส้นเป็นเครือง

แสดงความรู้สึกของภาพ เช่น ภาพแสดงความเคลือนไหว ก็จะใช้เส้นส่วนรวมเป็นเส้นคดโค้ง

สมัพนัธก์นั และใชเ้สน้ตรง หนกัและหนาแสดงความมนัคงแข็งแรง เป็นตน้ 

 4. แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ยสี 

     การเขียนภาพจิตรกรรมไทย ทีกาํหนดเป็นหลกัในการฝึกหัดเขียนมีอยู่ 4 หมวด คือ 

กนก นารี กระบี คชะ โดยเฉพาะ ภาพเทพเจา้ ภาพพระ ภาพนาง ยกัษ์ ลิง จะมีลกัษณะรูปร่าง และ

ลกัษณะท่าทางทีคลา้ยคลึงกนัไปหมด จึงตอ้งแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย เครืองแต่งกาย 

เครืองประดบั และอาวุธ ทีแสดงความแตกต่างไดช้ดัเจนทีสุด คือ สีของร่างกายในตวัละครก็เป็น
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ส่วนหนึงทีสามารถบ่งบอกชือได ้เช่น พระรามกาย สีเขียว พระลกัษณ์กาย สีทอง ทศกณัฑ์กาย สี

เขียว หนุมานกาย สีขาว ฯลฯ สาํหรับรูปภาพมนุษยมี์การกาํหนดสีตามฐานะและความสาํคญัของ

รูปแบบทีแตกต่างกนัออกไป ดงันี  

                       4.1 สีทอง คือ ผวิสีเนือของภาพพระพุทธองค ์

                       4.2 สีขาว คือ ผวิสีเนือของพระมหากษตัริย ์พระยา 

                       4.3 สีขาวนวล คือ ผวิสีเนือของภาพคนทีมีฐานะชนัสูง 

                       4.4 สีนาํตาลอ่อน คือ ผวิสีเนือของภาพคนพวกไพร่พล สามญัชน 

                       4.5 สีคลาํหรือสีหมึก คือ ผวิสีเนือภาพบุคคลประเภท “กาก” หรือคนเลว คนชวั 

กกกกกกกก5. แสดงจุดสนใจโดยไม่คาํนึงถึงสดัส่วน  

      คือเรืองราว หรือภาพในตอนใดทีตอ้งการให้เด่น ก็มกัจะเขียนภาพนันให้เด่นชัด

ดว้ย โดยการลดส่วนประกอบอืน ๆ ลงโดยไม่คาํนึงส่วนประกอบมากนัก เช่น เมือตอ้งการแสดง

เรืองราวทศกณัฐอ์ยูใ่นกรุงลงกาก็จะเขียนรูปทศกณัฑต์วัโตอยู่ในปราสาท ซึงในความเป็นจริงแลว้ 

ทศกณัฐจ์ะยนืขึนหรือเคลือนไหวไปไหนภายในประสาทไม่ไดเ้ลย หรือภาพเหล่าเสนา อาํมาตย ์ซึง

ในเรืองจะกล่าวว่า เฝ้าแหนเป็นจาํนวนหมืน ๆ ก็จะเขียนลดจาํนวนลงเหลือไม่กีคนหรือเขียนให้

ขนาดตวัเลก็ลง แต่การแสดงจุดสนใจโดยย่อส่วนประกอบหรือขยายจุดสนใจนี แมจ้ะผิดต่อความ

เป็นจริงก็ยงัมีความกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดีดูแลว้ไม่ขดัตานบัเป็นการจดัภาพทีฉลาดของช่างไทยใน

สมยัโบราณ ในการเนน้จุดสนใจดว้ยขนาด 

 6. เป็นภาพทีมีทศันียภาพแบบตานกมอง (Bird’s eyes view) 

     ในการมองดูภาพจิตรกรรมไทยนันจะสังเกตไดอ้ย่างชดัเจนว่าตาํแหน่งของภาพที

ปรากฏจะเห็นว่ามีลกัษณะสูงเหมือนตานกมอง ซึงผิดกบัหลกัทศันียภาพ (Perspective) ตามวิธี

ศิลปะสมยัใหม่ในภาษาองักฤษใชค้าํว่า “โมเดิร์นอาร์ต” (Modern art) หรือศิลปกรรมสมยัใหม่ แต่ก็

ดูกลมกลืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 7. การแบ่งพืนที 

     การแบ่งพืนทีด้วยเส้นแผลง ซึงอาจทาํเป็นเส้นหนัก หรือเส้นสีเทา เป็นขอบภูเขา 

และขอบทิวไม ้เส้นโคง้ทีคลา้ยแถบผา้ริบบิ น การวางภาพจะวางภาพประสาทราชวงั และป่าเขา

ลาํเนาไพรเสียก่อน แลว้จึงวางตวัภาพ ตามภาพ หรือตามตาํแหน่งทีเหมาะสมให้เรียบร้อยเสียก่อน 

แลว้จึงระบายสี การใชสี้ระบายจะใช ้สีอ่อน สีแก่ ประสานกนั 

 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นมรดกทางศิลปกรรมอยา่งหนึงทีมีคุณค่ายงิของไทย มี

เอกลกัษณ์ของตวัเอง ทงัวิธีการเขียน การใชเ้ส้นและสี มีคติความบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ที

แตกต่างไปจากงานจิตรกรรมของชนชาติอืน จิตรกรรมไทยมีลกัษณะลีลาการใชเ้ส้นและสีสันที
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อ่อนชอ้ยนุ่มนวลแสดงใหเ้ห็นฝีมือและจินตนาการของชาวไทยแต่ละยุคแต่ละสมยั ทงัสะทอ้นให้

เห็นถึงความเป็นอยู ่ชีวิตสงัคมขนบประเพณี ระบบกษตัริยแ์ละความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ

คนไทยในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันนั จิตรกรรมไทย จึงเป็นศิลปกรรมทีมีคุณค่าควรแก่การศึกษา ให้

ทงัความรู้ทางประวติัศาสตร์ ความเบิกบานใจจากความงดงามและสุนทรียภาพอนัสูงส่งทีแฝงอยู่ใน

จิตรกรรมไทย ซึงในการทําวิทยานิพนธ์ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นพืนฐานในการจัดองค์ประกอบ 

วิเคราะห์รูปแบบวิธีการแบบจิตรกรรมไทยประเพณี เช่น การจดัองค์ประกอบ การตดัเส้น เป็นตน้ 

มาพฒันาประยุกต์ใชก้บัศิลปะร่วมสมยั ซึงจะตอ้งศึกษาไวเ้ป็นขอ้มูลตงัแต่วิวฒันาการจิตรกรรม

ไทยตงัแต่ยคุแรกเริม ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจมากขึนและแสดงถึงอิทธิพลในการสร้างสรรค์อย่าง

เป็นระบบ ตลอดจนถึงเป็นแนวทางในการสร้างสรรคที์พฒันาเป็นแบบเป็นเฉพาะตน จึงไดร้วบรวม

ขอ้มลูโดยสรุปไว ้ในเรืองวิวฒันาการของงานจิตรกรรมไทยในยคุสมยัต่างๆ กล่าวสรุปดงันี 
 

ประวตัคิวามเป็นมาของจติรกรรมฝาผนงัไทย  

 เมือหลายพนัปีมาแลว้ มนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์เคยอาศยัอยู่ในดินแดนประเทศ

ไทยปัจจุบนัพวกเขาทิงหลกัฐานเป็นงานดา้นศิลปะให้ไดศึ้กษาทวัทุกภาคของประเทศ เช่น โครง

กระดูก เครืองมือเครืองใช ้ภาพเขียนสีบนผนังถาํและบนภาชนะเครืองปันดินเผา เป็นจิตรกรรม

ประเภทลายเสน้สีเดียว ลายเรขาคณิตหรือลายกน้หอย ลายดอกไมใ้บไม ้และรูปคนหรือสัตวที์วาด

ไดไ้ม่สวยนกั แต่จดัเป็นงานศิลปะประเภทแรกเริม ต่อมาเขา้สู่สมยัประวติัศาสตร์ทีพ่อคา้ชาวอินเดีย

เดินทางเขา้มาคา้ขายในภูมิภาคนี และชาวไทยไดรั้บศาสนาทีเผยแผจ่ากพระภิกษุหรือนกับวชไว ้สิง

เหล่านีก่อให้เกิดการถ่ายทอดทางวฒันธรรม ก่อให้เกิดงานช่างหรืองานศิลปกรรมทางศาสนาซึง

รวมถึงงานจิตรกรรม11 ส่วนรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนงัไทยสมยัประวติัศาสตร์นัน มีวิวฒันาการ

ความเป็นมาจนถึงปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดย้กตวัอย่างรูปแบบทีเกียวขอ้งและเป็นแนวทางและพฒันา

รูปแบบในการสร้างสรรค ์ไวด้งันี 

 จติรกรรมสมยัสุโขทัย ในพุทธศตวรรษที 18-19 พ่อขุนศรีอินทราทิตยไ์ดต้งักรุงสุโขทยั

เป็นราชธานี และรับพระพุทธศาสนาเถรวาทนิกายลงักาวงศม์าจากเกาะลงักา ทาํให้ศิลปะลงักามี

อิทธิพลต่อศิลปะสุโขทยั งานจิตรกรรมสมยันีเป็นภาพเล่าเรืองทางศาสนา ลกัษณะภาพเป็นแนว

อุดมคติ ใชว้ิธีระบายสีเรียบแลว้ตดัเสน้ดว้ยสีดาํหรือแดงเป็นขอบคมภายในภาพ เขียนดว้ยสีฝุ่ นทีใช้

กาวผสมสีจากหนงัสตัวห์รือยางไม ้สีทีใชมี้สีดินแดงเป็นหลกั สีขาวเป็นสีพืน สีเป็นประเภทเอกรงค ์

มีการปิดทอง ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะอินเดียและลงักา ซึงเป็นแบบอย่างของจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณีในยคุต่อมา  

                                                             

กกกกกกกก11 สนัติ เลก็สุขุม, ประวตัศิาสตร์ศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 9. 
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 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในสมยันี ไดแ้ก่ ภาพคดัลอกจิตรกรรมฝาผนังจากกรุเจดียร์ายใน

วดัเจดียเ์จ็ดแถว อาํเภอศรีสชันาลยั ซึงเป็นภาพเล่าเรืองอดีตพระพุทธเจา้ประทบัเรียงรายในแถว แต่

ละแถวคนัสลบัแต่ละพระองคด์ว้ยบุคคลชนัสูงประทบัอญัชลี เป็นภาพเขียนระบายดว้ยสีดินแดง ตดั

เส้นสีดาํและแดง ลกัษณะคลา้ยมาจากประติมากรรมทีมีการเคลือนไหวรอบนอกโดยไม่สนใจ

สดัส่วนสรีระตามความเป็นจริง ในขณะนันภาพพระพุทธรูปกาํลงัก่อรูปแบบเป็นของตนเอง ส่วน

รูปบุคคลอืนยงัคงลกัษณะแบบอินเดีย นอกจากนียงัพบภาพงานลายเส้นแบบ 2 มิติทีน่าจะสร้างขึน

ในครึงหลงัของพุทธศตวรรษที 19 ทีวดัศรีชุมซึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะลงักาสมยัโปลนนารุวะ 

เป็นภาพสลกัลายเสน้จารบนแผ่นหินชนวนจาํนวนกว่า 60 แผ่น เล่าเรืองชาดก 550 ชาติทีเป็นฝีมือ

ของช่างชนัครูทีมีการลวงตาใหเ้ห็นภาพบุคคลมีมิติกลมกลืน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 หลกัศิลาจารึก อุโมงคว์ดัศรีชุม จงัหวดัสุโขทยั 

ทีมา: หลกัศิลาจารึก วดัอุโมงค์, เขา้ถึงเมือ 2 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.4shared.com/ 

web/preview/doc/BEt4fmOa?locale=in 
 

 จติรกรรมสมยัล้านนาหรือเชียงแสน ในพุทธศตวรรษที 18-21 พบเฉพาะภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซึงมีความโดดเด่นในแง่ความหลากหลาย เช่น จิตรกรรมฝาผนังทีแสดงภาพชีวิตของ

ชาวลา้นนาอยา่งงดงามและถกูตอ้งตามขอ้เท็จจริงทีวดัภูมินทร์และวดัหนองบวั จงัหวดัน่าน ทีวิหาร

ลายคาํวดัพระสิงห์ วดับวกครกหลวง จังหวดัเชียงใหม่ การทีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกสูง

สลบัซบัซอ้น ชุมชนบริเวณแอ่งทีราบลุ่มตงัเมืองแยกกนั เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเมืองและสังคม 

ฉะนนัรูปแบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมแต่ละเมืองจึงมีลกัษณะต่างกนั เช่น จิตรกรรมฝาผนังใน

กรุพระเจดียว์ดัอุโมงคเ์ถรจนัทร์ จงัหวดัเชียงใหม่ ในพระวิหารวดัไหล่หิน จงัหวดัลาํปาง เป็นตน้ 
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ภาพที 2 ภาพพระพุทธเจา้กบัพระสาวก ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน 

ทีมา: ประยรู อุลุชาฏะ [น. ณ ปากนาํ], วดัภูมนิทร์และวดัหนองบัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 

55. 

 
 

ภาพที 3 ภาพหนุ่มสาวชาวลา้นนา ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน 

ทีมา: ประยรู อุลุชาฏะ [น. ณ ปากนาํ], วดัภูมนิทร์และวดัหนองบัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 

64. 
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ภาพที 4 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั จงัหวดัน่าน 

ทีมา: ประยรู อุลุชาฏะ [น. ณ ปากนาํ], วดัภูมนิทร์และวดัหนองบัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 

89. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 หญิงสาวร่ายรํา ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั จงัหวดัน่าน 

ทีมา: ประยรู อุลุชาฏะ [น. ณ ปากนาํ], วดัภูมนิทร์และวดัหนองบัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 

108. 
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ภาพที 6 พุทธประวติัตอนเจา้ชายสิทธตัถะเสด็จออกบวช ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดับวกครก- 

               หลวง จงัหวดัเชียงใหม่                  

ทีมา: ประยรู อุลุชาฏะ [น. ณ ปากนาํ], วดับวกครกหลวง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 74. 
 

 จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา ในพุทธศตวรรษที 20-23 เป็นลกัษณะจิตรกรรมทีมี

รูปแบบ องคป์ระกอบ เทคนิค วฒันธรรมตามแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณีภาคกลาง ลกัษณะ

ศิลปกรรมเป็นแบบราชสาํนัก และถ่ายทอดไปยงัเมืองต่างๆ เช่น อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี 

นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี ชลบุรีและกรุงเทพมหานคร จิตรกรรมสมยันีทาํหน้าทีเป็น

เครืองประดบัศาสนสถาน พระบรมมหาราชวงัและเครืองใช ้เช่น ฉาก ลบัแล ตู ้ม่าน พระบฏ ตูพ้ระ

ธรรม หีบพระคมัภีร์ สมุดไทย เป็นตน้ ซึงไดรั้บอิทธิพลจากอินเดีย จีน ทวารวดี ศรีวิชยั ลพบุรี 

สุโขทยั และอู่ทอง สืบต่อกนัมาโดยลาํดบั 

 จิตรกรรมฝาผนงัภายในกรุพระปรางคห์รือพระเจดียส่์วนมากเป็นภาพเขียนต่อเนืองกนั

ตงัแต่พืนจรดเพดาน ส่วนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหรือพระวิหารมีลกัษณะแตกต่างกนัตาม

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของอาคารซึงเป็นไมห้รือก่อดว้ยปูนตามความนิยมของยคุสมยั เช่น อาคาร

สมยัอยธุยาตอนตน้มีขนาดสูงใหญ่ มีเสาในประธานสูงสง่ารับกบัเครืองบนทีมีลวดลายวิจิตร เป็น

อาคารทึบไม่มีหน้าต่าง มีช่องลมขนาดเล็ก ส่วนอาคารสมยัอยุธยาตอนปลายมีรูปแบบอาคารสูง

ระหง ชายคาอยูชิ่ดฝาผนงั ไม่ทอดลงอยา่งยคุตน้ ฝาผนงัดา้นขา้งทึบตลอด มีประตูทีฝาผนงัหุม้กลอง

ดา้นหนา้และดา้นหลงั มีมุขโถงอยูท่างดา้นหนา้และดา้นหลงัอาคารเพือกนัแดดและฝนสาดเขา้ทาง

ประตู จิตรกรรมฝาผนงัสมยันี แบ่งเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่  
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 จติรกรรมสมยัอยุธยาตอนต้น เป็นจิตรกรรมทีมีโครงสีเป็นสีเอกรงค์ สีทีใช ้คือ สีแดง 

ขาว เหลือง และดาํมีการปิดทองเล็กน้อย เส้นวาดมีความนุ่มนวล คมชดั ละเอียดประณีต พืนหลงั

เป็นสีอ่อน มีลกัษณะสว่างเห็นตวัภาพชดัเจนกลมกลืน ตวัภาพแบนราบไม่มีความหนาและลึก ตวั

ภาพมีขนาดเล็ก ลกัษณะคลาํเขม้ ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะลงักา ลพบุรีและสุโขทยั เขียนเป็นภาพ

พระพุทธรูปประทบันั ง เบืองหลงัมีซุม้พระอคัรสาวกกระทาํสักการะอยู่สองขา้ง มีโครงภาพเรียง

แนวระดบัซอ้นเป็นชนัในแนวดิง เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที 7 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทีมา: จิตรกรรมฝาผนัง กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ, เขา้ถึงเมือ 15 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก

http://thep.blogspot.com/archive.html 
 

 จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย มีลกัษณะแสดงถึงความเป็นจิตรกรรมไทยบริสุทธิ 

ฝีมือศิลปินก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เริมแรกใชสี้เอกรงค ์ ต่อมาเป็นสีพหุรงค์ ปิดทองบนรูปและ

ลวดลาย ลายเสน้ละเอียดประณีต ตวัภาพแบนราบ ภาพตน้ไมแ้ละลาํธารเคลือนไหวอ่อนพริว เน้น

ความงามดว้ยการตดัเส้นพู่กนัเรียวบางละเอียดอ่อนไหว มุมมองภาพคลา้ยดูจากทีสูง เขียนรูปเรือ

และชาวต่างชาติ สถาปัตยกรรมและลวดลายแบบจีน โครงสีโดยรวมมีลกัษณะสว่าง นิยมใชสี้ขาว

เป็นพืนซึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะสุโขทยั ไดแ้ก่ จิตรกรรมฝาผนังทีวดัใหม่ประตู ชุมพล จงัหวดั

อยุธยา ทีวดัช่องนนทรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีวดัปราสาท จงัหวดันนทบุรี และทีวดัใหญ่

สุวรรณาราม จงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ 
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ภาพที 8 ทวารบาลบานประตูพระอุโบสถ วดัใหญ่สุวรรณาราม จงัหวดัเพชรบุรี 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,  

2539), 48. 
 

 จติรกรรมสมยัธนบุรี ในพ.ศ. 2310-2325 เมืองธนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลสมยั

อยธุยา เป็นชุมชนทีมีความอุดมสมบูรณ์ ปรากฏว่ามีวดัเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีเป็นจาํนวนมากตามลาํ

คลองต่าง ๆ ศิลปวตัถุสถานทีพบมีแบบอย่างของตนเอง อาจเพราะเป็นชุมชนทีพกัของคนเดินทาง

จากชุมชนอืน ไดรั้บวฒันธรรมจากชาวต่างชาติทีเดินทางมาคา้ขายทาํให้ศิลปวตัถุสถานในเมือง

ธนบุรีจดัเป็นศิลปะสกุลช่างธนบุรีทีมีมาก่อนพระเจา้ตากสินจะทรงตงักรุงธนบุรีเป็นราชธานี และ

สืบทอดถึงตน้แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงสินสุดลงจนคลีคลายเป็นแบบ

ศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ จิตรกรรมฝาผนังในสกุลช่างธนบุรีมีทีวดัปราสาท จงัหวดันนทบุรี 

และทีวดัช่องนนทรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ภาพที 9 จิตรกรรมกรรมฝาผนงั วดัช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2539), 50. 
 

 จติรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ ในพ.ศ. 2325-ปัจจุบนั ลกัษณะสังคมวฒันธรรม

เมือแรกตงักรุงรัตนโกสินทร์เป็น แบบผสมผสานระหว่าง ชาวธนบุรีดงัเดิมกบัชาวอยุธยาครังกรุง

เก่าทีอพยพมา หลงัจากนนัประมาณ 10-15 ปี ศิลปะและการช่างจึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัระหว่าง

สกุลช่างทงัสอง จนพฒันาเป็นศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ และจิตรกรรมสกุลช่างรัตนโกสินทร์ที

เก่าแก่ทีสุดคือจิตรกรรมฝาผนงัในพระทีนงัพุทไธสวรรย ์พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เขียน

ขึนระหว่าง พ.ศ. 2338-2340 ต่อมามีพฒันาการจนเป็นแบบศิลปะตะวนัตกทีแพร่หลายเขา้มาเต็มตวั

ในปลายแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 จิตรกรรมสกุลช่าง

รัตนโกสินทร์จึงเริมเสือมความนิยมลง จิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัตนโกสินทร์ แยกไดเ้ป็น 2 ยคุ คือ  

กกกกกกกกยุคท ี1 ยุคพยายามเลยีนแบบครูช่าง (อยุธยา-ธนบุรี) ในสมยัรัชกาลที 1 และรัชกาลที 2 

จิตรกรรมฝาผนังยงัรักษาคติศิลปะของครูช่างอยุธยา-ธนบุรีไวม้าก เช่น องค์ประกอบของภาพที

บรรจุลงไปในผนังอาคาร นิยมเขียนภาพไตรภูมิไวด้า้นหลงัพระประธาน เขียนภาพมารผจญไว้

ดา้นหนา้พระประธาน เขียนภาพเล่าเรืองขนาดเลก็เป็นพระพุทธประวติัและทศชาติชาดกหรือเรือง

ใดเรืองหนึงในอาคารเดียวกนั โดยเขียนทีระดับขอบหน้าต่างล่างสูงจากพืนประมาณ 60-70 

เซนติเมตร เรือยขึนไปจนถึงขอบหน้าต่างบน เขียนรอบสีดา้น และเหนือหน้าต่างดา้นขา้งทงัสอง

ขา้งเรือยขึนไปจนจดเพดานเป็นภาพเทพชุมนุม ส่วนลกัษณะการเขียนภาพตวัพระตวันางมีแบ
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คลา้ยคลึงกบังานจิตรกรรมของสกุลช่างครู แต่แตกต่างตรงทีศิลปินให้ความสาํคญัในเรืองงานฝีมือ 

เคารพกฎเกณฑแ์บบศิลปะจนสูญเสียความเป็นอิสระ ความกลา้หาญเด็ดเดียว ความตรงไปตรงมา 

จิตรกรรมยคุนีนบัเป็นเริมแรกของศิลปะแบบกาํหนดนิยม (Conventional art) คือนิยมใชสี้พืนหลงั

เป็นสีทึบ การใช้ทองคาํเปลวมากขึน ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังอยู่ในพระทีนั งพุทไธสวรรย์

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร ในพระอุโบสถวดัดุสิตาราม ในพระอุโบสถวดัสุวรรณาราม และ

ในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวิหาร ฝังธนบุรี เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 10 จิตรกรรมฝาผนงั พระทีนงัพุทไธสวรรย ์กรุงเทพมหานคร 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2539), 51. 
 

 ยุคที 2 ยุคนิยมแบบศิลปจีนและยุคทองแห่งศิลปะรัตนโกสินทร์ ในสมยัรัชกาลที 3 

พระองค์มีพระราชนิยมในศิลปะการช่างจีน ได้สร้างว ัดแบบใช้ศิลปะการช่างจีนมากมาย 

ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสนับสนุนจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะเดิมยุคที 1 ควบคู่กันไป 

จิตรกรรมดงักล่าวมีพฒันาการในตวัเอง และยอมรับลกัษณะบางอย่างของศิลปะตกแต่งแบบจีนมา

เสริมในงานดว้ย ลกัษณะเด่นและเห็นชดั คือ การใชท้องคาํเปลวปิดเพือตกแต่งอยา่งมากมาย การให้

ความสาํคญัแก่ฉากธรรมชาติทีเป็นพืนหลงัมากกว่ายุคที 1 และฉากธรรมชาติดูสมจริงมากขึน มี

ความลึก ส่วนตน้ไมนิ้ยมใชก้า้นกระดงังาทุบปลายแตกแลว้จุ่มสีแตะจนเป็นรูปตน้ไม ้ และนิยม

วิธีการตดัเสน้ใบไมค่้อนขา้งมาก สดัส่วนของคนกบัสถาปัตยกรรมเริมคาํนึงถึงความสมจริงมากขึน 

แต่ไม่ใช่ภาพเหมือนจริง คือ สัดส่วนคนดูเล็กลงและสถาปัตยกรรมขยายขนาดใหญ่ขึน ตวัอย่าง

จิตรกรรมแบบพระราชนิยม ไดแ้ก่ จิตรกรรมฝาผนงัในวดัราชโอรส ในวดัภคิณีนาถ ฝังธนบุรี ส่วน
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จิตรกรรมแบบเดิม ไดแ้ก่ จิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถและในวิหารพระพุทธไสยาสน ์วดัพระเช

ตุพนวิมลมงัคลาราม ในพระอุโบสถและวิหารหลวงวดัสุทศันเทพวราราม และในพระอุโบสถวดั

เครือวลัย ์ฝังธนบุรี 

 
 

ภาพที 11 จิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ วดัพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2539), 67. 
 

 
 

ภาพที 12 จิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ วดัสุวรรณารามฯ กรุงเทพมหานคร 

ทีมา : วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2539), 65. 
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 วิวฒันาการของจิตรกรรมไทย ตงัแต่ สมยัสุโขทยั-สมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1-3 จะ

เห็นไดว้่าเป็นช่วงยุคทองของงานจิตรกรรมไทย อนัมีลกัษณะรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์ รวมถึงอตั

ลกัษณ์ทีชดัเจน และมีวิวฒันาการขึน ยกตวัอยา่งเช่น องคป์ระกอบ โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลที 3 ทีมี

เอกลกัษณ์การวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้ดูสง่างาม ยิงใหญ่ การใช้สีทีมากขึนเป็นที

น่าสนใจ ดงันนัในการศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยจึงตอ้งแบ่งแยกประเภท

การศึกษา เพือให้เห็นถึงการพฒันารูปแบบของครูช่างโบราณและเป็นแนวทางในการพฒันา

แนวทางรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์อย่างชัดเจน ทีสําคัญการพฒันางานจิตรกรรมไทยย่อมมี

วิวฒันาการ ขา้พเจา้จึงไดร้วบรวมขอ้มลูงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4-9 มาวิเคราะห์จดักลุ่มประเภท

ของงานจิตรกรรมไทยต่อไป 

 3.2 จติรกรรมไทยแบบร่วมสมยั (Thai Contempolary Painting) 

 รูปแบบของจิตรกรรมไทยมีการเปลียนแปลงมากขึนตงัแต่สมยัรัชกาลที 4 ทาํให้ได้

สมัผสักบัความเจริญกา้วหนา้ของโลกในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการศึกษา การคมนาคม การพาณิชย ์ที

เป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต สติปัญญา และเทคนิค ซึงมีผลต่อความกา้วหน้าทางจิตรกรรมไทย

ร่วมสมยั ไดพ้ฒันาไปตามสภาพแวดลอ้ม ความเปลียนแปลงของชีวิต ความเป็นอยู ่ความรู้สึกนึกคิด 

ความนิยมในสงัคม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ใหม่ของวฒันธรรมไทยอีกรูปแบบทีมีคุณค่า ส่วน

ใหญ่เป็นแนวทางเดียวกบัลกัษณะศิลปะแบบตะวนัตกในลทัธิต่าง ๆ ตามความนิยมของศิลปินที

ไดรั้บการศึกษามาจากต่างประเทศ ไดส้ัมผสักบัศิลปะในแนวยุโรป ทาํให้เกิดงานสร้างสรรค์ที

แตกต่างไปจากเดิม และพฒันาเป็นรูปแบบของงานทีให้อารมณ์ มีบรรยากาศทีเรียบง่าย รูปทรงไม่

ซบัซอ้น ไม่เน้นรายละเอียด แต่แฝงดว้ยอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินเอง ประกอบกบัสังคมเริมมี

ความกา้วหนา้ทางวิทยาการมากขึน ส่งผลให้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารทีช่วยให้ความคิดและจินตนาการ

เปิดกวา้ง ดงันนัจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจึงมีการเปลียนแปลงในเรืองทีไม่ไดจ้าํกดัอยู่แต่เรือง

ทางพระพุทธศาสนา 

 ในสมยัรัชกาลที 4 และรัชกาลที 5 ประเทศทางตะวนัตกขยายอาํนาจทางการเมืองและ

ทหารเขา้มาในภูมิภาคเอเซีย มีนโยบายแสวงผลประโยชน์ในรูปเขา้ยึดครองประเทศอืนไปเป็น

อาณานิยม ซึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทังสองรัชกาลทรงทราบถึงสภาพอนัตรายทีคุกคาม

ประเทศอยู่ จึงมีการผ่อนปรนในขอ้ปฏิบติัทีมีต่อต่างชาติ และดาํเนินนโยบายแบบเปิดประเทศ 

ยอมรับวิทยาการต่าง ๆ ของโลกตะวนัตก ในงานจิตรกรรมไทยไดด้าํเนินควบคู่กนัไป 3 แบบ ดงันี 

 1. แบบพระราชนิยมรัชกาลที 4 ได้แก่ วดับรมนิวาสและวดับวรนิเวศน์ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เป็นจิตรกรรมฝาผนงัเขียนโดยฝีมือพระอาจารยอิ์น (ขรัวอินโข่ง) เขียนเป็นปริศนา

ธรรมซึงเป็นภาพทีรัชกาลที 4 ทรงโปรดใหเ้ขียนขึน 
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ภาพที 13 จิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ วดัมหาพฤฒารามฯ กรุงเทพมหานคร 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2544), 78 

 

            
 

ภาพที 14 จิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 

ทีมา: จติรกรรมฝาผนังวดับวรนเิวศวหิาร, เขา้ถึงเมือ  20 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http:// 

www.cybervanaram.net 

 

. 
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 2. แบบจิตรกรรมไทยเดิมประยุกต์ตะวนัตก เป็นจิตรกรรมไทยทีเขียนตงัแต่ยุคที 1 

เรือยมา มีการประยุกต์ตะวนัตกโดยใชก้ารแรเงาเพิมแสงเงาแก่วตัถุทีเขียน การคาํนึงถึงสภาพ

สมจริง การเขียนภาพสถาปัตยกรรมใหผ้ลทางสายตาดูเหมือนทิมลงไปในพืนดินหรือภาพลม้หงาย

ไปขา้งหลงั ขณะเดียวกนัภาพคนและธรรมชาติดูเหมือนไหลเทร่วงลงมาส่วนล่าง ความขดัแยง้

ปรากฏอยูท่วัไปในจิตรกรรมแบบนี นิยมเขียนเรืองประวติัศาสตร์ เช่น จิตรกรรมฝาผนังในหอราช

กรมานุสร ในหอราชพาศานุสร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระอุโบสถวดัเปาโรหิตย ์ในพระทีนงั

ทรงผนวช วดัเบญจมบพิตร ในพระอุโบสถวดัโพธินิมิตร  จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที 15 จิตรกรรมกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ วดัโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,      

2539), 80. 

 3. แบบจิตรกรรมไทยเดิมไดป้รับปรุงวิธีการและแบบแผนการเขียนจิตรกรรมยุคที 2 

ไดจ้ดัวางองค์ประกอบของผนังตรงหน้าพระประธานเปลียนกลบัไปใชค้ติเดิมเขียนเป็นมารผจญ

เป็นส่วนมาก ส่วนผนงัดา้นหลงัพระประธานเปลียนเป็นการเขียนภาพหลายแนว เช่น เรือนแกว้บน

พืนหลงัหรือภาพผา้ม่านหอ้ยลงมารวบชายผา้แอบทางขา้งผนังสองขา้ง ตรงกลางมีเทพเทวีเหาะมา

โปรยดอกไม ้ส่วนเรืองสีของฉากธรรมชาติออกสีเทากบัสีคราม คือ สีของพืนดิน สีภูเขา สีลาํตน้ไม ้

สถาปัตยกรรมมีสีเทาเป็นสีระบาย ซึงให้ความรู้สึกแห้งแลง้ดูไม่งดงาม ส่วนการใชเ้ส้นในการตดั

ภาพคนหรือสถาปัตยกรรมดูค่อนขา้งไร้ความรู้สึกเร้าใจและขาดความประณีต เช่น จิตรกรรมฝา-
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ผนงัในพระอุโบสถวดัทองนพคุณ ฝังธนบุรี และในพระอุโบสถวดัม่วง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

เป็นตน้ 

 สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 6  

 สมยันีศิลปะตะวนัตกไดห้ยงัรากลงในสงัคมและวฒันธรรมไทยอยา่งมาก พระองคท์รง

เห็นความสาํคญัของงานศิลปกรรมแบบไทย ทรงดาํริให้มีการจดัตงักรมศิลปากร ทรงเปิดอาคาร

ใหม่ของโรงเรียนหตัถกรรมราชบูรณะ (โรงเรียนเพาะช่าง) สอนเกียวกบังานช่างศิลป์แห่งแรกของ

ไทย ส่วนงานดา้นศิลปะการช่างของชาติไดจ้า้งช่างฝรั งมาออกแบบพระทีนั งอนันตสมาคม ไดจ้า้ง

ช่างเขียนชือ นายคาร์โล ริโกลี มาเขียนพระราชกรณียกิจในรัชกาลที 5 ประดบัเพดานโดมพระทีนั ง

หลงันี และจา้งศาสตราจารยค์อราโด เฟโรจี ชาวอิตาเลียน (ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี)มาเป็นช่าง

ปันทาํการออกแบบและปันเหรียญ ท่านเป็นผูว้างรากฐานการศึกษาศิลปะไทยและตะวนัตกของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร ส่งผลมาสู่แนวคิดและรูปแบบของงานศิลปะในปัจจุบนั12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 16 จิตรกรรมภายในพระทีนงัอนนัตสมาคม ผลงาน นายกาลิเลโอ คินี 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2539), 80. 

                                                             

 12ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร, จิตรกรรมบันทึกประวัติศาสตร์ในพืนที

เกาะรัตนโกสินทร์ เนืองในโอกาสพระราชมหามงคลเฉลมิพระชนพรรษา 80 พรรษา (ม.ป.ท.,2550), 

119. 
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ภาพที 17 จิตรกรรมภาพสีนาํมนั ผลงาน นายคาร์โล ริโกลี 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2539), 218. 
 

 
 

ภาพที 18 จิตรกรรมฝาผนงั วดัราชาธิวาสฯ กรุงเทพฯ สมเด็จฯเจา้ฟ้ากรมพระยานิริศรานุวดัติวงศ ์   

                ทรงออกแบบ นายคาร์โร ริโกลี ลงสี 

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2539), 224. 
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 สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที  7  

 สมยันีมีการเปลียนแปลงระบบการปกครอง และมีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์

ครบ 150 ปี ไดมี้การบูรณปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามในส่วนจิตรกรรมฝาผนังโดยเขียน

เรืองรามเกียรติแบบจิตรกรรมไทยประเพณี และวดัสุวรรณดาราราม จงัหวดัอยุธยา เขียนจิตรกรรม

ฝาผนงัยคุใหม่ 3 มิติ ใชสี้นาํมนัวิธีเขียนและรูปแบบเป็นศิลปะสากล 
 

 
 

ภาพที 19  จิตรกรรมฝาผนงัหอ้งที 1 พระระเบียงวดัพระแกว้ ในพระบรมมหาราชวงั ผลงาน 

                 พระเทวาภินิมมิต  

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2539), 310. 
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 สมยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลท ี8  

 ยคุทีสถานการณ์การเมืองเปลียนแปลง มีผลกระทบต่องานศิลปวฒันธรรมของชาติ เช่น 

การจดังานฉลองรัฐธรรมนูญ และประกวดประณีตศิลปกรรม 5 ประเภท เป็นตน้ ไดมี้การกาํหนด

หลกัสูตรการศึกษาเกียวกบัวิชาความรู้ และเทคนิคงานจิตรกรรมไทยเพือรักษาศิลปะประจาํชาติไทย

ไว ้  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 20  ภาพเขียนสีนาํมนั ศ.ศิลป์ พีระศรี ผลงาน เฟือ หริพิทกัษ ์   

ทีมา: วิโชค มุกดามณี และคณะ, ผูร้วบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์ 1-8 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2539), 284. 
 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 รัชกาลปัจจุบันและ

ผลงานศิลปกรรมในยุคปัจจุบัน 

 สมยันีศิลปกรรมไทยไดก้า้วเขา้สู่ความร่วมสมยักบัสากลโดยแทจ้ริง ศิลปินมีอิสระใน

การนาํเสนอรูปแบบ และเนือหาโดยมีแนวทางพฒันาไปตามลทัธิศิลปะสากลจนเป็นรูปแบบ เรียล

ลิสท์ (Realism) อิมเพรสชนัลิสท์ ( impressionism ) เซอร์เรียลลิสต์ (Surrealism)  แอบสแตรค 

(Abstract) และอืนๆอีกมาก ศิลปินไดน้าํเอาความคิด ปรัชญา เทคนิค และกรรมวิธีสมยัใหม่มาใช้

ตามความคิดเห็นของตนอยา่งอิสระจนเป็นทียอมรับว่าจิตรกรรมไทยร่วมสมยัเป็นสิงทีมีคุณค่า และ

แสดงออกซึงวฒันธรรมของชาติเช่นเดียวกบัจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

 ความหลากหลายในการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่าแต่ละคน

มีวิธีการ รูปแบบ ทีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละคน บางคนนิยมสร้างผลงานในรูปแบบของศิลปะ

ตะวนัตก บางคนนิยมสร้างผลงานในแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนิยมก็มีให้เห็น โดยขา้พเจา้

ไดค้น้ควา้ผลงานของศิลปินในยุคปัจจุบนั ทีมีแนวทางทีเกียวขอ้งกบัผลงานวิทยานิพนธ์ หัวขอ้"

บรรยากาศความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง"ซึงนาํเสนอเรืองของบรรยากาศของความศรัทธา ซึงเป็น
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ผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมยั เพิมเติมจากพืนฐานการศึกษาจิตรกรรมไทยแบบประเพณี นาํมา

ประยกุตใ์ชด้ว้ยตนเอง ให้เป็นแนวทางในการศึกษาพฒันาผลงานให้เป็นรูปแบบเฉพาะตน อีกทงั

เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจ ทบทวนกระบวนการศึกษา รูปแบบวิธีการ สามารถถ่ายทอดเป็น

ผลงานวิทยานิพนธที์สมบูรณ์ ผลงานศิลปินในปัจจุบนัดงักล่าวไดร้วบรวมสรุปไว ้ดงันี 
 

ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณปรีชา เถาทอง 

 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณปรีชา เถาทอง ปัจจุบันอายุ 66 ปี เกิดเมือวนัที 27 เมษายน 

พุทธศกัราช 2491  

 ประวตักิารทํางาน 

 พ.ศ.2522 อาจารยร์ะดบัโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 พ.ศ.2523 อาจารยร์ะดบั 4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 พ.ศ.2525 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดับ 8 ประจาํภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ.2550 ศาสตราจารย ์ระดับ 9 เกษียณอายุราชการ และได้รับอนุมติัให้ขยายอายุ

ราชการ  

 ประวตักิารสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

 เมือเรียนจบชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ไดเ้ขา้เรียนทีโรงเรียนเพาะช่าง และไดไ้ปช่วยงานช่าง

เขียนภาพโปสเตอร์โรงหนงักบั เปียก โปสเตอร์ กบักลุ่มเพือน ๆ ต่อมาไดมี้โอกาสไปดูนิทรรศการ

ศิลปะทีมหาวิทยาลยัศิลปากร ทาํใหเ้กิดความประทบัใจ และมุ่งมนัทีจะเขา้เรียนต่อที มหาวิทยาลยั

ศิลปากร เมือไดเ้ขา้เรียนในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากรตามที

ตงัใจ ด้วยความเป็นคนมีฝีมือดี และเชือมนัในแนวการทาํงานซึงใชธ้รรมชาติเป็นครู เคารพใน

ธรรมชาติตามแนวการสอนของครูศิลปะตังแต่สมยัเรียนมธัยมและครูเหม เวชกรเรือยมาจนถึง

อาจารยที์โรงเรียนเพาะช่างทาํใหติ้ดตรึงอยูก่บัการรับธรรมชาติเป็นพืนฐานการสร้างสรรคใ์นขณะที

เพือน ๆ รับกระแสนิยมแบบงานสมยัใหม่ทีเป็นการเขียนภาพนามธรรม สร้างความเคลือนไหวให้

แวดวงศิลปะของไทยในขณะนนั ท่ามกลางความขดัแยง้ทาํใหม้องไม่เห็นทางแกไ้ข ทุกคนต่างเห็น

ว่าเขาทาํงานเชยและลา้สมยั จึงหันเขา้หาอาจารย ์ทีเคารพศรัทธาคือ ศาสตราจารยช์ะลูด นิมเสมอ 

ขอคาํปรึกษา คาํแนะนาํ จนสามารถพฒันาผลงานได ้เป็นทียอมรับของ ๆ ทุกคน และยงัไดค้น้พบ

ทฤษฎีแสงและเงาในการทาํศิลปะนิพนธ ์ผลงานชุดแสงและเงาเขา้ประกวดในการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ ครังที 22 ในปี พ.ศ.2517 ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินเป็นรางวลัแรกแห่งความสาํเร็จตามแนว
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การทาํงานตามทฤษฎีแสงและเงา หลงัจากนันก็ได้รับรางวลัต่าง ๆ ตลอดมาหลงัจบการศึกษา

ปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากรแลว้ ก็ไปเป็น

อาจารยพิ์เศษทีโรงเรียนเพาะช่าง 1 ปี จากนนัก็ไปเป็นอาจารยพิ์เศษทีคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร และไดเ้รียนต่อระดบัปริญญาโทในสาขาจิตรกรรมควบไปดว้ย

ระหว่างนันก็ไดรั้บความช่วยเหลือจากคุณมีเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชันเยียม และศิลปินอาวุโส

ทางดา้นการเงินอยูเ่สมอและช่วยซือผลงาน 

 ในระดบัปริญญามหาบณัฑิต ไดพ้ฒันางานของตวัเองอีกกา้วหนึงจากผลงานทีสร้าง

ความสาํเร็จในทฤษฎีแสงและเงา เมือนาํมาต่อยอดก็สามารถทาํไดดี้ยงิขึน ดว้ยการนาํเอารายละเอียด

จากงานประณีตศิลป์ทีปรากฏอยู่ในลวดลายประดบัผนังภายนอกพระอุโบสถวิหารในวดัพระศรี

รัตนศาสดาราม ซึงประกอบไปดว้ยงานติดกระจกสี ปิดทอง ปูนปันแบบทรงเครืองหรูหรา เพิมเขา้

ไปกบัแนวทฤษฎีแสงและเงาจนสามารถสร้างสีสนัใหง้านจิตรกรรมทีมีพลงัและวิจิตรงดงามยิงขึน 

ประสบความสาํเร็จอยา่งดียงิสามารถสร้างชือเสียงเป็นทียอมรับมากขึน และไดมี้โอกาสเดินทางไป

ศึกษาดูงานศิลปะทีประเทศอิตาลี 1 ปี ดว้ยทุนของสถานทูตอิตาลีประจาํประเทศไทย ซึงเป็นโอกาส

ทีไดรั้บจากการชนะเลิศผลงานจิตรกรรมเนืองในโอกาสหอศิลป์พีระศรี ครบรอบ 2 ปี นับว่าเป็น

การเติมเต็มความรู้ดา้นศิลปะ และไดค้น้พบแนวคิดใหม่ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 เมือเรียนจบปริญญาโทในปี 2521 ไดค้น้ควา้ทฤษฎีแสงและเงาทีชือ รูปทรงของแสง

บนเนือทีของเงา เป็นผลงานทีสร้างชือเสียงสูงสุด ไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จาก

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครังที 25 ประจาํปี พ.ศ.2522 เป็นรางวลัสาํคญัทีทาํใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นศิลปินชนัเยยีม สาขาจิตรกรรม คนที 14 (จากการทีไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญ

ทองครบ 3 เหรียญ และอีก 1 เหรียญเงิน) ในปีนนัเอง 

 แนวทางการพฒันาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ 

 จากคติความเชือส่วนตวัในการสร้างสรรค์ศิลปะมีฐานความคิดจากปรัชญาของความ

เชือในเรืองของศิลปะทีมาจากกฎเกณฑเ์หตุผลของธรรมชาติทีประสานสมัพนัธก์บัคติความเชือทาง

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตของความเป็นไทย กฎเกณฑเ์หตุผลของรูปทรง แสงและเงาทีใช้

เป็นสือในการสร้างสรรคศิ์ลปะทีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความเป็นตนเอง บนสาระทีว่าศรัทธาความ

เชือในหลกัธรรมคาํสอนของพุทธศาสนา คือแสงกบัเงาเหมือนกบัมืดกบัสว่าง ความดีกบัความเลว 

ความทุกขก์บัความสุข หรือนยัยะความหมายของศิลปะคือรูปทรงกบัเนือทีว่าง 

กกกกกกกกจากการคน้พบทฤษฎีแสงเงาจากกฎเกณฑเ์หตุผลของแสงตน้กาํเนิด (แสงอาทิตย)์ วสัดุ

ตวักลางทึบแสง (สถาปัตยกรรม) และฉากรับภาพ (สถาปัตยกรรมศาสนสถาน) ทาํให้เกิดแนวคิด 
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แรงบนัดาลใจ รูปแบบ มุมมอง เทคนิค วิธีการ และเนือหาสาระทีเป็นผลสรุปในผลงานสร้างสรรค ์

คือ ความสงบ  
 

 
 

ภาพที 21 ชือผลงาน "วดั" เทคนิค สีอะคริลิค ผลงาน ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ปรีชา เถาทอง    

ทีมา: งานจาํหน่ายผลงานศิลปกรรม จากแสงเงาสู่ป่าหิมพานต์, (กรุงเทพฯ:  Speedy print, 2547), 

10. 
 

 
 

ภาพที 22 ชือผลงาน "จงัหวะแสงบนผนงั" เทคนิค แม่พิมพซิ์ลลส์กรีน ผลงาน 

                 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ปรีชา เถาทอง    

ทีมา: งานจาํหน่ายผลงานศิลปกรรม จากแสงเงาสู่ป่าหิมพานต์, (กรุงเทพฯ:  Speedy print, 2547), 

25. 
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 ผลงานศาสตราจารยเ์กียรติคุณปรีชา เถาทอง เป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยั ทีมี

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ผลงานของอาจารยไ์ดแ้รงบนัดาลใจมาจากรูปทรงของศาสนสถานใน

พระพุทธศาสนา เช่น พระวิหาร พระอุโบสถรวมถึงอาณาบริเวณโดยรอบวดั นาํเสนอในมุมมอง 

ขององคป์ระกอบต่างๆ ในบรรยากาศของความมืดสลวั สลบักบัแสงทีสะทอ้นผ่านกระทบลงบน

ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม ซึงจะมองใหเ้ห็นถึงสีสนั รายละเอียดของสถาปัตยกรรมไทย อยา่ง

สวยงามและเห็นความแตกต่างระหว่างความมืดและสว่างหรือค่าต่างแสงทีอาจารยน์าํเสนอ ผลงาน

ของอาจารยใ์หสี้ทีไม่สดมากนัก จึงให้ความรู้สึกน่าเกรงขาม ความนิง ความสงบ ความว่าง ทงัยงั

สะทอ้นความงามทางสถาปัตยกรรมไทย แฝงไปดว้ยความรู้สึกในทางพระพุทธศาสนาในเรืองความ

ดี ความชวั ความมืดเสมือนความมืดของปัญญา ความสว่างของแสงเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญา ซึง

เป็นปรัชญาหลกัคาํสอนในทางพระพุทธศาสนาทีอาจารยไ์ดส้อดแทรกไว ้

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์ไดรั้บแรงบนัใจมากจากผลงานของอาจารยป์รีชา 

เถาทอง มาเป็นพืนฐานในการสร้างรูปแบบวิธีการ ในการจดัวางแสง เงา องคป์ระกอบต่างๆ อาจารย์

ไดใ้หค้าํแนะนาํสาํหรับผลงานของขา้พเจา้ว่า "กาํหนดแสงดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งคาํนึงถึงความเป็นจริง 

กาํหนดแสงด้วยความรู้สึกศรัทธาทีตนเองมีต่อพระเจา้ตนหลวง" ซึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

ทาํงานของอาจารย ์จึงได้ไปศึกษาและชมผลงานของอาจารย์ วิเคราะห์ประยุกต์ใช้กับผลงาน

วิทยานิพนธข์องตนเอง ตลอดมา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ เสาว์คง 

 เกิด 13 พ.ย. 2492 จงัหวดัร้อยเอด็  

 การศึกษา ศบ.จิตรกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปัจจุบนั รับราชการเป็นอาจารยที์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (เจ็ดยอด) 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที 23 ชือผลงาน "ความสงบ" เทคนิค สีนาํมนับนผา้ใบ ผลงาน ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุรสิทธิ- 

                เสาวค์ง               

ทีมา: ผลงาน สุรสิทธิ เสาว์คง, เขา้ถึงเมือ 25 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http:// www.weekenhoby.                  

com/camp/webboard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 24 ชือผลงาน "ความสงบ" เทคนิค สีนาํมนับนผา้ใบ ผลงาน ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุรสิทธิ- 

                เสาวค์ง              

ทีมา: ผลงาน สุรสิทธิ เสาว์คง, เขา้ถึงเมือ 25 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http:// www.weekenhoby.                  

com/camp/webboard  
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 ผลงานของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุรสิทธิ เสาวค์ง ในช่วงครังก่อนหนา้ทีอาจารยจ์ะเขา้มา

รับราชการทีจงัหวดัเชียงใหม่อาจารยมี์ความเชียวชาญในดา้นการเขียนภาพทิวทศัน์แบบเหมือนจริง 

ในช่วงทีเข้ามารับราชการทีเชียงใหม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศของแสงเงาใน

สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา โดยเฉพาะวดั โบสถ ์วิหาร เป็นตน้ ผลงานของอาจารยมี์องค์ประกอบ

ภายในของสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวล้านนาเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น 

พระพุทธรูป ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เครืองบูชาแบบลา้นนา รวมทงัเครืองอฐับริขารของพระสงฆ ์

อาจารยไ์ดจ้าํลองรูปแบบของส่วนภายในวิหาร ศาลา โบสถ ์ดว้ยการแสดงบรรยากาศของแสงเงา 

ในตอนกลางคืน ประกอบกับแสงเทียนทีจุดเป็นพุทธบูชาส่องแสงสะท้อนเข้ากับพระพุทธรูป 

เครืองบูชาต่างๆได้อย่างสวยงาม อีกประการหนึงยงัแฝงไปดว้ยอารมณ์ความรู้สึกของความสงบ

เงียบ บรรยากาศของความศรัทธา ความนิง ผ่านรูปทรงของสิงอนัเป็นทีเคารพบูชาเหล่านัน ผ่าน

บรรยากาศของความสงบ นํามาสะทอ้น สาระ จากรูปทรงทีเกียวขอ้กบัความเชือ ศรัทธา ต่อ

พระพุทธศาสนา แสงเทียน เปรียบประดุจ ปัญญาที แผ่กระจาย สู่ความมืดให้หลกัธรรมของพระ

พุทธองคค์งอยูใ่นจิตตลอดไป 

 การใช้แสงเงาประกอบกับการจัดองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม การใช้สีสัน

บรรยากาศภายในศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาของลา้นนา สามารถนาํมาเป็นศึกษาวิเคราะห์ 

รูปแบบวิธีการในการใชแ้สงเงา ในแบบร่วมสมยัขึน มาเป็นพืนฐานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธที์

ตอ้งการนาํเสนอบรรยากาศของความศรัทธา ภายในพระวิหารประดิษฐานองค์พระเจา้ตนหลวง 

วิธีการใชแ้สงบนองคพ์ระพุทธรูปและเครืองบูชาต่างๆ ซึงผลงานของอาจารยไ์ดเ้ป็นแบบอย่างทีดี

และขา้พเจา้เริมมีความเขา้ใจในเรืองแสงเงาทีเกิดจากแนวคิดทีสร้างขึนเพือแสดงความรู้สึก ดว้ยแสง 

สีในแบบบรรยากาศเฉพาะตน 

 

อาจารย์สมยศ ไตรเสนีย์ 

 เกิด 19 มกราคม 2500 ภูมิลาํเนา อุดรธานี  ปัจจุบนัอาย ุ57 ปี 

 ผลงานสําคญั 

กกกก ศิลปินรางวลัพู่กนัทอง,เหรียญทองจิตรกรรมบวัหลวง ครังที 5 และ 6 ไดรั้บคดัเลือก

แสดงงานอาเซียน, เป็นวิทยากรใหก้บัมหาวิทยาลยัต่างๆในภาคอีสาน, ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม

เป็นประจาํ และปัจจุบนักาํลงัเขียนจิตรกรรมฝาผนงัเพือเป็นอาจาริยบูชาใหพิ้พิธภณัฑห์ลวงปู่มนั 
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ภาพที 25 ชือผลงาน "คืนเดือนเป็ง" เทคนิค สีฝุ่ น ผลงาน อาจารยส์มยศ ไตรเสนีย ์   

ทีมา: ธนาคารกรุงเทพ, บัวหลวงระบายสี, ( ม.ป.ท., 2539), 134. 

 

 
 

ภาพที 26  ชือผลงาน "ความรู้สึกทีมีต่อศาสนา" เทคนิค สีฝุ่ น-อะคริลิค ผลงาน อาจารยส์มยศ-  

 ไตรเสนีย ์   

ทีมา: ธนาคารกรุงเทพ, บัวหลวงระบายสี, ( ม.ป.ท., 2539), 124. 
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 ผลงานของอาจารยส์มยศ ไตรเสนีย ์เป็นผลงานทีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนาเช่น พิธีการบวช พิธีเวียนเทียน เป็นตน้ ในองค์ประกอบต่างๆทีมีศาสนสถาน

เป็นองคป์ระกอบของงาน เช่นเดียวกบัอาจารยสุ์รสิทธิ เสาวค์ง แต่ก็ยงัมีความแตกต่างกนัในเรือง

ขององค์ประกอบทีมีวิถีชีวิตของชาวบ้าน ผูค้น กลุ่มคน ทีกาํลงักระทาํพิธีทางศาสนา เข้ามามี

บทบาทเพิมเติมในผลงาน ดว้ยการแสดงบรรยากาศของความศรัทธา ความสงบ ดว้ยสีทีนุ่มนวล

สบายตา ซึงเป็นแสงและบรรยากาศทีกาํหนดขึนเองเพือสะทอ้นแนวความคิดนนั 

 การจัดองค์ประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ ศึกษาไปถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนากับ

พระพุทธศาสนา ส่วนหนึงของผลงานจึงได้กาํหนดให้มีกลุ่มคนเป็นองค์ประกอบร่วม ผลงาน

อาจารยส์มยศ ไตรเสนีย ์ไดเ้ป็นแนวคิดในการจดัองค์ประกอบทีมีกลุ่มคนเขา้มาเป็นส่วนหนึงของ

ผลงาน การกาํหนดแสง เงา ทีสะทอ้นบนกลุ่มคนภายในพระวิหาร ทีจาํเป็นต่อการแสดงออกใน

ผลงานใหเ้กิดผลตามแนวทางการสร้างสรรคต่์อไป 

 จากการศึกษาคน้ควา้รูปแบบจิตรกรรมไทย (Thai painting)ตงัแต่สมยัสุโขทยั-ปัจจุบนั 

ในภาคเอกสาร จะเป็นการศึกษาความเป็นมา รวมทงัจะเป็นพืนฐานในเรืองของวิธีการสร้างสรรค์ที

จะสามารถนาํเอารูปแบบ วิธีการเหล่านันนาํมาพฒันาสร้างสรรค์ขึนมาใหม่ และให้เกิดความเป็น

ร่วมสมยัมากขึนตามวตัถุประสงคข์องการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์ใหเ้กิดความเขา้ใจมากขึน 

และใหง่้ายต่อการศึกษาเปรียบเทียบและต่อยอดพฒันาผลงาน จึงไดน้าํรวบรวมขอ้มูลเหล่านันมา

สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบ ดงันี 
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ตารางที 1 เปรียบเทียบวิวฒันาการของรูปแบบจิตรกรรมไทย (Thai painting evolution) 
 

รูปแบบ ยคุสมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งทีมา ลกัษณะสําคญั 

จิตรกรรม

ไทยแบบ

ประเพณี  

สมยัสุโขทยั  

 
 

ห ลั ก ศิ ล า จ า รึ ก 

อุโมงค์ว ัดศ รี ชุม 

จงัหวดัสุโขทยั 

สลกัเป็นรูปเทวดา

ลงบนแผ่นหินศิลา

ดว้ยลายเส้น หรือ

ทีเรียกกันว่าลาย

เบา  มีให้เ ห็นใน

เทคนิคโดยเฉพาะ

เพียงอย่างเดียวให้

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

สวยงาม ไม่ระบาย

สี ได้รับอิทธิพล

จิ ต ร ก ร ร ม แ บ บ

อินเดีย 

สมยัลา้นนา

หรือเชียงแสน 

 

 
 

 
 

1.  ภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัวดัภูมินทร์ 

จงัหวดัน่าน 

2.  ภาพจิตรกรรม

ฝ า ผ นั ง วัด บ ว ก

ครกหลวง จังหวดั

เชียงใหม่ 

เป็นภาพจิตรกรรม

ทีมีกา รใช้สีมา ก

ขึนคล้ายคลึงกับ

สมยัรัตนโกสินทร์ 

1-3 นิยมเขียนภาพ

ชาวบ้านทางแถบ

ภ า ค เ ห นื อ  มี

สถาปัตยกรรมที

ได้รับอิทธิพลมา

จากศิลปะพม่า ตวั

ภาพมีเอกลักษณ์

เฉาพะตัวของงาน

จิตรกรรมฝาผนัง

ลา้นนา 
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ตารางที 1 เปรียบเทียบวิวฒันาการของรูปแบบจิตรกรรมไทย (Thai painting evolution) (ต่อ) 
 

รูปแบบ ยคุสมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งทีมา ลกัษณะสําคญั 

จิตรกรรม

ไทยแบบ

ประเพณี 

สมยัอยธุยา

ตอนตน้-ปลาย 

 

 

 
 

 

 

ภา พจิ ตร กร รมฝ า

ผ นั ง ใ น ก รุ พ ร ะ

ปรางคว์ดัราชบูรณะ 

จงัหวดัพระนครศรี-

อยธุยา 

นิ ย ม เ ขี ย น รู ป

พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า 

พ ร ะ ส า ว ก 

ลัก ษ ณ ะ ซํา กัน 

ยงัมีการใชสี้ทีไม่

ม า ก นั ก  เ ริ ม มี

การใช้ทองคํา -

เ ป ล ว ปิ ด บ น

ภาพเขียน สร้าง

จุ ด เ ด่ น แ ล ะ

ความสําคญัของ

ภาพ 

จิตรกรรม

ไทยแบบ

ประเพณี 

สมยัอยธุยา

ตอนตน้-ปลาย 

 

 
 

จิ ต ร ก ร ร ม บ า น

ประตูพระอุโบสถ 

วัด ใ ห ญ่ สุ ว ร ร ณ า

ราม จงัหวดัเพชรบุรี 

เป็นจิตรกรรมที

มีค ว า ม ง ด ง า ม

อยา่งยิง ถือไดว้่า

เ ป็นฝี มือชันครู 

ใ ช้ก า ร ตัด เ ส้ น 

ส อ ด สี น้ อ ย สี 

และปิดทองคํา-

เปลว  

สมยัธนบุรี 

 

 

 

จิตรกรรมกรรมฝา

ผนัง วัดช่องนนทรี

กรุงเทพฯ 

มีรูปแบบคล้าย-

คลึงกับยุคสมัย

อยุธยา เริมมีการ

จัดองค์ประกอบ

เ พิ ม ขึ น  นิ ย ม

เขียนองค์ประ-

กอบใหญ่ เ รือง

ทศชาติชาดก 
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ตารางที 1 เปรียบเทียบวิวฒันาการของรูปแบบจิตรกรรมไทย (Thai painting evolution) (ต่อ) 
 

รูปแบบ ยคุสมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งทีมา ลกัษณะสําคญั 

จิตรกรรม

ไทยแบบ

ประเพณี 

สมยั

รัตนโกสินทร์  

รัชกาลที 1-3 

 

 
 

 
 

1.  จิตรกรรม

ก ร ร ม ฝ า ผ นั ง 

พระทีนังพุทไธ

ส ว ร ร ย ์

กรุงเทพฯ 

2.  จิตรกรรม

ก ร ร ม ฝ า ผ นั ง

พระอุโบสถ วดั

พ ร ะ เ ช ตุ พ น ฯ 

กรุงเทพฯ 

เป็นยุคทองของ

งานจิตรกรร ม

ฝ า ผ นั ง  มี

รู ป แ บ บ ที มี

ความชดัเจน ใน

เ รื อ ง อ ง ค์ -

ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ

ก า ร ใ ช้ สี  มี

เอกลักษณ์ เด่น

ในเรืองของการ

ใ ช้เ ส้ น พู่ กัน ที

เ ล็ ก  ใ ห้ ค ว า ม

ปราณีต ฝีมือครู

ช่างราชสาํนกั 

จิตรกรรม

ไทยร่วม

สมยั 

 

สมยั

รัตนโกสินทร์  

รัชกาลที 4-5 
 

 

 
 

 
 

1.  จิตรกรรม

ก ร ร ม ฝ า ผ นั ง

พระอุโบสถ วดั

มหาพฤฒารามฯ 

กรุงเทพฯ 

2.  จิตรกรรม

ก ร ร ม ฝ า ผ นั ง

พระอุโบสถ วดั

บวรนิเวศวิหาร 

กรุงเทพฯ 

พั ฒ น า อ ง ค์ -

ประกอบมาจาก

จิ ต ร ก ร ร ม ยุ ด

ก่อน เริมได้รับ

อิทธิพลมากจาก

ศิลปะตะวันตก

ม า ก ขึ น  นิ ย ม

เ ขี ย น อ า ค า ร

บ้ า น เ รื อ น 

สถาปัตยกรรม 

ในแบบตะวัน-

ต ก นิ ย ม ห รื อ

แบบทศันียวิสัย

แ ต่ ย ั ง ไ ม่

เชียวชาญนกั  
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ตารางที 1 เปรียบเทียบวิวฒันาการของรูปแบบจิตรกรรมไทย (Thai painting evolution) (ต่อ) 
 

รูปแบบ ยคุสมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งทีมา ลกัษณะสําคญั 

จิตรกรรม

ไทยร่วม

สมยั 

 

 

 

 

 

สมยั 

รัตนโกสินทร์  

รัชกาลที 6-9 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

1. จิตรกรรมฝา

ผนัง วัดราชาธิ

วาสฯ 

กรุงเทพฯ 

2.  จิตรกรรมฝา

ผ นั ง ห้ อ ง ที  1 

พระระเบียงวัด

พ ร ะ แ ก้ ว

พระบรมมหารา

ชวงั 

3. ห นั ง สื อ

ศิลปะรัตนโก- 

สินทร์รัชกาลที 

1-8 ผลงาน เฟือ 

หริพิทกัษ ์

 

ตงัแต่ตน้รัชกาล

ที 4-5 ชาตินิยม

ตะวนัตกเริมเขา้

มามีบทบาทใน

งานศิลปกรรม

ของไทย เป็นที

แ น่ น อ น ง า น

จิตรกรรมย่อมมี

กา ร พัฒน า ขึน 

เ ริ ม เ ขี ย น ภ า พ

ค น ใ น แ บ บ 
Figure ห รื อ

แบบคนจริง ใช้

สั ด ส่ ว น จ า ก

มนุษยจ์ริง เริมมี

แสงเงา รูปทรง

สถาปัตยกรรม

งดงามมากขึน 

เป็นยุคริเริมเข้า

สู่งานศิลปกรรม

ร่วมสมยั 
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ตารางที 1 เปรียบเทียบวิวฒันาการของรูปแบบจิตรกรรมไทย (Thai painting evolution) (ต่อ) 
 

รูปแบบ ยคุสมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งทีมา ลกัษณะสําคญั 

จิตรกรรม

ไทยร่วม

สมยั 

 

ศิลปินยคุ

ปัจจุบนั 

 

 
 

 

สู จิ บั ต ร  ง า น

จาํหน่ายผลงาน

ศิลปกรรมจาก

แสงเงาสู่ป่าหิม

พานต์ ร่วมกับ

ศิ ล ปิ น  ผู ้ ช่ ว ย

ศ า ส ตร า จ า ร ย์

ปรีชา เถาทอง 

นาํองคป์ระกอบ

ของ สถาปัตย-

ก ร ร ม ม า ใ ช ้

ส ร้ า ง แ ส ง เ ง า 

กระทบเข้ากับ

วัตถุทีแสดงให้

เ ห็ น คว า มงา ม

ของสถ าปัตย -

กร ร มไ ท ย ใ ห้

ค ว า ม รู้ สึ ก ถึ ง

ความสงบ และ

ความสว่างแห่ง

ปัญญา 

 

 
 

 
 
 

ผ ล งา น  ผู ้ ช่ ว ย

ศ า ส ตร า จ า ร ย ์

สุรสิทธิ เสาว์-

คง 

จําลองรูปแบบ

สถาปัตยกรรม

ล้า น น า  ป ร ะ -

ก อ บ ด้ ว อ ง ค์ -

ประกอบทีน่า -

ส น ใ จ  ร า ย -

ละเอียดทีสวย-

ง า ม  ส ะ ท้ อ น

บรรยากาศแห่ง

ความสงบเงียบ

แ ล ะ ค ว า ม

ศรัทธาจากแสง 
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ตารางที 1 เปรียบเทียบวิวฒันาการของรูปแบบจิตรกรรมไทย (Thai painting evolution) (ต่อ) 
 

รูปแบบ ยคุสมัย ตัวอย่างภาพ แหล่งทีมา ลกัษณะสําคญั 

จิตรกรรม

ไทยร่วม

สมยั 

 

ศิลปินยคุ

ปัจจุบนั 

 

 
 

 
 

ห นั ง สื อ บั ว

หลวงระบายสี 

ป ร ะ ม ว ล ภ า พ

รางวลัจิตรกรรม

บวัหลวง ครังที 

1-19 

 

แสดงบรรยากาศ

ข อ ง ค ว า ม

ศ รั ท ธ า  มีพิ ธี -

กรรมทาศาสนา 

สะท้อนภาพวิถี

ชี วิ ต ข อ ง ผู ้ค น

ด้ ว ย บ ร ร ย า -

กาศสลวัๆมีแสง

เ รืองๆ แฝงไป

ด้วยความสงบ 

ความศรัทธา ที

ส่งผ่ าน วิถี กา ร

ปฏิบติันนั 

 

 จากตารางการเปรียบเทียบตงัแต่ยคุสมยัสุโขทยั-ยคุสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1-9 นนั

จะเห็นไดว้่างานจิตรกรรมไทยมีวิวฒันาการเรือยมา ทงัองคป์ระกอบ สีสนั รูปแบบวิธีการ แนวเรือง

และยงัคงรักษาไวซึ้งความงามทางดา้นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีไว ้พร้อมทีวงการศิลปะไทยจะ

กา้วเข้าสู่ยุคศิลปะร่วมสมยัต่อไป และในตารางการเปรียบเทียบในช่วงสุดท้ายจะเป็นได้ว่าได้

นาํเสนอผลงานของศิลปินยุคปัจจุบนัทงัหมด โดยเฉพาะผลงานทีมีอิทธิพลส่งผลต่อแนวทางการ

สร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ไดเ้ลือกศึกษาเพือใหต้รงตามวตัถุประสงค์ของผลงานทีตอ้งการนาํเสนอ

บรรยากาศของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผลงานของศิลปินทีกล่าวมานีจะไดน้าํไปวิเคราะห์ 

ศึกษาเพือเป็นแนวทางในการทาํวิทยานิพนธต่์อไป 
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สรุป ววิฒันาการของรูปแบบจติรกรรมไทย (Thai painting evolution) 

 การเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนัง เดิมมีวตัถุประสงคเ์พือจะตกแต่งพืนผนังให้

สวยงาม แต่ลกัษณะของภาพจิตรกรรมมีความสัมพนัธ์อยู่ในลกัษณะของตวัอาคารทีสร้างขึนดว้ย ใน

ประเทศไทยภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ภายในโบสถ์หรือวิหาร ความมุ่งหมายสําคญั

ของจิตรกรคือ การรับใชพุ้ทธศาสนาทางศิลปะ ดว้ยเหตุนี ภาพทีเขียนจึงดูละมุนละไม เต็มไปดว้ย

ชีวิตชีวา พลงั และความงดงาม จิตรกรรมไทยเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลแบบสหวิทยาการ เป็น

การศึกษาหาความรู้จากเรืองราวในอดีต เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเครืองแสดงถึงเรืองราวในอดีต

ของบรรพบุรุษ ความมุ่งหมายในการสร้างภาพจิตรกรรมไทยนีนอกจากเป็นการก่อใหเ้กิดคุณค่าทาง

ศิลปกรรม แลว้ยงัทาํให้ทราบถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ศาสนา ประวติัศาสตร์ 

โบราณคดี การศึกษา จากตารางเปรียบเทียบวิวฒันาการของรูปแบบจิตรกรรมไทย จะเห็นไดว้่างาน

จิตรกรรมไทยเริมทีจะมีแบบแผนมากขึน เช่น การเริมใชสี้ทีมากขึน มีสีทีเป็นเอกลกัษณ์ของงาน

จิตรกรรมไทย เช่น สีแดงชาด สีตงัเช สีดินแดง สีนาํตาล สีคราม เป็นตน้ ลว้นแต่เป็นภูมิปัญญาของ

ครูช่างในสมยัโบราณทีสืบทอดกนัมายาวนาน  

กกกกกกกกจากภาพสลกัลายเสน้บนแผน่หินชนวน ทีวดัศรีชุม จงัหวดัสุโขทยั (กลางพุทธศตวรรษ

ที 19) อาจกล่าวไดว้่าเป็นตน้เคา้หรือรากของจิตรกรรมไทย ซึงทาํขึนตามคาํสนันิษฐานว่า พระภิกษุ

ชาวลงักาเขา้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในนามพระธรรมฑูตสายลทัธิลงักาวงศ์ พระสงฆบ์างรูป 

อาจเป็นช่างทีเขา้มาสอนช่างไทย สลกัภาพลงแผ่นหินศิลปะในยุคนี จึงมีอิทธิพลตามอย่างรูปแบบ

ศิลปะอินเดียอย่างเห็นได้ชดั ซึงยงัไม่มีความเป็นไทย หากจะเริมการเกิดขึนของศิลปะทางดา้น

จิตรกรรมไทยทีพอจะกล่าวอา้งไดว้่า ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของไทยทีเก่าแก่ทีสุด คือ จิตรกรรมทีวดั

เจดียเ์จ็ดแถว อาํเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทัย ส่วนจิตรกรรมฝาผนังของสุโขทัยในทีอืน อาจ

ปรากฏมีอยูบ่า้งแต่ไม่มีหลกัฐานยนืยนัชดัเจน เพราะไดล้บเลือนเสียหายไปหมด ส่วนใหญ่จะนิยม

ใชสี้ฝุ่ น (Tempera) ในการเขียนภาพตามเทคนิคโบราณ จึงมีอายไุม่ยนืยาวตามวสัดุและความชืนทีมี

แฝงอยูใ่นผนงัปูนและอีกหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ทีพบเกียวกบัแหล่งกาํเนิดของจิตรกรรมไทย

อีกทีหนึงก็คือ ภาพเขียนสีทีถาํศิลป์ จงัหวดัยะลา ซึงเป็นภาพหลายสมยัและหลายศิลปะปนกนั 

 กล่าวถึงศิลปะในแบบสุโขทยั ซึงเป็นระยะเวลาคาบเกียวกนั อนัไดแ้ก่ภาพเจดียว์ดัเจ็ด

แถวทีกล่าวไวข้า้งตน้ มีความงดงามมากทาํใหท้ราบถึงความเจริญทางดา้นประติมากรรมของไทยว่า

ไดว้ิวฒันาการจนเป็นรูปแบบของไทยเอง เพราะว่าปรากฏเป็นภาพเขียนทีฝาผนงัวดัเจดียเ์จ็ดแถวจะ

เห็นไดว้่าขณะทีรูปเทวดา ยงัมีแบบแผนมาจากการวาดภาพทีมาจากเกาะลงักาอยู ่แต่พระพุทธรูป มี

ลกัษณะเป็นประติมากรรมสุโขทยัแลว้ และภาพเขียนของไทยก็เริมวิวฒันาการเขา้สู่รูปแบบเฉพาะ

ของตนเอง แต่ก็ยงัปรากฏอิทธิพลศิลปะอินเดียและเขมรผสมอยู่พบว่างานจิตรกรรมไทยไดพ้ฒันา
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เป็นลาํดบัขึน คือ รูปอดีตพุทธเจา้ทีกาํลงัลีลาอยูบ่นขอบฐานบนของรอยพระพุทธบาทนัน ถึงแมจ้ะ

ไม่มีความละมุนละไมมากนักเพราะเป็นยุคเริมแรก และเบืองล่างของรอยพระพุทธบาทก็พบรูป

โลกบาลยนืถือพระขรรคอ์ยูอี่ก 3 รูป แต่ความแตกต่างทางใบหน้าจนอาจทาํให้สันนิษฐานว่าทาํขึน

โดยช่างคนละกลุ่มกนัอย่างไรก็ตามการพบหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ศิลปะนีทาํให้เราทราบถึง

วิวฒันาการ และไม่มีตวัอยา่งทีดีไปกว่าสิงทีไดก้ล่าวมาแลว้ 

 วิวฒันาการอีกขนัหนึงของจิตรกรรมไทย คือ เขา้สู่รูปแบบของศิลปะอยุธยา เมือพบ

ภาพจิตรกรรมไทย ราวกลางพุทธศตวรรษที 20 พบภาพเขียนสีทีวดัราชบูรณะ และวดัมหาธาตุ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นภาพจิตรกรรมสีปูนเปียก เป็นภาพเทวดา ลกัษณะเดียวกบัทีภาพสลกั

ลายวดัศรีชุม สุโขทยั ถึงแมว้่าจะใชสี้เขียน คือ ขาว ดาํ เหลือง และสีดินแดง วรรณะของสีทีออกมาก็

ยงัเป็นลกัษณะสีเอกรงค์ ซึงในระยะเริมต้นศิลปะอยุธยาก็เป็นแบบนี เราจะเห็นสีหลายหลากสี

ในช่วงศิลปะอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบนัภาพเขียนสีในเจดียว์ดัราชบูรณะนีไดสู้ญหายเสียหมดสิน

แลว้ เนืองดว้ยความพุพงัตามกาลเวลาและภยัทางธรรมชาติ แต่ก็ยงัเป็นโชคดีของคนไทยทีก่อนเจดีย์

วดัราชบูรณะจะพงัลงมา ไดมี้จิตรกร ชือ นายเฟือ หริพิทกัษ์ ไดท้าํการคดัลอกไวห้ลายรูป เขา้สู่

พฒันาการสู่ศิลปะอยธุยาตอนกลางและปลาย มีการจดัองค์ประกอบใหม่ขึนมา ก็คือ เป็นภาพเทพ

ชุมนุมเขียนเป็นเทวดานงัเรียงฐาน แต่ก็ยงัใชว้ิธีการเรียงแถว แต่คนัดว้ยช่อดอกไมทิ้พยแ์ละช่อลาย

กระหนก ซึงปรากฏเป็นอิทธิพลแก่ว ัดหลายๆ วดัในปลายสมัยศิลปะแบบอยุธยาและสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัใหญ่สุวรรณาราม เป็นภาพเทพเทวดาเรียงตาม

ความสูงศกัดิของเทพ ตงัแต่ ยกัษ ์ครุฑ คนธรรพ ์และนาค จนมาถึงเทวดาชนัอินทร์ พรหม ฯลฯ ซึง

นิยมเขียนพืนฉากหลงัเป็นสีแดงชาด การพฒันาขยายผลต่อไปสู่ศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลาย วรรณะ

ของสีส่วนใหญ่จะเป็นสีนาํตาลอ่อน ส่วนการวาดภูเขา ตน้ไม ้ก็มีลกัษณะอิทธิพลของศิลปะจีนเขา้

มา ต่อมาภายหลงัช่างก็นิยมเขียนธรรมชาติคลา้ยจริง  

 เขา้มาสู่ยุคศิลปะของจิตรกรรมฝาผนังก่อนสมยัธนบุรี ปรากฏภาพเขียนสีทีมีรอยต่อ

ของศิลปะอยธุยาตอนปลายและตน้ศิลปะรัตนโกสินทร์ ก็คือ ศิลปะแบบธนบุรี ซึงไม่นิยมเรียกกนั

นกั ก็ปรากฏอยู่ทีวดัช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร เมือเขา้สู่ยุครัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนาราชวงศจ์กัรีขึน ภาพจิตรกรรมไทยทีเป็นช่วงหัวเลียว หัวต่อ 

ระหว่างศิลปะธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ปรากฏให้เห็นอยู่ การก้าวล่วงเข้ามาสู่ยุคสมยัของงาน

จิตรกรรมไทย ทีเขา้สู่ยคุรัตนโกสินทร์ตอนตน้ หลงัจากทีเสียกรุงศรีอยธุยา ช่างฝีมือยงัไม่สะดวกแก่

การผลิตศิลปวตัถุใดๆ ภายหลงัสมยักรุงธนบุรีไดมี้การสร้างวดัขึนเป็นจาํนวนมาก มีหลายวดัทีมีช่าง

ของสกุลศิลปะอยธุยา คงพอหลงเหลืออยูม่าบา้ง แต่รูปแบบทางศิลปะไดมี้การเปลียนแปลงไปบา้ง

ตามเหตุปัจจยัหลายดา้น ภาพจิตรกรรมไทยก็ไดร้วบรวมเอาสกุลช่างไทยอืนๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั สกุล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 

 
 

ช่างรัตนโกสินทร์ตอนตน้ จะลดความพลิ วไหวของตวักนก หันมาสร้างงานรูปแบบง่ายๆ ขึนไม่

ซบัซอ้นหรือพลิวไหวเหมือนแบบศิลปะแบบอยธุยา เนน้การเขียนสีพืนหลงัเป็นสีเขม้ ตวัภาพเป็นสี

อ่อน เช่น จิตรกรรมฝาผนังทีวดัสุทัศน์เทพวราราม และพระทีนั งพุทไธสวรรย ์ ปัจจุบันอยู่ที

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ ทางเหนือของประเทศไทยก็มีการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง 

ซึงได้รับอิทธิพลศิลปะพม่ามาบ้าง จะมีการเขียนหน้าตาและเครืองแต่งกายเป็นแบบล้านนา 

ตลอดจนสถาปัตยกรรมก็ยงัเป็นรูปแบบศิลปะแบบลา้นนา อาทิ วดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน วดับวกครก

หลวง จงัหวดัเชียงใหม่ วดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม่ รูปแบบทางดา้นจิตรกรรมฝาผนงัไทยไดมี้การ

เปลียนแปลงขึน เพราะเป็นช่วงของศิลปะตะวนัตกไดมี้อิทธิพลเผยแพร่เขา้มา ศิลปินไทยก็ตืนเตน้

กบัความแปลกใหม่ตืนตาตืนใจ ซึงงานศิลปะตะวนัตกค่อนขา้งจะแข็งกระดา้ง ดว้ยความปรารถนาที

จะพฒันาศิลปะไทยใหท้นัสมยั ช่างต่าง ๆ พยายามทีเลียนแบบศิลปะตะวนัตก โดยนาํเรืองสามมิติ

และการมองภาพแบบทัศนียวิสัย (Perspective) และการมีปริมาตร (Volume) ซึงแต่เดิมภาพ

จิตรกรรมไทยมีเพียง 2 มิติ เมือช่างในยคุนนัรับเอาศิลปะตะวนัตกมาทาํใหค้ติและการเขียนภาพของ

ไทยสูญเสียลกัษณะพิเศษไป แต่ก็มีลกัษณะทีมีความแปลกใหม่เขา้มาแทนที อยา่งเช่น การเขียนภาพ

ตวัภาพจะมีเรืองของสัดส่วนคนและลกัษณะทางกายวิภาค คือ เขียนตัวภาพ ตัวละครต่าง ๆ ก็มี

กลา้มเนือ (muscle) อยา่งเช่น ภาพจิตรกรรมทีเขียนฝาผนังระเบียงวดั พระศรีรัตนศาสดาราม เป็น

งานศิลปะทีไดรั้บแนวคิดแบบตะวนัตกและตะวนัออกปนกนั ถึงอยา่งไรก็ตามเราตอ้งระลึกไวอ้ย่าง

หนึงว่าทุกอยา่งอยูภ่ายใตก้ฎของการเปลียนแปลงและพฒันาการไปสู่สิงใหม่ หากไม่ดีเดินทางหรือ

สร้างสรรค์ต่อไปไม่ได้ก็ต้องหวนกลับมาพัฒนาต่อสิ งทีดีอยู่แล้ว ฉะนัน เป็นข้อดีบนการ

เปลียนแปลงจะไดท้ราบว่าจิตรกรรมไทย ควรพฒันาบนฐานของการอนุรักษที์ไม่ละทิงความงดงาม

ทางสุนทรียศาสตร์ แบบไทย ทีมีแบบแผนและควรพฒันาทางดา้นรูปแบบ และวิธีการนาํเสนอให้มี

ความทนัสมยัใหน่้าสนใจ 

 ผลงานของศิลปินในยุคปัจจุบันศิลปินในแนวประเพณีทีข้าพเจ้าได้ศึกษา เช่น 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุรสิทธิ เสาวค์ง และอาจารยส์มยศ ไตร

เสนีย ์ยงัคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดว้ยคติความเชือ รูปแบบและวิธีการทีหลากหลาย เนือหาที

นาํเสนอยงัคงเรืองราวของพระพุทธศาสนา สงัคม วีชีวิตไทย ผสมผสานแนวคิดต่างๆตามทศันะคติ

ของศิลปินเอง จากเหตุผลทีคนไทยมีรากฐานทางดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตของผูค้นมีความผูก

พนัธุก์บัเรืองราวในพุทธศาสนา และมีปรัชญาในการดาํรงชีวิตทีเกียวขอ้งกบัความเชือความศรัทธา

ในสิงลีลบัทางจิตวิญญาณทีมีอิทธิพลต่อจิตใจ ทาํใหแ้นวการสร้างสรรคผ์ลงานงานศิลปะของศิลปิน

เหล่านี นาํเสนอเนือหาเรืองราวและจินตนาการเกียวกบัเรืองดงักล่าว จึงมีคุณค่าโดดเด่นในการสร้าง

อารมณ์ความรู้สึกทีแสดงออกมาจากจิตวิญญาณและตัวตน ผลงานของศิลปินทังสามท่านนีมี
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รูปแบบและวิธีการ องคป์ระกอบทางทศันศิลป์ทีแตกต่างกนัออกไป แต่ยงัคงแนวความคิดปรัชญา

ทางพระพุทธศาสนาเหมือนกนั คือ การสะทอ้นจิตวิญญาณทีจะแสดงออกถึงความศรัทธาทีมีต่อ

พระพุทธศาสนา ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ก็เช่นเดียวกนัจาํเป็นทีจะตอ้งศึกษาแนวทางการ

สร้างสรรค์ รวมถึงรูปแบบวิธีการเหล่านีนํามาประยุกต์ใช ้ในการแสงดออกถึงคุณค่าทางศิลปะ 

แสดงออกถึงบรรยากาศของความศรัทธาทีศิลปินไดต้งัพืนฐานและตวัอย่างทีดีและเด่นชดั ควรค่า

แก่การศึกษาเป็นวิทยาการความรู้สู่การสร้างสรรคผ์ลงาน โดยตงัอยูบ่นพืนฐานแนวทางเฉพาะตนที

ไดรั้บการกลนักรองทางความคิด คาํชีแนะต่าง  ๆ
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บทที 3 

 

วธิีการดําเนินงานและขันตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

 ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพือการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวขอ้ "บรรยากาศ

ความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง" ซึงเป็นการนาํเสนอเรืองราวของวิถีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี รวมถึงวิถีการปฏิบติัของชาวลา้นนา ทีมีต่อองคพ์ระเจา้ตนหลวง สิงศกัดิสิทธิเป็นทีเคารพ

บูชาของพุทธศาสนิกชนภาคเหนือและจงัหวดัพะเยาและเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองพะเยา มาเป็น

แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานและเป็นพืนฐานทางความคิดริเริมในการทาํวิทยานิพนธ ์โดย

เริมศึกษาขอ้มลูจากเอกสารวชิาการ หนงัสือทางประวติัศาสตร์ประเพณีของชาวพะเยา ตลอดจนการ

ลงพืนทีบนัทึกข้อมูลตามสถานทีจริง วดัศรีโคมคาํหรือวดัพระเจ้าตนหลวง จงัหวดัพะเยา และ

สถานทีใกล้เคียง จากนันจึงนําข้อมูลดังกล่าวรวบรวมเพือวิ เคราะห์ข้อมูลกลั นกรอง เป็น

องคป์ระกอบของผลงานวิทยานิพนธใ์นรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั ดว้ยเทคนิคสีอะคริลิค บน

ผา้ใบ ในขนัตอนของการทาํงานนนัตอ้งคาํนึงถึงหลกัขององคป์ระกอบทางศิลปะ การสร้างเอกภาพ

ทา งทัศน ศิลป์  (visual elements) ทัศน ธา ตุข อง ศิลปะ  (Element of Arts) ห รือ หลักก าร จัด

องคป์ระกอบ ทีไดน้าํมาใชใ้นการทาํงาน ไดแ้ก่ เส้น ( Line ) รูปร่างและรูปทรง ( Shape & Form ) 

นาํหนกัอ่อน-แก่ (Value) สี ( Color ) และบริเวณว่าง (Space) หรือ ช่องไฟ เป็นตน้ รวมไปถึงชนัเชิง

รูปแบบเฉพาะตวัในการแสดงออก ตามแนวทางในการสร้างสรรคเ์ป็นหลกั ถ่ายทอดผลงานออกมา

ในรูปลกัษณ์องคป์ระกอบของศาสนสถาน พระวิหาร ประดิษฐานองค์พระเจา้ตนหลวง องค์ใหญ่

เป็นประธาน ประกอบกบัพระสงฆแ์ละฆราวาส  มีเครืองบูชาแบบลา้นนา ดอกไมธู้ปเทียน เครือง

สักการะต่างๆ เป็นองค์ประกอบรองสร้างความเป็นวิถีการปฏิบัติเฉพาะถิน ซึงรวมกันเป็น

องคป์ระกอบเดียวกนัในภาพ การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธแ์ต่ละระยะจึงมีการพฒันา ควบคุม

การเปลียนแปลงองค์ประกอบภาพโดยรวม บรรยากาศของสี ให้เป็นไปตามความรู้สึกทีตอ้งการ

ถ่ายทอดออกมาตามวตัถุประสงคข์องผลงาน  

 ดงันนั ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธค์รังนี จึงจาํเป็นทีจะตอ้งเขา้ใจและพฒันา

รูปแบบให้เกิดความลงตวั โดยเฉพาะอย่างยิงการทีจะตอ้งนาํรูปแบบวิธีการจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณี ซึงเป็นรูปแบบทีขา้พเจา้ถนดั มาพฒันาต่อใหเ้กิดความเป็นศิลปะร่วมสมยัมากขึน เสมือน 
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เป็นการพฒันาแนวทางส่วนตวัใหมี้ความน่าสนใจมากขึน มีขนัตอนกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ดงันี 

 1. วเิคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

กกกกกกกก    1.1 ผลงานก่อนทาํวิทยานิพนธ ์ระยะที 1 

กกกกกกกก    1.2 ผลงานก่อนทาํวิทยานิพนธ ์ระยะที 2 

กกกกกกกก    1.3 ผลงานก่อนทาํวิทยานิพนธ ์ระยะที 3 

กกกกกกกก    1.4 ผลงานก่อนทาํวิทยานิพนธ ์ระยะที 4 

กกกกกกกก2. การดําเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

            2.1  สํารวจหาข้อมูล 

      2.1.1 พระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

      2.1.2 องคพ์ระเจา้ตนหลวง วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

      2.1.3 กลุ่มภาพบุคคลในทอ้งถินจงัหวดัพะเยา โดยยกตวัอยา่งสาํรวจ 

      2.1.4 เครืองสกัการะบูชาแบบลา้นนา 

กกกกกกกก   2.2  การดําเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

     2.2.1 ทศันธาตุทีใชใ้นการสร้างสรรค ์

     2.2.2 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานสาํเร็จ 

              2.2.2.1 แบบร่างแนวความคิด 

              2.2.2.2 แบบร่างโครงสี 
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1. วเิคราะห์ผลงานก่อนทําวทิยานิพนธ์  

 การพฒันาผลงานก่อนทาํวิทยานิพนธแ์บ่งได ้3 ระยะการทาํงาน ดงันี 

 1.1 ผลงานก่อนทําวทิยานิพนธ์ ระยะที 1 

       ผลงานในระยะแรก เป็นผลงานแรกทีไดท้ดลองสร้างสรรคผ์ลงานในแบบร่วมสมยั

ทีไม่เคยทดลองทาํมาก่อน เป็นผลงานโครงการใหญ่ ขนาดใหญ่ จึงจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการทาํงาน 

ทีเป็นขนัตอนการทาํงาน โดยในระยะการทาํงานนีเป็นการทาํแบบร่างแนวความคิด เพือพฒันาสู่การ

ทาํแบบร่างโครงสีต่อไป 

                          จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพือต้องการทดลองการจัดองค์ประกอบผลงาน 

ดว้ยลายเสน้ดินสอ โดยเริมจากโครงสร้างจนถึงลายละเอียดในผลงาน 

                          องค์ประกอบ ไดม้าจากองค์ประกอบของพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ สถานทีเป็นที

ประดิษฐานองคพ์ระเจา้ตนหลวง จดัใหอ้งคพ์ระเป็นจุดเด่นนาํสายตา โดยมีเส้นตงัตรงของเสาพระ

วิหาร ทีทบัซอ้นกนัเป็นระยะตามแบบทศันียภาพ (perspective) แสดงความรู้สึกของความยิงใหญ่ 

ความมนัคงแข็งแรงยงัคงจดัวางองคป์ระกอบแบบงานจิตรกรรมไทยในบางส่วน 

                          จุดเด่น ในการจดัองคป์ระกอบนนัเสาของพระวิหารทีตงัตรง มองเห็นพระประธาน 

เป็นจุดสนใจของภาพทาํใหรู้้สึกของความโอ่อ่า ยงิใหญ่ขององคพ์ระเจา้ตนหลวง 

                          จุด ด้อย  ในการวางองค์ประกอบแบบ ทัศนียภาพ (perspective) ย ังขัดกัน

องคป์ระกอบแบบจิตรกรรมไทยอยูพ่อสมควร เมือมองใกลจ้ะเห็นถึงความขดัแยง้กนัของเสน้ 
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ภาพที 27 แบบร่างลายเสน้ ดว้ยดินสอ ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 

 

 
 

ภาพที 28 แบบร่างลายเสน้ ดว้ยดินสอ ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 
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ภาพที 29 แบบร่างลายเสน้ ดว้ยดินสอ ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 

 

 
 

ภาพที 30 แบบร่างลายเสน้ ดว้ยดินสอ ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 
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ภาพที 31 แบบร่างลายเสน้ ดว้ยดินสอ ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555  

 

 
 

ภาพที 32 แบบร่างลายเสน้ ดว้ยดินสอ ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 
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 1.2  ผลงานก่อนทําวทิยานิพนธ์ ระยะที 2 

        ผลงานในระยะ 2 หลงัจากนําเสนอแบบร่างต่ออาจารยผ์ูต้รวจผลงาน ได้รับ

คาํแนะนาํต่างๆในการจดัองคป์ระกอบ และไดเ้ลือกแบบร่าง เพือนาํไปพฒันาเป็นแบบร่างนาํหนัก 

ขาว-ดาํ แสดงนาํหนกัความมืด-สว่าง และพฒันาไปเป็นแบบร่างโครงสีต่อไป 

                           จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพือตอ้งการทดลองการจดัองคป์ระกอบบรรยากาศ

ของนาํหนกัสี ในผลงาน ดว้ยแรเงาดว้ยหมึกจีน  

                           องค์ประกอบ พฒันามาจากแบบลายเสน้ดินสอ การจดัวางนาํหนักของแสง-สี โดย

ใหจุ้ดของพระประธานสว่างทีสุดกระทบกบัตวัหนงัภายในพระวิหาร โดยรอบใหค่้าต่างสีมีจุดสว่าง

ทีสุด รองลงมาตามลาํดบั หอ้มลอ้มภาพดว้ยสีมอมืด 

                           จุดเด่น เริมสร้างนาํหนกัภายในงาน มีความมืดความสว่างเริมมีจุดเด่นในงาน 

                           จุดด้อย นาํหนกั ขาว-ดาํ ภายในงาน ยงัมีนาํหนกัทียงัเท่ากนัอยูใ่นโดยรวม 

 

 
 

ภาพที 33 แบบร่างนาํหนกั ขาว-ดาํ ดว้ยหมึกจีน ปฏิบติังานในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 
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ภาพที 34 แบบร่างนาํหนกั ขาว-ดาํ ดว้ยหมึกจีน ปฏิบติังานในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 
 

 
 

ภาพที 35 แบบร่างนาํหนกั ขาว-ดาํ ดว้ยหมึกจีน ปฏิบติังานในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 
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 1.3  ผลงานก่อนทําวทิยานิพนธ์ ระยะที 3 

        ผลงานในระยะ 3 หลงัจากทาํแบบร่างนาํหนกัขาว-ดาํ เรียบร้อย ไดน้าํแบบร่างนัน

พฒันาเป็นแบบร่างโครงสี เป็นขึนตอนทีสาํคญัทีจะเป็นตวักาํหนดโครงสีทีแทจ้ริงของงาน เป็นการ

สร้างบรรยากาศของสีโดยรวมภายในผลงาน 

        จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพือตอ้งการร่างโครงสีก่อนขนัตอนการปฏิบติังาน

จริง กาํหนดบรรยากาศของสี ดว้ยสีอะคริลิค 

        องค์ประกอบ พฒันามาจากแบบร่างนาํหนัก ขาว-ดาํ ดว้ยการวางโครงสีโดยรวม

ด้วยบรรยากาศของสีส้ม แดง จาํลองมาจากแสงสะท้อนจากแสงเทียนภายในพระวิหาร พระ

ประธานใหสี้ทีสว่าง ดว้ยสีทอง ส่วนเสากาํหนดแสงใหมี้ระยะต่างกนั ทงัตวัภาพและส่วนต่างๆ ให้

บรรยากาศของสีโดยรวมมีความกลมกลืน 

                            จุดเด่น เริมเห็นโครงสีโดยรวม ใชสี้ทองสร้างจุดเด่นและบรรยากาศในภาพ 

        จุดด้อย นาํหนกัของสียงัเท่ากนั โทนสียงัมีความสดเกินไป 

 

 
 

ภาพที 36 แบบร่างโครงสี ปฏิบติังานในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 
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ภาพที 37 แบบร่างโครงสี ปฏิบติังานในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 

 

 
 

ภาพที 38 แบบร่างโครงสี ปฏิบติังานในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 
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 1.4  ผลงานก่อทําวทิยานิพนธ์ ระยะที 4 

        เป็นระยะของการปฏิบัติงาน โดยนาํคาํชีแนะวิจารณ์ผลงานจากอาจารยผ์ูต้รวจ

ผลงาน นาํแบบร่างลายเสน้-แบบร่างโครงสี มาเป็นตน้แบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

        จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เป็นขนัตอนการปฏิบติังานจริง ดว้ยสีอะคริลิค 

ตามขนัตอนกระบวนการทาํงานทีกาํหนดไว ้ระบายบรรยากาศของสี เขียนกลุ่มตวัภาพ ตดัเส้นและ

เก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆ 

        องค์ประกอบ เริมจากการวางโครงสีโดยรวมดว้ยบรรยากาศของสีสม้ แดง กาํหนด

นาํหนกัของสีและแสงสะทอ้นจากแสงเทียนภายในพระวิหาร พระประธานให้สีทีสว่าง ดว้ยสีทอง 

ส่วนเสากาํหนดแสงใหมี้ระยะต่างกนั ทงัตวัภาพและส่วนต่างๆ ใหบ้รรยากาศของสีโดยรวมมีความ

กลมกลืน 

         จุดเด่น โครงสีโดยรวมให้ความรู้สึกน่าเกรงขาม ลึกลบั สีทองสะทอ้นกบัแสง

สร้างจุดเด่นและบรรยากาศในภาพ 

         จุดด้อย บรรยากาศของภาพโดยรวม องค์ประกอบโดยรวมเมือมองดูแลว้ยงัมี

ความขดัแยง้กนั เนืองจากเป็นแบบทศันียภาพ (perspective) องค์พระประธานผิดสัดส่วน ยงัดูไม่

สวยงามมากนกั นาํหนกัของสียงัเท่ากนั บรรยากาศของสีดูแน่นเกินไป 

 

 
 

ภาพที 39 ลงสีบรรยากาศโดยรวม ปฏิบติังานในช่วงเดือน กนัยายน - ตุลาคม พ.ศ.2555 
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ภาพที 40 ลงสีตวัภาพ ปฏิบติังานในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 

 

          
 

ภาพที 41 ลงสีตวัภาพ ปฏิบติังานในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 
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ภาพที 42 ตดัเสน้ เพิมนาํหนกัแสงเงา ลงบนตวัภาพ ปฏิบติังานในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 

 

 
 

ภาพที 43 ภาพผลงานสาํเร็จ หลงัจากตรวจสอบผลงานและเก็บรายละเอียดสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ 
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ตารางที 2 สรุปการพฒันาผลงานก่อนทาํวิทยานิพนธ ์
 

     

ระยะ 

 

   รูปภาพ 

 

ระยะที 1 

 

ระยะที 2 

 

ระยะที 3 

 

ระยะที 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงาน 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

แนวคิด แสดงบรรยากาศและรูปทรงอนัเป็นสัญลกัษณข์องความศรัทธา 

การจดัองค ์

ประกอบ 

ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรม 

ส่วนพระวิหาร 

กาํหนดค่าแสงเงา กาํหนดโครงสีแล ะ

บรรยากาศ 

ถ่ายทอดบรรยากาศ

แห่งความศรัทธา 

เทคนิค ลายเส้นดินสอ หมึกจีน สีอะคริลิค สีอะคริลิค 

ปัญหาและ

การพฒันา 

เลือกแบบร่างนาํไปทาํแบบ

ร่างนาํหนกัขาว-ดาํ 

ร ะ ย ะ ข อ ง แ ส ง ยั ง

เ ท่ าก ัน  ท ดล อ ง ใ น

แบบร่างโครงสี 

ก ํา ห น ด แ ส ง เ ริ ม

ชัด เจนแ ต่โท นสียัง

เป็นโทนร้อนปรับแก ้

ในงานจริง 

อ ง ค์ป ร ะ ก อ บ ยั ง มี

ความขัดแยง้ของเส้น 

ความเป็นจริง ปรับแก ้

ในงานชินต่อไป 
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สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลงานก่อทําวทิยานิพนธ์ 

กกกกกกกกในการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ถือไดว้่าเป็นผลงานแรกเริมจากทีขา้พเจา้มี

ความถนดัในรูปแบบงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาก่อน มาจนถึงผลงานในปัจจุบนั คือผลงาน

ก่อนทาํวิทยานิพนธไ์ดมี้การปรับแนวทางการสร้างสรรคใ์หมี้การพฒันาในเรืองรูปแบบมากขึน จึง

ตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้เพิมเติมมากขึน ในระยะการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปัญหาเรือง

ความถนดัจึงพบขึน การแสดงออกจึงมีความสบัสนทางความคิดอยู่พอสมควร แต่เนืองจากอาจารย์

ผูส้อนในขณะนันไดใ้ห้กาํลงัใจ รวมถึงให้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานอีกครัง และคาํชีแนะ 

แนวทางมาโดยตลอดทาํให้ผลงานทีออกมานันอยู่ในระดับพอใช ้และสามารถเป็นแนวทางการ

พฒันาสู่วิทยานิพนธไ์ดต่้อไป 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธไ์ดน้าํเสนอเรืองราวของวีถีชีวิตของชาวพะเยา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางพระพุทธศาสนา ทีปฏิบติับูชาต่อองคพ์ระเจา้ตนหลวง เป็นไปในแนวทางเดียวกบัการ

นาํเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ปัญหาทีพบเป็นอนัดับแรกก็คือ องค์ประกอบของงาน ทีมีการจัด

องคป์ระกอบแบบเหมือนจริง แทที้จริงแลว้ควรจดัองคป์ระกอบแบบจิตรกรรมไทยทวัไป แต่เนือง

ด้วยความไม่เข้าใจและสับสนต่อแนวทางสร้างสรรค์ของตนเองทีต้องปรับเปลียน เรืองของ

องค์ประกอบจึงเป็นสิงทีอาจารยผ์ูต้รวจงานจับตามองและให้ค ําวิจารณ์มาปรับแก้ไข ให้จัด

องคป์ระกอบแบบงานจิตรกรรมไทยประเพณี และสร้างแสงเงาให้เกินในภาพเท่านัน จึงไดน้าํคาํ

ชีแนะมาปรับแกใ้นผลงานวิทยานิพนธ ์ส่วนต่อไปคือ บรรยากาศของสี ยงัไม่มีการริเริมใชสี้มากนัก 

มีแต่การลงสีแบบงานจิตรกรรมไทยโดยทวัไป ทบัซอ้นจนเกิดความหนา ดว้ยทกัษะทียงัไม่พร้อม

ปัญหาของเรืองสีจึงตามมา แต่เบืองตน้แลว้ได้รับคาํชีแนะให้ลงสีแบบบางๆก่อน ทบัซอ้นกนัไป

เรือยๆ หรือไม่เช่นนนัใหท้ดลองใชอุ้ปกรณ์ทุ่นแรงในการลงสีให้ดูเรียบเนียน ประสานกนัเป็นเนือ

เดียวไม่ให้เห็นร่องรอยการลงฝีแปรง และไม่ทาํให้ลงสีหนักเกินไป ข้าพเจ้าจึงได้นาํ แอร์บรัช 

(Airbrush) หรือพู่กนัลม มาช่วยในการสร้างบรรยากาศภายในงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ อีกทงั

ยงัจะทาํใหผ้ลงานมีเทคนิคเพิมขึน ส่วนสุดทา้ยในรายละเอียดตวัภาพสามารถนาํรูปแบบเดิมทีเคย

เขียนมาใชไ้ด ้เพียงแต่ปรับใหเ้ป็นภาพคนทีมีสัดส่วนเหมือนจริงมากขึน แต่ยงัคงใชว้ิธีการตดัเส้น

แบบจิตรกรรมไทยอยู ่ในการเขียนภาพคนนนัยงัสามารถนาํรูปแบบเดิมไปใชไ้ดต่้อไป 

 โดยภาพรวมแลว้ การแสดงออกถึงบรรยากาศของความศรัทธาเป็นไปในแนวทางที

สามารถกระทาํได ้ยงัสามารถพฒันาไปไดอี้ก แต่ยงัตอ้งไปศึกษาเรืองขององคป์ระกอบมากขึน การ

สร้างบรรยากาศ รายละเอียดต่างๆในผลงานให้มีความน่าสนใจและพฒันาไปจากผลงานก่อน

วิทยานิพนธ ์นาํไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธใ์หมี้ความสมบูรณ์แบบ 
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2. การดําเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 2.1  สํารวจหาข้อมูล 

        2.1.1 พระวหิาร วดัศรีโคมคาํ อาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 

                 แหล่งขอ้มลูภาคสนาม 

                                     1. พระวิหารวคัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                     การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธใ์นหวัขอ้ "บรรยากาศความศรัทธา พระ

เจา้ตนหลวง"ไดใ้ชรู้ปแบบทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม โดยเฉพาะส่วนของอาณาบริเวณ

ภายในพระวิหารและองคพ์ระเจา้ตนหลวง เพราะมีการนาํรูปแบบดงักล่าวมาจดัใหเ้ป็นองคป์ระกอบ

หลกัในผลงาน การลงพืนทีบนัทึกข้อมูลจึงเป็นส่วนสาํคัญทีจะตอ้งศึกษา นอกจากการรวบรวม

ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ดังไดก้ล่าวไวใ้นบทที 2 ไดเ้ห็นบรรยากาศและรูปทรงทีเกียวขอ้งจาก

สถานทีจริงและนาํมาคิดวิเคราะห์สร้างสรรคใ์นแนวทางของตนเอง 

 

 
 

ภาพที 44 องคพ์ระเจา้ตนหลวง ประดิษฐานภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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ภาพที 45 บรรยากาศภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 

 

 
 

ภาพที 46 บรรยากาศภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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ภาพที 47 พระพกัตร์ขององคพ์ระเจา้ตนหลวง ภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

 
 

ภาพที 48 องคพ์ระเจา้ตนหลวง ภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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ภาพที 49 มุมมองขององคพ์ระเจา้ตนหลวง ภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 

 

 
 

ภาพที 50 มุมมองขององคพ์ระเจา้ตนหลวง ภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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        2.1.2 กลุ่มภาพบุคคลในท้องถินจงัหวดัพะเยา โดยยกตวัอย่างสํารวจ 

                 นอกจากไดล้งพืนทีบนัทึกขอ้มูลทางสถาปัตยกรรมแลว้ การศึกษาวิถีชีวิต

ของชาวบา้นกบัพระพุทธศาสนาก็เป็นปัจจยัสาํคญั เพราะเป็นส่วนหนึงขององค์ประกอบทีผลงาน

วิทยานิพนธ์จะได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวลา้นนา จังหวดัพะเยา ในเรืองของประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา นอกจากทีจะไดบ้นัทึกขอ้มลูแลว้ยงัเป็นการสมัผสัถึงขนบธรรมเนียมประเพณี

ทีแมจ้ริง ซึบซาบไวเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

 
 

ภาพที 51 พุทธศาสนิกชนผูเ้ลือมใสศรัทธาเขา้มากราบสกัการะองคพ์ระเจา้ตนหลวง  

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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ภาพที 52 พระสงฆป์ฏิบติัศาสนกิจทาํวตัรเยน็ร่วมกบัพุทธศาสนิกชน 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 

 

 
 

ภาพที 53 พุทธศาสนิกชนผูเ้ลือมใสศรัทธาเขา้มากราบสกัการะองคพ์ระเจา้ตนหลวง                  

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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ภาพที 54 พุทธศาสนิกชนผูเ้ลือมใสศรัทธาเขา้มากราบสกัการะองคพ์ระเจา้ตนหลวง                  

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 

 

 
 

ภาพที 55 บรรยากาศภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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ภาพที 56 บรรยากาศภายในพระวิหาร วดัสนัเวียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา กรณีศึกษาเพิมเติม 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

 
 

ภาพที 57 บรรยากาศภายในพระวิหาร วดัสนัเวียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา กรณีศึกษาเพิมเติม 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557) 
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ภาพที 58 บรรยากาศภายในพระวิหาร วดัสนัเวียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา กรณีศึกษาเพิมเติม 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557) 
 

 
 

ภาพที 59 บรรยากาศภายในพระวิหาร วดัสนัเวียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา กรณีศึกษาเพิมเติม 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557) 
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 2.1.3 เครืองสักการะบูชาแบบล้านนา 

                              แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร 

          1. หอจดหมายเหตุ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จงัหวดัพะเยา 

          2. หอ้งสมุดวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

          3. อินเตอร์เน็ต 

          แหล่งข้อมูลภาคสนาม 

          1. วดัศรีโคมคาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

          2. วดัสนัเวียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

          3. หอวฒันธรรมนิทศัน์ อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา  

 เครืองสกัการะของชาวลา้นนานนัมีอยูห่ลายประเภทดว้ยกนั เช่น สตัตภณัฑ ์ขนัแกว้ทงั

สาม ขนัดอก ฯลฯ ซึงแต่ละพิธีกรรมหรืองานแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป แต่

โดยรวมแลว้เครืองสักการะหลกัๆ ทีสืบทอดกนัมานานคือ ขา้วตอก ดอกไม ้และธูปเทียน เครือง

สกัการะดงักล่าวนีใชส้าํหรับบูชาพระ เทพเจา้และสิงศกัดิสิทธิตามความเชือ บุคคลทีควรแก่การบูชา

เช่นบิดา-มารดา ครูบาอาจารย ์รวมไปถึง เทวดาและผี เป็นตน้1 เครืองสักการะทีประกอบไปดว้ย

ขา้วตอก ดอกไม ้และธูปเทียน ซึงจะขาดไม่ไดเ้ลยนัน ชาวลา้นนาไดแ้ฝงคติความเชือและความ

ศรัทธา 

 ในการจัดเตรียมเครืองสักการะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่โอกาส ดังที

ผูเ้ขียนไดก้ล่าวมาแลว้ เช่นถา้กรณีทีไปทาํบุญในวนัพระหรือวนัสาํคญัต่างๆ ชาวลา้นนาจะเรียกว่า

ใส่ขนัแกว้ตงัสาม หรือขนัดอกไมส้าํหรับบูชาพระรัตนตรัย ซึงขา้พเจา้ไดอ้ธิบายความหมายและ

รายละเอียดในบทที 2 ไวใ้นเบืองตน้และเลือกเอาเครืองสักการะทีสําคญัทีมีให้เห็นน้อยในแถบ

ลา้นนา มาเป็นสญัลกัษณ์ของการบูชาในผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 1 พนมกร นนัติ, เครืองสักการะชาวล้านนา ศรัทธาทีไม่เคยเปลียนแปลง, เขา้ถึงเมือ 26 

กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chiangraifocus.com/forums 
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ภาพที 60 สตัตภณัฑล์า้นนา ภายในพิพิธภณัฑ ์หอวฒันธรรมนิทศัน์ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม(เพิมเติม) ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

 
 

ภาพที 61 สตัตภณัฑล์า้นนา ตงับูชาเบืองหนา้พระประธานในแถบภาคเหนือ 

ทีมา: สัตตภัณฑ์ล้านนา, เขา้ถึงเมือ 26 กนัยายน 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://thep.blogspot.com 
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ภาพที 62 ชาวลา้นนานิยมตงัสตัตภณัฑแ์ทนโต๊ะหมู่บูชา ตามความเชือของชาวลา้นนาโบราณ 

ทีมา: สัตตภัณฑ์ล้านนา, เขา้ถึงเมือ 26 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://thep.blogspot.com 

 

 
 

ภาพที 63 ขา้วตอกดอกไม ้ธูปเทียน และขนัแกว้ทงัสาม ทีวดัสนัเวียงใหม่ จงัหวดัพะเยา 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557) 
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ภาพที 64 ชาวบา้นรวบรวมและจดัดอกไม ้ธูปเทียนขึนบนขนัแกว้ทงัสาม 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557) 
 

 
 

ภาพที 65 ขา้วตอกดอกไม ้ธุปเทียน ในสลุง2ทีชาวบา้นนาํมา ถวายพระพุทธรูปในขนัแกว้ทงัสาม 

                (จากการสาํรวจศึกษาภาคสนาม ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2557) 

                                                             

 2 เป็นภาษาพืนเมืองของชาวลา้นนา หมายถึง ภาชนะใส่นาํทีมีลกัษณะคลา้ยขนันาํทาง

ภาคกลาง ใชส้าํหรับพุทธบูชาหรือการทาํบุญ คือ เอาไวใ้ส่ดอกไมธู้ปเทียนและเครืองไทยทานไป

ทาํบุญทีวดั 
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 2.2  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

กกกกกกกก       ผลงานวิทยานิพนธข์องขา้พเจา้มีขนัตอนและกระบวนการสร้างสรรคร์วมทงัทศัน-

ธาตุทีนาํมาใชม้นผลงาน ใชล้กัษณะขนัตอนเดียวกนั จึงอธิบายรายละเอียดโดยรวม ดงันี 

กกกกกกกก       รูปแบบ เป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยั (Thai Contempolary Painting) การ

นาํเสนอจะเป็นในรูปแบบองคป์ระกอบกวา้ง ดา้นซา้ยและขวา 

        เทคนิค สีอะคริลิค บนผา้ใบ 

        2.2.1 ทัศนธาตุทีใช้ในการสร้างสรรค์ 

                  ในการดาํเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นัน ไดค้าํนึงถึงแนวทาง

ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ กล่าวคือการศึกษารายละเอียดเนือหาของทศันธาตุในงานศิลปะ 

อนัจะเป็นการทาํงานทีสมบูรณ์และเกิดคุณค่าทางศิลปะสะทอ้นความคิดความรู้สึก กล่าวคือในงาน

ทศันศิลป์ซึงประกอบไปด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ศิลปะสือผสม และอาจรวมถึง

สถาปัตยกรรมด้วยนัน มีองค์ประกอบ  2 ส่วน คือ รูปทรง กบั เนือหา รูปทรง คือ ส่วนทีเป็น

รูปธรรม ไดแ้ก่วสัดุและทศันธาตุต่างๆทีสมัผสัไดด้ว้ยตา เนือหา คือ ส่วนทีเป็นนามธรรมทีรับรู้ได้

ดว้ยความรู้สึกนึกคิด ผา่นทางรูปทรง เช่น เรืองราว อารมณ์และสญัลกัษณ์3 

                   ทศันธาตุ (Visual Elements) ในทางทศันศิลป์ เป็นส่วนประกอบของศิลปะ

ทีมองเห็นได ้การศึกษาทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลปะ(Composition) นบัว่ามีความจาํเป็นอย่างยิง

เพือให้เกิดความเข้าใจและรู้สึกซาบซึงถึงงานศิลปะ และยงัเป็นพืนฐานทางความคิดในการ

สร้างสรรคผ์ลงาน ในวิทยานิพนธห์วัขอ้ "บรรยากาศความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง" ไดน้าํหลกัการ

ของทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลปะส่วนหนึง มาใชใ้นส่วนของการจดัองค์ประกอบของภาพใน

ผลงานใหเ้กิดความสมบูรณ์ อธิบายไวด้งันี 

                   1. เส้น (Line) ถือว่าเป็นพืนฐานของการสร้างสรรค์ศิลปะในทุกแขนง ใน

งานจิตรกรรมไทย เสน้ แสดงความรู้สึกอ่อนชอ้ย งดงาม ดว้ยท่วงท่าลีลา อีกทงัเสน้ยงัแสดงขอบเขต 

สร้างความเป็นเอกภาพในผลงานในอีกทางหนึงเสน้ยงัแสดงความรู้สึกต่างๆได ้ผลงานวิทยานิพนธ์

ของข้าพเจ้าได้นําทัศนธาตุส่วนนีมาใช้ในการจัดองค์ประกอบ(Composition)ไม่ว่าจะเป็น

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น เสาพระวิหาร หลังคา ช่องประตูหน้าต่าง เป็นต้น 

องคป์ระกอบในส่วนนีเป็นองคป์ระกอบหลกัทีควบคุมโครงสร้างภาพโดยรวมเอาไว ้เสาพระวิหาร 

แสดงให้เห็นเส้นตงัตรง ให้ความรู้สึกสูงสง่า มนัคง แข็งแรง ความรุ่งเรือง เส้นนอน วางพาดบน

                                                             

 3 ชลดู นิมเสมอ, การเข้าถึงศิลปะในงานจติรกรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พรินติ ง, 

2532), 13. 
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ผนงัพระวิหาร ใหค้วามรู้สึกกวา้งขวาง เงียบสงบนิง ความรู้สึกในทศันธาตุส่วนนีไดเ้ป็นส่วนหนึง

ของแนวคิดทีแฝงไวใ้นองคป์ระกอบซึงเป็นโครงสร้างหลกัในผลงานวิทยานิพนธ ์

                 2. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) องค์ประกอบในผลงานจิตรกรรมจะ

ขาดทศันธาตุส่วนนีไปไม่ได ้เป็นตวักาํหนดกายภาพภายนอก-ภายใน รวมถึงโครงสร้างโดยรวม 

ปริมาตรนาํหนักสัดส่วนในผลงานสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการใชเ้ส้นโครงสร้างแสดงความรู้สึก 

พระวิหารภายในประดิษฐานพระเจา้ตนหลวง จะเป็นสญัลกัษณ์ของรูปร่าง รูปทรง ทีเป็นตวักาํหนด

เรืองราวและสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึก กลุ่มคนกระทาํพิธีการบูชาพระเจา้ตนหลวงภายในพระวิหาร 

ความแตกต่างของรูปทรง โครงสร้าง ให้ความกวา้ง ความทับซ้อนท่อยู่ภายในพระวิหาร อีกทัง

ความหมายสมัพนัธเ์กียวขอ้งกนักบัทางพระพุทธศาสนาและการดาํเนินชีวิต 

                 3. นําหนักอ่อน-แก่ (Value) หากว่ากล่าวถึงการสร้างบรรยากาศในผลงาน

วิทยานิพนธ์จะขาดไม่ได้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึงของวตัถุประสงค์ของการทาํงานคือการสร้าง

บรรยากาศของความศรัทธา การกาํหนดค่านาํหนกัอ่อน-แก่ ในผลงานกาํหนดดว้ยแสงทีสร้างขึนเอง

หรือจิตนาการขึนเองบนพืนฐานความเป็นจริง จาํลองแสงของเทียนทีจุดถวายหน้าองค์พระเจา้ตน

หลวง ส่องเขา้สู่องคพ์ระ กลุ่มคนและเครืองบูชาต่างๆ ทีเนน้ไปในทางสีทีอบอุ่น ในช่วงกลางคืน มี

ค่าสีสว่าง สีอ่อน เบาไปตามลาํดบั เพือใหผู้ช้มผลงานเกิดความรู้สึกไปตามค่าต่างแสงทีกาํหนดขึน 

ตามวตัถุประสงคข์องผลงาน 

                 4. สี (Colour) สีแต่ละสีสามารถบ่งบอกความรู้สึกได ้สีจึงมีอิทธิพลในทาง

ความคิดทีแสดงออกมาในผลงาน บรรยากาศความศรัทธาของขา้พเจา้ได้กาํหนดค่าสีอบอุ่นเป็น

โครงสร้างภาพโดยรวม ซึงหมายถึงสีทีจาํลองมาจากแสงเทียน คือ สีส้มเหลือง สีนาํตาล เป็นตน้ มี

ความสว่าง เรืองๆต่างค่ากนั บนองคป์ระกอบของพระวิหาร องคพ์ระ จนถึงกลุ่มคนทีอยู่ภายใน สีที

ขา้พเจ้ากาํหนดขึนจึงเป็นสัญลกัษณ์ทางทศันธาตุทีสามารถให้ความรู้สึกและการแสดงออกถึง

บรรยากาศแห่งความศรัทธาตามแนวคิดเฉพาะตน 

                                    5. พืนทีว่าง  (Space) ในทางทัศนศิลป์พืนทีว่างมีผลต่อความรู้สึกใน

องคป์ระกอบผลงาน โครงสร้างองค์ประกอบโดยรวมจะเห็นไดว้่าจะมีพืนทีในส่วนของผนัง พืน 

ปล่อยใหเ้พียงสีโล่ง ไม่มีรูปร่าง รูปทรงเขา้มาเป็นจุดขดัแยง้ใดๆ การปล่อยให้มีพืนทีว่างในผลงาน

ของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์สอดคลอ้งกับแนวคิดในผลงานคือความศรัทธา เมือมีความศรัทธาก็มี

ความสงบ ความว่าง ความว่างนนัหมายถึงพืนทีว่างทีขา้พเจา้กาํหนดไว ้เพือใหพื้นทีว่างเหล่านนัเป็น

ส่วนหนึงขององค์ประกอบและความรู้สึกไม่อึดอดัจนเกินไป เกิดอารมณ์ความรู้สึกทีสบาย ผ่อน

คลาย เกิดสมาธิ ทีแฝงความหมายไวใ้นผลงาน 
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                 6. พนืผวิ (Texture) ผลงานวิทยานิพนธข์องขา้พเจา้จะมีพืนผวิทีเกิดจากการ

ระบายสีบางๆดว้ยพู่กนั มีทงัเรียบเนียนและหยาบต่างกนั และมีส่วนพืนผิวของผงสีทองทีระบาย

และพ่นลงไป เกิดความเป็นประกายเรืองเมือโดนแสงไฟ 

 ทศันธาตุทงัหมดนีจึงเป็นส่วนหนึงในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เกิดความ

สมบูรณ์ทังในทางรูปธรรมและนามธรรม ให้อารมณ์ความรู้สึกทีถ่ายทอดออกมาจากผลงาน 

"บรรยากาศความศรัทธา  พระเจา้ตนหลวง" ไดว้ิเคราะห์รูปแบบแนวทางให้เป็นไปตามทศันธาตุ

และองคป์ระกอบของศิลปะ เพือสือถึงความรู้สึกในบรรยากาศความศรัทธาทีมีต่อองค์พระเจา้ตน

หลวง พร้อมทงัไดน้าํแนวทางเหล่านีนาํไปพฒันาผลงานในระหว่างการทาํวิทยานิพนธ์อีกทางหนึง

เมือมีแนวทางการสร้างสรรค์แลว้จึงทาํแบบร่างลายเส้น แบบร่างโครงสี นาํเสนอและนาํไปสู่การ

สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธต่์อไป 

  
 

               2.2.2 ภาพร่างแนวความคดิ ผลงานวทิยานิพนธ์ 

                        เมือรวบรวมข้อมูลทีศึกษา ในเบืองต้นมาคิดวิเคราะห์แนวทางการ

สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์จะมีกระบวนการเป็นลาํดบัขนัตอน ทงัแนวความคิด รูปแบบวิธีการ 

จดัองคป์ระกอบเพือนาํเสนอในหัวขอ้"บรรยากาศความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง" เพือพฒันาเป็น

ผลงานทีสมบูรณ์ตามแนวทางการสร้างสรรค ์โดยจะสรุปเป็นลาํดบัขนัตอน ดงันี 

                         2.2.2.1. แบบร่างลายเส้น ในการทาํแบบร่างลายเสน้ เป็นอนัดบัแรกของ

การประมวลความคิด จากการทีได้ศึกษาขอ้มูล มาจดัเป็นองค์ประกอบด้วยลายเส้นดินสอ เพือ

กาํหนดขอบเขต องคป์ระกอบของผลงาน ในเบืองตน้ไดน้าํเสนอและปรับแก ้เพือพฒันาไปสู่การทาํ

แบบร่างโครงสีต่อไป 
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แบบร่างลายเส้น ชุดที 1 

 

 
 

ภาพที 66 แบบร่างลายเสน้ แบบที 1 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
 

 
 

ภาพที 67 แบบร่างลายเสน้ แบบที 2 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
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 แบบร่างลายเสน้ในชุดที 1 นาํองคป์ระกอบทางภายในพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ จงัหวดั

พะเยา มาเป็นโครงสร้างหลกัในองค์ประกอบ จะเห็นได้ว่ามีรูปทรงของเสาพระวิหาร มาเป็น

องค์ประกอบหลกั เพือแสดงถึงความยิงใหญ่ของพระวิหารและองค์พระเจา้ตนหลวง มีกลุ่มตัว

ภาพประกอบ เป็นภาพผูค้นเขา้มากราบสกัการะองคพ์ระเจา้ตนหลวง 
 

แบบร่างลายเส้น ชุดที 2 

 
 

ภาพที 68 แบบร่างลายเสน้ แบบที 1 นาํเสนอครังที 2 ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 

 

 
 

ภาพที 69 แบบร่างลายเสน้ แบบที 2 นาํเสนอครังที 2 ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 70 แบบร่างลายเสน้ แบบที 3 นาํเสนอครังที 2 ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 
 

 เป็นแบบร่างทีนาํเสนอในครังที 2 ไดพ้ฒันา ปรับแกม้าจากแบบร่างลายเส้นในชุดที 1 

คือ การจดัองคป์ระกอบแบบไทย มีการลดทอนทีรูปทรง ของสถาปัตยกรรมให้ลงตวัมากขึน แสดง

ใหเ้ห็นบริเวณภายในพระวิหารโดยรอบในมุมกวา้งขึนจากแบบร่างชุดที 1 ยงัคงยดึเอาโครงสร้างเสา

ภายในพระวิหารเป็นรูปทรงหลกั 
 

แบบร่างลายเส้น ชุดที 3 
 

 
 

ภาพที 71 แบบร่างลายเสน้ แบบที 1 นาํเสนอครังที 3 ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2556 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 72 แบบร่างลายเสน้ แบบที 2 นาํเสนอครังที 3 ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2556 

 

 
 

ภาพที 73 แบบร่างลายเสน้ แบบที 3 นาํเสนอครังที 3 ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2556 
 

 แบบร่างในชุดนีไดป้รับแกจ้ากชุดที 2 คือการลดทอนรูปทรงให้น้อยลง เช่น เสาพระ

วิหาร เปิดให้เห็นองค์พระเจา้ตนหลวงไดช้ดัเจนมากขึน ในส่วนองค์ประกอบอืนยงัคงยึดตามรูป

แบบเดิมทีกาํหนดไว ้

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบร่างลายเส้น ชุดที 4 (ผลงานวทิยานิพนธ์) 

 
 

ภาพที 74 แบบร่างลายเสน้ แบบที 1 นาํเสนอครังที 4 ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2556 

 

 
 

ภาพที 75 แบบร่างลายเสน้ แบบที 2 นาํเสนอครังที 4 ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2556 
 

 แบบร่างลายเสน้ในชุดที 4 ซึงเป็นชุดสุดทา้ยนีไดป้รับแกจ้นเกิดความสมบูรณ์แบบขึน 

ลดทอนรูปของเสาพระวิหารให้น้อยลงอีก และเพิมรายละเอียดต่างในงานรวมถึงการปรับเส้น

โครงสร้างใหส้มดุลมากขึน กลุ่มตวัภาพจดัใหเ้ป็นกลุ่มมากยงิขึน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 3 สรุปการพฒันาแบบร่างลายเสน้ ผลงานวิทยานิพนธ ์
 

ระยะ 

ภาพ 

ครังท ี1 

 

ครังท ี2 

 

ครังท ี3 

 

ครังท ี4 

 

 

 

 

 

 

ภาพ

ผลงาน 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

แนวคิด แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างทีใหค้วามรู้สึกของความมนัคง และยงิใหญ่ 

การจดั

องค์

ประ-

กอบ 

นํ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

ภายในพระวิหารมา

ปรับใช ้ 

นาํองค์ประกอบภายใน

พระวิหารมาปรับใช ้ 

นํ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

ภายในพระวิหารมา

ป รั บ ใ ช้ จัดก ลุ่ มตัว

ภาพภายในวิหาร 

นํ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

ภายในพระวิหารมา

ปรั บ ใ ช้ จัดก ลุ่ มตัว

ภาพภายในวิหาร 

จุดเด่น รูปทรงของเสาพระ

วิห าร ให้ค วา มรู้ สึ ก

มนัคง ยงิใหญ่ 

รูปทรงภายในกับกลุ่ม

ตั ว ภ า พ เ ริ ม เ ป็ น

องคป์ระกอบมากขึน 

การล ดทอน รูปทร ง

ข อ ง เ ส า  ทํา ใ ห้ เ กิ ด

พืนทีมากขึน 

เกิ ดอ งค์ป ระ กอ บ ที

สมบูรณ์มากขึน 

จุดดอ้ย รู ป ท ร งข อ ง เ ส า ปิ ด

องคพ์ระ 

รูปทรงของเสาปิดองค์

พระ 

กลุ่มคนกระจาย ไม่

เป็นกลุ่ม เส้นหลงัคา

วิหารไม่สัมพนัธ์กนั 

ขาดรายละเอียด เช่น 

เครืองบูชา ฯลฯ 

การ

พฒันา

และ

แกไ้ข 

เปลียนองค์ประกอบ

ใหเ้ป็นมุมกวา้งขึน 

ลดทอนรูปทรงของเสา

ออก 

ลดทอนรูปทรงของ

เ ส า อ อ ก  ป รั บ เ ส้ น

หลงัคาใหข้นานกนั 

เพิมรายละเอียดเครือง

บูชา และจดักลุ่มคน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                         2.2.2.2 แบบร่างโครงสี เมือได้นําเสนอแบบร่างลายเส้นซึงเป็น

โครงสร้างทางองคป์ระกอบของผลงานแลว้ จึงไดน้าํมาพฒันาทาํเป็นแบบร่างโครงสี เพือนาํเสนอ

รูปแบบบรรยากาศของสีตามแนวคิดในการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานวิทยานิพนธ ์
 

แบบร่างโครงสี ชุดที 1 

 
 

ภาพที 76 แบบร่างโครงสี แบบที 1 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
 

 
 

ภาพที 77 แบบร่างโครงสี แบบที 2 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในแบบร่างโครงสีชุดแรกจะมีปัญหาค่อนขา้งมาก การกาํหนดค่าสียงัไม่มีรูปแบบที

ชดัเจน และยงัไม่เขา้ใจในเรืองของการใชสี้บรรยากาศมาก รวมทงัมีปัญหาของแบบร่างลายเส้นมา

ตงัแต่แรกทีนาํเสนอ ยงัสามารถทีจะพฒันาในครังต่อไป 
 

แบบร่างโครงสี ชุดที 2 

 
 

ภาพที 78 แบบร่างโครงสี แบบที 1 ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 
 

 
 

ภาพที 79 แบบร่างโครงสี แบบที 2 ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากแบบร่างโครงสีในชุดที 2 ไดป้รับแกจ้ากชุดที 1 โดยสินเชิง โดยการศึกษาคน้ควา้

การใชรู้ปแบบโครงสีจากผลงานศิลปินทีมีแนวทางสร้างสรรคเ์หมือนกนั มาวิเคราะห์ปรับใชเ้ขา้กบั

แนวทางและรูปแบบการสร้างสรรค ์
 

แบบร่างโครงสี ชุดที 3 

 
 

ภาพที 80 แบบร่างโครงสี แบบที 1 ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2556 
 

 
 

ภาพที 81 แบบร่างโครงสี แบบที 2 ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2556 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 

 

 
 

 แบบร่างโครงสีในชุดนี ได้นาํสีทองมาใชใ้นงาน ผสมเขา้กบัทุกสีทีระบายลงไปใน

ผลงาน โทนสีทีใชเ้ริมมีความนิง สงบมากขึน แต่คงยงัตอ้งควบคุมนาํหนกัของแสงและพฒันาไปใน

แบบร่างต่อไป 
 

แบบร่างโครงสี ชุดที 4 (ผลงานวทิยานิพนธ์) 

 
 

ภาพที 82 แบบร่างโครงสี แบบที 2 ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2556 
 

 
 

ภาพที 83 แบบร่างโครงสี แบบที 2 ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2556 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แบบร่างโครงสี ผลงานวิทยานิพนธ์สุดท้ายได้ปรับแกพ้ฒันา ในโทนสีตามแนวคิด

เฉพาะตน คือใชบ้รรยากาศของสีนาํตาล-สีนาํตาลแดง ผสมสีทอง และคุมบรรยากาศในผลงานให้ดู

น่าสนใจมากขึน และสามารถนาํไปเป็นแบบแผนในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธไ์ด ้
 

ตารางที 4  สรุปการพฒันาแบบร่างโครงสี ผลงานวิทยานิพนธ ์
 

ระยะ 

ภาพ 

ครังท ี1 

 

ครังท ี2 

 

ครังท ี3 

 

ครังท ี4 

 

 

 

 

 

ภาพ

ผลงาน 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

แนวคิด สร้างบรรยากาศความศรัทธา 

จุดเด่น ใชโ้ทนสี บรรยากาศ

กลางคืน 

ใช้โทนสี บรรยากาศ

กลางคืน ผสมสีทอง 

ใช้โทนสี  ผสมสีทอ ง

และสีเหลืองนวลตา 

โ ท น สี โ ด ย ร ว ม มี

นาํหนกัแสง-เงา 

จุดดอ้ย ใ ช้ โ ท น สี ที ร้ อ น

เ กิ น ไ ป  ไ ม้ เ ป็ น

เอกภาพ 

บรรยากาศมืดเกินไปดู

น่ากลวั 

บรรยากาศสว่างเกินไป 

ไม่เกิดนาํหนกัในภาพ 

นาํหนักในกลุ่มคนยงัมี

นอ้ยไป 

การ

พฒันา

และ

แกไ้ข 

เป ลี ย น โท น สี ใ ห ม่ 

ใหดู้สบายตามากขึน 

เลียนโทนสีให้ใชสี้สัน

นอ้ยทีสุด  

เ พิ ม นํา ห นัก ใ น ส่ ว น

ต่างๆเช่น องค์พระ พืน

และเพดาน 

เ พิ ม นํ า ห นั ก ภ า ย ใ น

โดยรวมและกลุ่มคนใน

ผลงานจริง 

 

 ในการนาํเสนอแบบร่างลายเสน้-แบบร่างโครงสี ไดพ้ฒันาปรับปรุงแกไ้ขแบบร่างให้

เป็นไปตามขนัตอนการทาํงาน และมีกระบวนการทาํงาน ในส่วนของแบบร่างโครงสีไดป้รับแกใ้น

ส่วนขององค์ประกอบและโครงสีเป็นสาํคญั ทงันันระหว่างการนาํเสนอแบบร่างโครงสีไดมี้การ

แกไ้ขจากอาจารยผ์ูต้รวจสอบผลงานไปตามลาํดบัจนถึงขนัตอนของการปฏิบติังานจริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที 4 

 

วเิคราะห์ผลการดําเนินงานสร้างสรรค์ 

 

 ผลงานวิทยานิพนธ ์ในหวัขอ้ "บรรยากาศความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง" ขา้พเจา้มีแรง

บนัดาลใจมาจาก "พระเจา้ตนหลวง" เป็นพระพุทธรูปศกัดิสิทธิคู่บา้นคู่เมืองพะเยามาแต่ครังอดีต 

ชาวพะเยาลว้นแต่มีความเคารพนบัถือองคพ์ระเจา้ตนหลวงเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นสัญลกัษณ์แห่ง

การเสด็จมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในจงัหวดัพะเยาและแถบภาคเหนือ อีกทงัยงัแสดงให้เห็นถึง

ความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม ความเจริญรุ่งเรืองทางพระศาสนา และตงัแต่เด็ก ครอบครัวของ

ข้าพเจ้ามกัจะพาไปกราบนมสัการพระเจ้าตนหลวงอยู่สมาํเสมอ ทาํให้ข้าพเจ้าได้สัมผสัถึงวิถี

วฒันธรรม มีความเชือ ความศรัทธาในองค์พระเจ้าตนหลวงอย่างมาก เฉกเล่นเดียวกันกับ

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยาทุกคน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ขา้พเจ้าระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ พระ

ธรรมคาํสั งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และวฒันธรรมประเพณีทีดีงามเหล่านี สร้างสรรค์

บรรยากาศแห่งความศรัทธาเพือมีเจตนาอนัดีทีจะสือถึงความเชือ ความศรัทธา ความศกัดิสิทธิ แฝง

ไปดว้ยสญัลกัษณ์ความหมายในผลงาน ตามวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้ไดก้าํหนดกระบวนการทาํงานขึนเพือเป็นแบบแผน

ขนัตอนการทาํงาน ตงัแต่การทาํแบบร่างลายเสน้ แบบร่างโครงสี นาํไปสู่ขนัตอนการปฏิบติังานจริง 

หลงัจากทีไดรั้บคาํชีแนะ คาํวิจารณ์ กาํลงัใจ จากอาจารยผ์ูต้รวจสอบผลงาน ขา้พเจา้ไดน้าํคาํชีแนะ

เหล่านันมาปรับปรุงแก้ไขตังแต่กระบวนการนําเสนอแบบร่าง องค์ประกอบโครงสร้าง และ

รายละเอียดในจุดต่างๆ แบบร่างโครงสี ซึงเป็นพืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน นาํมาพฒันาต่อ

ยอดทางความคิด จนเป็นแบบร่าง(Sketch) ทีสมบูรณ์การปฏิบติังานเป็นขนัตอนจะทาํให้เกิดการ

เรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานไปจากเดิม โดยจะได้นําเสนอสรุปผลการ

สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธต่์อเนืองจากทา้ยบททีสาม แบ่งไว ้2 หวัขอ้ ดงันี 

 1. ขันตอนวธิีการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 2. ผลงานสําเร็จและการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ขันตอนวธิีการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพที 84 เตรียมผา้ใบและทารองพืนดว้ยสีทาภายใน ปฏิบติังานในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557 
 

 
 

ภาพที 85 ทารองพืนดว้ยสีเหลือง ปฏิบติังานในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557 
  

 ในขนัตอนของการทาํพืนจะใชสี้อะคริลิคสีขาวชนิดดา้นทา 3-4 ครัง ขดัใหเ้รียบแลว้ทา

ซาํอีกหนึงครัง ใหมี้พืนผวิชินงานทีเรียบ กาํหนดไม่ใหผ้ลงานมีพืนผวิทีขรุขระและหยาบ และไดผ้ล

งานทีมีความเรียบร้อย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 86 ทาสีบรรยากาศพืนหลงัของผลงานดว้ยสีทอง ปฏิบติังานในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.   

                2557 
 

 
 

ภาพที 87 นาํแบบร่างขยาย สาํเนาลงบนพืนเฟรมทีเตรียมไว ้ปฏิบติังานในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์  

                พ.ศ.2557 
  

 ในขนัตอนของการสําเนา (Copy) แบบร่างเท่าจริงลงบนเฟรม ก่อนทีจะไดแ้บบร่าง

ขนาดจริง ตอ้งนาํแบบร่างลายเสน้ทีสมบูรณ์ถ่ายขยายเท่าจริงและปรับแบบดว้ยลายเส้นดินสออย่าง

ละเอียด เพือกาํหนดสดัส่วนโครงสร้างและกลุ่มตวัภาพทีชดัเจน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 88 ทารอบๆเฟรม ดว้ยนาํสีนาํตาลผสมสีทอง หลายๆครัง ปฏิบติังานในช่วงเดือน       

                กุมภาพนัธ-์มีนาคม พ.ศ.2557               
 

 
 

ภาพที 89  ลงสีบรรยากาศโดยรวม พร้อมกบัลงสีพระพุทธรูป และตวัภาพ ปฏิบติังานในช่วงเดือน  

                 มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

 ในขันตอนของการฉาบด้วยนําสีนําตาลผสมสีทองนัน เพือลงพืนนําหนักของ

บรรยากาศเป็นการกาํหนดนําหนักของแสงโดยรวมไว ้ในขนัตอนนีข้าพเจ้าไดล้งสีบรรยากาศ 

พร้อมๆลงสีส่วนรายละเอียดต่างๆในผลงาน เช่น พระพุทธรูป กลุ่มตวัภาพ และส่วนต่างๆ พร้อมๆ

กนักบับรรยากาศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 90  ตดัเสน้รายละเอียดของตวัภาพ ปฏิบติังานในช่วงเดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

 
 

ภาพที 91  ตดัเสน้และลงรายละเอียดต่างๆภายในภาพ ปฏิบติังานในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน   

                  พ.ศ.2557 
 

 เมือไดบ้รรยากาศโทนสีโดยรวมทงัภายในพระวิหาร องคพ์ระพุทธรูปและตวัภาพแลว้ 

จะขึนขนัตอนผลงานชินที 2 ซึงมีกรรมวิธีรูปแบบการสร้างสรรคเ์หมือนกนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 92  ลงสีบรรยากาศโดยรวมภายในพระวิหารและตวัภาพ เช่นเดียวกบัผลงานชินแรก 

                 ปฏิบติังานในช่วงเดือน สิงหาคม-กนัยายน พ.ศ.2557              
 

 
 

ภาพที 93 ใชพู้่กนัลม (Airbrush) พ่นทบัรอบๆผลงานทงั 2 ภาพ ปฏิบติังานในช่วงเดือน ตุลาคม- 

                 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
 

 ในการใชพู้่กนัลม (Airbrush) จะเป็นการพ่นคุมนาํหนักของผลงานให้ไดสี้ดูนวล เป็น

การสร้างบรรยากาศโดยรวมใหแ้สดงออกในเรืองบรรยากาศของความศรัทธาและความรู้สึกได ้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ผลงานสําเร็จและการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

กกกกกกกก2.1 ผลงานวทิยานิพนธ์ ชินที 1 

                         ชือผลงาน " ไหวส้า พระเจา้ตนหลวง 1" ขนาด 145X180 เซนติเมตร เทคนิค  

สีอะคริลิค 
 

 
 

ภาพที 94 ผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 1 ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
  

 การวเิคราะห์ 

 สร้างสรรคใ์นรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั นาํเอารูปแบบวิธีการแบบจิตรกรรมไทย

แบบประเพณีมาพฒันารูปแบบขึน ดว้ยเทคนิคสีอะคริลิคบนผา้ใบ เป็นเรืองราวของพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนาของชาวลา้นนา ภายในพระวิหารวดัศรีโคมคาํ มีองค์พระเจา้ตนหลวง ประดิษฐาน

เป็นประธานภายในพระวิหาร เบืองหน้าองค์พระมีเครืองสักการะบูชาแบบลา้นนาเรียกว่า "สัตต

ภณัฑ"์และพานดอกไมธู้ปเทียนบูชาอยูเ่บืองหน้ามีพระสงฆก์ระทาํสังฆกรรมสวดมนต์ทาํวตัรเยน็ 

และมีพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต ์ในบรรยากาศของกลางคืนทีเงียบสงบ ดว้ยโทรสีนาํตาลผสมสี

ทอง ภายในมีแสงเรืองๆในโทนสีเหลืองนวล ส่องสว่างมากจากสัตตภณัฑ์ทีประธานสงฆเ์ป็นผูจุ้ด

ถวายพระเจา้ตนหลวง สาดส่องเขา้มาสู่หมู่พระสงฆแ์ละพุทธศาสนิกชนทีอยู่ภายใน เป็นการแสดง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีต่อพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีทีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะพืนถินลา้นนา ผา่นการแต่งกาย เครืองสกัการะตามแบบแผนโบราณ  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ในชินนี แสดงบรรยากาศของสีทีประสานกนัในความสว่างและ

ความสลวัของค่าแสง ใหค้วามรู้สึกสงบเงียบ ความนิง แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของความศรัทธา 

ทีไดจ้ากพระสงฆ ์พุทธศาสนิกชนกระทาํพิธีทางศาสนา มีแสงสว่างจากแสงเทียนทีจุดเป็นพุทธบูชา

เสริมสร้างใหบ้รรยากาศภายในพระวิหาร มีรูปทรงของเสาพระวิหารตงัตระหง่าน แสดงถึงความตงั

มนัของสติ  มีพุทธศาสนิกชนทีเขา้มากราบไหวเ้สมือนหนึงการนอ้มใจเขา้สู่พระรัตนตรัย แสงเทียน

ทีสะท้อนจากองค์พระสู่พุทธบริษัทเป็นเหมือนแสงแห่งปัญญา ทังหมดทังมวลลว้นแลว้แต่ได้

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตามแนวคิดความรู้สึกส่วนตนและยงัคงไวซึ้งลักษณะเฉพาะของ

จิตรกรรมไทยไวใ้นศิลปะร่วมสมยั 

 จากผลงานวิทยานิพนธ์ในชินที 1 นีจะเป็นเรืองราวของการกระทาํพิธีการสวดมนต ์

บรรยากาศของภาพโดยรวมจะเป็นบรรยากาศทีใชสี้ใหน้อ้ยทีสุด เพือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้

ไดม้ากทีสุดตามเรืองราวและเนือหาทีนาํเสนอ 
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กกกกกกกก2.2 ผลงานวทิยานิพนธ์ ชินที 2 

                         ชือผลงาน " ไหวส้า พระเจา้ตนหลวง 2" ขนาด 145X180 เซนติเมตร เทคนิค  

สีอะคริลิค 
 

 
 

ภาพที 95 ผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 2 ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
  

 การวเิคราะห์ 

 เป็นผลงานทีนาํเสนอเรืองราวของผูค้นทีเขา้มากราบสักการะองค์พระเจา้ตนหลวง ให้

สีและบรรยากาศทีมีความสว่างสดใสกว่าผลงานชินก่อน องค์ประกอบภาพรวมขยายมุมมองให้

กวา้งขึน มีกลุ่มตวัภาพแสดงบทบาทในผลงานเพิมขึน จะสงัเกตเห็นว่ามีทงักลุ่มคนชรา วยักลางคน

จนถึงเด็กนงัคุยกนัตามมุมต่างๆอยูภ่ายในพระวิหาร การเพิมกลุ่มตวัภาพมากขึนเพือตอ้งการสะทอ้น

ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบันทียงัมีความเชือ ความศรัทธาในองค์พระเจ้าตนหลวง ใน

บรรยากาศโทนสีนาํตาลแดง ประกอบกบัสีส้มเหลืองทองและสีขาวจากแสงเทียนส่องสว่าง สลบั

กบัความมืดสลวัทีเกิดจากแสงทีกาํหนดขึนมา  ภาพผลงานชินนีโดยรวมแลว้ไม่มีความเคลือนไหว

อยูใ่นผลงานคือกลุ่มตวัภาพทีแสดงกิริยาท่าทางต่างๆซึงสามารถทาํให้ผลงานมีชีวิตขึน ในอีกทาง

หนึงยงัคงรักษาไวใ้นบรรยากาศความศรัทธาตามแนวทางสร้างสรรค์ความรู้สึกส่วนตวัทีจิตนาการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขึน สะทอ้นผ่านพุทธศาสนิกชนผูเ้ลือมใสศรัทธาในองค์พระเจ้าตนหลวง และขนบธรรมเนียม

ประเพณีทีดีงามเหล่านี 
 

ตารางที 5 สรุปผลการสร้างสรรคแ์ละการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ ์

ผลงาน ผลงานชินที 1 ผลงานชินที 2 

 

 

 

รูป

ผลงาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ขนาด 145X180 เซนติเมตร 

เทคนิค สีอะคริลิค บนผา้ใบ 

แนวคดิ ดว้ยความเลือมใสศรัทธาทีมีต่อพระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองพะเยา สะทอ้นใหเ้ห็น

คุณค่าของวิถีวฒันธรรมทอ้งถิน เป็นภาพความประทบัใจเมือไดเ้ห็นภาพเหล่านีร่วมกบัศาสน

สถานพระวิหารทีประดิษฐานองคพ์ระ เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคบ์รรยากาศของความ

ศรัทธา ในความรู้สึกส่วนตนแฝงไปดว้ยความรู้สึกสงบนิง มีสมาธิ น้อมจิตไปทางกุศลกรรม 

ผ่านจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมยั (Thai Contempolary Painting)  

ลั ก ษ ณ ะ

พิเศษ 

เป็นการสร้างบรรยากาศทีใชสี้น้อยสี มองให้

เห็นพระประธานเป็นจุดเด่น นําสายตา สู่

องคป์ระกอบรองคือกลุ่มคนดา้นล่าง แสดงให้

เห็นถึงความยงิใหญ่และความเงียบสงบ 

เ ป็ น อ ง ค์ป ร ะ ก อ บ มุ มก ว้า ง ขึน  เ พื อ เ พิ ม

รายละเอียดรวมถึงการใชสี้สันทีมากขึนแต่ไม่

จัดมากนัก มีกลุ่มคนแสดงอากับกิริยาต่างๆ

แสดงความเคลือนไหวในงาน บรรยากาศของ

แสงเงาสะทอ้นความรู้สึกของความศรัทธาไดดี้

ขึน 

ปัญหา รายละเอียดในงานยงัมีน้อย เช่นกลุ่มคน การ

ใชสี้ในบรรยากาศมีน้อยขาดความมีชีวิตชีวา 

นาํหนกัแสงเงายงัไม่ชดัเจนมากนกั 

แสงทีมาจากการจุดเทียนควรกระจายใหท้วั 

ควรเพิมรายละเอียดวตัถุใหม้ากขึน 

การแก้ไข

แ ละการ

พัฒนา 

เพิมนําหนักของแสง และสีสันโดยรวม ใน

ส่วนขององคป์ระกอบกลุ่มคนและสีสันจะได้

นาํไปเพิมเติมแกไ้ขในผลงานชิ นที 2 

เพิ มแสงเงาตกกระทบ ในบรรยากาศโนสี

เดียวกนั เพิมองคป์ระกอบของวตัถกุารบูชาให้

เกิดความสมบูรณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุปผลการสร้างสรรค์และการวเิคราะห์ผลงานวทิยานพินธ์ 

 ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้มีการศึกษาแนวทางทางด้าน

รูปแบบ วิธีการมาโดยตลอด เพือใหเ้กิดการพฒันาในดา้นทกัษะในการทาํงานมากกว่าผลงานก่อน

ทาํวิทยานิพนธ ์ดงัจะไดศึ้กษาจากผลงานศิลปินในปัจจุบนั เช่น ศาสตราจารยเ์กียรติคุณปรีชา เถา

ทอง ผูช่้วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ เสาว์คงและอาจารย์สมยศ ไตรเสนีย์ ล้วนแต่เป็นศิลปินที

สร้างสรรคผ์ลงานจากคติความเชือในทางพระพุทธศาสนาทงัสิน โดยผลงานของศิลปินทีกล่าวมานี

จะเป็นในแนวทางเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ คือมีแรงบนัดาลใจมาจากศาสนสถาน วดั พระวิหาร อุโบสถ 

เป็นตน้ ไดใ้ชเ้วลาในการศึกษาแนวทางและนํามาวิเคราะห์ปรับใชใ้นรูปแบบเฉพาะของตนเอง

เพือให้ไดผ้ลงานทีสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก บรรยากาศของความศรัทธาตามวตัถุประสงค์ของ

ผลงาน 

 ในขนัตอนของการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธท์งั 2 ภาพ จะเห็นไดว้่า มีการทาํงาน

ทีทาํพร้อมๆกนัหรือคาบเกียวกนั เนืองจากขา้พเจา้ตอ้งการให้ผลงานทงัสองภาพนันมีบรรยากาศที

คลา้ยกนั แต่แตกต่างกนัทีเรืองราวทีปรกกฎบนภาพ การควบคุมโทนสีทงัสองภาพก็เป็นเรืองทีตอ้ง

คาํนึงถึง เพราะในการใชสี้ทองมาผสมกับสีต่างๆจะไม่เข้ากนันักการลงสีจึงต้องลงหลายๆครัง

เพือให้พืนผิวงานมีความเรียบเนียน จึงอาจใช้เวลาในการทาํงานค่อนข้างนาน และมีการนําเอา

เครืองมือทีการพ่นสีหรือพู่กนัลม (Airbrush) มาใชเ้พือเพิมความเรียบเนียนของสีตามความตอ้งการ

ทีจะถ่ายทอดบรรยากาศรวมถึงการควบคุมนาํหนักสีบนเฟรมทีมีขนาดใหญ่ ทาํให้การคุมนาํหนัก

โดยรวมสะดวกขึน  

 ทงันีการใชเ้ครืองมือยงัเป็นเพียงเครืองมือช่วยในการทาํงานเท่านนั เพราะขา้พเจา้ยงัยึด

เอาแนวทางแบบจิตรกรรมไทยประเพณีคือการตดัเสน้ ในผลงานวิทยานิพนธส่์วนประกอบต่างๆใน

ผลงาน เช่น องค์พระพุทธรูป ตวัภาพ เครืองบูชา รวมถึงส่วนของสถาปัตยกรรมภายใน มีการใช้

กรรมวิธีตดัเสน้ทงัหมด และพฒันารูปแบบนนัดว้ยการเพิมแสงเงาใหก้บัวตัถุ ให้เกิดความน่าสนใจ

มากขึน ในบรรยากาศของสีและแสงสลวัๆกบัแสงเทียนส่องสว่างทีตอ้งการแสดงความรู้สึกของ

ความสงบนิง ความสงบเงียบ เป็นการแสดงออกถึงบรรยากาศแห่งความศรัทธาทีขา้พเจา้แสดงต่อ

องคพ์ระเจา้ตนหลวง เลือมใสในสิงศกัดิสิทธิ ดว้ยระถึงถึงคุณพระรัตนตรัย ผ่านผลงานจิตรกรรม

ไทยร่วมสมยั และเป็นแนวทางการสร้างสรรคแ์ละแรงบนัดาลใจ 
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บทที 5 

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานพินธ์ 

 

 วิถีชีวิตชาวลา้นนาผกูพนักบัพระพุทธศาสนา ถือไดว้่าเป็นเครืองยึดเหนียวจิตใจ จะ

เห็นได้จากวฒันธรรมประเพณีของชาวลา้นนาทีเกียวข้องกับพระพุทธศาสนาทีเป็นทีรู้จักคือ 

ประเพณียเีป็ง ประเพณีแปดเป็ง ประเพณีบวชลูกแกว้ ประเพณีตานสลากภตั ประเพณีปอยหลวง 

เป็นตน้ ประเพณีเหล่านีลว้นแก่เกียวเนืองกบัความเชือทางพระพุทธศาสนาทงัสิน ขา้พเจา้เองถือ

กาํเนิดมาและมีภูมิลาํเนาในจงัหวดัพะเยา เนืองจากมีภูมิลาํเนาอยูใ่นชนบทห่างไกลจากตวัเมือง ได้

สมัผสัถึงวิถีชีวิตของชาวบา้นในพืนที ไดเ้ห็นวิถีแห่งวฒันธรรมทีดีงาม เห็นความพอเพียง เรียบง่าย 

เอือเฟือเผอืแผซึ่งกนัและกนั ในสมยัทียงัเป็นเด็กจาํความไดว้่าพ่อแม่ ตายาย มกัจะพาไปทาํบุญไหว้

พระสมาํเสมอ โดยเฉพาะวดัทีสาํคญัในจังหวดัพะเยา คือ วดัศรีโคมคาํ ซึงเป็นวดัคู่บ้านคู่เมือง

พะเยา ชาวพะเยาทวัไปนิยมเรียกว่า “วดัพระเจา้ตนหลวง” ซึงเป็นทีประดิษฐาน “พระเจา้ตนหลวง” 

เป็นพระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวง ศิลปะเชียงแสนทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในลา้นนา มีขนาด

หน้าตักกวา้ง 14 เมตร และสูง 16  เมตร สร้างจากอิฐมอญผสมกับปูนขาว ชาวพะเยาถือเป็น

พระพุทธรูปศกัดิสิทธิคู่บา้นคู่เมือง เดือนหกของทุกปีจะมีงานนมสัการพระเจา้ตนหลวง ก่อนทีจะ

เขา้มาศึกษาในกรุงเทพมหานคร ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสเขา้ไปกราบสักการะองค์พระเจา้ตนหลวงใน

ทุกปีทีมีการจดังานขึน ภายในพระวิหารจะมีผูที้เลือมใสศรัทธาในองคพ์ระเจา้ตนหลวงหลงัไหลเขา้

มากราบสักการะอย่างเนืองแน่นจากทวัทุกสารทิศทังในจังหวดัพะเยาและจงัหวดัใกลเ้คียง ถือ

ดอกบวั หรือดอกไมธู้ปเทียนเขา้มากราบไหวส้ักการะ บา้งก็นาํดอกไมบู้ชามาจากทีบา้น บา้งก็หา

ซือตรงทางเขา้พระวิหาร ไดเ้ห็นภาพชาวบา้นแต่งกายดว้ยชุดพืนเมืองบา้ง ผูสู้งอายุก็จะนุ่งขาวห่ม

ขาว บา้งก็ใส่ชุดสวยงามนุ่งซินแบบภาคเหนือนิยม ภาพทีเห็นเหล่านีเป็นภาพทีประทบัใจ ไดรั้บรู้

และเป็นความงดงามทางวฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ 

 แมก้าลเวลาจะผ่านนับสิบปีแลว้ก็ตาม แต่วิถีคนเมือง หรือคนลา้นนาก็ยงัคงสืบสาน

วฒันธรรมและประเพณีทีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษไม่เสือมคลาย โดยเฉพาะอย่างยิงความเลือมใส

ศรัทธาทีมีต่อพระเจา้ตนหลวง ยงัฝังแน่นในจิตวิญญาณของชาวพะเยารวมถึงตวัขา้พเจา้เอง ความ

ทรงจาํทีดีงามเหล่านนั ประกอบกบัมีนิสยัส่วนตวัทีชอบใฝ่ไปในทางธรรมะ ชอบสะสมพระเครือง 

พระบูชามาตงัแต่เด็กจนปัจจุบนั อีกทงัมีความเชือ ความศรัทธาในองค์พระเจา้ตนหลวงเป็นอย่าง
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มาก ยงัผลใหเ้กิดเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธห์ัวขอ้ "บรรยากาศ

ความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง" ก่อนการทาํวิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าไดล้งพืนทีสาํรวจข้อมูลทังทาง

ประวติัศาสตร์ในเรืองประวติัความเป็นมาของพระเจ้าตนหลวง และวฒันธรรมทีเกียวข้องกับ

พระพุทธศาสนาของชาวลา้นนา รวมถึงการสาํรวจขอ้มลูทางรูปแบบของสถาปัตยกรรมภายในพระ

วิหารทีประดิษฐานองคพ์ระเจา้ตนหลวง โดยไดน้าํรูปทรงภายในพระวิหารอนัเป็นทีปฏิบติัศาสนกิจ

และพุทธลกัษณะขององคพ์ระเจา้ตนหลวง ผสมผสานการจดัองคป์ระกอบทางทศันศิลป์กบัรูปทรง

ทางสถาปัตยกรรม อนัเป็นโครงสร้างทีบ่งบอกถึงความมนัคง โอ่อ่าและแข็งแรง สัมพนัธ์กบัพุทธ

ลกัษณะของพระเจา้ตนหลวง ทียงิใหญ่แฝงไปดว้ยพลงับารมีทีศกัดิสิทธิ ในส่วนของการทาํแบบร่าง

เพือนําเสนอต่ออาจารยผ์ูส้อน ได้พบปัญหาการจัดองค์ประกอบ ยงัขาดความเข้าใจในการจัด

องคป์ระกอบ คือ นาํมุมมองของหลกัทศันีภาพแบบศิลปะตะวนัตกมาใช ้(Perspective) ซึงมีความ

ขดัแยง้กนัในรูปทรงของผลงาน จึงไดป้รับเปลียนแกไ้ขและพฒันาจนเป็นผลสาํเร็จ ดว้ยการกลบัไป

ทบทวนองคป์ระกอบของจิตรกรรมฝาผนังของไทยหรือในงานจิตรกรรมไทยซึงเป็นพืนฐานของ

ข้าพเจ้า จึงเกิดความเข้าใจมากขึนและปรับปรุงแก้ไข รวมทังคําชีแนะ กาํลงัใจในการพฒันา

องคป์ระกอบรวมทงัแนวทางการทาํงาน และพฒันาไปสู่กระบวนการของการทาํแบบร่างโครงสี 

เป็นตวักาํหนดโครงสร้างของสีโดยรวมของผลงาน ไดน้าํเสนอไป 4 ครัง ในช่วงแรกยงมีปัญหาของ

การใชสี้เพราะใชสี้ทีเป็นโทนร้อนเกินไปยงัไม่สะทอ้นความรู้สึกตรงตามวตัถุประสงค์สักเท่าไหร่ 

ในแต่ละครังไดรั้บคาํชีแนะแนวทางมาโดยตลอด จนไดแ้นวทางทีเริมลงตวัขึน จนถึงขนัตอนของ

การปฏิบติังานจริงจึงไม่พบปัญหามากนัก เนืองจากมีแบบร่างไวเ้ป็นพืนฐานในการปฏิบติังานใน

เบืองตน้ ก็มีเพียงแต่การเพิมนาํหนกัภายในภาพใหช้ดัเจนขึน 

 วิทยานิพนธ์หัวขอ้ "บรรยากาศความศรัทธา พระเจ้าตนหลวง" ในชุดนีในรูปแบบ

จิตรกรรมไทยร่วมสมยั โดยการนาํเอาวิธีการแบบจิตรกรรมไทยประเพณีกบัความเป็นศิลปะร่วม

สมัย คือการใช้บรรยากาศของนําหนักของแสงเงา ความมิติ  ผสมผสานกับกรรมวิธีและ

องค์ประกอบงานจิตรกรรมไทย แสดงบรรยากาศของความศรัทธาทีพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา 

ปฏิบติัต่อองคพ์ระเจา้ตนหลวง  ดว้ยบรรยากาศของสี รูปททรงทางสถาปัตยกรรม องค์พระเจา้ตน

หลวง ทีสะทอ้นความรู้สึกสงบ ความเป็นสมาธิ ตามหลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนา เสมือนหนึง

การตงัจิตนอ้มสกัการะพระพุทธองค ์แสงเทียนทีจุดถวายเป็นพุทธบูชา ส่องแสงสว่างสะทอ้นเขา้สู่ผู ้

ทีเขา้มากราบสกัการะเสมือนความดีทีไดป้ระกออบกรรมทีดียอ่งส่งผลไปถึงผูก้ระทาํดีเหล่านันแสง

สว่าง เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญา เมือเขา้สู่ศาสนสถานเหมือนเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ชีทางสว่าง

ใหแ้กเหล่าพุทธบริษทัทงัหลายใหคิ้ดดี ทาํดี อีกทงัยงัแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีการปฏิบติับูชาแห่งองค์พระ

เจา้ตนหลวง ผา่นเครืองบูชา การแต่งกายทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพืนถินภาคเหนือ เป็นการถ่านทอด
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วฒันธรรมประเพณีของชาวพะเยาและชาวล้านนา ที ให้ระลึกนึกถึงตระหนัก ถึงคุณค่าของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัเป็นศิลปวิทยาการทีบรรพชนลา้นนาสืบทอดกนัมายาวนาน ส่งผา่นมาสู่

ลูกหลานวฒันธรรมลา้นนา เป็นวฒันธรรมที บรรดาพวกเราเหล่าลูกหลานชาวลา้นนา ควรเห็น

คุณค่าของวฒันธรรมของดีบา้นเรา อยา่ใหค้นอืนเขาว่า "พระบา้นตวับ่อไหว ้ไปไหวพ้ระบา้นเปิน" 

หมายความว่า สิงดีงามของบา้นเรา เราไม่เห็นค่า แต่ไปเห็นคุณค่าของวฒันธรรมคนอืน อย่าให้

วฒันธรรมชาวพะเยา เหลือแต่เพียงตาํนาน ทีเล่าสืบขานกันสืบต่อมาเท่านัน ข้าพเจ้าในฐานะ

ลกูหลานเมืองพะเยา เป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจึงเผยแพร่ผลงานทางศิลปะทีสะทอ้นวฒันธรรม

เมืองพะเยาและร่วมแรงร่วมใจกนัช่วยรักษาใหค้นรุ่นหลงัไดภ้าคภูมิใจว่า บรรพบุรุษของพวกเขาได้

สรรสร้างวฒันธรรมทีดีงามเอาไวใ้ห้คนรุ่นหลงัไดสื้บทอดต่อไป โดยนําเสนอสร้างสรรค์เป็น

ผลงานวิทยานิพนธ ์ชุดนี ดว้ยเทคนิคสีอะคริลิค บนผา้ใบ ขนาด 145X180 ซม. จาํนวน 2 ภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ตลอดการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ จะพบปัญหาในการทาํงานในขนัตอนต่างๆ 

ซึงขา้พเจา้ไดส้รุปนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะในการทาํงาน เพือเป็นแนวทางใหผู้ที้จะสร้างสรรค์ผลงาน

ต่อไป โดยไดส้รุปไว ้ดงันี 

 1. การสร้างสรรคผ์ลงานทีเกียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณี ควรจะตอ้งมีการศึกษา

เพิมเติม เพือจะไดน้าํมาเป็นแนวทางและแบบแผนในการทาํงาน จะไดเ้ป็นแนวทางการสร้างสรรค์

ใหเ้กิดรูปแบบเฉพาะตวั  

 2. การทาํงานศิลปะจะตอ้งมีพฒันาการทางผลงานทีสร้างสรรค์ กล่าวคือหากว่าเรามี

พืนฐานแนวงานในลกัษณะนีอยู่แลว้ เราก็ควรเปิดโลกทศัน์ ปรับปรุงพฒันาแนวทางรูปแบบการ

ทาํงานและเทคนิคใหม่ๆทาํใหเ้กิดความน่าสนใจมากขึน ดงัทีขา้พเจา้มีความถนัดดา้นกรรมวิธีการ

สร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เมือไดรั้บความรู้ในระดบัทีสูงขึน รูปแบบก็ตอ้งมีการ

พฒันาขึน ซึงจะเป็นประโยชน์ในการทาํงานในอนาคต 

 3. ในนาํเสนอองค์ประกอบของผลงานควรตอ้งมีการศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบทาง

ศิลปะ( Composition) ให้เกิดความเขา้ใจและสามารถนาํไปพฒันาผลงาน สู่การปฏิบติังานจริงได้

อยา่งดี 

 4. การสร้างสรรค์ผลงานทีเกียวกบับรรยากาศทีตอ้งใชห้ลกัการของแสงนัน ควรจะ

ศึกษาจะแสงทีเกิดขึนจริงก่อน แลว้นาํมาพฒันาปรับเปลียนไปตามความรู้สึกของตนเอง บนพืนฐาน

ของความเป็นจริง 
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 5. ผลงานวิทยานิพนธ ์หวัขอ้ "บรรยากาศความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง" อาจเป็นการ

นาํเสนอผลงานทีสะทอ้นความรู้สึกส่วนตวัทีมีต่อพระเจา้ตนหลวง และสามารถวิจารณ์เพือนาํไป

วิเคราะห์นาํไปพฒันาผลงานในรูปแบบใหม่ๆต่อไป 
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